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Introdução

As práticas discursivas resultantes das interações mediadas pela tecnologia vir-
tual constituem uma temática importante e atual para os estudos da linguagem, es-
pecialmente porque o contexto digital, ao disponibilizar uma série de possibilidades 
de interação através de chats, fóruns de discussão, blogs, e-mails afeta a relação 
entre os sujeitos e destes com a leitura, a escrita e o conhecimento, produzindo um 
modo diferente de interação entre os interlocutores, já que novas formas de verba-
lização são construídas e experimentadas no ambiente virtual.

Neste estudo, nosso propósito é pensar a noção de autoria no espaço virtual, 
compreendendo-a como posição-sujeito responsável pela unidade do texto, a partir 
da análise de registros escritos produzidos por alunos da disciplina de Comunicação 
e Expressão na modalidade EAD. Trata-se, portanto, de analisar o processo de cons-
tituição do texto, ou seja, o modo como o aluno, enquanto enunciador, constrói a 
textualidade e, assim, assume a posição de sujeito-autor.

Os textos são produções registradas na ferramenta Diário, um espaço de dis-
cussão e reflexão acerca das temáticas desenvolvidas na disciplina. O diário, em 
nosso estudo, tem duplo papel, sendo concebido como gênero discursivo que rege 
as relações entre os sujeitos, o texto e as condições de produção; e como ferramenta 
pedagógica, já que estabelece a mediação entre os sujeitos e o conhecimento. Nes-
te sentido, a “feitura” do texto é tão importante quanto o conteúdo que o constitui, 
já que o processo de construção do texto deixa entrever o jogo de forças entre di-
ferentes posições-sujeito, ou seja, marca a relação dos sujeitos com a exterioridade.
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Assim, ao compreender a escrita como prática social e o discurso como lugar da 
construção dos sentidos e dos processos de identificação dos sujeitos, buscamos, 
a partir de reflexões teóricas e da análise da materialidade linguística, responder às 
seguintes questões: a)  que tipos de discursos se manifestam nos diários? b) de que 
maneira se efetiva o trabalho de autoria nos diários? c) de que forma as reflexões 
presentes no diário articulam sujeitos e conhecimento?

Para efeitos de organização e com o intuito de dar conta do desafio a que nos 
propomos, estruturamos nosso estudo em quatro etapas. Inicialmente, serão apre-
sentadas as bases teóricas que nortearam a pesquisa, apontando especialmente 
para a compreensão da noção de autoria e sua relação com o processo de seleção, 
articulação, organização do material escrito assumido pela posição-sujeito de au-
tor. Em seguida, trataremos da modalidade textual Diário, compreendendo-a como 
gênero discursivo e como ferramenta pedagógica. Na sequência, apresentaremos 
os procedimentos metodológicos adotados e, por fim, os resultados alcançados a 
partir da análise dos dados seguidos das considerações finais do estudo. 

A noção de autoria

O espaço virtual disponibiliza uma série de ferramentas de autoria que se ca-
racterizam muitas vezes pela mistura de linguagens e pela hipertextualidade. Esses 
ambientes de comunicação e interação social afetam as relações do sujeito com a 
escrita, a leitura, o conhecimento. Isso impõe o desafio de pensar as práticas de 
escrita no espaço de discursividades constituído na/pela internet a partir da noção 
de autoria.

No processo de escrita, o sujeito precisa dar ordem ao que está disperso, ou 
seja, deve organizar os dizeres que lhe vêm à memória a fim de estabelecer certa 
consistência entre eles, pois é este movimento que conferirá textualidade ao que 
escreve. Tal processo evidencia a necessidade de completude inerente ao homem, 
que a alcança por meio do simbólico, do trabalho com a linguagem, buscando dar 
ao texto esse efeito de fechamento, de completude. Há, portanto, em todas as prá-
ticas de escrita, uma injunção a textualizar que se impõe como exigência de respon-
sabilidade do sujeito pelo texto que produz. Neste sentido, podemos dizer que a po-
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sição-autor e a posição-sujeito “mais afetada pela exterioridade dadas as exigências 
de coerência, não-contradição, responsabilidade” (ORLANDI, 2005. p. 75).

O autor, compreendido desse modo, não se confunde com o conceito de locu-
tor, como indivíduo “falante”, porque o autor é, antes de tudo, “princípio de agrupa-
mento do discurso, como unidade e origem de suas significações, como foco de sua 
coerência.” (FOUCAULT, 1996, p. 26).  Isso significa dizer que o autor é uma função 
que o locutor assume enquanto produtor da linguagem; concebê-lo dessa forma 
implica reconhecer que ele é afetado pela exterioridade, visto que há sempre uma 
injunção a um modo de dizer institucionalizado, mais ou menos padronizado e que 
é constitutivo do discurso. Trata-se de retirar da figura do autor o papel de origem, 
porque a função autor desconsidera qualquer caráter intrínseco, situando o autor 
na relação com a exterioridade que determina tal função. Isso se confirma na afir-
mação de Foucault (1992, p. 46), de que “a função autor é, assim, característica do 
modo de existência, de circulação e de funcionamento de alguns discursos no inte-
rior de uma sociedade”.

Feita a distinção entre sujeito autor e função autor, Foucault (1992, p. 59) de-
limita este último como “instauradores de discursividade”, citando Marx e Freud 
como exemplos. Trata-se de nomes que servem “para caracterizar um certo modo 
de ser do discurso” (ibidem. p. 45), o que acaba por articular autoria com legitima-
ção social. Em nosso estudo, trataremos a questão de outra maneira, pois não é 
possível tomar os textos dos alunos como “instauradores de discursividade”, como 
autores que fundam um discurso novo (entendido como acontecimento).

A autoria, neste estudo, é concebida como uma prática social de linguagem, 
visto que a função autor é a “mais afetada pelo contato com o social e com as coer-
ções” (ORLANDI, 2005, p. 75), exigindo do autor, enquanto posição discursiva, um 
efeito de fechamento do texto que se constrói num movimento constante entre 
unidade e dispersão. Assim, consideramos “a própria unidade do texto como efeito 
discursivo que deriva do princípio de autoria” (ORLANDI e GUIMARÃES, 1988, p. 61), 
pois, dessa maneira, a autoria, que está na origem da textualidade, passa a ser com-
preendida como uma exigência fundamental de todo discurso.

Neste sentido, a textualidade está na base da noção de autoria, que consiste, 
em última análise, em construir um sentido e um fechamento que evidenciem a or-
ganicidade do texto. Para alcançar essa unidade, o sujeito autor seleciona determi-
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nados sentidos e exclui outros; nesse movimento de sentidos, o sujeito marca sua 
relação com determinadas redes de memória. Por isso, dizemos que, ao instituir um 
efeito de unidade ao texto, a partir do processo de autoria, o sujeito autor constrói 
também uma unidade para si (da ordem do imaginário), pois é na materialidade do 
discurso que ele revela os dizeres com os quais se identifica, marcando sua filiação 
com determinada rede de memória. Essa identificação se dá na relação do sujeito 
com a linguagem.

Desse modo, a relação que existe entre sujeito e autor é análoga à estabelecida 
entre discurso e texto. Enquanto sujeito e discurso são marcados pela dispersão e 
pela incompletude, autor e texto pressupõem unidade, fechamento. Sendo assim, 
a posição-autor representa o lugar de construção da unidade do sujeito e do texto, 
mas se trata de unidade da ordem do imaginário, manifestada sob a forma de um 
efeito que dissimula a dispersão e a incompletude constitutivas do sujeito e do dis-
curso.

Portanto, é pelo processo de escrita e pela prática da autoria que o sujeito se 
subjetiva, ocupando determinadas posições-sujeito, colocando em circulação senti-
dos constitutivos de sua identidade. Assim, mesmo a singularidade é determinada 
pelo contexto sócio-histórico, o que resulta, no processo de escrita, num constante 
movimento entre repetição e deslocamento, ou seja, há sempre espaço para que o 
sujeito construa novos sentidos para além do já-dito e isso se materializa na textu-
alidade, expressão última do processo de autoria. 

Diário: ferramenta pedagógica e gênero discursivo

O diário constitui-se em uma ferramenta de autoria utilizada como suporte 
metodológico nos cursos de EAD. Trata-se de um espaço aberto ao debate, à refle-
xão, ao questionamento, à autoavaliação. Neste sentido, o diário se configura como 
um espaço desencadeador de múltiplos diálogos, seja com o próprio aluno (em seu 
processo de aprendizagem), com o conteúdo ou com o professor, só para citar algu-
mas possibilidades.

Essa ferramenta nos remete inicialmente aos diários íntimos em que o sujeito 
aparentemente escrevia para si mesmo, mas é sabido que muitos escritores, filóso-
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fos e cientistas também fizeram uso do diário como forma de registrar seu processo 
de descoberta, de aprendizagens, suas hipóteses.

Na educação, os diários têm sido cada vez mais utilizados como um apoio à 
aprendizagem, ou seja, como “instrumentos para a descoberta das próprias ideias, 
para o desenvolvimento da crítica e da auto-crítica, para o planejamento e prepa-
ração de um produto final, para a construção da autonomia do aluno” (MACHADO, 
2005, p. 64). O diário se configura, portanto, como um espaço individual do sujeito 
que se converte em espaço de diálogo, de reflexão, de estímulo a graus mais eleva-
dos do pensamento.

Por essa razão, os registros realizados nos diários não ficam limitados à ve-
rificação do conhecimento por parte do professor (ou mesmo do aluno); eles re-
presentam a possibilidade de, através de um movimento subjetivo de prática da 
linguagem, gerar conhecimento, produzir algo próprio (apropriar-se no sentido de 
torná-lo “seu”).

Assim, podemos dizer que o movimento de escrita resulta num movimento 
metacognitivo em que os sujeitos refletem sobre suas ações (entendida também em 
termos intelectuais) ao registrarem o que sabem, o que sentem, os limites de sua 
compreensão. E, considerando que cada sujeito percorre caminhos diferentes para 
a aprendizagem, essa singularidade que constitui o processo de aprendizagem se 
materializa na textualidade. Pelo exercício da autoria, o sujeito confere unidade ao 
seu dizer e, desse modo, faz um retorno a si, identificando-se com os dizeres que 
produz e ressignificando seu conhecimento.

O diário, assim, possibilita ao aluno monitorar seu desenvolvimento, autoava-
liar-se a partir da percepção de seu crescimento, compreender o material de estudo 
da disciplina, estabelecer relações entre conceitos e destes com a experiência, a 
assumir posicionamentos. Além disso, o diário representa uma possibilidade de o 
aluno “dar-se a conhecer” (ao professor) de uma forma dinâmica, singular, subjetiva, 
conferindo ao processo de ensino e aprendizagem um caráter mais pessoal e indi-
vidualizado.

Até aqui tratamos a ferramenta diário considerando sua contribuição para o 
processo de aprendizagem, entendendo-a, portanto, como ferramenta pedagógi-
ca, como instrumento para a construção do conhecimento. Propomos agora com-
preendê-la como gênero discursivo, de acordo com os estudos de Bakhtin (2011). 
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Isso significa considerar que o dialogismo está na base de qualquer prática social 
de linguagem, ou seja, “todo enunciado é um elo na cadeia, muito complexamente 
organizada, de outros enunciados” (2011, p. 272), ou seja, os enunciados do texto 
revelam um dizer que remete ao já-dito e é revelador de uma posição determinada 
historicamente. Assim, pela escrita, o sujeito retoma dizeres advindos do interdis-
curso, mas singulariza seu discurso e a si mesmo pelo processo de autoria.

Tomar o diário como gênero discursivo implica concebê-lo como integrante de 
determinado campo de atividade humana que reflete as condições específicas e as 
finalidades desse campo. Em nosso caso específico, o diário, ao inserir-se no uni-
verso acadêmico, fará intervir aspectos ligados ao discurso acadêmico (em maior 
ou menor grau) como a formalidade e a argumentatividade, por exemplo. Mas é 
preciso destacar que o gênero diário, pensado em sua composição original como 
uma espécie de confidente, abre espaço para uma maior subjetividade e certa in-
formalidade na composição textual. Esse aparente embate reconfigura e reconstrói 
o gênero diário, por isso Bakhtin (2011, p. 262) define os gêneros discursivos como 
“tipos relativamente estáveis de enunciados”.

É a partir dos elementos constitutivos dos gêneros discursivos - conforme apre-
sentados por Bakhtin (2011, p. 262): conteúdo temático, estilo e construção compo-
sicional - que o gênero diário pode ser analisado quanto à diversidade e à riqueza 
de sua produção.

Construindo o corpus de estudo

A pesquisa de cunho qualitativo/exploratório foi realizada na disciplina de 
Comunicação e Expressão da Faculdade Cenecista de Osório – RS, na modalidade 
semipresencial. Nessa disciplina, uma das ferramentas da plataforma moodle é o 
diário, um editor de texto de uso individual e de interação que, inicialmente, foi 
pensado para que os alunos tivessem um espaço para expor seus aprendizados, 
dúvidas, ideias e contribuições acerca da disciplina. Essa ferramenta serve também 
para tratar de questões mais pessoais como autoavaliação e análise de conteúdos, 
caracterizando-se, desse modo, como espaço de discursividades constituído na/
pela internet. No decorrer da disciplina, o professor não apenas lê a escrita de seus 
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alunos, mas também os auxilia fazendo comentários, esclarecendo dúvidas, dan-
do feedback, o que contribui para que haja interação contínua, a qual gera um dia-
logismo digital.

Dessa maneira, há interação entre professor/aluno durante todo o semestre. 
A intensificação dessa interação, a partir da ferramenta, tende a criar a impressão 
de que o professor e o aluno já se conhecem, mesmo sem terem se encontrado 
pessoalmente.

O diário pressupõe o “lugar secreto” do autor, um espaço de liberdade 
de expressão como um meio de passar da desordem interior à ordem, 
onde predomina o universo temático da experiência pessoal. Incluem-
se nos diários ações, sentimentos, pensamentos, imagens e sensações 
relacionadas à experiência pessoal e marcados pela forte presença do 
diálogo interior- na emergência de diferentes vozes. Desse modo, o di-
ário passa a ser não somente um meio de expressão do que se pensa, 
mas uma forma de descoberta dos próprios pensamentos- um exercício 
moral de si mesmo por parte do diarista. (GUIMARÃES, CASTILHOS e 
DREY, 2008, p. 35)

Nas turmas da disciplina de Comunicação e Expressão, a ferramenta é dispo-
nibilizada ao aluno com a intenção de que ele pratique a escrita, e que o professor 
perceba ações, pensamentos, sensações sobre a disciplina e relações com a experi-
ência pessoal desse discente, havendo assim um diálogo não apenas com o profes-
sor, mas também entre os alunos. É importante ressaltar que a participação nesta 
ferramenta não tem caráter obrigatório. Devido a esse fator, a participação oscila 
entre 10% e 15%. O texto introdutório colocado no template é o seguinte:

Para ajudá-lo a aperfeiçoar sua escrita, propomos um desafio:
Ao final de cada unidade de estudo, você deve redigir um texto para com-
por um diário. Nesse texto, você irá relatar  como foi sua experiência, quais 
dificuldades encontrou, o que foi interessante, no que você está melho-
rando, enfim, reflexões sobre as aulas. Esta atividade não é obrigatória, 
mas muito desejável, pois, além de ser uma maneira divertida de praticar 
a sua escrita, também ajuda o professor a aperfeiçoar seu trabalho. 
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Mesmo que a participação/interatividade não seja alta, percebemos qualida-
de nos discursos e diversidade de discursos entre as 176 postagens coletadas no 
período compreendido entre 2014/2 e 2016/1. Quando falamos em diversidade de 
discursos, é porque classificamos as postagens em três (3) categorias:

•	 teórico (apenas repetição e/ou retomada do conteúdo estudado);
•	 reflexivo (estabelece relações com os conteúdos estudados e com suas ex-

periências/vivências);
•	 subjetivo		(diálogo inerente ao gênero textual diário).

Analisando o discurso dos diaristas

O discurso teórico apenas repete e/ou retoma o conteúdo estudado, ou seja, 
os alunos apenas resumem o conteúdo como uma estratégia de estudo dos pontos 
mais importantes para uma futura avaliação da disciplina ou também para lem-
brarem-se de tópicos que serão úteis na sua vida acadêmica e/ou profissional. Há 
duas (2) maneiras de discurso teórico. Ou o aluno copia exatamente o que está nos 
templates, incluindo os verbos vimos, comece, usados para que exista uma conversa 
dialógica entre professor e seus estudantes. O aluno copia, inclusive, todas as regras 
quanto ao uso dos conectores. É importante destacar que ele não transcreve todas 
as unidades, mas parte delas, selecionando as que considera mais relevantes. Em 
nenhum momento, o aluno se coloca no texto justificando o porquê destas esco-
lhas.

• “Texto é o resultado da confluência do conjunto de recursos, mecanis-
mos e princípios gramaticais para produzir efeitos de sentido. Texto é a 
gramática em funcionamento.”

Então, como vimos, escrever constitui um processo: planejar, produzir, 
revisar. No entanto, esse processo não se efetiva em etapas retilíneas e 
estanques; a melhor figuração poderia ser nomeá-lo como um processo 
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em espiral: você organiza o que quer/precisa escrever; reúne os dados; re-
gistra um esquema com os principais itens; escolhe referências de tempo, 
de espaço; enfim, faz uma prévia organização, vai escrevendo e conferin-
do a comunicabilidade dessa escrita.

Comece a ver que a gramática só pode ser estudada dentro de um texto 
(tirinha, charge, conto, microconto, fábula, notícia, reportagem, entre ou-
tros) e não através de frases soltas!

•	Uso de conectores (conjunções ou expressões que desempenham essa 
função de ‘dar continuidade’, ‘ligar’):

Ou o aluno recorta do material de estudo apenas frases/tópicos. Verificamos 
que aqui o aluno também não se coloca no texto, apenas aponta em tópicos o que 
assimilou na unidade de estudo.

• A partir da leitura das unidades, foi possível compreender que:

• texto é um conjunto de informações;
• todo texto tem uma intenção;
• tem que haver uma ideia para passar;
• início, meio e fim;
• um texto pode ser uma imagem;
• coerência e coesão;
•	 a	forma	como	vamos	escrever	depende	de	quem	irá	ler	(exemplo:	uma	car-

ta	escrita	para	uma	amiga	não	pode ser escrita	de	mesma	forma	para	o	
prefeito,	terá	que	haver	mais	formalidade). 

Outra forma de registro encontrada se configura pelo recorte de exemplos 
para o uso da crase, pontuação, extraídos do material, especialmente quando a 
unidade tratava de regras gramaticais. Mais uma vez o aluno não se coloca no texto 
nem como criador de orações/situações relacionadas ao conteúdo estudado.
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• Anunciaram ontem no Jornal Nacional, que irá chover no feriado. (VÍRGULA 
DEPOIS) 

• Irá chover no feriado, anunciaram ontem, no Jornal Nacional. (ENTRE VÍR-
GULAS)

• Irá chover no feriado o Jornal Nacional anunciou ontem. (não precisa)
•  CRASE:  Vou ao circo sábado. (circo = masculino)
Vou à escola terça-feira. (escola = feminino/usa-se a crase)

O discurso reflexivo é aquele que estabelece relações com os conteúdos estu-
dados e com as experiências/vivências do discente. Percebemos aqui uma escrita 
mais subjetiva, em cujo texto o aluno-diarista está diretamente envolvido, isto é, em 
que as marcas de subjetividade são acentuadas. Em relação ao destinatário, esses 
diários evidenciam que o aluno-diarista se coloca em uma verdadeira relação de 
diálogo com um interlocutor, que, neste caso, é o professor. 

No trecho abaixo, percebemos que o aluno valoriza o ensino de Língua Portu-
guesa e reconhece a importância de estudarmos as regras. Ela propõe um questio-
namento e, ainda que sucintamente, chega a uma conclusão.

• Acredito que esse aprendizado mudou meu modo de pensar e me 
fez notar que o português é muito rico, nossa língua abrange muito 
mais do que puramente regras, mas que também essas regras são 
feitas para uma compreensão de todos da nossa linguagem. Imagina 
se todos escrevêssemos do jeito que achássemos certo? Seria uma 
bagunça!

Quando o conteúdo é Persuasão, ele dá valor a este estudo e afirma que o ato 
de persuadir está diariamente em nossos textos. Além disso, sugere usar a persua-
são como convencimento à leitura. A aluna questiona e espera resposta do profes-
sor.

• (...) pude perceber como a persuasão está presente no nosso cotidia-
no, a todo momento, em qualquer texto. Acredito que esse convenci-
mento, essa sedução que queremos sempre buscar ao escrever tem 



13

XXVI Jornada do Gelne

somente um objetivo: incentivar ao leitor chegar até o final e não de-
sistir da leitura. (...) Acho que poderíamos usar mais desse recurso da 
persuasão para convencer, incentivar e aconselhar as pessoas a lerem 
mais! Seria ótimo, não?

Outro tipo de estratégia expressa nos diários é o discurso voltado ao reconhe-
cimento e valorização do estudo de determinado conteúdo para fins acadêmicos e 
profissionais, como se pode ver nos trechos a seguir:

• Esta unidade achei bem interessante... a resenha é bastante pedida em uma 
matéria que estou cursando... tenho que fazer uma para entregar dia 17 de 
novembro... vou aproveitar bastante essa unidade para fazer uma boa re-
senha...muito bom...

• Essa foi a unidade que mais gostei até agora. O uso dos conectivos é essen-
cial para a boa compreensão do texto e, quanto mais lermos e treinarmos o 
seu uso, melhor serão nossos escritos na faculdade.

• É muito difícil escrever sem se repetir, assim como formar frases sem per-
der o raciocínio. Devemos saber usar as vírgulas, a crase e as conjunções. 
Ajuda na interpretação e nos concursos públicos!

• Já estou empolgada para a próxima unidade e feliz pelas considerações e 
informações aprendidas sobre resumo. Estou fazendo meu tcc  e até agora 
não fiz meu resumo. 

Em uma das unidades da disciplina de Comunicação e Expressão, aborda-se a 
criação de novos vocábulos na Literatura e é citado o livro Marcelo, marmelo e mar-
telo, de Ruth Rocha, no qual o personagem principal cria palavras como mexedor, 
mexoderzinho,	suco	de	vaca,	puxadeiro,	carregadeira,	moradeira	do	latildo,	embrasou. 
Um dos alunos utilizou-se da estratégia da comparação, relacionando este tópico 
com a fala de um de seus professores de Direito, publicando o seguinte:
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• Gostei do livrinho do menino que inventa as palavras. Me lembrou 
o Prof. Miranda... me lembrei dele pelo modo de falar.  ex: cabeça = 
“Caixa pensante”, chão = “solo terroso”, pescoço “suporte da caixa 
pensante”

Já, no trecho abaixo, verifica-se a preocupação, por parte do aluno, em saber 
se usou corretamente a vírgula, ou seja, ele está colocando em prática o que apren-
deu, mas esperando uma confirmação do seu interlocutor.

• Bom dia, dia! (será que acertei a vírgula?)

No terceiro grupo de publicações, verificamos que o discurso utilizado é sub-
jetivo, pois, além de apresentar interpretações sobre o conteúdo, vivências e re-
flexões pessoais, há um diálogo inerente ao gênero discursivo diário, ou melhor, 
o diarista toma como interlocutor o próprio diário. No exemplo abaixo, o autor do 
texto se explica, comenta o conteúdo, reconhece a importância dele para seu curso, 
faz questionamentos, brinca e se despede de seu interlocutor.

• Oi, querido  Diário! Que bom poder escrever aqui novamente. Achei 
uma maneira de não apagar os textos dos diários anteriores.  A partir 
de agora, próximos diários das unidades anteriores, estarão sempre 
um abaixo do outro, tá? Pra gente não se perder.

• Enfim, se tratando da Unidade 5, eu gostei bastante dela. Realmente, 
o estudo da argumentação faz uma enorme diferença, e ajuda muito 
na elaboração daqueles textos onde queremos convencer o leitor, não 
é mesmo? 

• E, no meu curso, que é Direito, é muito importante saber usar da arte 
de argumentar para convencer que seu cliente está com a razão, né?? 
(...)

• Em resumo, foi isso  Diário. Espero que assim como eu, você tenha 
curtido esta unidade, e saber como foi estudar ela. O fórum foi bem 
legal também. E tirei 57/60 na prova. Mereço parabéns, não mereço? 
hahahah 

http://ead.cnec.br/moodle2.4/mod/journal/view.php?id=27913
http://ead.cnec.br/moodle2.4/mod/journal/view.php?id=27913
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• Boa noite Diário, e um ótimo feriado! Até a próxima!

No fragmento abaixo, o autor considera o diário um verdadeiro amigo e até 
pede permissão para o seu sono. Além disso, reforça que ele (diário) não será es-
quecido, ou seja, o diarista realmente personifica esta ferramenta.

• Aliás, te contei que amanhã tem a primeira avaliação presencial de Co-
municação e Expressão? Pois é!! E é bem cedinho. Por isto, me deixe ir 
dormir agora, ok? 

Boa noite, querido Diário.
PS: Não precisa morrer de saudades, pois eu sempre volto!

Ressaltamos ainda outra estratégia de diálogo com o interlocutor diário, em 
que o aluno evidencia a preocupação de tê-lo deixado de lado e o pedido de descul-
pas, como podemos ver a seguir:

• Apesar do dia ter sido corrido, hoje consegui reservar um pouquinho 
dele para você. Então, é o seguinte, achei ótimo entender um pouco 
mais sobre a argumentação.

• Perdão as poucas palavras, mas o tempo se prende aos poucos mo-
mentos do meu dia.

• Até qualquer hora, meu grande amigo.
• Querido Diário, desculpe não escrever mais, mas a correria está gran-

de e não tive tempo. Achei a unidade 4 muito, muito legal, com vídeos, 
imagens e textos simples e bem explicativos.

Considerações	finais	

Ao analisar o discurso utilizado pelos alunos em seus diários, observamos a 
ocorrência de textos que recorrem ao “copia e cola”, o que evidencia a não constru-
ção de um discurso próprio. Ao fazer isso, o aluno não ocupa o seu lugar de autor, 
pois não se responsabiliza pelo dizer nem assume as exigências de unidade e fe-
chamento do texto. Entretanto, também notamos a questão da autoria no discurso 
utilizado pelos alunos, quando conseguem dar sentido àquilo que escrevem.

http://ead.cnec.br/moodle2.4/mod/journal/view.php?id=27913
http://ead.cnec.br/moodle2.4/mod/journal/view.php?id=27913
http://ead.cnec.br/moodle2.4/mod/journal/view.php?id=13577


16

XXVI Jornada do Gelne

A compreensão do gênero diário, como uma espécie de confidente, contribui 
para a informalidade que se identificou nos textos, já que, nesta configuração, o 
diário é marcado pela subjetividade, pela intimidade, pela descontração. Assim, ao 
relacionar o que compreenderam do conteúdo e suas experiências pessoais, os alu-
nos articulam seus conhecimentos subjetivamente, refletindo a respeito de aspec-
tos relevantes para si.

Todos os textos se utilizam de uma linguagem simples, informal – semelhante 
a uma conversação do dia a dia, porém, independente da linguagem, encontramos 
autoria nos textos quando o autor conversa com o professor, relatando a importân-
cia do que aprendeu, no que determinado conteúdo será útil para sua vida pessoal 
e acadêmica, e, também, apresenta ao professor relações entre o novo conteúdo 
com o que já é de seu conhecimento de mundo.

Há autoria, talvez a mais marcada, quando o aluno troca o interlocutor, es-
quece o professor e elege o diário para ser seu ouvinte: comenta sobre as aulas, faz 
apreciações, elogia a professora. O diarista usa da sua criatividade quando brinca, 
despede-se, desejando bom final de semana, e até desculpa-se de ficar um tempo 
sem escrever a seu interlocutor diário. Dessa forma, autoria, subjetividade e infor-
malidade mesclam-se nessa composição textual.
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ANÁLISE DO TRATAMENTO OFERECIDO PELOS LIVROS 
DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA AO TRABALhO 
COM OS GÊNEROS TEXTUAIS NOS ÚLTIMOS 25 ANOS

ELAINE CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA (UFRPE)

Introdução

Uma nova perspectiva de ensino da língua materna, pautada numa visão de 
língua como interação, vem se delineando nos últimos anos, mais especificamente a 
partir do final dos anos de 1970 e início da década de 1980, conforme aponta Santos 
(2006). Em consequência dessa noção de língua, o texto adquire um papel funda-
mental no ensino e passa a ser o centro das atividades em sala de aula.

Por sua vez, partindo-se do pressuposto de que a instituição de um texto é 
determinada pela especificidade de cada troca verbal, vemos que existe uma diver-
sidade de formas e conteúdos. Na medida em que todos os textos se manifestam 
sempre em algum gênero, um conhecimento maior do funcionamento dos gêneros 
textuais é essencial para a compreensão e a produção de textos. Nesse sentido, 
o trabalho com diferentes gêneros textuais surge como um caminho por meio do 
qual o professor pode organizar o ensino de modo a garantir a diversificação e au-
tenticidade de práticas de usos da língua no dia a dia na sala de aula. Para tanto, o 
professor deve promover situações em que os alunos possam ler, refletir e escrever 
diferentes gêneros textuais. Só a partir do domínio desses diferentes textos é que o 
aluno será capaz de responder satisfatoriamente às exigências comunicativas que 
enfrenta.

A implantação na sala de aula dessa nova perspectiva de ensino da língua ma-
terna a partir dos gêneros textuais ainda está em curso. Nesse sentido, acredita-
mos que é imprescindível investigarmos como tem ocorrido esta mudança ao longo 
dos últimos anos. Provavelmente, ela tem sido materializada nos livros didáticos e, 
por isso, vamos analisá-los, porque eles servem de documento histórico para nos 
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ajudar a entendê-la. Assim, essa pesquisa tem como objetivo investigar o trata-
mento oferecido pelos livros didáticos de língua portuguesa ao trabalho com 
os gêneros textuais nos últimos 25 anos (1990 – 2015). Para atingir esse objetivo, 
tomamos como base uma metodologia de cunho documental. A partir desse proce-
dimento analisamos 05 Livros Didáticos de Lingua Portuguesa que estão dentro dos 
seguintes critérios: têm ano de publicação de 1990 até 2015, possuem aproximada-
mente 05 (cinco) anos de diferença no ano de publicação e pertencem ao 9º ano do 
ensino fundamental.

Os gêneros textuais como instrumento para o ensino da língua 
materna

Os textos, enquanto produtos da atividade humana, estão estreitamente rela-
cionados às práticas sociais que lhes dão origem. Essa relação se dá de forma tão 
intensa, que, como afirma Bakhtin (2011, p. 279), o texto acaba refletindo as condi-
ções específicas e as finalidades da esfera de comunicação onde é produzido. Ou 
seja, os textos não são todos iguais, não só porque têm conteúdos diferentes, mas 
porque se configuram como gêneros textuais distintos: “cada esfera de utilização 
da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que 
denominamos gêneros do discurso”. Seriam eles formas relativamente estáveis de 
enunciados caracterizadas por aspectos relacionados ao conteúdo, à composição 
estrutural e aos traços linguísticos, fortemente ligadas aos contextos (condições e 
finalidades) nos quais foram produzidas.

Nas práticas de uso da língua, os textos sempre se organizam como gêneros 
textuais típicos, que usamos em contextos determinados social e historicamente. 
Tais práticas vão requerer gêneros específicos adequados àquele contexto. Por isso, 
Dolz e Schneuwly (2004, p. 170) afirmam que os locutores sempre reconhecem uma 
prática de linguagem como instância de um gênero, funcionando este como um 
modelo comum que determina um horizonte de expectativas para os membros de 
uma comunidade confrontados com mesmas práticas de linguagem. Com esse sa-
ber construído, distinguimos o gênero a ser utilizado, seu tema, sua estrutura com-
posicional e, assim, a troca verbal se concretiza. Essa estabilização se faz necessária 
para que a comunicação aconteça, pois, conforme ressaltaram os autores, “se, a 
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cada	vez	precisássemos	criar	ou	inventar	inteiramente	os	meios	para	agir	nessas	situa-
ções	de	linguagem,	a	comunicação	não	seria	jamais	possível”.

Muitos autores têm seguido as premissas básicas do pensamento bakhtinia-
no, apontando a necessidade do ensino dos gêneros no ambiente escolar. Dentre 
eles, podemos citar Bronckart (1999), Marcuschi (2002) e Dolz e Schneuwly (2004). 
De uma forma geral, todos eles consideram que devemos proporcionar aos alunos 
situações de leitura e escrita semelhantes àquelas de que participamos fora da es-
cola, nas quais os alunos possam ler e produzir gêneros textuais, pois só a partir do 
domínio desses textos é que o aluno será capaz de responder satisfatoriamente às 
exigências comunicativas que enfrenta no dia a dia. Isso porque, segundo Bronckart 
(1999, p. 103), “a	apropriação	do	gênero	é	um	mecanismo	fundamental	de	socialização,	
de	inserção	prática	nas	atividades	comunicativas	humanas”.

Acreditando que o objetivo principal do ensino da Língua Portuguesa é formar 
sujeitos capazes de agir em diversificadas situações de ação comunicativa, pode-
mos apontar várias diretrizes para o ensino da língua materna a partir dos gêneros 
textuais que, a nosso ver, são atualmente as mais adequadas.

Primeiramente, devemos proporcionar aos alunos situações de leitura e produ-
ção de texto nas quais tenham que ler e escrever com finalidades	claras e definidas. 
Como defende Antunes (2003), é difícil para o aluno, por exemplo, escrever um bom 
texto sem saber que função ele vai cumprir ou sabendo que ele vai desempenhar 
apenas a função de tarefa escolar. Além disso, é importante ainda proporcionar 
atividades nas quais os alunos leiam e escrevam para atender a	finalidades	diversas,	
interlocutores	diferentes	e	situações	diversificadas.	A esse respeito, Leal e Melo (2006) 
explicam que situações de leitura e escrita diferentes exigem de quem escreve ou lê 
conhecimentos variados de diferentes graus de complexidade e capacidades múlti-
plas. O professor deve promover também situações em que os alunos possam ler e 
escrever gêneros	textuais	dos	mais	diversos	(orais	e	escritos).

Dolz e Schneuwly (2004) chamam atenção para um último aspecto muito im-
portante no que diz respeito ao ensino da leitura e produção de texto por meio dos 
gêneros: defendem que é papel da escola levar os alunos refletirem, de modo equi-
librado e sistemático, sobre os elementos sociodiscursivos, estruturais e linguísticos 
dos textos e, assim, ajudá-los a desenvolver as capacidades necessárias à leitura e 
produção de textos. A esse respeito, Barbosa (2000, apud SUASSUNA, 2008) susten-
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ta ainda que os gêneros permitem ao aluno ter parâmetros mais claros para com-
preender e produzir textos e ao professor ter critérios mais claros para intervir no 
processo de compreensão e produção de textos por seus alunos.

No tópico a seguir, apresentaremos os resultados obtidos ao analisar os cinco 
livros já mencionados. Aqui observaremos a trajetória dos gêneros textuais ao lon-
go dos anos, as permanências e exclusões. 

Leva-se em conta a diversidade dos gêneros? São trabalhados 
gêneros orais e escritos?

 
 Após analisar todas as seções dos livros (leitura, gramática e produção de 

texto), obtivemos como resultado da pesquisa dados que nos permitiram identifi-
car um aumento significativo da variedade textual. Ao total, nos cinco (05) livros, foi 
possível contabilizar uma variedade textual bem significativa de 39 gêneros, per-
tencentes a diversas esferas de circulação social (midiáticos, literários, da tradição 
popular, epistolares e de circulação escolar). Além de diversos, esses gêneros se re-
ferem praticamente apenas a contextos extraescolares de uso da língua (os gêneros 
escolares – a “dissertação” – apareceram apenas 3 vezes no decorrer dos volumes 
selecionados).

Esses aspectos são reflexos das mudanças que têm se operado desde que o 
quadro referencial para o ensino da língua passou a ser a teoria	da	 comunicação	
na década de 70, o que influenciou incisivamente as práticas dos professores e os 
materiais didáticos utilizados em sala de aula. A esse respeito, Soares (1998) lembra 
que a partir desse período o objetivo do ensino de língua materna passou a ser 
o desenvolvimento das habilidades de expressão e compreensão de textos e traz 
como testemunho disso os manuais didáticos, os quais começam a trabalhar não 
apenas os textos literários, mas também os não-literários, incluindo os não-verbais.

Nesse recorte de tempo, pudemos perceber que os gêneros midiáticos somam 
a maioria representada em 11 gêneros e que se repetem com maior frequência a 
cada edição. A tira, por exemplo, se reproduz 53 vezes ao longo das edições selecio-
nadas para este estudo, seguida pelo anúncio (47), texto jornalístico (20), jornal (02), 
manchete (02), reportagem (12), artigo (10), cartum (08), charge (05), editorial (03) e 
entrevista (04). A partir desses dados, podemos nos perguntar: porque a presença 
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dos gêneros midiáticos no livro didático tem sido tão forte nos últimos anos? Uma 
possibilidade de resposta seria a tentativa de aproximar o ensino da língua à rea-
lidade dos alunos, trazendo para a aula textos cotidianamente utilizados por eles, 
como é o caso dos textos midiáticos, os quais têm ampla circulação social e lingua-
gem acessível.

Os gêneros literários, que marcaram o surgimento do livro didático, apesar de 
possuírem um espaço até a atualidade, perderam força. Nos livros analisados há 
diminuição da presença deles: apesar de se repetir 53 vezes nas cinco (05) obras, 
comparando ano a ano de edição, esses gêneros vêm caindo gradativamente. Nos 
volumes selecionados são representados por 08 gêneros, distribuídos com a seguin-
te frequência: poema (53), conto (34), crônica (33), romance (04), fábula (04), soneto 
(02), narrativa (02) e verso (02). Isso nos dá indícios de que os livros didáticos vêm 
desconsiderando a importância da escola na formação do leitor do texto literário.

Os textos da tradição popular quase não aparecem mais. Contabilizamos ape-
nas 04 e com um índice de repetição muito baixo: trava-língua (01) provérbio (01), 
anedota (01) e a piada (04). Eles são muito presentes nas salas de aula do 1° ao 5° 
ano por sua extensão pequena, fácil memorização e linguagem simples, aspectos 
que ajudam no processo de aquisição da língua materna. Acreditamos que, com 
o passar dos anos, eles passam a oferecer menos desafios aos alunos do Ensino 
Fundamental 2 e, por isso, não têm estado presentes nos livros dessa etapa da es-
colaridade.

Os gêneros epistolares, assim como os de tradição popular, quase não apa-
recem mais, nesse caso aparecem apenas dois e quase sem repetição (carta (02) 
bilhete (01).).  A baixa presença desses gêneros é reflexo da crescente modificação 
de seu uso na sociedade, na medida em que outros gêneros que geram mensa-
gens eletrônicas, como o e-mail, têm nas cartas e nos bilhetes os seus antecessores 
(MARCUSCHI, 2002). Estas informações só evidenciam a força que os gêneros textu-
ais vêm tomando no decorrer dos anos. Ganharam espaço e novas formas, gêneros 
utilizados comumente para organização da vida social entram na sala de aula com 
função de ensino/aprendizagem.

Ainda foi possível observar nos 05 livros um maior percentual de gêneros es-
critos. Esses representam um número de 25 gêneros (reportagem, crônica, poema, 
fábula, romance, tira, artigo, conto, verso, charge, cartum, epígrafe, anúncio, soneto, 
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romance policial, narrativa, foto/imagem, manchete, glossário, jornal, editorial, arti-
go de revista, dissertação, retrato e o bilhete). Os gêneros orais, apesar de serem de 
extrema importância para o desenvolvimento das práticas discursivas, contabilizam 
apenas 8 (trava língua, piada, debate, entrevista, música, provérbio, discurso e ane-
dota). Talvez esse tratamento dispensado a eles se dê por conta da crença de que o 
papel da escola não é ensinar a falar, transferindo essa responsabilidade à família e 
reduzindo, assim, o papel da oralidade ao cotidiano que é representado pelos bate
-papos e conversas. Porém, não podemos esquecer que existem inúmeros gêneros 
orais formais como entrevistas, debates, exposições, os quais são essenciais para a 
inserção dos alunos na sociedade.

há um ensino sistemático das diversas características dos 
gêneros? 

Dando sequência às discussões, observamos como os gêneros textuais são 
explorados nas atividades de leitura, produção de texto e gramática, enfatizando as 
seguintes questões: Há um ensino sistemático das diversas características dos gê-
neros? O ensino dos gêneros é feito de forma reflexiva ou mecânica? Vale ressaltar 
que focamos apenas em duas unidades por livro (sempre a primeira e a última), pois, 
ao analisar as obras, percebemos que cada edição segue uma linha semelhante na 
organização das suas atividades. Dessa forma, compreende-se que exibir os resul-
tados dessas duas unidades é representativo das conclusões que aqui chegamos.

No que diz respeito ao trabalho com os gêneros nas atividades de leitura, vi-
mos que, na maioria dos livros, a maior parte das questões referentes à leitura do 
texto explora basicamente a compreensão do texto. Ora encontramos edições que 
não trazem nenhum questionamento a respeito do gênero utilizado, ora notamos 
que as edições realizam poucos questionamentos dessa ordem (as características 
dos gêneros são trabalhadas minimamente apenas nas últimas edições aqui ana-
lisadas). No entanto, nas poucas que encontramos, este trabalho se dá partir de 
questionamentos que instigam os alunos a perceberem as características do gênero 
textual em questão. Vejamos as análises de cada uma das edições.

No livro	Descoberta	e	Construção	(1991), de Tadeu Rossato Bisognin, não há ne-
nhuma atividade de leitura que sistematize as características dos textos. Nos exer-
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cícios analisados, percebe-se que o foco é apenas na interpretação e a localização 
das informações nos textos em questão. Em Português ideias e linguagens, de Maria 
Conceição Castro (1998), nas atividades de leitura avaliadas, encontramos apenas 
gêneros literários e nas unidades em questão apenas o gênero conto e o conto po-
licial. Quanto ao trabalho com esses gêneros, já encontramos algumas discussões 
(embora incipientes) sobre suas características, como, por exemplo, na seção de lei-
tura de um conto, os autores chamam a atenção para os elementos que compõem 
a narrativa que, apesar de não serem específicas deste gênero, fazem parte da sua 
constituição e, por isso, de certa forma, são suas características. Esse trabalho, por 
sua vez, é feito por meio de perguntas que instigam os alunos a perceber as parti-
cularidades do texto.

O livro Português	 uma	 proposta	 para	 o	 letramento (2002), de Magda Soares, 
apresenta, nas duas unidades analisadas, onze (11) atividades de leitura com nove 
(09) gêneros diferentes. No entanto, apenas duas (02) levantam questionamentos a 
respeito do texto utilizado. Ou seja, a variedade textual aqui tem apenas a função 
de desenvolver as habilidades de interpretação de texto. Ao analisarmos o livro Por-
tuguês: Linguagens, de William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães, com edi-
ção de 2009, nos deparamos com os gêneros crônica, carta e cartum nas atividades 
de leitura das duas unidades analisadas. O fato é que, nos exercícios, apenas duas 
(02) das cinco (05) atividades de leitura fazem reflexões sobre as características dos 
gêneros e seu uso. Estas focam em questões como tempo, espaço e personagens 
que constituem o texto e que são comuns ao gênero “crônica”, sendo trabalhadas 
a partir de perguntas indutivas que levam os alunos a observá-las, destacá-las e 
sistematizá-las.

Por fim, temos o livro com ano de edição de 2012, Português e Linguagens, tam-
bém dos autores William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães. Como pro-
postas de leitura temos gêneros tanto da esfera literária como midiática. Encontra-
mos também leitura de imagens e cartum. Das seis (06) atividades avaliadas, duas 
(02) fazem referência ao gênero utilizado e sistematizam suas características, en-
quanto o restante trabalha apenas a interpretação de texto. As duas atividades que 
fazem esse trabalho mais completo exploram o gênero a partir de questionamentos 
que instigam os alunos a perceberem as características do texto.
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Em relação ao trabalho com o gênero textual das atividades de produção de 
texto, notamos que é mais comum o aluno ser solicitado a produzir o mesmo gê-
nero: o texto tradicionalmente escolar (tal como a redação, a dissertação-argumen-
tativa ou a narrativa).  Ou seja, na maioria das atividades analisadas, o aluno lê um 
gênero de circulação social, mas produz gêneros estritamente escolares. Os dados 
de cada edição analisada comprovam esta constatação. No livro	Descoberta	e	Cons-
trução	 (1991), de Tadeu Rossato Bisognin, os textos solicitados na produção são: 
redação tradicional, narrativa tradicional, redação com temática livre e a construção 
de redação em forma de poesia. O livro tenta especificar os tipos de redação, porém 
todos pertencem ao mesmo gênero, que é o escolar.  Em Português ideias e lingua-
gens, de Maria Conceição Castro (1998), nas propostas de produção de texto nos 
deparamos com apenas dois (02) gêneros da escrita (propaganda e conto policial). 
Em ambas as propostas o gênero é explorado de forma bem simples e apresentado 
ao aluno, por meio de conceitos e questionamentos a fim de analisar o exemplo do 
livro para depois solicitar a construção do seu próprio texto, tomando o texto lido 
como modelo.

Já nas propostas de produção de texto do Português	uma	proposta	para	o	le-
tramento (2002), de Magda Soares, vemos que não há preocupação em ensinar os 
alunos a produzir os mais diversos gêneros. Na verdade, o texto solicitado aqui é 
o argumentativo-dissertativo e esta atividade é construída aos poucos. Dentro da 
unidade os alunos leem diversos gêneros da esfera jornalística, todos sobre a mes-
ma temática (“existe vida em marte” ou algo relacionado a isso). No decorrer da uni-
dade os alunos vão discutindo o seu posicionamento e aos poucos construindo seu 
próprio texto. O problema dessa atividade é que os alunos são apenas conscienti-
zados que estão montando um texto para construir e defender seu ponto de vista, 
mas a situação de escrita não é tão significativa, pois é apenas de cunho escolar e ao 
final os alunos não terão nenhum retorno. Tudo é socializado apenas entre a turma 
e a professora. Ainda na proposta de produção de texto deste LD, a última unidade 
continua o trabalho com o gênero dissertativo-argumentativo acrescentando ape-
nas a crônica, gênero que abre a unidade. No entanto, a dissertação toma todo o 
espaço na atividade de escrita.

Ao analisar o livro Português: Linguagens, dos autores William Roberto Cere-
ja e Thereza Cochar Magalhães, com edição no ano de 2009, pudemos encontrar 
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seis atividades de produção textual. Estas partem de gêneros jornalísticos, como a 
reportagem, o editorial e os artigos de revista, mas estes servem apenas como su-
porte para os alunos organizarem as ideias e construírem os textos que realmente 
são solicitados a fazer: o escolar (dissertativo-argumentativos). Todas as situações 
de escrita analisadas partem de temas próximos aos alunos. Quanto à socialização 
dos textos, se limita à interação entre colegas de sala e a professora. O mais longe 
que a atividade chega é ao mural da escola. Nessas atividades, são exploradas as 
características do gênero a partir da percepção dos alunos ao lerem os textos que 
servem de exemplos ou modelos e pelos roteiros de atividades, que são fornecidos 
com o provável intuito de direcionar e facilitar a organização da escrita do texto.

Por fim, temos o livro com ano de edição 2012, Português e Linguagens, também 
dos autores William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães. Nas propostas 
de produção textual a predominância é dos gêneros da esfera jornalística. Em três 
propostas eles são solicitados na produção, nas outras três servem de base para 
temática e construção do gênero escolar “dissertação-argumentativa”.

Da mesma forma, no eixo da gramática, o texto (quando usado) é pretexto 
para a exploração da gramática normativa. Assim, os elementos linguísticos espe-
cíficos do gênero não são trabalhados. No livro	Descoberta	e	Construção	(1991), de 
Tadeu Rossato Bisognin, as atividades de gramática não utilizam gêneros textuais 
para apoiar seu trabalho. Nesse caso, os temas são apenas anunciados e seguidos 
de exercícios. Em alguns casos são utilizadas algumas tirinhas apenas para ilustrar 
o livro, porém não é utilizada nem como pretexto da atividade. Em Português ideias 
e linguagens, de Maria Conceição Castro (1998), nas atividades de gramática analisa-
das, nos deparamos com os gêneros poema e caso policial. Na verdade, são retira-
dos fragmentos (sentenças) para, a partir destes, trabalhar o conteúdo gramatical 
através da conceitualização do fenômeno, seguida de exemplos e exercícios.

No livro Português	uma	proposta	para	o	 letramento (2002), de Magda Soares, 
há exploração de dois gêneros nas duas unidades avaliadas: artigo de jornal e capa 
de revista. Observa-se que neste LD as atividades de leitura, produção de texto 
e gramática sempre utilizam o mesmo gênero. Na seção de estudo da língua são 
utilizados recortes dos textos e partir deles questões linguísticas são levantadas. 
Nestas questões, notamos que os textos não são tomados como pretextos para 
estudo dos elementos gramaticais: pelo contrário, se faz a análise das frases, mas, 
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por fim, volta-se ao texto para identificar os efeitos de sentido decorrentes do uso 
do elemento pelo seu autor. Todavia, essa reflexão não leva em conta os aspectos 
linguísticos específicos de cada gênero e sua função social dentro dele.

Ao analisar o livro Português: Linguagens, de William Roberto Cereja e Thereza 
Cochar Magalhães, de 2009, foi possível observar um grande foco nas atividades 
gramaticais, o que mostra que apesar de anos terem se passado, os LDLP continu-
am enfatizando o ensino tradicional. Para embasar os exercícios, é usado um nú-
mero maior gêneros (no caso das atividades analisadas, foram tira, crônica, poema, 
anúncio e o cartum). Um fato que nos chamou atenção é o uso do gênero tira nos 
exercícios, pois esta repete-se intensamente no desenrolar do LD, chegando a ser 
utilizada 16 vezes em apenas 02 unidades, sempre como pretexto para análise gra-
matical. Além disso, das 24 questões analisadas, apenas quatro (04) exigem que o 
aluno reflita sobre a língua para chegar às respostas, pois a maioria apenas solicita 
aos alunos que localizem as respostas nos recortes dos textos, explorando elemen-
tos que poderiam ser extraídos de qualquer texto.

Por fim, temos o livro com ano de edição 2012, Português e Linguagens, também 
de William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães. Observamos que a gramá-
tica, mais uma vez, tem espaço considerável dentro das duas unidades analisadas. 
Isto porque, nos deparamos com 20 questões direcionadas ao estudo da língua. No-
vamente, os gêneros tira, anúncio e poema são focalizados; provavelmente por se 
tratarem de textos curtos, são os mais utilizados nos exercícios de gramática. Aqui, 
a exploração dos três gêneros totaliza 17 questões. Das 20 propostas, apenas três 
trabalham os efeitos de sentido dentro do texto.

Considerações	finais

O que se pode perceber através das análises é que, desde o surgimento da 
teoria dos gêneros, tem havido um ciclo de adaptação, evolução e até mesmo eli-
minação: com o passar dos anos, alguns gêneros perderam-se, como, por exemplo, 
os gêneros epistolares, que eram comuns nos LD iniciais. Com essa mudança, sur-
giram novos gêneros relacionados com o contexto atual e a constante necessidade 
de comunicação. Esses gêneros foram incorporados aos LD, como por exemplo, os 
gêneros midiáticos, que não eram tão presentes nas edições de 1991 (computavam 
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apenas 05) e que foram evoluindo gradativamente, como podemos perceber nos 
livros de 1998 (eram 04), de 2002, (contamos com 05), de 2009 (com 06) e de 2012 
com (07 gêneros midiáticos). Em números talvez não nos pareça uma diferença que 
deva ser levada em consideração, porém o nível de repetição nos chama atenção, 
como já foi apresentado.

Nesta pesquisa procuramos também mostrar como essa variedade textual é 
explorada, ou seja, analisando as atividades (leitura, produção de texto e gramática). 
Os resultados nos permitiram concluir, que mesmo com inúmeras possibilidades, as 
atividades tendem a seguir os passos que beiram o tradicional. No que diz respeito 
ao trabalho com os gêneros nas atividades de leitura, vimos que, na maioria dos 
livros, as questões referentes à leitura exploram basicamente a compreensão do 
texto, não enfatizando as características dos gêneros. Em relação ao trabalho com 
o gênero textual nas atividades de produção de texto, notamos que é mais comum 
o aluno ler um gênero de circulação social, mas produz gêneros estritamente esco-
lares. Da mesma forma, no eixo da gramática, os elementos linguísticos específicos 
do gênero não são trabalhados.

Entretanto, apesar desses resultados negativos encontrados numa análise ge-
ral, não pudemos deixar de observar que, observando sob uma perspectiva históri-
ca, essa gama de gêneros, pertencentes as mais diversas esferas de circulação, tem 
sido utilizada de cada vez mais maneira produtiva nos livros didáticos. Isto porque, 
nas últimas edições analisadas (2009 e 2012) já encontramos, na seção de leitura, 
algumas atividades nas quais há reflexão e caracterização dos gêneros e, na seção 
de produção de texto, a solicitação de alguns gêneros de circulação social.

Acreditamos que este estudo seja de relevância. Isto porque, segundo pes-
quisa apresentada por Batista e Rojo (2008), em um percentual de 100%, apenas 
4,5% das pesquisas existentes nessa área e registradas no lattes buscam fazer uma 
análise mais detalhada identificando as permanências, exclusões e inovações ocor-
ridas nos livros didáticos no decorrer dos anos. Os 95,5% restantes fazem estudos 
sincrônicos e oferecem um tratamento mais geral às suas pesquisas com LD. Ainda 
justificando a importância de se analisar o LD, Marcuschi, B. e Cavalcante (2008) 
afirmam que “se o LD está na sala de aula e, nela, ocupa um lugar significativo, é 
fundamental que continue a ser descrito, debatido, avaliado, no esforço coletivo de 
ampliar sua qualidade.” (p.238).
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CARACTERÍSTICAS E hIBRIDIzAÇÃO DE TIPOS TEXTUAIS 
NO GÊNERO JURÍDICO PETIÇÃO INICIAL

LUAN PEREIRA CORDEIRO (UFCG)
AyMMéE SILVEIRA SANTOS (UFPB)

Introdução

A língua está em transformação constante, com vistas a tornar o processo co-
municativo eficiente, os indivíduos utilizam a criatividade na adoção de novas ex-
pressões, de novos sentidos a expressões já existentes e, de formas de comunica-
ção nos diversos contextos, sem se distanciarem dos avanços tecnológicos. Com 
os gêneros textuais não é diferente, já que estes são muitos e, alguns deles, antes 
muito utilizados, já se encontram em desuso, sendo gradualmente reformulados 
ou substituídos por outros que demonstraram maior eficiência em determinados 
contextos de uso. Os fins e a necessidade justificam as mudanças de cada um dos 
gêneros existentes, dessa forma, pode-se afirmar que enquanto houver linguagem, 
nunca deixarão de surgir novos gêneros textuais, pois, é através deles que viabi-
lizamos as mais variadas formas de comunicação existentes nas diversas esferas 
sociais.

A partir de contribuições de linguistas como Bakhtin (1992), entendemos que 
os gêneros são entendidos como enunciados relativamente estáveis, isto é, embora 
cada gênero possua aspectos que são imprescindíveis a ele, sua organização estru-
tural admite certa flexibilidade, através de adaptações. O mesmo ocorre na esfera 
jurídica, pois, muitas vezes, o primeiro contato com a linguagem jurídica e gêneros 
textuais utilizados pelos estudiosos do Direito, faz com que as pessoas a conside-
rem uma linguagem difícil de ser compreendida, pelo fato de não terem tido a opor-
tunidade de familiarização com o contexto jurídico, causando estranheza da lingua-
gem e certo bloqueio com as lacunas semânticas geradas assim que se inicia uma 
leitura de qualquer texto jurídico. No caso do gênero petição inicial, muito utilizado 
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juridicamente, quando identificamos sua função, percebemos que não é um gênero 
tão difícil de ser compreendido. Pela ótica estrutural, vemos que há uma aglutina-
ção de tipos textuais que formam o gênero petição, além do fato de, apesar de ser 
assim denominado e se fazer muito restrito à esfera jurídica, pode ser considerado 
o gênero requerimento (muito utilizado em diversas esferas sociais), percepção que 
muitos não têm.

Pelo fato de ainda haver poucos estudos voltados para os gêneros jurídicos e 
para facilitar a compreensão destes, com ênfase para o gênero petição inicial, este 
trabalho busca analisar como é composto o gênero petição inicial em sua forma 
estrutural e os seus aspectos comunicativos, verificando se o gênero admite flexibi-
lidade. Daí, desdobram-se os objetivos específicos: i) Identificar a organização dos 
tipos textuais presentes no gênero petição inicial, com suas respectivas funções; 
ii) Verificar se as petições que circulam e são utilizados na esfera pública possuem 
flexibilidade no tocante à estrutura organizacional; iii) Apresentar as características 
presentes na petição inicial que a fazem ser considerada uma espécie de requeri-
mento.

Para isso, faremos uso de petição inicial retirada de site voltado para questões 
jurídicas, além de requerimentos, com vistas a confrontar e elencar as similaridades 
e divergências existentes entre eles.

A presente pesquisa se justifica pelo fato de que é relevante termos a noção 
de que qualquer gênero textual admite flexibilidade, inclusive os que circulam no 
viés jurídico, tidos como gêneros rígidos. Além disso, é interessante demonstrarmos 
que a petição inicial nada mais é do que uma espécie de requerimento, com suas 
particularidades e, o requerimento é um gênero que se encontra em grande alcance 
pela população, já que estes o utilizam para entrar com pedidos de deferimento de 
naturezas diversas.

Aspectos relativos aos gêneros e tipos textuais com ênfase na 
linguagem jurídica

Conforme assevera Marcuschi (2008), tipos e gêneros textuais não são a mes-
ma coisa. De acordo com o autor, “os	gêneros	são	atividades	discursivas	socialmente	
estabilizadas	que	se	prestam	aos	mais	variados	tipos	de	controle	social”	e são ‘“tipos	
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relativamente	estáveis	de	enunciados’	elaborados	pelas	diferentes	esferas	de	utilização	
da língua” (Bakhtin -1992), voltando-se para questões culturais e sociais e levando 
em conta os objetivos visados, o lugar social e os papéis dos participantes. Diferen-
temente, Marcuschi (op. cit.) descreve que os tipos textuais são definidos por seus 
traços linguísticos predominantes: aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, re-
lações lógicas. Dessa forma, um tipo textual é dado por um conjunto de traços que 
formam uma sequência e não um texto.

Mais especificamente, podemos dizer que enquanto os tipos textuais consti-
tuem sequências linguísticas ou sequências de enunciados no interior dos gêneros 
e não são textos empíricos, designando narração, argumentação, descrição, injun-
ção e exposição, os gêneros textuais constituem textos empiricamente realizados 
cumprindo funções em situações comunicativas, sendo a petição inicial – objeto de 
nosso estudo – enquadrada como um gênero textual.

Assim, de acordo com Marcuschi (op. cit.), em todos os gêneros também se 
está realizando tipos textuais, podendo realizar dois ou mais tipos. Essa afirmação 
será verificada e reafirmada posteriormente.

A linguagem jurídica, portanto, é manifestada através de tipos textuais que 
se encontram inseridos nos gêneros textuais da esfera jurídica. Ela possui um vo-
cabulário próprio do Direito e por isso, geralmente, não é bem compreendida pelo 
não-jurista. Segundo Petri (2009), esse é um fenômeno denominado “opacidade”, já 
que a linguagem jurídica “está fora do circuito natural de intercompreensão que ca-
racteriza as trocas linguísticas ordinárias entre os membros de uma mesma comu-
nidade linguística” (p. 29), algo que é alcançado, em sua grande parte, por juristas e 
estudiosos da área do Direito.

Até mesmo quem é iniciante na área sente essa dificuldade, conforme afirma 
Petri (op. cit.), já que há a necessidade de encontrar termos “equivalentes popu-
lares” para promover a compreensão da referida linguagem, pois alguns deles só 
existem ou possuem sentido no âmbito jurídico.
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O	gênero	petição	inicial	e	as	suas	especificidades	

A petição inicial tem um papel importante no judiciário brasileiro, é o canal 
de comunicação entre o advogado ou promotoria do Ministério Público e juiz no 
ingresso de qualquer ação, tida, portanto, como principal ferramenta de trabalho 
do advogado. Nela se encontram todas as informações consideradas indispensáveis 
para que o juiz tome ciência de quem é/são o(s) os advogados e interessado(s) no 
ingresso da ação, o objeto da ação, o valor da causa etc. Na ordem jurídica, existem 
diversos termos que estão equiparados ao gênero petição inicial, são eles: peça 
introdutória, peça autoral, peça isagógica, peça pórtica, peça vestibular, peça de 
ingresso, peça prefacial, peça exordial, peça preambular, petitório inaugural, entre 
outros.

É uma peça fundamental na ação, qualquer informação é relevante para se 
que se dê início ao trâmite processual. Caso falte alguma informação necessária, 
com alegação de que está incompleta, ela será indeferida e não haverá o ingresso 
da causa. O indeferimento geralmente ocorre quando o requerente deixa de men-
cionar os documentos das partes, impossibilitando o juiz de identificar o autor ou 
a parte ré da ação. Nesse caso, o advogado ou o Ministério Público terá um prazo 
de dez dias para que o autor complete as informações, de acordo com o Art. 321 do 
Código do Processo Civil – doravante CPC.

A Lei n° 5.869 de 11 de janeiro de 1973, em seu Art. 228 do CPC, já especificava 
quais são os requisitos essenciais para compor a petição inicial, conforme apresen-
tado a seguir

Art. 282. A petição inicial indicará:
I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida;
II - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do 
autor e do réu;
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV - o pedido, com as suas especificações;
V - o valor da causa;
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 
alegados;
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VII - o requerimento para a citação do réu.
(Código de Processo Civil – Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973)

Desde o ano de 1973, há uma padronização quanto à composição das petições 
iniciais. Só em 2015 tiveram pequenas alterações, melhor dizendo, incrementos para 
o referido gênero jurídico. Diante da Lei 13.105 de 16 de março de 2015, cujas altera-
ções passaram a ser válidas desde 17 de março de 2016, conforme sugere o Art. 319:

Art. 319. A petição inicial indicará:
I - o juízo a que é dirigida;
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, 
a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e 
a residência do autor e do réu;
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV - o pedido com as suas especificações;
V - o valor da causa;
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 
alegados;
VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação 
ou de mediação.
§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o 
autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua ob-
tenção.
§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de infor-
mações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.
§ 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao dis-
posto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar 
impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.
(Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105 de 16 de março de 2015)
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Podemos perceber que o Novo Código de Processo Civil – NCPC – abrange uma 
maior quantidade de dados necessários para o trâmite da ação, que é o número de 
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(para empresários, políticos ou entidades) e o endereço eletrônico do réu. Apresen-
ta, ainda, mais uma opção, em seu inciso VII, que fica a critério do autor se terá ou 
não o interesse pela audiência de conciliação ou mediação. Esse último dispositivo 
é mais um mecanismo inovador para agilizar o trâmite processual desde a sua parte 
inicial, logo após a citação do réu, assim, o objeto da ação pode ser reparado antes 
mesmo do julgamento final.

Além disso, notamos que o NCPC traz três parágrafos que esclarecem quando 
a petição inicial será ou não deferida, com vista ao inciso II, com a obtenção de da-
dos necessários para a citação do réu.

Na organização estrutural do gênero petição inicial perpassam os diversos ti-
pos textuais. O primeiro é o descritivo, pela precisão dos dados de cada uma das 
pessoas que participam da ação judicial, sejam elas interpelantes ou interpelados. 
Seguido da narração dos fatos acontecidos, que culmina na intenção de o autor 
impetrar a ação na justiça, tratando do momento que deve ser dito o que ocorreu, 
com quem, onde, quando, como e a causa da ação, com clareza e precisão, para que 
não haja lacunas que possam arbitrar efeitos indesejados no momento sentencial.

Em seguida, o autor se utiliza do texto tipo dissertativo-argumentativo, pois, é 
mais especificamente na seção intitulada “Do direito” que a forma da argumentação 
tem todo o diferencial para que seja acatado o pedido de ação. Portanto, é necessá-
rio que a composição traga elementos de cunho persuasivo, já que quem interpela 
uma ação na justiça quer enfatizar que o seu direito foi atingido ou negado pela 
outra parte, sendo necessário persuadir o leitor - nesse caso, o juiz - para que suas 
convicções sejam aceitas.

Nessa perspectiva, é importante reconhecer que o gênero petição inicial pode 
ser considerado uma subespécie do gênero requerimento, haja vista que é um pedi-
do de deferimento para que a ação tramite. Ressalta-se, ainda, que a petição inicial é 
um pouco mais complexa que os demais requerimentos, por haver as exigências de 
dados das partes, narração dos fatos, entre outras seções. Ainda, vale destacar que 
existem diversos tipos de requerimentos, conforme são demonstrados, a seguir, 
alguns modelos, constituídos de diferentes propósitos e organização estrutural:
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Modelo 01.
Disponível em: http://www.viomundo.com.br/denuncias/rogerio-correia.html.
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Modelo 02.
Retirado do site: http://www.cchla.ufpb.br/proling/selecao-2016/ (adaptado).

Como podemos observar através desses dois modelos, existem inúmeras for-
mas de requerer algo através do documento “requerimento”, já que alguns apresen-
tam textos curtos, outros mais longos em sua estrutura. Nos exemplos explicitados 
acima, ficam evidenciadas as particularidades imprescindíveis nesse tipo de docu-
mento: objetividade, clareza e concisão. Sendo o primeiro de natureza política e o 
segundo de natureza acadêmica, quem recebe um requerimento, está interessado 
apenas no objeto requerido e explicações concernentes a ele. São características 
que perpassam para o gênero jurídico petição inicial, pois neste recomenda-se que 
a linguagem seja a mais objetiva possível.

A petição inicial pode ser considerada um gênero flexível, permitindo que o au-
tor verse da forma que convier, desde que possua todas as exigências, já mostradas 
anteriormente, contempladas no Art. 319 do Novo Código Civil. A organização estru-
tural deve ser fiel aos itens dispostos no referido artigo e, inclusive, o juiz já espera 
a mesma ordem dos elementos exigidos, vejamos:
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Modelo 03.
Disponível em: http://ajudajuridica.com/material-estudo/modelo-

de-peticao-inicial-novo-cpc/?print=pdf

O Modelo 03, exposto acima, apresenta a composição estrutural de uma peti-
ção, de modo completo e extensivo, já que contempla todas as partes que o gênero 
possui, quais sejam: o título, a qualificação das partes, as seções “DOS FATOS”, “DOS 
FUNDAMENTOS”, “DO PEDIDO”, “DAS PROVAS”, “DO VALOR DA CAUSA” e, ao final, o 
pedido de deferimento.
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No entanto, ressaltamos que o gênero permite uma flexibilização no tocante a 
essa estruturação, pois, quem elabora a petição pode optar por utilizar a expressão 
“DO DIREITO” ao invés de “DOS FUNDAMENTOS”, além de nesta mesma seção incluir 
as informações que dizem respeito às provas, eliminando a seção “DAS PROVAS”.

Outro aspecto a ser ressaltado refere-se à possibilidade de incluir o valor da 
causa na seção “DO PEDIDO”, eliminando, assim, a seção “DO VALOR DA CAUSA” ou, 
até mesmo, optar por denominar a seção de “DO PEDIDO E DO VALOR DA CAUSA”, 
englobando as informações que nelas devem constar.

No gênero em questão pode haver uma variação na quantidade de laudas, 
porém, como vimos anteriormente, é importante que haja clareza, concisão e ob-
jetividade. Petições iniciais longas que não apresentam essas características e com 
informações desencontradas poderão atrapalhar a análise, possivelmente serão in-
deferidas. Também permite que sejam anexados documentos necessários ao seu 
objetivo, além de permitir não apenas citação dos dispositivos presentes na Cons-
tituição Federal de 1988, mas citações de autores estudiosos do caso, as chamadas 
jurisprudências, como ferramentas de sustentação dos argumentos.

Ainda em relação à flexibilização do gênero, a petição pode ser escrita em tex-
to corrido, através de paráfrases ou com citações diretas, posteriormente argumen-
tadas. Podendo optar pelo uso de expressões latinas que já são conhecidas no meio 
jurídico.

Como exposto nesse trabalho e diferentemente do Modelo 03 de petição aqui 
disponibilizado, as petições podem apresentar – caso o autor da ação manifeste in-
teresse – o pedido pela realização ou não de audiência conciliatória ou de mediação 
e, caso não apresente essa informação, o juiz subentenderá que o autor não quer 
que haja conciliação, permitindo que ele dê prosseguimento ao processo.
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Considerações	finais

A partir do trabalho pôde-se compreender a importância dos gêneros textu-
ais, o modo como estes estabelecem diálogos, sendo canal de comunicação com 
os diversos setores da sociedade. Com base no breve estudo acerca da petição 
inicial, evidenciamos que é um gênero cuja função volta-se à promotoria do Minis-
tério Público e às pessoas que buscam ingressar com uma ação – através de um 
advogado – na justiça, com vistas a dirimir conflitos que possam existir em seu 
cotidiano.

Tal gênero, desde o ano de 1973, foi regulamentado pela Lei 5.869 e, hoje, já 
encontra-se regulamento pela Lei 13.105 do Novo Código de Processo Civil, que 
inclui informações adicionais objetivando a facilitação de contato com as partes, 
ao acrescentar aspectos como a exigência do endereço eletrônico, já que, como 
destacamos inicialmente, muitos gêneros textuais também se adequam às inova-
ções tecnológicas e, com a petição inicial não foi diferente.

Foram apresentadas a estrutura e elementos que compõem a petição ini-
cial, além de respectivos exemplos, bem como a presença de outros gêneros 
textuais dentro da própria estrutura da petição inicial, entre eles o requerimen-
to, um gênero mais disseminado na sociedade. Tal fato é mais uma maneira 
que demonstramos para evitar possíveis estranhamentos de quem nunca tivera 
contato com o gênero petição inicial, além da  identificação de sua flexibilidade 
quanto à estrutura.

Por fim, percebemos que o objetivo do trabalho foi alcançado ao buscarmos 
difundir ainda mais informações acerca do gênero, trazendo de forma minuciosa 
os elementos que o compõe, com elucidações necessárias, principalmente para os 
leitores da sociedade em geral e iniciantes no estudo do Direito, que buscam se 
familiarizar ainda mais com o referido gênero.
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CONTRIBUIÇÕES DAS PESQUISAS DE GÊNEROS 
TEXTUAIS/DISCURSIVOS PARA OS ESTUDOS 
TERMINOLÓGICOS

MÁRCIA IVO BRAz (UNICAP/UFPE)

Introdução

As ciências e as áreas de especialidade compõem universos de discurso que 
desenvolvem para si uma metalinguagem específica, bem como uma visão de mun-
do própria e consensual partilhada por seus membros. Aprender e apreender uma 
ciência implica o entendimento da linguagem, conferindo aplicação mais eficaz dos 
princípios, métodos e técnicas, em especial, o domínio de construções textuais pró-
prias, a exemplo do caso dos gêneros acadêmicos. Deste modo, a definição concisa 
de um universo conceitual e terminológico, aliada à propriedade no desenvolvimen-
to da escrita de gêneros acadêmicos, determina os fatos próprios de um universo 
de especializado, consolidando as ciências e a sua identidade.

Diante desse cenário, onde se aproximam as percepções das linguagens de 
especialidade, sua construção e desenvolvimento, no que concerne à lexicografia, 
observa-se uma relação com o campo dos gêneros textuais e discursivos, em dois 
aspectos: nos gêneros acadêmicos utilizados pelas áreas de especialidade para fins 
de comunicação científica e na determinação do léxico especializado, abrangendo o 
conceito de comunidades discursivas proposto por Swales (1990).

A observação do interesse e aplicação das teorias de gêneros na Terminologia 
levanta alguns questionamentos: que teorias de gêneros são utilizadas nesses es-
tudos? Quais os sentidos que essas teorias tomam, ao serem aplicadas nessa área, 
além das aplicações linguísticas?

Partindo do conceito de comunidade discursiva, desenvolvido por Swales, in-
corporado aos estudos voltados à Terminologia, Lexicografia e linguagens de espe-
cialidade, o objetivo deste trabalho é verificar em que medida o conceito de comu-
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nidade discursiva tem influenciado as investigações em terminologia. Para obter 
esse objetivo, foi realizada uma pesquisa nas bases de dados internacionais Web of 
Science e Library & Information Science Abstracts (LISA), onde os resultados recupe-
rados foram acessados em texto completo e analisados individualmente.

Assim, o trabalho está organizado da seguinte forma: inicialmente, é apresen-
tada uma contextualização acerca das teorias de gêneros textuais e discursivos 
trazendo, também, o conceito de comunidade discursiva; em seguida desenvolve-
se uma exposição sobre Terminologia, demonstrando como esta área se utiliza do 
conceito anteriormente discutido e, em um terceiro momento, é apresentada a aná-
lise dos resultados das pesquisas nas bases de dados e as constatações sobre as 
convergências entre os estudos de gêneros e os terminológicos, apresentando, em 
sequência, as considerações finais.

Teoria de gêneros: o lugar das comunidades discursivas

As teorias de gêneros constituem uma temática que não é recente, entretanto, 
que tem tomado proporções maiores nas últimas décadas. O termo “gênero” este-
ve relacionado, durante muito tempo, com a tradição literária, porém, atualmente, 
refere-se a categorias de distinção de discurso de qualquer tipo, seja oral ou escrito, 
relacionado ou não com a literatura, envolvendo-se em áreas diversas, conforme 
será apresentado adiante.

Inicialmente, é necessário indicar que os gêneros são tratados sob dois aspec-
tos e Rojo (2005) faz uma diferenciação pertinente das teorias: enquanto a teoria de 
gêneros de texto ou textuais está centrada na materialidade textual, a vertente dos 
gêneros do discurso ou discursivos se dá a partir dos temas bakhtinianos, que são 
tratados como objetos discursivos ou enunciativos. Neste trabalho, porém, é dada 
a preferência pelo termo “gêneros textuais” pelo fato de as teorias de Swales base-
arem os pontos de vista aqui discutidos.

É necessário considerar que nas teorias de gêneros, além das características 
regulares dos tipos textuais e do posicionamento dos sujeitos no contexto, os pon-
tos que motivam essa série de situações são os propósitos comunicativos e foi Swa-
les (1990) quem inicialmente observou e destacou essa característica:
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De acordo com o autor, são os propósitos comunicativos que conferem en-
foque às ações retóricas e são identificáveis pelos membros de uma determinada 
comunidade. É intrínseca a necessidade de comunicação, assim como também é 
importante para o indivíduo enxergar-se membro de um grupo social. Para obter 
tal êxito, é preciso haver uma unidade entre os componentes desses contextos, 
incluindo a forma de comunicação, garantindo que se identifiquem mutuamente e, 
assim, a linguagem constitui-se em papel fundamental, especialmente na escrita, o 
que justifica a maior inclinação do presente trabalho às questões textuais.

Nesse sentido, Bazerman (1994) observou que as situações de comunicação 
apresentavam regularidades em situações recorrentes na forma e no conteúdo da 
comunicação, revelando que os gêneros se tornam parte das relações sociais padro-
nizadas e de sua organização cognitiva, inclusive em situações nas quais esses mo-
delos servem de base para o que não é familiar, ou seja, os conhecimentos prévios 
influenciam no aprendizado de outras tipologias genéricas.

Em situações acadêmicas e profissionais, o domínio das formas genéricas tí-
picas e do vocabulário comum dos integrantes pode indicar a hierarquia entre os 
membros: enquanto os aspirantes buscam compreender e se adaptar a essas for-
mas e vocabulário, os membros proficientes detêm, inclusive, o poder de lançar 
novas formas genéricas e discutir conceitos, ou seja, em contextos específicos, a 
questão do gênero textual assume um papel importante.

Na perspectiva de Swales, que foi tratada por Biasi-Rodrigues e Bezerra (2012), 
o gênero engloba um conjunto de eventos comunicativos em que os membros es-
pecializados de uma comunidade discursiva compartilham um conjunto de propósi-
tos comunicativos que moldam a estrutura ‘esquemática’ do discurso, influenciando 
nas escolhas de conteúdo e de estilo. De acordo com a teoria de gêneros de Swa-
les, o propósito comunicativo do gênero é realizado através de moves (ou unidades 
retóricas), conferindo ao gênero uma estrutura típica, que é reconhecida entre os 
membros de uma comunidade discursiva.

Nesse sentido, é interessante trazer uma indagação de Bhatia levantada por 
Marcuschi (2008, p. 150): “Por que os membros de comunidades discursivas espe-
cíficas usam a linguagem da maneira como o fazem?”. Em seguida, tem-se o exem-
plo: por qual razão todos os que escrevem uma monografia de conclusão de curso 
fazem mais ou menos a mesma coisa? A resposta é complexa, mas observa-se que, 
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além de questões socioculturais ou de moldes, existem ações comunicativas que se 
revestem de estratégias convencionais para alcançar determinados objetivos, seja 
alcançar uma boa nota para concluir um curso superior – no caso da monografia –, 
receber auxílio para uma viagem através de um ofício de solicitação etc. Dessa for-
ma, um gênero, segundo Bhatia (1993, p. 13 apud	CATUNDA, 2004, p. 32):

É um evento comunicativo reconhecível, caracterizado por um conjunto 
de propósitos comunicativos identificados e, mutuamente entendidos 
pelos membros da comunidade profissional ou acadêmica na qual regu-
larmente ocorre. Muitas vezes, ele é altamente estruturado e convencio-
nalizado com restrições sobre as contribuições permissíveis em termos 
de sua intenção, posicionamento, forma e valor funcional. Essas restri-
ções, contudo, são frequentemente exploradas pelos membros especia-
listas da comunidade discursiva, a fim de alcançar intenções particulares 
dentro da estrutura dos propósitos socialmente reconhecidos.

Assim, o conceito de comunidade discursiva, na visão de Swales, sugere que as 
convenções de discurso e das formas genéricas típicas são definidas por comuni-
dades, uma vez que a forma de comunicação ocorra de modo específico dentro de 
cada comunidade, adaptando-se aos seus propósitos comunicativos e, dessa forma, 
os gêneros se constituem em esquemas cognitivos que não pertencem ao indiví-
duo, mas ao grupo (ou comunidade discursiva) direcionado aos escritores e leitores, 
distinguindo-se das comunidades de fala, que dirigem o foco para os falantes e ou-
vintes.

Swales propõe a identificação de uma comunidade discursiva, a partir de seis 
características:

a) Possui um conjunto de metas comuns, apresentadas formalmente em docu-
mentos ou através de conhecimento tácito, havendo um alto grau de concor-
dância entre os membros, sob a pena de dissolução da comunidade discursiva;
b) Mecanismos de intercomunicação entre os membros, através de canais es-
critos como correspondência ou, até mesmo, de encontros e simples conver-
sas;
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c) Mecanismos participativos, principalmente, para o fornecimento de informa-
ções e feedback, melhorando o desempenho do que é produzido;
d) Possui um repertório de gêneros específicos, incluindo a seleção dos tópicos 
e dos elementos formais do discurso que são apropriados a eles;
e) Léxico especializado, ou seja, uma terminologia própria, termos técnicos que 
permitam a troca de comunicação eficiente entre os especialistas que formam 
a comunidade;
f) Possuem membros antigos, com um grau adequado de conteúdo relevante 
e experiência discursiva, como também participam membros novatos, que são 
apresentados a esse conhecimento pelos mais experientes.

Observa-se que uma comunidade discursiva atende à proposta inicial, que é 
a realização de propósitos comunicativos e que possui uma série de características 
que podem ser discutidas individualmente, dentre elas, a questão do léxico especia-
lizado, que é objeto de estudo de outras áreas, a exemplo da Terminologia, que será 
tratada na seção a seguir.

Temáticas de gênero em terminologia: comunidades 
discursivas em foco

A questão das comunidades discursivas muito tem contribuído, além dos gê-
neros discursivos; na literatura especializada em Terminologia, por exemplo, são 
frequentemente retratadas sem, no entanto, estarem enraizadas diretamente aos 
estudos de gêneros. Por outro lado, os autores que tratam dessa temática se apro-
priam das contribuições de Swales (1990).

As ciências e as áreas de especialidade compõem universos de discurso que 
compartilham entre seus membros pontos de vista e vocabulário técnico, além de 
conceitos e métodos de comunicação, que são instrumentos de poder entre os 
membros experientes e condição necessária ao aprendizado para os que preten-
dem fazer parte da comunidade. Deste modo, a definição concisa de um universo 
conceitual e terminológico determinam os fatos próprios de uma especialidade e, à 
medida que vai se constituindo, solidifica a ciência e a sua identidade epistemológi-
ca.
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Nesse sentido, a Terminologia tem sido o instrumento essencial para a repre-
sentação de informações, especialmente científicas, cuja utilidade está diretamente 
ligada à Organização do Conhecimento (enquanto dicionários léxicos e terminolo-
gias especializadas, a exemplo dos tesauros) no âmbito da Documentação, a fim de 
que os registros do conhecimento sejam organizados nos mais variados formatos 
(bibliotecas, bases de dados, repositórios científicos etc.), de modo que possam ser 
acessados posteriormente, além de contribuir para o mapeamento e organização 
conceitual das áreas do conhecimento, colaborando com a manutenção das ciências 
e entendimento entre os membros mais experientes e iniciantes.

A International	Organization	for	Standardization (ISO) define Terminologia como 
uma atividade relacionada com a sistematização e representação de conceitos, ou 
ainda como um conjunto de termos (conceitos) que constituem uma determinada 
área. Nesse sentido, Vogel (2007, p. 73) destaca que:

A terminologia preocupa-se com conceitos, definições de denomina-
ções, com a compilação, decisão, apresentação, criação e normalização 
de termos de campos especializados para fins de comunicação entre 
especialistas e profissionais. É uma disciplina que permite identificar, de 
forma sistemática, o vocábulo de uma determinada especialidade e ana-
lisá-lo.

Entretanto, Cabré (1995) assinala que não há uma definição fechada. Uma das 
principais causas da variedade de definições é a polissemia do termo terminologia, 
que designa, concomitantemente, uma disciplina, uma prática ou ainda o produto 
resultante dessa prática. A autora ressalta que, se abordada como teoria, a termi-
nologia trata da relação entre conceitos e termos especializados; como prática (ou 
técnica), abarca um conjunto de métodos e atividades que se preocupam com a co-
leta, descrição, processamento e apresentação de termos, também conhecido por 
Lexicografia; e, por último, como produto, configura-se em um conjunto de termos, 
ou ainda vocabulário voltado a uma determinada especialidade, recebendo, portan-
to, contribuições de diferentes ciências, a exemplo da Linguística, cujas ramificações 
advêm da lexicografia e lexicologia, da semântica, da sociolinguística e da linguística 
aplicada.
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Dessa forma, de acordo com Carvalho (1992), a terminologia técnica faz par-
te do domínio da lexicografia, porém de uma lexicografia diferenciada – “técnica”, 
por assim dizer –. O termo “dicionarizado” constitui uma unidade léxica extraída do 
enunciado, podendo ser submetida a uma análise sintática e semântica no discurso 
onde é usada. Já o termo técnico é o suporte da noção que ele descreve e define e 
este princípio acarreta consequências, por diferir da descrição do termo comum.

A Terminologia realiza o controle da conceituação das palavras de um dado 
campo com o intuito de otimizar a comunicação/transferência de informações en-
tre os membros de uma comunidade discursiva. Essa acepção é semelhante à de 
Lara (2004), que afirma que Terminologia pode ser considerada sob dois aspectos: 
terminologia teórica, que abarca metodologia, princípios que regem a compilação, a 
estruturação, o uso, a administração de conceitos; e terminologia metodológica, que 
seria um conjunto de termos relacionados a uma área de especialidade tendo, por-
tanto, duplo aspecto: científico e lexicográfico.

Assim, chegando ao conhecimento de que as áreas de especialidade às quais 
as abordagens terminológicas se referem são equivalentes ao que Swales denomina 
de comunidades discursivas, esse conceito é presença constante nas investigações 
e aplicações. Entretanto, mencionando diretamente este autor, são relativamente 
poucos os trabalhos que o fazem.

Desse modo, as apreensões de gêneros têm ativamente contribuído para o de-
senvolvimento dos estudos que visam à compreensão da dinâmica que rege a evo-
lução do universo conceitual e terminológico das ciências, tão importante para as 
comunidades discursivas que partilham das percepções particulares de cada área 
do conhecimento. Partindo desse pressuposto, foi realizada uma pesquisa para ve-
rificar a ocorrência do conceito de comunidade discursiva e sua influência em inves-
tigações de Terminologia.

Pesquisas	em	terminologia	e	a	influência	direta	do	conceito	de	
comunidade discursiva: resultados e considerações

Uma vez que o conceito de comunidade discursiva acompanha a Terminologia 
e, conforme o objetivo geral do trabalho em verificar em que medida o conceito de 
comunidade discursiva tem influenciado as investigações em terminologia, realizou-
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se uma pesquisa em duas bases de dados internacionais: Library & Information 
Science Abstracts (LISA) e Web of Science.

A escolha das bases se deu pelo fato de a Terminologia, apesar de estar no 
campo das ciências da linguagem, encontrar sua aplicação, principalmente, nas ci-
ências voltadas à Documentação. Dessa forma, foram escolhidos repositórios que 
contemplassem essa observação.

Em cada um dos repositórios foram avaliados os seguintes elementos dos tex-
tos recuperados: autor, título, resumo, palavras-chave, temáticas adjacentes e re-
ferências utilizadas. Essas informações foram tratadas e foi construído um quadro 
com a síntese das observações.

Nas bases de dados internacionais aqui trabalhadas, foram utilizados como 
termos de busca “discourse community” e “terminology”, em língua inglesa, uma 
vez que é o idioma oficial das referidas publicações. Na LISA, a realização da busca 
com os termos citados retornou quatro resultados, conforme a Figura 1:

Figura 01. Resultados de busca na base de dados LISA.
Fonte: a autora, através de captura de tela.
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Os resultados foram analisados individualmente, chegando à conclusão de que 
apenas dois resultados tratavam concomitantemente dos temas Terminologia e co-
munidade discursiva. Os outros dois se referem à Terminologia e comunidades de 
práticas que, de acordo com Takimoto (2012), são formadas por pessoas que se en-
volvem em um processo de aprendizado coletivo, como, por exemplo, um grupo de 
artistas que procuram novas formas de expressão, engenheiros que trabalham com 
problemas similares, cirurgiões explorando novas técnicas etc. As características 
dessas comunidades são domínio (área do conhecimento), comunidade (interação 
entre os indivíduos) e prática (conhecimento compartilhado). Dessa maneira, o con-
ceito de comunidades de práticas não está alinhado ao de comunidades discursivas 
conforme o propósito deste trabalho, sendo, então, considerados os resultados que 
de fato pertinentes, sintetizados no Quadro 1:

Quadro 1. Síntese das informações dos artigos recuperados na LISA.
Fonte: a autora.

TÍTULO AUTOR(ES)/ANO 
DE PUBLICAÇÃO

CONTEúDO 
IDENTIFICADO

'It's the journey and the 
destination': shape and the 
emergent property of genre in 
evaluating digital documents 

Dillon, A.; Vau-
ghan, M. (1997)

Hipermídia; Pesquisas; Termino-
logia; Navegação; Comunidades 
discursivas; Recursos de Informa-
ção.

Establishment of glossaries: their 
basic functions

Riggs, F. W. 
(1982)

Construção de glossários; Mate-
riais publicados; Terminologia; 
Conceitos dos termos; Comuni-
dades discursivas; Conhecimento 
especializado.

Após a observação dos elementos básicos dos artigos, incluindo as referências 
utilizadas, reparou-se que a noção e utilização do termo comunidades discursivas 
esteve presente. Entretanto, os fundamentos estão voltados para a Terminologia, 
especialmente para o autor Juan C. Sager que, durante muito tempo, foi um dos 
principais autores na área. Nesse caso, pode-se justificar a ausência das referências 
a Swales pelo fato de que seu conceito ainda não tenha sido apresentado à época 
das pesquisas apresentadas nos artigos recuperados.

Na base de dados Web of Science, os termos utilizados para a pesquisa foram 
os mesmos que na base anterior: “discourse community” e “terminology”.
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Figura 02. Resultados de busca na base Web of Science.
Fonte: a autora, através de captura de tela.

Retornaram dois resultados que corresponderam exatamente ao argumento 
utilizado. A partir da análise dos elementos, temos o seguinte panorama:

Quadro 02. Síntese das informações dos artigos recuperados na Web of Science.
Fonte: a autora.

TÍTULO AUTOR(ES)/ANO DE 
PUBLICAÇÃO CONTEúDO IDENTIFICADO

Complementary medicines 
in medicine: Conceptuali-
sing terminology among 
Australian medical students 
using a constructivist grou-
nded theory approach

Templeman, Kate; 
Robinson, Anske; 
McKenna, Lisa. (2015)

Medicina integrativa; Medicina 
complementar; Medicina alternativa; 
Terminologia médica e comunidade 
discursiva médica; Educação médica.

The role of special language 
in relation to knowledge 
organization

Thellefsen, M. (2003)
Terminologia; Linguagem de especia-
lidade; Ciência da Informação; Ciber-
semiótica; Análise de domínio.
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A análise dos artigos revela uma forte relação entre as temáticas investigadas. 
Inclusive, a noção de comunidades discursivas, conforme a proposta de Swales, é 
questão central em ambos textos. Porém, o autor novamente não foi utilizado como 
base: na primeira ocorrência, a obra base é de J. Flatt, que versa sobre a análise 
crítica do discurso relacionada à medicina complementar; na segunda, o texto se 
sustenta nas acepções de Birger Hjørland, um autor de grande destaque na área de 
Ciência da Informação, que, entretanto, declara em suas obras que o conceito de 
comunidade discursiva ao qual se refere é justamente o de Swales que, portanto, é 
indiretamente utilizado. 

Considerações	finais

Haja vista a discussão realizada neste artigo, constatou-se que as abordagens 
e teorias de gênero se localizam além do clássico, enquadrando estruturas com 
características pré-definidas ou voltadas à gramática, estando voltadas para o uso 
social da língua e da comunicação, de acordo com as circunstâncias do contexto, 
sendo também, definidas em possibilidades de escolha para atender aos propósitos 
comunicativos, em que se desdobram estruturas tipificadas e repertório discursi-
vo comum aos que compartilham do mesmo contexto, a exemplo da comunicação 
acadêmico-científica entre especialistas.

Ao longo do presente texto, foram tratadas as questões relacionadas às teo-
rias de gênero, o conceito de comunidades discursivas elaborado por Swales e a 
sua influência nos estudos em Terminologia, desenvolvendo uma pesquisa sobre as 
duas temáticas em bases de dados, buscando convergências e tecendo, assim, as 
respectivas considerações.

Este estudo permitiu observar que os gêneros são requisitos fundamentais 
para que se compreenda o funcionamento social da língua através da expressão 
textual, tanto para a escolha da melhor composição como também para ajustar-se 
aos modos de comunicação do grupo (ou grupos) ao qual estamos vinculados (ou 
àqueles a que aspiramos), permitindo uma reflexão sobre o comportamento retó-
rico, ou seja, a comunidade discursiva é fator determinante para a comunicação. 
Outrossim temos margem para os estudos de linguagens de especialidade, onde se 
desenvolve a Terminologia enquanto léxico de uma área e como ciência que envolve 
as ferramentas de controle de vocabulário.
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Nesse sentido, observou-se também que, embora grande parte das publica-
ções bibliográficas remeta ou seja embasada nos princípios das comunidades dis-
cursivas postulados por Swales e, mesmo que esse conceito esteja implícito nas 
aplicações terminológicas, é necessário que exista maior enfoque e reflexão sobre 
o tema, a fim de que os trabalhos em Terminologia sejam melhor fundamentados, 
o que pode refletir sensivelmente nos resultados de pesquisa, nas ferramentas de-
senvolvidas que melhor refletiriam os propósitos da área representada e, finalmen-
te, no aperfeiçoamento mais sólido dessa ciência.

Referências

BAZERMAN, C. Systems of genre and the enactment of social intentions. In: Freedman & Med-
way. Rethinking	genre. London: Taylos & Fracis, 1994. p. 79-101.
BIASI-RODRIGUES, B.; BEZERRA, B. G. Propósito comunicativo em análise de gêneros. Linguagem 
em	(Dis)curso, v12, n1, p.231-249, 2012.
CABRÉ, M. T. La terminología hoy: concepciones, tendencias y aplicaciones. Ciência	da	Informação, 
Brasília, v. 24, n. 3, 1995.
CARVALHO, N. M. A	terminologia	técnico-científica: aspectos linguísticos e metodológicos. Recife: 
EdUFPE, 1992.
CATUNDA, E. L. Um	estudo	do	gênero	jurídico	acórdão. 2004. Dissertação (Mestrado em Linguisti-
ca) – Departamento de Letras Vernaculas, Universidade Federal do Ceará, 2004.
HJØRLAND, B. Information	seeking	and	subject	representation: an activity-theoretical approach to 
Information Science. New York: Greenwood Press, 1997.
LARA, M. L. G. Linguagem documentária e terminologia. Transinformação, Campinas, n16, p.232-
240, set./dez. 2004.
MARCUSCHI, L. A. Produção	textual,	análise	de	gêneros	e	compreensão. São Paulo: Parábola Edito-
rial, 2008.
ROJO, R. Gêneros do discurso e gêneros textuais: questões teóricas e aplicadas. In: MEURER, J. 
L.; BONINI, A.; MOTTA-ROTH, D. Gêneros: teorias, métodos, debates. São Paulo: Parábola, 2005.
SWALES, J. The Concept of Discourse Community. In: SWALES, J. Genre analysis: English in academ-
ic and research settings. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
VOGEL, M. J. M. A	noção	de	estrutura	lingüística	e	de	processo	de	estruturação	e	sua	influência	no	
conceito	e	na	elaboração	de	linguagem	documentária. 2007. Dissertação (Mestrado em Ciência da 
Informação). Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, 2007.



53

ComuniCação individual

CRÔNICAS E O DESENVOLVIMENTO DA COMPREENSÃO 
LEITORA

SÍLVIA SOUzA SANTOS (UFS)

Introdução

O ensino de língua portuguesa, tradicionalmente, esteve atrelado ao ensino 
de gramática. Marcado por metodologias ineficientes, as aulas se restringiam ao 
domínio da nomenclatura, exploração da metalinguagem – classificação de cate-
gorias gramaticais. Decorrendo desse equívoco uma série de fatores, tais como o 
alto índice de repetência e a baixa proficiência dos estudantes em leitura e escrita, 
constatados através dos resultados de avaliações internas e externas.

Diante desse quadro, a necessidade de se alterar esse cenário tornou-se ur-
gente. Surge então, como forma de amenizar tais problemas no cenário educacional 
brasileiro, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) na década de 90, trazendo 
para pauta de discussão a necessidade de se trabalhar com gêneros textuais. Para 
tanto, é preciso entender o que é gênero e como trabalhá-lo em sala de aula.

Os gêneros textuais têm seu caráter sociohistórico, são fruto de trabalho 
coletivo a fim de atender a necessidades; seu uso está condicionado a situações 
reais. Trabalhar com gêneros significa, portanto, estar atento aos contextos de 
uso que norteiam a seleção de certos elementos textuais os quais conduzem a 
uma estrutura genética (Marcuschi, 2002), já que atendem às situações comuni-
cativas e se relacionam a situações sociais concretas de uso da língua.  Portanto, 
o estudo de língua deve acontecer por meio de textos e não mais por palavras 
e frases soltas. Para atender a tal propósito, é necessário que o ensino com os 
gêneros contemple os usos e condicionamentos sociopragmáticos, ou seja, fina-
lidades, destinatário, conteúdo, já que se caracterizam mais por suas funções co-
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municativas, cognitivas e instrucionais que por suas particularidades linguísticas 
estruturais (MARCUSCHI, 2002).

Outra questão de igual relevância é a concepção de leitura adotada pelo pro-
fessor, já que, será essa concepção que guiará seu trabalho em sala de aula. Ao lon-
go do tempo, a leitura tem sido explicada a partir de diferentes modelos. Algumas 
vezes entendida como extração de significados através de um processo ascendente, 
em que as informações saem do texto para o leitor. Outras, porém, como atribuição 
de sentidos, processo em que cabe ao leitor, de forma descendente, a construção 
dos significados a partir do seu conhecimento de mundo.

A concepção sociointeracionista entende a leitura não apenas como uma ati-
vidade cognitiva, mas como uma atividade social, em que os significados são cons-
truídos a partir da interação do indivíduo e as convenções impostas pela comunida-
de, esta concepção guiará o presente projeto. Corroborando com essa ideia, Vilson 
Leffa (1996, p.29) afirma que “ler deixa de ser uma atividade individual para ser um 
comportamento social, onde o significado não está nem no texto nem no leitor, mas 
nas convenções de interação social em que ocorre o ato da leitura”. Sendo a leitura 
não é um ato solitário, uma vez que a compreensão é sempre coletiva, fruto das 
regras e convenções sociais.

Embora os estudos sobre leitura e compreensão leitora tenham avançado mui-
to nas últimas décadas, os estudantes não conseguem um bom desempenho nas 
avaliações externas e apresentam índices baixos de proficiência em leitura. Esse 
desempenho diverge das exigências do contexto educacional contemporâneo, que 
exige a formação de leitores proficientes que não se limitem à superfície textual na 
construção dos sentidos do texto. O leitor proficiente é visto como aquele que não 
apenas decodifica palavras, frases, parágrafos, mas também constrói sentidos. De 
acordo com as condições de funcionamento de um determinado gênero, mobiliza 
um conjunto de saberes, em diferentes situações de comunicação linguística.

No espaço escolar, constantemente ouvimos falar da importância da leitura 
em nosso dia a dia e sobre a função da escola na formação de leitores. Nessa pers-
pectiva, as práticas escolares devem ter como objetivo capacitar os estudantes a 
lidarem com as diversas situações de leitura. Nesse contexto, o letramento literário 
é fundamental, entendido como o processo de apropriação da literatura enquanto 
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linguagem. Esse processo, por ser contínuo, favorece o exercício da reflexão crítica, 
necessária à construção do pensamento autônomo e responsável. A literatura con-
tribui para o amadurecimento de cada um, ao nos ajudar a dizer o mundo e a nos 
dizer a nós mesmo, conforme Cosson (2006).

O Projeto Crônicas e o desenvolvimento da compreensão leitora será desen-
volvido no 8º ano do Ensino Fundamental, em uma escola municipal, da cidade de 
Aracaju, Estado de Sergipe. O que motivou a pesquisa foram os baixos índices de 
proficiência em Língua Portuguesa apresentados pelos estudantes dos 9° anos da 
referida escola, na edição de 2013 da Prova Brasil. Segundo dados do INEP/ MEC, 
a média de proficiência dos estudantes em Português em 2013 foi de 230.34. O 
percentual dos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental por Nível de Profici-
ência - Língua Portuguesa, está assim distribuído: 21,03% abaixo do nível 1; 28,03% 
nível 1; 17,95% nível 2; 18,97% nível 3; 6,84% nível 4; 3,42% nível 5 1,88% nível 6; 
1,88% nível 7; 0% nível 8.

Esses dados nos mostram a gravidade do problema, uma vez que mais de 50% 
dos estudantes, que deveriam estar nos níveis mais elevados, devido ao ano esco-
lar em que estavam cursando, encontram-se em níveis primários. Isso significa que 
estamos perpetuando o índice de analfabetos funcionais, ou seja, esses estudantes 
não conseguiram desenvolver as habilidades e competências esperadas para o nível 
em que se encontravam.  É consenso que a formação do estudante não depende, 
exclusivamente, da escola, há outros setores responsáveis por ela. Entretanto, a es-
cola, enquanto espaço de formação formal, precisa repensar suas práticas, a fim de 
contribuir para a aprendizagem desses estudantes. Não podemos ignorar os fatos e 
continuarmos agindo como se nada estivesse acontecendo em nosso entorno.

Torna-se urgente ajudar os estudantes a aprender mais e melhor, por meio de 
estratégias de leitura. Conforme Solé (1998, p.47) “se ensinarmos um aluno a ler 
compreensivamente e a aprender a partir da leitura, estamos fazendo com que ele 
aprenda a aprender, isto é, com que ele possa aprender de forma autônoma em 
uma multiplicidade de situações”.  Logo, a aquisição da leitura é fundamental para 
agir com autonomia nas sociedades letradas.

Conforme aponta os PCN, no processo de leitura de textos escritos, espera-se 
que o estudante:
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Saiba selecionar textos segundo seu interesse e necessidade; leia, de 
maneira autônoma, textos de gêneros e temas com os quais tenha cons-
truído familiaridade: selecionando procedimentos de leitura adequados 
a diferentes objetivos e interesses, e a características do gênero e supor-
te. [...] (PCN 1998, p. 49-50)

O presente projeto, em consonância com os PCN e a concepção sociointeracio-
nista da leitura, pretende capacitar os estudantes a lidarem com as diversas situa-
ções de leitura, a partir do estudo do gênero textual crônica, por meio de sequência 
didática que possibilite o desenvolvimento das habilidades de leitura dos estudan-
tes dos 8º anos do Ensino Fundamental. Nessa perspectiva, o trabalho com sequ-
ências didáticas (SD), importante mecanismo de intervenção pedagógica e, conse-
quentemente, com os gêneros textuais, permite aos estudantes se apropriarem e 
aprimorarem seus conhecimentos sobre os gêneros.

Para estruturarmos o artigo, apresentamos, primeiramente, os pressupostos 
teóricos que encaminham as pesquisas sobre leitura e gênero textual. Em seguida, 
uma Sequência Didática com as crônicas “Brincadeira” de Luís Fernando Veríssimo 
e “A estranha passageira” de Stanislaw Ponte Preta.

Leitura:	conceitos,	reflexão	e	importância

A leitura sempre foi pauta de discussão e reflexão no cenário brasileiro, prin-
cipalmente, no espaço escolar. Constantemente, ouvimos falar da importância da 
leitura em nosso dia a dia e sobre a função da escola na formação de leitores. Como 
ler não significa apenas codificar, ler é compreender, a leitura só se efetiva quando 
o leitor atribui sentido às palavras, estabelece relações entre o texto e os conheci-
mentos adquiridos ao longo de sua existência.

Embora vista como processo de construção de sentidos, há diferentes enfo-
ques a partir dos quais a leitura tem sido explicada. Há quem a conceba como ex-
tração de significados. Nessa perspectiva o texto tem mais importância que o leitor. 
Esse tem apenas a função de extrair todos os sentidos possíveis do texto. Não há 
negociação entre o leitor e o texto, já que o significado está dentro do texto e cabe 
ao leitor somente extraí-lo. Dessa forma, a leitura é vista como um processo ascen-
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dente, em que as informações saem do texto para o leitor (Leffa,2006). O leitor é 
subordinado ao texto.

Essa concepção é restrita, à medida que ignora a participação do sujeito na 
construção dos sentidos do texto, além de entender a leitura enquanto processo 
linear, como se ela fosse realizada sequencialmente letra por letra, palavra por pa-
lavra, frase por frase, supondo que tudo está no texto. Além disso, é ignorado a 
capacidade de o texto gerar diferentes leituras e, consequentemente, diferentes sig-
nificados, a depender do leitor e de seu repertório sociocultural, entendido como o 
conhecimento adquirido ao longo da existência.

Outra concepção traz o leitor como fator determinante no processo de leitura, 
cabendo a ele atribuir significado ao texto. Os sentidos não estão no texto, mas no 
leitor, na reação deste com as informações contidas no texto. Cabe a ele a constru-
ção dos significados a partir do seu conhecimento de mundo, o que implica que há 
a possibilidade de diferentes leituras para o mesmo texto. O processo de leitura 
passa a ser descendente, partindo do leitor para o texto. O texto não apresenta um 
sentido novo ao leitor, mas fá-lo buscar um sentido que já existe, dentro de sua me-
mória. Sendo assim, ler envolve o acionamento de conhecimentos (linguístico, tex-
tual, enciclopédico) previamente construído pelo leitor. Essa concepção sofre críti-
cas por enfatizar, no processamento da leitura, mais os aspectos cognitivos, ou seja, 
preocupa-se mais com o que acontece na mente quando lemos, que os afetivos e 
sociais. Essa perspectiva ignora os aspectos da injunção social da leitura.

Um terceiro grupo de teorias (chamadas conciliatórias) coloca tanto o leitor 
quanto o texto em um mesmo patamar de importância, já que é o processo de 
interação entre eles que resulta a leitura. Para essa concepção sociointeracional, a 
leitura é vista não apenas como uma atividade cognitiva, mas como uma atividade 
social, em que os significados são construídos a partir da interação do indivíduo e 
as convenções impostas pela comunidade. Concordamos com Koch ao afirmar que 

A leitura é, pois, uma atividade interativa altamente complexa de produ-
ção de sentidos, que se realiza evidentemente com base nos elementos 
linguísticos presentes na superfície textual e na sua forma de organi-
zação, mas requer a mobilização de um vasto conjunto de saberes no 
interior do evento comunicativo. Koch (2008, p.11).
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É preciso que o estudante, no ato da leitura, relacione as informações trazidas 
pelo texto aos conhecimentos armazenados em sua memória. É da interação de 
diversos níveis de conhecimento, como o conhecimento linguístico, o textual, o co-
nhecimento de mundo, que o leitor consegue construir o sentido do texto (Kleiman, 
2000).

Esses conhecimentos serão mobilizados no desenvolvimento da Sequência Di-
dática proposta para as duas crônicas. Dessa forma, o trabalho com os gêneros 
textuais, em sala de aula, mostra-se um meio para desenvolver a compreensão, à 
medida mobiliza diversos conhecimentos durante o processo de leitura.

Gêneros textuais e ensino

O estudo sobre gêneros não é recente, remonta desde a antiguidade. De lá 
para cá muitos conceitos surgiram, cada um focado em um determinado aspecto 
(textual, cognitivo, cultural, ação retórica, etc.). Uma das dificuldades no tratamento 
desse tema é a abundância e diversidade de perspectiva de análise.

Como o ensino de língua a partir dos PCN deve estar centrado em gêneros e 
por ele não ser um fato natural, não pode ser realizado de modo simples. É preciso 
compreender o que é gênero para que se possa realizar de fato um trabalho efi-
ciente de modo a desenvolver habilidades e competências comunicativas dos estu-
dantes. Para o presente estudo, adotaremos a concepção teórica de gênero que o 
define como

[...] textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que 
apresentam características sócio-comunicativas definidas por conteú-
dos, propriedades funcionais, estilo e composição característica. (MAR-
CUSCHI, 2008, p.23)

Vistos como diferentes espécies de texto que se materializam nestes para aten-
der a objetivos específicos, não podem ser objeto de uma classificação rígida e defi-
nitiva. Essa “impossibilidade” em classificá-los ocorre graças ao número ilimitado de 
gêneros existentes. Os gêneros, como parte integrante da sociedade, dependem da 
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realidade social e de sua relação com as atividades humanas. Por realizarem situa-
ções comunicativas, resulta a sua diversidade.

De acordo com Marcuschi (2008) só é possível se comunicar por algum gênero 
e de que os gêneros se materializam nos textos. Daí decorre sua importância en-
quanto meio de produção e compreensão de textos.

Marcuschi (2008, p. 154) afirma que “ quando dominamos um gênero textual, 
não dominamos uma forma linguística e sim uma forma de realizar linguisticamente 
objetivos específicos em situações sociais particulares”. É esse domínio de realizar 
linguisticamente objetivos em situações particulares que precisa ser desenvolvido 
pelos estudantes. Mesmo dispondo de um “repertório de gêneros”, é preciso adap-
tarmos os gêneros a situações concretas. Daí decorre a necessidade de a escola 
trabalhá-los em uma perspectiva de uso.

Concordamos com Marcuschi (2008), ao afirmar que “um dos instrumentos 
que nos possibilita inserção e poder social é o domínio dos gêneros textuais”.  Como 
nos comunicamos a partir de gêneros textuais e, são os contextos de uso, domínio 
discursivo	ou	instância	de	produção	discursiva, que norteiam a seleção de certos ele-
mentos textuais que conduzem a uma estrutura genérica, é indispensável dotar os 
estudantes de “instrumentos” necessários à utilização dos gêneros para que alcan-
cem objetivos comunicativos.

Nessa perspectiva, escolhemos o gênero crônica devido ao fato de serem leves 
e acessíveis e, talvez, comunicarem mais do que poderia fazer um estudo intencio-
nal, a visão humana do homem na sua vida de todo o dia (Cândido,1992). Além disso, 
esse gênero permite o contato com grades autores e circulam no ambiente escolar 
desde os anos iniciais do Ensino Fundamental, sendo, portanto, familiar dos s. Sen-
do assim, não encontraríamos resistência à leitura por parte dos estudantes.

Como forma de apropriação e domínio do gênero crônica, bem como de de-
senvolver a compreensão leitora, foi elaborada uma Sequência Didática com as crô-
nicas “Brincadeira” de Luís Fernando Veríssimo e “A estranha passageira” de Stanis-
law Ponte Preta.
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O procedimento sequência didática

Para que os estudantes se apropriem dos gêneros textuais é preciso estruturar 
o ensino por meio de gêneros e disponibilizar meios didáticos para que os profes-
sores se tornem capazes de operar com esses textos.  Para atender a tal propósito, 
desenvolvemos uma Sequência Didática com as crônicas “Brincadeira” e “A estranha 
passageira”.

Como nosso foco é o desenvolvimento da compreensão leitora, a partir da lei-
tura literária, orientamo-nos pela Sequência Didática Básica, desenvolvida por Rildo 
Cosson (2006). Para a análise comparativa, acrescemos a etapa da “expansão” pro-
posta na sequência expandida.

A sequência básica é constituída por quatro passos, a saber:

MOTIVAÇÃO Momento de aproximar o estudante à obra objeto da leitura 
literária.

INTRODUÇÃO Momento de apresentação da obra, visa permitir que o es-
tudante receba a obra de forma positiva.

LEITURA
Pode ser realizada individual, grupo, em voz alta ou em si-
lêncio. É necessário o acompanhamento para auxiliar os es-
tudantes em suas dificuldades.

INTERPRETAÇÃO

O momento do encontro do leitor com a obra, nele a inter-
pretação é feita com o que somos no momento da leitura. 
Embora possua um caráter individual, por mais pessoal que 
esse momento possa parecer, ele continua sendo um ato 
social. 

ExPANSÃO
(SEQUêNCIA ExPANDIDA)

Essencialmente comparativo. É o momento de colocar duas 
obras em contraste e confronto a partir de seus pontos de 
ligação. 

Adaptação da Sequência Básica desenvolvida por Rildo Cosson (2006).

Considerações

Concordamos com Marcuschi (2008, p. 229-230), ao afirmar que “compreender 
não é uma atividade natural, uma herança genética, nem uma ação individual isola-
da do meio da sociedade em que se vive. Compreender exige habilidade, interação e 
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trabalho”. Sendo assim, para que haja compreensão de um texto é necessário que o 
estudante utilize conhecimentos adquiridos ao longo de sua vida, ou seja, o conhe-
cimento prévio, sem o qual não haverá compreensão.

Por não ser uma atividade natural é que a escola precisa investir em metodo-
logias que proporcionem o desenvolvimento da compreensão. É preciso que, no 
ato da leitura, o estudante-leitor relacione as informações trazidas pelo texto aos 
conhecimentos armazenados em sua memória, já que é da interação de diversos 
níveis de conhecimento (linguístico, textual, conhecimento de mundo) que se conse-
gue construir o sentido do texto (Kleiman, 2002).

Como se trata de uma pesquisa em andamento, a reflexão e resultados até 
aqui apresentados nos mostram a importância do trabalho com os gêneros a partir 
de sequências didáticas, já que elas, por serem um conjunto de atividades orga-
nizadas de maneira a possibilitar a apropriação e domínio de uma obra de forma 
global, exigem a mobilização de diversos conhecimentos necessários a construção 
da compreensão, contribuindo dessa forma para o desenvolvimento de habilidades 
de leitura dos estudantes.

Outra contribuição do uso dessa metodologia de ensino é a interação propor-
cionada por esse modelo. Durante o processo de leitura, ela permite a interação en-
tre texto-leitor e entre aos estudantes e seus pares, à medida em que eles dialogam 
sobre a obra e discutem a fim de construírem os significados do texto. 
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DA MATRIz DE REFERÊNCIA AO TEXTO DO CANDIDATO: 
A ESCRITA E AS COMPETÊCIAS NA PROPOSTA DE 
REDAÇÃO DO ENEM

BRUNA COSTA SILVA (UFPB)
GABRIELA BELO DA SILVA (UFPB)

Introdução

A atividade de escrita de textos ganhou destaque, desenvolvendo-se ao longo 
dos anos, tanto na escola quanto fora dela, sendo utilizada como importante instru-
mento de avaliação em provas de seleção ao nível superior de ensino. Considerando 
esse fato reconhecemos a relevância de se analisar as condições que são oferecidas 
aos candidatos para que redijam esse texto que permite o acesso à vida universitá-
ria.

Desse modo, buscamos discutir acerca do papel desempenhado pela atividade 
de escrita no ENEM. Para tanto, utilizamos a proposta de redação do ENEM 2012, 
seguida de duas redações escritas por candidatos que fizeram a prova no referido 
ano. Ao longo das análises, procuramos observar as habilidades e competências 
exigidas dos candidatos durante a realização da prova, bem como as condições que 
são oferecidas para que estes sejam capazes de produzir o texto dentro do modelo 
solicitado.

Dessarte, nos pautamos nas ideias de Bakhtin (2000), em sua teoria dos gêne-
ros textuais/discursivos; Marcuschi (2005; 2008; 2012) e Buzen (2006), no trabalho 
com produção de textos; entre outros. Optamos por esse aporte, pois percebemos 
a introdução de uma nova forma de estruturar a redação no ambiente escolar, com 
vistas a atender a demanda social instaurada pelo ENEM. De base documental, a 
pesquisa apresenta cunho qualitativo por pautar-se na análise da forma de apre-
sentação e estruturação do conteúdo de provas de redação do ENEM.



64

XXVI Jornada do Gelne

A seguir discutimos as concepções gênero, tipo textual, redação e produção 
textual, além de uma breve contextualização do nosso objeto de análise. Em segui-
da, apresentamos a reflexão feita a partir da análise do corpus selecionado.

Tipo textual x gênero textual

A língua, em seus aspectos discursivos e enunciativos, é entendida como uma 
forma de ação histórica e social. Bakhtin (2000) aponta para o indispensável uso da 
língua em todas as situações, e, partindo dessa ideia inicia o estudo sobre o gênero 
do discurso, relacionando-o à necessidade do uso da língua a todas as atividades 
humanas, o que gera, consequentemente, uma variedade de enunciados, pois cada 
esfera de uso da língua cria seus enunciados “relativamente estáveis”, sendo isso o 
que se denomina gêneros do discurso. Ele observa, ainda, que a atividade comu-
nicativa materializa-se “[...] em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e 
únicos, que emanam dos integrantes duma ou outra esfera da atividade humana” 
(BAKHTIN, 2000, p. 279).

A vida em sociedade é estruturada através da comunicação, que se constitui, 
portanto, como chave da organização social. Daí surge a importância do trabalho 
com os gêneros, são eles a base da comunicação humana, algo presente no dia a dia 
da sociedade. Marcuschi (2011, p. 17) considera que “é inegável que a reflexão sobre 
gênero textual é tão relevante quanto necessária, tendo em vista ser ele tão antigo 
como a linguagem, já que vem essencialmente envolto em linguagem”. Nesse con-
texto, cabe colocar em discussão a distinção que se faz entre os gêneros e os tipos 
textuais. Ao trabalhar essa distinção, o autor traz as seguintes definições:

a. Tipo textual designa uma espécie de construção teórica {em geral 
uma sequencia subjacente aos textos} definida pela natureza linguística 
de sua composição{aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, rela-
ções lógicas, estilo}. O tipo caracteriza-se muito mais como sequências 
linguísticas (sequências retóricas) do que como textos materializados; 
a rigor, são modos textuais. Em geral, os tipos	textuais abrangem cerca 
de meia dúzia de categorias conhecidas como: narração,	argumentação,	
exposição,	descrição,	injunção. 
[...]
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b. Gênero textual refere os textos materializados em situações comu-
nicativas recorrentes. Os gêneros textuais são os textos que encontra-
mos em nossa vida diária e que apresentam padrões sociocomunica-
tivos característicos definidos por composições funcionais, objetivos 
enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de forças 
históricas, sociais, institucionais e técnicas. Em contraposição aos tipos, 
os gêneros são entidades empíricas em situações comunicativas e se ex-
pressam em designações diversas, constituindo em princípio listagens 
abertas (MARCUSCHI, 2008, p. 155).

Diante das definições acima expostas, destaca-se que os gêneros não são colo-
cados em oposição aos tipos textuais, mas funcionam de forma integrada entre si. 
Assim, a existência do Gênero precede e relaciona-se diretamente com a existência 
da tipologia, consequentemente, a tipologia existe em um gênero textual. Desse 
modo, após apresentar essa distinção, Marcuschi alerta para a necessidade de não 
pensarmos o gênero e tipo textual como algo dicotômico, uma vez que ambos são 
constitutivos do funcionamento da língua, em relações da vida diária.

A discussão sobre a atividade escrita na escola exige, ainda, a distinção entre 
as concepções de redação e produção textual, como veremos a seguir.

 Redação x produção textual

Na década de 70, quando o Decreto federal nº 79. 298, de 24 de fevereiro de 
1977 estabeleceu que, a partir do ano seguinte, os vestibulares deveriam inserir na 
prova de Língua Portuguesa, além das questões de múltipla escolha, a produção de 
uma redação, a atividade de escrita passou a ser incorporada no planejamento das 
aulas de LP, de forma direcionada para essa prática no vestibular. Nas palavras de 
Antunes: 

Pensava-se, assim, em providenciar para o vestibular um instrumento 
discursivo de avaliação, capaz de apreender mais fielmente a competên-
cia linguística dos alunos e, em consequência, conceder à escola a opor-
tunidade de trazer para os programas questões textuais (2003, p. 5).
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As condições de produção dessa atividade no ambiente escolar não foram sufi-
cientes para a solução dos problemas de dificuldades linguísticas enfrentadas pelos 
alunos, uma vez que, ela se desenvolvia enquanto “um ensino de produção de tex-
tos que acredita na mera assimilação de técnicas e padrões.” (BUZEN, 2006, p. 147). 

Dentro dessa perspectiva, no trabalho com a redação, o texto passa a ser visto 
como um produto no qual o professor observa, apenas, os aspectos normativos. 
A atividade de escrita não exerce sua função, uma vez que aparece sem qualquer 
valor interacional e dialógico. Conforme Geraldi (apud  BUZEN, 2006, p. 147), nessa 
situação “não há um sujeito que diz, mas um aluno que devolve a palavra que lhe 
foi dita pela escola”, de modo que não é oferecido ao aluno o direito de ser autor de 
seu próprio texto, pois a escrita passa a ser vista como um meio pelo qual é possível 
medir a escolarização e capacidade dos candidatos a ingressarem em um curso de 
nível superior.

Em oposição a essa prática insatisfatória de trabalho com a escrita, que não 
leva em consideração a atividade de linguagem no meio social, surgiram, entre os 
anos 80 e 90, novas discussões que colocaram em evidência a necessidade de a 
atividade de escrita estar fundamentada na construção de textos diversos. Nesse 
ínterim, ganha força entre professores e estudiosos a expressão “produção de tex-
tos”. Essa nova concepção surge a partir da ideia de que a língua se constitui histó-
rica e socialmente, não sendo mais vista como um sistema fixo. O foco de trabalho 
volta-se para as condições de produção e recepção do texto. Como bem afirma Bu-
zen (2006, p. 149), “[...] os alunos não deveriam produzir ‘redações’, meros produtos 
escolares, mas textos diversos que se aproximassem dos usos extraescolares, com 
função específica e situada dentro de uma prática social escolar”.

Ao passo que no trabalho com redação, o texto é visto sob a perspectiva de 
produto final, ou seja, “...uma unidade linguística que se caracteriza por uma or-
ganização de elementos, segundo regras coesivas que garantem a transmissão de 
um conteúdo de forma coerente” (REINALDO, 2011, p. 90), a prática de produção de 
textos é entendida como um processo1 de construção que se dá em um lugar de 

1. Na discussão sobre o trabalho com a escrita, Reinaldo (2001) elenca duas perspectivas de tratamento 
do texto: o texto	como	produto, com base nas abordagens de Marcuschi (1983), Koch (1989), Koch e Tra-
vaglia (1990); e o texto	como	processo, no qual traz à tona o modelo sociocognitivo da escrita.
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interação verbal. Nessa segunda perspectiva, de acordo com Reinaldo (2001, p. 91), 
“duas ordens de fatores agem paralelamente ao ato de escrever textos: os fatores 
sociais (representados pelas práticas da realidade social que cerca o indivíduo) e os 
fatores cognitivos (conhecimento do mundo, da língua e do tipo de texto)”.

Nessa perspectiva, o estudo centrado na função que cada texto exerce no 
meio social e nas condições em que eles são produzidos acaba ganhando destaque 
frente ao estudo dos aspectos de textualidade (coesão e coerência). Desse modo, 
“partiu-se de uma autonomia de língua para um envolvimento com os falantes, de-
monstrando que ela não é apenas um sistema, a língua é dinâmica, social, histórica 
e constituidora da realidade.” (ASSIS; FARIA; RIBEIRO, 2008, p. 78).

Na perspectiva atual do ensino de Língua, a proposta de redação do ENEM 
assume papel determinante no modelo de texto adotado para o trabalho com a 
escrita. Parte-se da necessidade de desenvolver uma proposta de redação que as-
sume as características sócio históricas fundamentais para a atividade de produção 
textual.

A redação no ENEM

Realizada a nível nacional e assumida pelo INEP, a prova do ENEM é utilizada 
como principal meio de acesso ao ensino superior. Criada em 1998, tinha como ob-
jetivo inicial a avaliação do estudante ao final da educação básica. A partir de 2009, 
quando ganhou maior popularidade, passou a ser utilizada como forma de seleção 
nas universidades.  Dentro desse processo a proposta de redação é algo crucial no 
momento de avaliação do candidato, sendo solicitada desde o primeiro ano de apli-
cação do ENEM. Esta deve ser estruturada na forma de texto em prosa, seguindo o 
padrão dissertativo-argumentativo. O tema sugerido em todos os anos da proposta 
é de ordem sociocultural, científica ou política, devendo o aluno demonstrar seu 
posicionamento diante do que lhe é posto.

Um exame que avalia a situação do aluno que sai do Ensino Médio e o con-
duz a um curso superior, precisa apreciar as competências de escrita e leitura, que 
vêm descritas nos documentos oficiais que regem o ensino de língua no país. Desse 
modo, a partir das ideias propostas por esses documentos, algumas competências e 
habilidades foram previstas para o desenvolvimento da atividade de escrita no exa-
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me, através da Matriz de Referência para a redação do ENEM2. Assim, o texto deve 
ser escrito e corrigido com base nas cinco competências que integram tal Matriz.

A primeira competência – demonstrar domínio da modalidade escrita formal 
da Língua Portuguesa – observa a obediência às regras da gramática normativa, 
bem como a presença/ausência de marcas de oralidade na língua escrita.

Já a segunda competência – compreender a proposta de redação e aplicar 
conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos 
limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa –, observa a ne-
cessidade de o candidato se manter dentro dos limites da estrutura do texto. Nesse 
ponto, evidencia-se a importância da defesa dos argumentos, sem que haja fuga ao 
tema proposto.

Na terceira competência – selecionar, relacionar, organizar e interpretar infor-
mações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista – ressalta 
a presença dos argumentos adequados para a defesa do ponto de vista apontado 
pelo candidato. Na sequência, a quarta competência – demonstrar conhecimento 
dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação – re-
mete à organização textual, que exige a existência de uma relação entre frases e 
parágrafos, que garanta a sequência coerente do texto.

Como última competência (competência cinco) – elaborar proposta de inter-
venção para o problema abordado, respeitando os Direitos Humanos –, o documen-
to aponta para a proposta de intervenção, na qual o candidato deve preocupar-se 
em oferecer uma solução para o problema levantado ao longo do texto.

O texto dissertativo argumentativo na proposta de redação

Consideramos a noção de gênero em seu caráter sociodiscursivo, enquanto for-
ma de materialização da comunicação humana. Nessa concepção, os gêneros diaria-
mente surgem e se modificam na sociedade, constituindo “listagens abertas”, con-
forme aponta a definição de Marcuschi, variando de acordo com a necessidade e 
condições de produção. Devido a essa pluralidade, o autor afirma ainda que “hoje a 

2. A Matriz de Referência foi desenvolvida para estruturar o ENEM, a fim de definir as habilidades e 
competências que serão cobradas aos candidatos durante o processo de avaliação.
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tendência é observar os gêneros pelo seu lado dinâmico, processual, social, interativo, 
cognitivo, evitando a classificação e a postura estrutural” (MARCUSCHI 2005, p. 18).

O caráter analítico-reflexivo do texto dissertativo foi importante para que ele 
ganhasse espaço no processo de ensino-aprendizagem da escrita. Tendo em mente 
nosso objeto de pesquisa, cabe apontarmos para uma nova realidade que surge no 
contexto do ENEM, de modo que as atuais condições sociais de escrita instauradas 
com a criação do exame conduziram para a formação de uma nova concepção da 
redação escolar. Nesse contexto, o tipo dissertativo-argumentativo assume, dentro 
do exame, uma posição de destaque, que, em vistas das condições de produção, faz 
com que a redação exerça uma função mais específica na sociedade.

Na sequência, daremos início à análise da proposta de redação da prova reali-
zada no ano de 2012, bem como das duas redações produzidas por candidatos que 
realizaram as provas nesses anos. Buscamos perceber como o padrão dissertativo 
argumentativo é compreendido pelos autores (ora candidatos inscritos no certame), 
bem como o direcionamento que é dado pelo candidato ao tema proposto, tendo 
como base os textos motivadores que compõem cada proposta. Tais redações fo-
ram selecionadas através do Guia do participante3, disponível no site do INEP.

Proposta de redação 2012

A proposta de redação 2012 põe em discussão aspectos de ordem histórica e 
social, trazendo como tema “O movimento imigratório para o Brasil no século xxI”. 
Os textos motivadores apresentados são dos gêneros artigo de opinião e reporta-
gem, além de uma imagem que ilustra o assunto tratado na reportagem. O primeiro 
texto, que é um fragmento do artigo “A hospedaria de imigrantes”, traz um enfoque 
mais histórico, no qual são apresentadas as contribuições trazidas, a partir da vinda 
de imigrantes das várias nacionalidades, para a formação da cultura brasileira.

3. O Guia do participante vem sendo disponibilizado anualmente pelo INEP/MEC, desde o ano de 2012, 
e tem como objetivo esclarecer os critérios que são adotados no processo de avaliação das redações do 
Enem. Além de responder às principais dúvidas dos candidatos, o manual traz exemplos e análises  de 
redações que obtiveram nota máxima no Exame realizado no ano anterior.
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Figura 01. Texto 1 da proposta de redação do ENEM 2012.
Fonte:<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2012/caderno_

enem2012_dom_amarelo.pdf>. Acesso em 27 de nov. de 2014 às 22h35min.

O segundo texto, fragmento da reportagem “Acre sofre com invasão de imi-
grantes do Haiti”, é um texto de cunho informativo, voltado para algo mais especí-
fico, a questão da imigração haitiana, que apresentou crescimento considerável a 
partir de 2011, além dos motivos que levaram a essa realidade e como se dá a recep-
ção deles no Brasil. Ao lado do texto escrito, é colocado um texto icônico, que retra-
ta, por meio de um mapa, os caminhos traçados por esses migrantes. Já o terceiro 
texto, também de cunho informativo e estatístico - “Trilha da costura” -, traz os nú-
meros divulgados pela ONU, decorrentes do caminho da imigração dos bolivianos 
para países vizinhos, por causa de fatores econômicos, bem como os trabalhos que 
lhes são apresentados como de mais fácil acesso nos países para os quais emigram.

Os textos motivadores cumprem o seu papel, na medida em que incitam à refle-
xão do candidato, sem lançar para ele juízo de valor acerca do tema da imigração. Os 
dados fornecidos através dos textos têm a função de contribuir para a reflexão do can-
didato. É válido perceber que o tema proposto exige deste um conhecimento histórico, 
econômico e social, uma vez que “quando se lê, as informações textuais conjugam-se 
com o conhecimento acumulado na mente”. (ASSIS; FARIA; RIBEIRO, 2008, p. 13).

Desse modo, a partir do que é dado como motivação, o autor é conduzido a 
buscar em sua memória e em seu conhecimento prévio argumentos que lhe per-
mitam dissertar sobre o tema proposto. Há, a partir das ideias veiculadas pelos 
textos, uma tendência a que o candidato-autor direcione o seus argumentos para a 
necessidade de estruturação e organização do mercado de trabalho, frente à nova 
realidade enfrentada pelo país, o que condiciona o candidato a pensar em uma pro-
posta de intervenção que atenda a esse problema, conforme propõe a competência 
V da matriz de referência.
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Redações ENEM 2012

A redação em análise encontra-se estruturada em cinco parágrafos e não pos-
sui título. O candidato defende a tese de que o fluxo imigratório decorrente da boa 
fase econômica vivida pelo Brasil tende a ser algo positivo, tanto cultural, quanto 
economicamente. Utilizando-se de seu conhecimento social, o autor traça um pa-
norama da imigração no Brasil desde os séculos passados, trazendo também as 
causas da atual vinda de imigrantes para nosso país. Destacamos o resgate de in-
formações presentes na memória social do candidato, o que demonstra a atenção 
à terceira competência – selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, 
fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista – da matriz de refe-
rência, no momento em que fundamenta seus argumentos. Compreende-se, pois, 
que a formação social exerce influência sobre a forma como a atividade de lingua-
gem é desenvolvida por cada indivíduo.

No terceiro parágrafo do texto, apresentado pelo fragmento abaixo é possível 
sentir a interferência do primeiro texto motivador, na medida em que há uma reto-
mada da influência dos imigrantes na cultura do país.

Figura 02. Fragmento da redação I.
Fonte:<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2013/guia_de_

redacao_enem_2013.pdf >. Acesso em 30 de nov. de 2014 às 15h21min.

A proposta de intervenção, apresentada na conclusão do texto, remete a ideia 
de que o governo deve propor maneiras de inserir os imigrantes no mercado de 
trabalho, de modo a incentivar o intercâmbio cultural. A preocupação com a rees-
truturação do mercado de trabalho de modo a atender a nova demanda de traba-
lhadores, se mostra na proposta como possível solução dos problemas gerados a 
partir do aumento da imigração.
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A redação II também não possui título, e encontra-se estruturada em cinco 
parágrafos, obedecendo à estrutura do modelo dissertativo-argumentativo, e traz a 
tese de que a atual posição econômica ocupada pelo Brasil vem atraindo imigrantes 
em busca de melhores condições de vida. Ao longo do texto é possível sentir, com 
maior intensidade, os traços da influência exercida pela leitura dos textos que moti-
varam a proposta (Figura 3).

Figura 3 - Fragmento da redação II.
Fonte:<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2013/guia_de_

redacao_enem_2013.pdf >. Acesso em 30 de nov. de 2014 às 15h21min.

No trecho acima, o candidato recorre ao conhecimento construído por meio da 
vivência em sociedade quando aponta os motivos que levaram o Brasil a se desta-
car na economia mundial e, logo em seguida, aponta para a diminuição da emigra-
ção e aumento da imigração do país. Para comprovar os seus argumentos, o autor 
recorre e se apropria de dados oferecidos no segundo e terceiro textos motivadores 
da proposta, como pode ser percebido através das expressões destacadas acima.

Na conclusão da redação, o candidato-autor aponta como solução na proposta 
de intervenção, respeitando os direitos humanos, conforme explicita a competência 
V da matriz de referência, a importância de se promover a interação entre os estran-
geiros e a sociedade local, além do desenvolvimento de políticas de apoio que ga-
rantam o direito ao trabalho desses imigrantes, bem como uma maior fiscalização 
nas fronteiras do país.

Diante disso, observa-se certa regularidade no que diz respeito à preocupação 
com a necessidade de investimento no mercado de trabalho, de modo a atender 
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às novas demandas com a chegada dos imigrantes ao Brasil. Esse aspecto, além de 
outros elencados ao longo da análise, pode ser entendido enquanto uma marca do 
direcionamento gerado a partir da leitura dos textos usados para conduzir a refle-
xão dos candidatos, antes da escrita da redação. Além disso, entendemos que ao 
trazer como pré-requisito para a escrita a colocação de uma proposta de interven-
ção, a redação acaba tendo um valor para a sociedade, através da qual é possível 
se ter, em linhas gerais, uma noção das ideias que a população faz das dificuldades 
enfrentadas por todos, além das possíveis formas de resolvê-las.

Considerações	finais

Proveniente do lugar de destaque que alcançou na sociedade, a atividade de 
escrita vem sendo exigida como forma de avaliação nos principais exames de sele-
ção para vagas no ensino superior e técnico do país. Tendo em mente a dimensão 
que o ENEM passou a adquirir a partir do ano de 2009, ocupando, hoje, o lugar de 
principal forma de seleção dos candidatos que desejam ingressar nesse nível de 
ensino, é de fundamental importância a reflexão sobre a maneira como esse pro-
cesso vem sendo constituído, bem como a recepção que essa forma de avaliação 
encontrou na sociedade.

Após as análises realizadas, foi possível perceber que o objetivo central da pro-
posta de redação do ENEM, de uma maneira geral, é identificar se o candidato foi 
capaz de desenvolver as competências necessárias ao trabalho com os gêneros tex-
tuais/discursivos de forma integrada à vida social, realçada, sobretudo, na compe-
tência 5 da Matriz de Referência para redação do ENEM, que tem como exigência 
“Elaborar propostas (EP): recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para 
elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valo-
res humanos e considerando a diversidade sociocultural”.

É perceptível também a condução da escrita de um texto dissertativo-argu-
mentativo, no qual o candidato apresenta um e/ou vários pontos de vistas e argu-
mentos que o(s) sustenta(m). Há, nesse sentido, o direcionamento para uma con-
cepção da redação escolar, que assume funções e estrutura, definidos pelo modelo 
de avaliação da escrita instaurado pelo exame.
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Desse modo, pensando a proposta de redação dentro do padrão dissertativo 
argumentativo, é possível indicar, para a redação do ENEM, além do caráter seletivo 
e avaliativo, uma função frente às necessidades de resposta aos problemas da so-
ciedade. Ao trazer como pré-requisito para a escrita a colocação de uma proposta 
de intervenção, a redação acaba assumindo um valor na sociedade, através da qual 
é possível depreender, em linhas gerais, uma noção das ideias que a população tem 
das dificuldades enfrentadas por todos, o que impulsiona a busca por soluções e 
possíveis formas de resolvê-las.
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DEBATE REGRADO NO LIVRO DIDÁTICO DA EJA: ANÁLISE 
DAS PROPOSIÇÕES DIDÁTICAS

PATRÍCIA TAVARES CRUz OLIVEIRA (UPE)

Introdução

Durante muito tempo, em sala de aula, o componente curricular língua por-
tuguesa privilegiou a modalidade escrita e secundarizou a modalidade oral por ter 
esta, supostamente, uma estrutura desorganizada e não-planejada (MARCUSCHI, 
2003). O resultado desse olhar sobre as modalidades da língua foi a cristalização 
de uma concepção dicotomizada entre a fala e a escrita, ambas vistas sob pólos 
opostos. Nessa direção, recebiam tratamento diferenciado no currículo do ensino 
de língua.

Muitos teóricos pertencentes às correntes variocionista, como Bortoni e Klei-
man, e sociointeracionista, como Preti, Koch, Marcuschi, já há algumas décadas têm 
defendido a teoria de que escrita e fala não são dicotômicas, mas são “duas modali-
dades de uso da língua” (MARCUSCHI, 2003, p. 32), que não são opostas, mas que se 
diferenciam “em função do gênero e do registro linguístico” (COSTA-MACIEL, 2013, 
p. 44). Dessa forma, haverá gêneros textuais que se realizam na modalidade oral e 
outros na modalidade escrita e mesmo pertencendo a modalidades diferentes, se 
assemelham em muitos aspectos. Para exemplificar, podemos citar uma conferên-
cia, gênero de modalidade oral, e um artigo científico, gênero de modalidade escri-
ta. Ambos possuem mais semelhanças que diferenças, visto que são produzidos 
através de esferas discursivas, processos de produção, objetivos e condições de 
produção semelhantes (COSTA-MACIEL, 2013).

No contexto das discussões sobre o ensino da oralidade, o gênero debate re-
grado, objeto de estudo dessa pesquisa, também se configura como ferramenta de 
ensino relevante para a vida escolar dos educandos, pois promove a construção de 
habilidades na comunicação, como “as capacidades dos alunos para defender por 
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escrito ou oralmente um ponto de vista, uma escolha, ou um procedimento de des-
coberta (SCHNEUWLY, DOLZ & PIETRO, 2004, p. 214)” e também desenvolve as ca-
pacidades de “gestão da palavra entre os participantes, escuta do outro, retomada 
do seu discurso em suas próprias intervenções etc. (SCHNEUWLY, DOLZ & PIETRO, 
2004, p. 214)”.

No intuito de ajudar a escola e o professor a alcançar seus objetivos dentro de 
sala de aula foi criado o Livro Didático (doravante LD), instrumento de apoio ao pro-
fessor e ao aluno e, muitas vezes, o único do qual dispõe o educador para trabalhar. 
Apesar de ser um dos únicos instrumentos metodológicos de que dispõem muitos 
professores, sabe-se também que, durante muitos anos, especialmente na escola pú-
blica, o LD carecia de qualidade, situação com a qual o poder público começa a se 
preocupar em 1993, quando foi criada uma comissão para definir critérios avaliativos 
dos LDs que iriam ser escolhidos para as escolas públicas do país: o PNLD (Programa 
Nacional do Livro Didático). Por fim, os livros escolhidos pelo PNLD tinham que ser 
aprovados em uma avaliação oficial sistemática para, assim, fazerem parte do Guia do 
PNLD, libreto em que os professores têm acesso a resenhas das coleções aprovadas.

Evidentemente, o PNLD, ao longo desses anos de existência, tem sofrido mu-
danças, sempre com a finalidade de contemplar as novas correntes teóricas de en-
sino-aprendizagem, relacionando-as aos conteúdos que precisam ser vivenciados 
em sala de aula. No que diz respeito especificamente ao Livro Didático de Português 
(doravante LDP), ocorreram mudanças, já que a concepção de ensino de língua nas 
últimas décadas do século xx foi alterada.

Como percebemos, a Educação Regular1 sempre teve vários desafios para vencer 
e os tem vencido, porém uma outra modalidade de ensino que enfrenta ainda mais 
desafios que a Educação Regular é a Educação de Jovens e Adultos (doravante EJA), 
modalidade que surge no Brasil no início do século xx, passa por várias interrupções 
e, apenas em 1996, passa a ser garantida em lei, com a publicação das Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional, que instava como sendo obrigação do Estado promover a 
educação para aqueles que a ela não tiveram acesso na idade própria. (BRASIL, 1996)

Assim, nossa pesquisa teve como objeto de estudo o gênero textual oral de-

1. O termo Educação Regular aqui se refere ao ensino promovido aos alunos na faixa etária adequada, o 
que não acontece com a Educação de Jovens e Adultos, cujos alunos encontram-se fora da faixa etária ideal.
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bate regrado em Livros Didáticos de Português voltados para a EJA, modalidade 
de ensino que carece, tanto quanto o Ensino Regular, de atividades voltadas para a 
produção de gêneros orais.

A partir da percepção da importância dos LDP da EJA para professores e alu-
nos, baseados na concepção baktiniana de gênero e apoiados em dimensões do 
modelo de pesquisa qualitativa no qual essa pesquisa se inclui, temos como ob-
jetivo analisar as estratégias de ensino para o debate regrado no livro didático da 
educação de jovens e adultos, em busca de compreender o que é proposto para o 
ensino desse gênero além de refletir sobre o trato com a argumentação no gênero 
debate regrado em LDP para a Educação de Jovens e Adultos.

A pesquisa se justifica devido à baixa visibilidade do tema e do nosso interesse 
em investigar as questões no âmbito do LD, uma das ferramentas a que têm acesso 
professores e alunos para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. A pesquisa 
também ressalta a sua importância por dar visibilidade às propostas com o texto 
oral apresentadas no livro didático.

  
Fundamentação teórica

Gêneros textuais: oralidade e escrita

Embora, na esfera escolar, haja cada vez mais um trabalho com os gêneros, 
este deve ainda ser muito analisado e aperfeiçoado, já que o trabalho com a oralida-
de é tido como de somenos importância, embora saibamos que não é bem assim. 
Segundo Marcuschi (2003):

A oralidade seria uma prática social interativa para fins comunicativos 
que se apresenta sob variadas formas ou gêneros textuais fundados na 
realidade sonora; ela vai desde uma realização mais informal à mais for-
mal nos mais variados contextos de uso (MARCUSCHI, 2003, p. 25).

Conforme se pode observar, a oralidade é uma forma de manifestação da lin-
guagem e que se apresenta através de gêneros textuais. Porém, nem sempre esta 
modalidade da língua é levada em consideração, pois quase sempre é tida como de 



78

XXVI Jornada do Gelne

somenos importância, já que a língua escrita e a língua oral seriam, de acordo com 
a teoria das dicotomias estritas, faces dicotômicas, opostas, de uma língua, pois a 
primeira seria “descontextualizada, autônoma, precisa, planejada, normativa, com-
pleta (MARCUSCHI, 2003, p. 27)”, enquanto que a última seria, por sua vez, “contex-
tualizada, dependente, imprecisa, não-planejada, não-normatizada, fragmentária 
(MARCUSCHI, 2003, p. 27)”, entre outras características.

Essa visão dicotômica estrita, cuja análise é voltada para o código, tem origina-
do um estudo estanque, em que uma das conclusões é a de que a escrita seria mais 
complexa e, portanto, mais importante nas aulas de língua materna e a fala, por ou-
tro lado, seria menos complexa e, consequentemente, desnecessária nessas aulas.

Outra corrente teórica, conhecida como sociointeracionista, observa, na língua 
escrita e na oral, suas semelhanças, orientando-se, portanto, numa linha discursiva 
e interpretativa. Marcuschi (2003) descreve a função desta corrente:

A perspectiva interacionista preocupa-se com os processos de produ-
ção de sentido tomando-os sempre como situados em contextos sócio
-historicamente marcados por atividades de negociação ou por proces-
sos inferenciais. Não toma as categorias linguísticas como dadas a priori, 
mas como construídas interativamente e sensíveis aos fatos culturais. 
Preocupa-se com a análise dos gêneros textuais e seus usos em socie-
dade. Tem muita sensibilidade para fenômenos cognitivos e processo 
de textualização na oralidade e na escrita, que permitem a produção de 
coerência como uma atividade do leitor/ouvinte sobre o texto recebido. 
(MARCUSCHI, 2003, p. 34)

De acordo com essa perspectiva, as diferenças entre fala e escrita surgiriam 
a partir das diferentes práticas sociais de produção textual e não na relação dico-
tômica de dois pólos opostos. Isso seria exemplificado em situações do cotidiano: 
há momentos em que a fala, considerada de menor importância, precisa ser cuida-
dosamente planejada, como é o caso, por exemplo, de um discurso de formatura; 
também há os gêneros escritos que se aproximam da oralidade pela linguagem e 
pelo tipo de relação que os indivíduos envolvidos têm, como é o caso das cartas ín-
timas e, por fim, há os casos em que há um misto das línguas escrita e oral, como os 
noticiários, em que há a fala, porém o que é falado está previamente escrito.
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Através desta concepção tem-se que os alunos precisam igualmente estudar 
gêneros escritos e orais, uma vez que, em suas vidas quais cidadãos, deparar-se-ão 
com situações em que será necessária a produção ou interpretação de determina-
dos gêneros, que podem ser orais ou escritos, os quais a escola tem obrigação de 
ensinar se quiser cumprir seu papel social.

       
Sobre a metodologia da pesquisa

Nossa pesquisa analisou as estratégias de ensino para o Debate Regrado pro-
postas em um capítulo do livro do nono ano (doravante EM9), da coleção de Livro 
Didático de Língua Portuguesa direcionada à Educação de Jovens e Adultos, EJA Mo-
derna, da Editora Moderna.

A coleção foi aprovada pelo Programa Nacional do Livro Didático da Educação 
de Jovens e Adultos (PNLD/EJA, 2014). A coleção selecionada é dividida não por com-
ponente curricular, mas por ano do Ensino Fundamental ao qual se destina, sendo 
composta, então, por quatro volumes (6º, 7º, 8º e 9º anos). A obra apresenta um livro 
com todos os componentes curriculares juntos, o que proporciona uma maior con-
textualização. No que diz respeito ao componente curricular Língua Portuguesa, o 
PNLD/EJA chama a atenção para a diversidade textual com relação ao trabalho com 
variados gêneros e tipos textuais, inclusive gêneros de produção oral.

A escolha dessa coleção é motivada pelo fato de que ela é uma das únicas co-
leções aprovadas pelo PNLD/EJA 2014 que desenvolve um trabalho com o gênero 
textual Debate Regrado, objeto de estudo de nossa pesquisa. A outra coleção que 
trabalha com o DR não foi adotada no Estado de Pernambuco, portanto não tive-
mos acesso a ela, o que reduziu o trabalho à análise de apenas uma coleção.

Investigaremos as atividades proposta pela obra em busca de compreender-
mos as estratégias de ensino presentes na coleção.  Para tanto, investigaremos: a 
ocorrência do gênero; a distribuição da proposta no contexto das demais ativida-
des; o objetivo da proposta para o ensino do gênero; a relação do gênero com os 
demais eixos didáticos;  a didatização do gênero oral debate regrado.

Nossa pesquisa está em conformidade com a dimensão qualitativa, pois, de 
maneira geral, “envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto 
do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produ-
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to e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes (Bogdan e Biklen, 1982 
apud	ANDRÉ & LÜDKE, 2014, p. 14)”. 

Análise dos dados obtidos

Em toda a coleção EJA Moderna, há apenas uma referência ao gênero textual 
Debate Regrado. Essa referência se encontra no livro designado ao nono ano (EM9), 
na I unidade da seção Língua Portuguesa, no segundo capítulo, o qual já tem a refe-
rência ao gênero no título “O trabalho em debate”.

Pelo fato de a coleção trabalhar de forma contextualizada, todos os capítulos 
de todos os quatro livros da coleção, na seção de Língua Portuguesa, são organi-
zados com foco em um gênero textual principal, que apresenta um estudo mais 
aprofundado, mas outros gêneros, ao longo dos capítulos, são tomados como su-
porte antes de chegar à culminância do trato com o gênero principal de cada capí-
tulo. No caso do trabalho com o gênero Debate Regrado, essa estrutura se repete. 
De maneira geral, ao longo do segundo capítulo do livro, presente na I unidade do 
livro do nono ano, antes e depois da análise do Debate Regrado, há a presença de 
gêneros textuais tanto da esfera midiática, quanto da esfera artística. Porém, nos 
deteremos aqui à análise das subseções que se referem especificamente à análise, 
conceituação, caracterização e produção do gênero em questão, além da subseção 
que se dedica ao estudo de análise linguística, abordando conteúdo diretamente 
relacionado à produção do Debate Regrado.

Após análises textuais introdutórias envolvendo gêneros como tela, enquete, 
pintura e poema, é que se inicia o trabalho com o gênero Debate Regrado propria-
mente dito. Inicialmente, são feitas algumas considerações em relação aos diferen-
tes pontos de vista defendidos em texto analisado anteriormente e ao fato de que, 
muitas vezes, ao longo dos dias, nos colocamos em situações de comunicação em 
que precisamos dar nossa opinião e que, quando temos que fazer isso em público, 
a realização dessa atividade pode ficar mais difícil. Antes de definir o gênero, há a 
verificação do conhecimento de mundo dos estudantes, quando se pergunta se eles 
sabem o que é debate ou se já participaram de algum.

Depois disso, é que se define Debate Regrado como “a discussão em que duas 
ou mais pessoas apresentam seus pontos de vista em defesa de uma questão ou 
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contra ela, seguindo regras estabelecidas previamente.” (EM9, p. 41). Essa definição 
se apresenta através de uma linguagem bem simples e acessível aos estudantes, 
mas também está em consonância com a definição teórica para Debate Regrado. 
Dolz, Pietro e Schneuwly apresentam três tipos de debates existentes, que seriam 
o debate	deliberativo, em que se argumenta com o intuito de se tomar uma decisão; 
o debate	para	resolução	de	problemas, cujo objetivo é a argumentação para a cons-
trução coletiva de uma solução para determinada situação; e o debate	de	opinião	
de	 fundo	controverso, o qual é usado para exposição de argumentos opostos em 
relação a um tema, com o intuito não de uma tomada de decisão ou solução de de-
terminado problema, mas sim para influenciar o ponto de vista do outro ou alterar 
o seu próprio ponto de vista. (DOLZ, PIETRO E SCHNEUWLY, 2004).

A definição apresentada pela coleção em análise é pertinente com a literatura 
da área e se encaixa especificamente no chamado debate	de	opinião	de	fundo	contro-
verso, que é definido também como sendo “um gênero textual de cunho opinativo 
que se insere nas práticas de oralidade de uma comunidade, tendo como ação so-
cial de fundo uma discussão entre as partes com base em argumentos ou exposição 
de razão.” (BARROS & ROSA, 2012, p. 1).

Após a definição do gênero, inicia-se a sua caracterização. Porém, uma infor-
mação veiculada contraria os usos sociais do gênero, já que o ele é colocado como 
sendo “comum no ambiente escolar, pois colabora para a aprendizagem de conteú-
dos de várias disciplinas.” (EM9, p. 41). O que os autores propõem, com essa caracte-
rização é a classificação do DR como sendo um gênero escolar, o que acontece, pois, 
quando tiramos um gênero textual dos seus usos reais e os escolarizamos, eles se 
tornam objeto de ensino-aprendizagem e suporte de atividades de linguagem.

Seguindo essa linha do observar o gênero como objeto de ensino-aprendiza-
gem, o livro segue identificando os conteúdos que podem ser apreendidos com a 
produção do Debate Regrado. Sobre isso, se explica que o DR “explora e desenvolve 
capacidades de oratória, como a argumentação, o raciocínio lógico e os aspectos 
relacionados à fala em público.” (EM9, p. 41). Essas informações corroboram a utili-
zação do DR como suporte de atividades de linguagem. Entretanto, embora a teoria 
ratifique o que o livro apresenta, deveria ser citada também a função social que o 
gênero exerce. E, em nenhum momento, nessa seção de conceituação, isso aconte-
ce. Sobral explica que, em um macronível de análise de gênero, se deve “determinar 
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em que esfera(s) de atividade se situa o gênero que mobiliza o texto a ser analisado, 
a fim de descrever sua forma específica de realização de atos discursivos num dado 
momento histórico.” (SOBRAL, 2009, p. 131).

Por fim, é feita uma breve definição de argumentação, habilidade necessária 
para “participar de um debate.” (EM9, p. 41). É explicado que “argumentar é apresen-
tar razões que deem suporte à determinada opinião. A argumentação tem caráter 
dialético, isto é, implica uma contradição entre os interlocutores ou um confronto 
de pontos de vista, no qual os envolvidos procuram defender sua posição.” (EM9, p. 
41). Essa é uma clara definição de argumentação a partir dos pressupostos teóricos 
da Retórica Clássica, em que a argumentação está ligada ao campo da lógica, do 
raciocínio, algo mais cognitivo que linguístico. E, após essa definição, os estudantes 
são levados a voltar à enquete Patroas versus empregadas, para que identifiquem 
os argumentos usados nele.

Ainda na continuidade dessa seção, há a subseção Características do deba-
te regrado e Aspectos importantes para a participação no debate regrado. Nes-
sas subseções, a coleção apresenta mais detalhadamente as características do DR, 
como presença ou não de plateia, presença de moderador, organização espacial, 
disposição dos debatedores e importância da preparação com antecedência para 
estar diante de uma plateia defendendo um ponto de vista ou estando contra ele.

Aspecto relevante que se encontra nessas subseções são as orientações pres-
tadas aos estudantes acerca dos elementos extra e paralinguísticos e cinésicos, que 
são também importantes no momento de produção desse gênero e dos demais 
gêneros orais produzidos publicamente.

Assim se encerra a seção “Para estudar o gênero,” durante a qual se dedicam 
apenas duas páginas para caracterizar o gênero Debate Regrado e não há menção 
a sua função social, nem mesmo há a citação de suportes aos quais os estudantes 
possam recorrer para observar a realização de um debate. Encerrada essa seção, 
inicia-se a próxima, chamada de “Para refletir sobre a língua”, na qual o conteúdo 
abordado serão os operadores argumentativos. Essa seção é introduzida citando-
se a importância de determinados recursos da linguagem para debater melhor e, 
em seguida, é feita a definição de operadores argumentativos. Sobre eles, é explica-
do o seguinte: “Determinadas palavras e expressões, como advérbios e conjunções, 
ajudam a mostrar a força argumentativa dos enunciados, a fazer a ligação entre as 
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idéias e a dar progressão à fala. Aos termos que desempenham esse papel na argu-
mentação, chamamos operadores argumentativos”. (EM9, p. 43). Essa definição 
é feita de acordo com o que define a literatura da área, quando diz que “o termo 
operadores	argumentativos foi cunhado por O. Ducrot, (...) para designar certos ele-
mentos da gramática de uma língua que tem por função indicar (‘mostrar’) a força 
argumentativa dos enunciados, a direção (sentido) para o qual apontam.” (KOCH, 
2004, p. 30).

Nessa seção, como em todo o capítulo, alguns gêneros textuais são usados 
para levar os estudantes a reflexões e aprendizados específicos. Nesse momento, 
utilizou-se o gênero Notícia. Os alunos são orientados a ler os textos e responder 
informalmente às questões propostas. Após a leitura, pergunta-se qual o assunto 
principal de cada um dos textos e qual a opinião dos estudantes sobre a existência 
de trabalho escravo no Brasil em pleno século xxI. Em seguida, eles são orientados 
a recolher três argumentos contra o trabalho escravo para, então, reescrevê-los 
“encadeando-os em um parágrafo e utilizando operadores argumentativos.” (EM9, 
p. 45). Para o processo de reescrita dos argumentos, os estudantes são instados a 
utilizar as expressões Em	primeiro	lugar, Além disso e Enfim.

Percebe-se que houve apenas a definição dos operadores argumentativos, mas, 
nesse momento, nenhuma análise mais aprofundada sobre sua importância para a 
promoção da argumentatividade na língua e como usar esses elementos é realizada.

A partir desse exercício inicial, haverá a análise de alguns operadores argumen-
tativos. Embora se mencione que, na língua, há diversas palavras que desempe-
nham a função de operadores e se indique as conjunções e os advérbios como clas-
ses de palavras que se enquadram nesse perfil, a análise feita pelo livro é centrada 
no uso dessas palavras e não em sua classificação gramatical. Há a continuação dos 
exercícios relativos a esse conteúdo, porém esses exercícios não demonstram pro-
gressão no que diz respeito ao uso desses operadores, uma vez que a orientação é 
a mesma do exercício inicial: completar os espaços em branco com os operadores 
indicados. Embora o estudante tenha acesso a um quadro com uma diversidade de 
operadores, a sua prática agora continua limitada.

A seguir, há a subseção “Para praticar” (EM9, 47). Na primeira questão dessa 
atividade, que é composta por quatro questões, temos um enunciado que orienta a 
prática de uma atividade que não privilegia as regras de uso da gramática de nossa 
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língua, pois consiste na identificação dos operadores argumentativos encontrados 
em frases isoladas. Entretanto, o trabalho com frases soltas se limitou à primeira 
questão dessa subseção, pois, a partir da segunda questão até a quarta questão, as 
atividades são feitas a partir da análise de textos ou de fragmentos deles.

Por fim, após a conclusão do tópico voltado à análise linguística, é que o capítu-
lo vai se voltar para subseções voltadas à orientação da produção do gênero textual 
Debate Regrado, o qual é o principal gênero deste capítulo.

Finalmente, na seção “Para escrever”, retratada na ilustração acima, à esquer-
da, o capítulo vai se voltar para a produção do gênero DR. Interessante observar 
que a produção textual desse capítulo é de um gênero da esfera oral, porém, apesar 
disso, o nome da subseção é “Para escrever”. A orientação para a produção de DR 
limita-se a seguinte orientação: “Agora, você e os colegas vão planejar um debate re-
grado em sala de aula. Com a ajuda do professor, definam a questão polêmica a ser 
discutida. Preparem seus argumentos e mostrem que vocês dominam o tema de-
batido.” (EM9, p. 48). Importante salientar que não há nenhuma indicação de tema a 
ser desenvolvido no DR que será produzido pelos alunos, apesar de todo o capítulo 
estar contextualizado e relacionado a partir de um mesmo assunto, que é o traba-
lho. Como não há indicação ou sugestão de temática a ser debatida, tampouco se 
fala sobre os argumentos que podem ser utilizados.

Após a breve orientação para a produção do DR, observamos que a subseção 
para escrever, na verdade, é dedicada ao processo de preparação ANTES da realiza-
ção da produção do Debate Regrado. Essa subseção é dividida em três partes: Pla-
nejamento, em que os alunos são instados a preparar um roteiro para a realização 
do DR, que inclui decidir o tema a ser debatido e pesquisar textos relativos a esse 
tema; Elaboração, em que eles são orientados a separar os argumentos a serem 
utilizados no DR e organizá-los em tópicos para serem usados no momento da rea-
lização do DR; Avaliação, a qual não orienta como se avaliar a realização do Debate, 
mas sim a avaliação do roteiro que foi construído para organizar o DR. No momento 
dessa avaliação, os alunos são orientados a treinar os argumentos, imaginando as 
opiniões contrárias que poderão aparecer no momento da realização do DR, numa 
espécie de treino para a realização dele.

Além de nos depararmos apenas com a orientação para a produção de um 
roteiro para a realização do DR em que não há uma orientação concreta, não há a 
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sugestão de nenhuma sequência didática para a produção de um DR, ainda vemos, 
na subseção seguinte, “Para falar em público”, apenas dois parágrafos dedicados à 
orientação da produção real do Debate Regrado, que apresentam informações em 
pouca quantidade e de maneira superficial. Ou seja, de maneira geral, o momento 
mais esperado do capítulo, o que seria dedicado à produção do Debate Regrado, é 
insuficiente, devido à falta de sugestões prática para tal atividade.

Considerações	finais

Percebemos, ao longo de nossa análise, que a coleção EJA Moderna apresenta 
uma estrutura contextualizada, em que um gênero, em cada capítulo, é analisado, 
mas outros são recrutados a fim de que se oferte uma gama maior de gêneros 
textuais aos alunos. Porém, no que diz respeito ao trato com o Debate Regrado, há 
muitas ressalvas para o trabalho que a coleção propõe, uma vez que não há a pro-
posta de produção do DR, ficando a cargo do professor adaptar os textos que o livro 
apresenta ou recorrer a outros instrumentos para a produção do gênero. Além dis-
so, o próprio conceito do DR é incompleto, uma vez que ele é apresentado apenas 
elemento de ensino-aprendizagem, não se considerando seu viés de uso social real.

A coleção também trata de elementos da esfera argumentativa, que é inerente 
ao gênero DR, contudo, também nesse trabalho, encontram-se ressalvas, uma vez 
que os exercícios limitam a utilização dos operadores argumentativos que os estu-
dantes podem utilizar.

Apesar dessas ressalvas, pode-se salientar que a coleção está em sua primeira 
edição, podendo-se, então, haver melhoras nas próximas edições. Como está em 
sua primeira edição, é possível perceber que ela faz um trabalho mediano no trato 
com o DR.
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DO DIÁRIO DE UM BANANA ÀS CRÔNICAS DO PEQUENO 
NICOLAU: UMA PROPOSTA DE AMPLIAÇÃO DO 
REPERTÓRIO LITERÁRIO DO JOVEM LEITOR

CRISTIANA LOPES DE SOUzA BRINATI (UFJF)
ELzA DE SÁ NOGUEIRA (UFJF)

Introdução

A formação do leitor literário é de fundamental importância para que o indi-
víduo possa desenvolver-se integralmente, por isso ela é um bem incompressível, 
segundo Antonio Candindo (2004). Concordando com esse autor, acreditamos que 
a literatura seja um direito fundamental para a formação humana. Consideramos, 
também, a escola como um local privilegiado de acesso à literatura, no qual deve 
haver possibilidades de os alunos desenvolverem o gosto pela leitura. Por isso, 
neste trabalho apresentamos uma proposta de intervenção pedagógica que visa-
va à ampliação do repertório de leituras literárias de alunos do de uma turma do 
7º ano do Ensino Fundamental, como tentativa de colaborar com o processo de 
letramento literário de tais alunos.

Adotamos a pesquisa-ação, considerando-o o método mais adequado para a 
elaboração deste trabalho, pois nela, é possível associar teoria e prática, ou seja, 
há uma aplicação da teoria estudada em um espaço real de sala de aula. Na pes-
quisa-ação, o professor tem a oportunidade de pesquisar sobre sua realidade de 
sala de aula, com seus alunos, em situações reais de ensino-aprendizagem e rever 
sua própria prática.

Esta proposta foi elaborada a partir de um diagnóstico inicial da turma, atra-
vés de questionários abertos e fechados e observação do comportamento desses 
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alunos na biblioteca. Em tal diagnóstico, verificamos que os alunos sentiam maior 
interesse em ler os diários ficcionais, sendo este o gênero que citavam com maior 
frequência e que era sempre escolhido na biblioteca, mas os alunos não possuíam 
fôlego suficiente para levar a leitura de tais diários até o fim. Diante disso come-
çamos a pensar em como ampliar o repertório de leituras literárias desses alunos 
para que eles conhecessem  formas de narrar mais complexas.

Entre os diários mais citados pelos alunos, destacava-se a série Diário	de	um	
banana, de Jeff Kinney. Tal diário apresenta um narrador-personagem que narra 
os fatos, exclusivamente, a partir do seu ponto de vista, ou seja, sua perspectiva 
predomina na narrativa. Ele conta sobre fatos cotidianos que ocorrem em sua casa 
e escola, e possui uma linguagem próxima à do jovem leitor. Diante desses dados, 
pretendemos ampliar o repertório literário dos alunos, através do estabelecimen-
to de uma rede de leituras que tivessem como ponto de partida a obra literária de 
sua preferência – no caso, a série Diário	de	um	banana, de Jeff Kinney – e que in-
cluíssem obras que lhes apresentassem maior complexidade nas estratégias lite-
rárias que têm em comum, bem como introduzissem novas estratégias – no caso, 
as crônicas do Pequeno Nicolau, de René Goscinny e Sempé. Essas crônicas, esco-
lhidas para a ampliação de repertório de leitura literária dos alunos, mantêm al-
gumas características semelhantes ao diário: o jovem narrador-personagem, que 
narra situações cotidianas, e linguagem próxima à do leitor. Mas, em tais crônicas, 
o narrador tem como característica principal a ingenuidade. Por isso, ele não com-
preende inteiramente as ações e as falas dos adultos, deixando o leitor diante de 
perspectivas que o próprio narrador não percebe. Além disso, o sistema de verbos 
utilizados são mais complexos, sendo predominante o uso dos pretéritos.

A proposta de intervenção aqui exposta contou com quatro etapas de apli-
cação. Na primeira delas, formamos uma comunidade de leitores em sala de aula, 
por meio da leitura compartilhada de capítulos de Diário	de	um	banana, de Jeff Kin-
ney. Na segunda etapa, procuramos ampliar o repertório dos alunos com a leitura 
compartilhada das crônicas do pequeno	Nicolau, de Jean-Jacqeus Sempé e René 
Goscinny. Na terceira etapa, propusemos a verificação da ampliação de repertório 
dos alunos, através da leitura individual de uma crônica, de forma que os alunos 
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tiveram que usar seus conhecimentos para construir sentidos, o que possibilita 
geração de autonomia frente ao texto literário. Na última etapa, os alunos tiveram 
a oportunidade de experimentar a escrita literária, produzindo uma crônica na 
qual pudessem tentar aplicar as estratégias literárias estudadas nas leituras com-
partilhadas.

Pressupostos teóricos

Nesta proposta, utilizamos o conceito de letramento literário definido por 
Cosson e Paulino (2009) como “o processo de apropriação da literatura como 
construção literária de sentidos”. Nessa definição, o letramento literário não tem 
fim, sendo entendido como processo no qual o leitor toma para si a literatura e, a 
partir da interação com o texto literário, constrói sentidos. Os sentidos do texto 
literário não estão prontos. Eles vão sendo construídos durante a leitura, com a 
participação ativa do leitor, que, diante do repertório presente no texto, insere 
o seu próprio repertório. Dessa interação, surgem os sentidos do texto literário. 
Assim, um texto pode ter sentidos diferentes, relacionados a cada leitor, visto que 
cada indivíduo possui o seu próprio repertório.

Por repertório, consideramos o conceito de Iser (1996). O autor afirma que o 
texto e o leitor convergem no contexto, que não é dado, pois o texto ficcional deve 
trazer os elementos para que o contexto seja constituído e seja possível chegar ao 
processo comunicativo. A partir do texto, o leitor deve conseguir localizar-se, en-
tendendo uma situação. Portanto, “o texto ficcional deve apresentar ‘convenções’ 
e ‘procedimentos’, pois não pode se realizar por meio de convenções estabiliza-
das e procedimentos usuais.” (ISER, 1996: 129) Assim, as convenções constituem 
o repertório do texto, ou seja, as marcas do texto em si: as normas extratextuais 
retiradas dos sistemas de época e a literatura do passado, no estabelecimento de 
relações intertextuais, às vezes, com tradições inteiras: “Os elementos do reper-
tório sempre se mostram como uma mescla da literatura do passado e normas 
extratextuais.” (ISER, 1996: 147). Tais normas são sociais, históricas e literárias. Já 
os procedimentos aceitos constituem as estratégias textuais. Além de repertório 
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e estratégias, para que a interação entre texto e leitor aconteça é preciso a “par-
ticipação do leitor” que Iser considera como uma realização.

Durante a leitura, ainda que leia individual e silenciosamente, o leitor dialoga 
com o texto e com todo o universo da leitura. Sendo assim, a leitura é uma prática 
social, visto que o leitor não está isolado. Portanto, ao ler, ele passa a fazer parte 
de uma comunidade de leitores. Cosson (2014), a partir de Fish (1992) e Chartier 
(1994), considera a comunidade de leitores como uma comunidade com regras 
e práticas próprias, que envolvem as convenções da leitura e os interesses e ex-
pectativas do leitor. Para o leitor em formação, é fundamental que ele se perceba 
como parte de uma comunidade de leitores. Nesse sentido, práticas pedagógicas 
que estimulem o compartilhamento de leituras entre os alunos, podem contri-
buir para que os alunos tenham tal percepção.

A leitura compartilhada é uma prática defendida por Colomer (2007) e Cos-
son (2014) para que a formação do leitor literário, realmente, aconteça. “Com-
partilhar as obras com outras pessoas é importante porque torna possível be-
neficiar-se da competência dos outros para construir o sentido e obter o prazer 
de entender mais e melhor os livros.” (COLOMER, 2007: 143). Ao compartilhar 
leituras, os leitores podem perceber o “caráter social da interpretação dos textos 
e podem se apropriar do repertório e manipular seus elementos com um grau 
maior de consciência” (COSSON: 2014: 139)

A leitura em conjunto de um texto traz ao discente a concepção de leitura 
como prática social, na qual ele se reconhece como parte do sistema literário. Ao 
sentir-se parte de tal sistema, o aluno passa a interagir com ele, à medida que 
percebe que o sentido do texto não está pronto nele, mas se relaciona ao conhe-
cimento trazido pelo leitor, aos textos escritos anteriormente e às convenções 
sociais e literárias. Dessa forma, o aluno consegue compreender o dinamismo 
literário, percebendo que um texto traz as marcas das escolhas linguísticas que 
o autor fez, mas que esse mesmo texto ganha sentidos diferentes a cada leitura 
realizada.
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Desenvolvimento da proposta intervenção

Esta proposta de intervenção pedagógica propunha ampliar o repertório de 
leitura literária dos alunos, através de textos em primeira pessoa, começando 
pela leitura de capítulos do primeiro livro da série Diário	de	um	banana, de Jeff 
Kinney.

A história começa no primeiro dia de aula de Greg Heffley, o narrador-per-
sonagem, um adolescente americano com 11 anos. A partir de então, o garoto 
faz registros diários sobre sua vida em casa com a família, e na escola, ele vai 
contando os acontecimentos a partir de seu ponto de vista. O enredo é constru-
ído a partir da entrada de Greg no 6º ano do ensino fundamental. Ele narra as 
suas tentativas de tornar-se popular entre os alunos da escola. A história mostra 
o cotidiano adolescente de forma simples, sem que o narrador realize nenhuma 
reflexão sobre as ações ou faça depoimentos introspectivos diante de qualquer 
situação. Sendo assim, o leitor consegue ler de forma corrente, sem ter que reto-
mar a leitura de trechos para a compreensão da narrativa.

As personagens apresentadas não possuem profundidade psicológica, ou 
seja, representam personagens típicas, que podem ser encontradas em muitas 
situações escolares. Como, por exemplo, personagens maiores que implicam e 
afugentam os colegas menores, outras que colocam apelidos nos colegas e de-
bocham da maneira de falar, vestir ou comportar-se, assim como personagens 
ingênuos, com características bastante infantis, alguns estudiosos, entre outros.

A partir desse referencial comum da turma, iniciou-se a ampliação de re-
pertório, com a leitura de crônicas com narrador em primeira pessoa, mas com 
estratégias narrativas mais complexas. As crônicas escolhidas foram “Os novos 
vizinhos”, “A boa surpresa”, “Eu sou o melhor”, “O relógio de pulso”, “Toranja” e 
“A corneta”. Essas crônicas fazem parte da série de livros de René Goscinny e Je-
an-Jacques Sempé que trazem o pequeno Nicolau como narrador-personagem. 
As histórias são contadas a partir do cotidiano francês, e o Nicolau é uma crian-
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ça que não entende muitas proibições que os adultos impõem e que percebe 
as situações cotidianas de forma extraordinária. São textos nos quais se podem 
perceber outros pontos de vista. Além do modo de ver do narrador, consegue-
se perceber o comportamento adulto, através das narrações da criança. Na fala 
de Nicolau, evidenciam-se alguns comportamentos sociais que ele não possui a 
intenção de mostrar, já que não compreende. Essa ingenuidade do narrador traz 
para o texto, um humor leve, pois não há a intenção de ridicularizar nenhuma 
situação. Há somente o registro infantil, mas o leitor consegue perceber toda a 
complexidade da cena.

Através de atividades orais e escritas, os alunos tiveram a oportunidade de 
se apropriar dos textos literários, conhecendo textos escritos em contextos va-
riados.

As etapas de leitura organizaram-se em três momentos: no primeiro, antes 
da leitura, através da observação da capa do livro, do título, do gênero, os alu-
nos deviam levantar hipóteses sobre o tipo de leitura iriam realizar; o segundo 
momento era a leitura compartilhada, com pausas para que o texto pudesse ser 
discutido, para construir sentidos e realizar os registros; o terceiro momento era 
a avaliação da leitura, na qual os alunos deveriam dizer se gostaram ou não, se as 
expectativas foram correspondidas, se leriam outros textos do mesmo estilo ou 
autor e, ainda, se indicariam o texto lido para outros leitores.

Etapa I – Formação de uma comunidade de leitores em sala de aula 
através da leitura compartilhada de capítulos da série Diário de um 
banana,	de	Jeff	Kinney

Vários alunos da turma já tinham lido algum exemplar da série Diário	de	um	
banana, de Jeff Kinney, ou outros tipos de diário. Nesta primeira etapa, a leitura 
serviu para colocar os alunos diante do mesmo referencial de leitura e situar os 
alunos que ainda não leram nenhum livro da série. Para isto, foi realizada a leitura 
compartilhada do primeiro capítulo do primeiro livro da série Diário	de	um	banana, 
observando: 1) como é o perfil de Gregory, personagem-autor do diário; 2)  onde a 
história acontece; 3) quando e como o conflito se desenvolve; e 4) como é o estilo da 
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narrativa. Dessa forma, houve um referencial literário em comum para o desenvol-
vimento da proposta, para que os alunos percebessem a leitura literária como uma 
prática social.

Esta primeira etapa possibilitou aos alunos perceber as marcas do narrador 
em primeira pessoa, as características do narrador-personagem adolescente de Di-
ário	de	um	banana e o modo como sua perspectiva domina a narrativa. Possibilitou 
perceber também a organização temporal própria do diário, com ancoragem no 
presente e as ações do enredo que giram ao redor dos pequenos problemas coti-
dianos do narrador-personagem.

Etapa II – Ampliação mediada do repertório literário dos alunos : lei-
tura compartilhada de crônicas da série O Pequeno Nicolau, de Jean-
Jacques	Sempé	e	René	Goscinny

Para esta etapa, foram selecionadas as crônicas: “Os novos vizinhos”, “A boa 
surpresa”, “Eu sou o melhor”, “O relógio de pulso” e “Toranja”. De acordo com as 
estratégias narrativas propostas por Iser (1996), nessas crônicas há uma organiza-
ção opositiva de tema e horizonte, pois o leitor, através da narração de Nicolau, tem 
acesso às perspectivas dos adultos, mesmo que o garoto não as domine. Enquanto 
que em Diário	de	um	banana, a organização é contra-factual, pois a perspectiva do 
narrador-personagem, Gregory, é a central, formando uma hierarquia, na qual as 
outras perspectivas são subordinadas à perspectiva central. A organização oposi-
tiva torna a narrativa mais complexa, com mais vazios, exigindo uma participação 
mais ativa do leitor.

A narrativa continua acontecendo em lugares comuns, como a casa da perso-
nagem e a escola. Nesse cenário, Nicolau apresenta as impressões que tem sobre 
os acontecimentos do cotidiano, porém, em sua fala, é possível perceber, também, 
as opiniões de outras personagens envolvidas na cena descrita, assim como com-
portamentos sociais. O texto é escrito com um humor simples e refinado, pois Nico-
lau não pretende ser engraçado, portanto a situação não é forçada para o cômico, 
mas, naturalmente, leva a ele. Portanto, a principal característica de Nicolau é a 
ingenuidade.
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Neste momento, procedeu-se à leitura compartilhada das crônicas. Nas pri-
meiras, os alunos ainda não possuíam muitas expectativas sobre o texto que iam 
ler, mas à medida que percebiam a ingenuidade de Nicolau, eles passaram a obser-
var a ironia e o humor. E perceberam que não podiam entender o significado das 
expressões literalmente, mas deviam estar atentos para o que não estava dito no 
texto, mas podia ser compreendido.

Etapa III – Avaliação da ampliação de repertório literário dos alunos: 
leitura individual da crônica “ A corneta”  do livro Os vizinhos do pe-
queno	Nicolau,	de	René	Goscinny	e	Jean-Jacques	Sempé

Através da leitura individual da crônica “A corneta”, foi possível verificar se 
houve alguma mudança no modo de ler dos alunos, se eles estavam mais aten-
tos para as marcas textuais, conseguindo perceber as características próprias das 
personagens, e os efeitos de ironia e humor causados pelas falas de Nicolau.

É importante que os alunos tenham autonomia diante do texto literário, con-
seguindo ler e construir sentidos para a leitura realizada, para que possam aplicar 
as estratégias de leitura literária que aprenderam nas leituras compartilhadas, 
podendo, assim, se perceberem como sujeitos ativos na construção de sentidos.

Após a leitura, houve uma discussão sobre a crônica, para que os alunos 
tivessem a oportunidade de expressar o que acharam do texto, quais partes que-
riam destacar, assim como onde encontraram o humor, a ironia e a ingenuidade. 

Etapa IV – Apropriação de estratégias literárias: produção de crônica

Os alunos, nesta etapa de aplicação do projeto, deviam produzir uma crôni-
ca, na qual contassem uma história do Pequeno Nicolau, inventada por eles. Isso, 
porque a oportunidade de apropriar-se da escrita também deve ser assegurada 
ao educando. Segundo Colomer (2007), é imprescindível organizar o ensino com 
práticas de leitura e escrita, de forma que o aluno não seja apenas leitor, mas es-
critor de textos, criando um ambiente ativo, no qual a literatura pode se encaixar 
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de diversas formas. Portanto, a escola não deve limitar-se a oferecer a leitura lite-
rária, a escrita também deve fazer parte das atividades escolares.

Antes da produção, foi importante lembrar com os alunos, as características 
da crônica, como o texto era organizado, quais as características das personagens 
e dos espaços onde as histórias aconteciam, bem como a ancoragem temporal 
predominante do pretérito perfeito. Eles foram orientados, também, a pensar na 
sequência narrativa que a crônica produzida teria, portanto, antes de começar a 
escrita, eles deveriam que delimitar como seria a situação inicial, a complicação, 
quais ações aconteceriam como consequência de tal complicação, qual seria o clí-
max e como se daria o desfecho.

Ao serem orientados a organizar uma sequência prévia, os alunos puderam 
perceber que a escrita exige planejamento, assim como, escolha de vocabulário e 
estratégias adequadas para atender os sentidos pretendidos. 

Considerações	finais

A análise dos resultados da aplicação desta intervenção pedagógica está em 
processo de organização, portanto ainda não é possível indicar um resultado final 
completo.

Esta proposta foi aplicada com a intenção de colaborar no processo de letra-
mento literário. Nesse sentido, o objetivo era a ampliação de repertório de leituras 
literárias de alunos do 7º ano, através da leitura compartilhada de crônicas com 
organização ficcional mais complexa, para que os alunos percebessem novas es-
tratégias. Nosso objetivo também foi dar a oportunidade para que o aluno pudes-
se tentar escrever literariamente, para que ele percebesse que há escolhas que os 
autores devem fazer para conseguir o sentido pretendido, e que tais escolhas não 
são gratuitas, mas são pensadas, de acordo com intenções do escritor.

A preocupação com a ampliação de repertório dos alunos devia-se ao fato 
de seus interesses ficarem restritos à leitura de diários, ou textos com estratégias 
narrativas próximas às do diário e, mesmo diante dos livros de seu interesse, mui-
tos alunos não conseguirem concluir a leitura.
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Durante a aplicação desta intervenção pedagógica, foi possível averiguar que 
os alunos deram alguns passos em seu letramento literário. Através do comparti-
lhamento, os alunos se conscientizaram de que fazem parte de comunidades de 
leitores, com hábitos, modos de ler e de construir interpretações que lhes são es-
pecíficos; participaram da construção literária de sentidos para as crônicas lidas; 
compreenderam o uso de estratégias pelos autores, ampliando seu repertório; e, 
finalmente, tiveram oportunidade de se apropriarem de tais estratégias em suas 
próprias produções textuais.

Um dado muito interessante após a aplicação deste projeto foi verificar que 
alguns alunos passaram a pegar livros iguais na biblioteca, de forma espontânea, 
para realizarem uma  leitura compartilhada. O que nos faz pensar que esse, de 
fato, a leitura compartilhada pode ser um bom estímulo no sentido de fazer com 
que os alunos gostem de ler o texto literário, assumindo uma posição crítica dian-
te da obra e aprendendo a se colocar no lugar do outro. Por outro lado, oferecer 
a oportunidade da leitura individual, depois das leituras compartilhadas, deixou 
os alunos mais seguros para construir sentidos e dessa forma, sentiram-se mais 
seguros para participar ativamente da leitura.

Além disso, foi possível traçar novas metas. Esta proposta pode ter continui-
dade, por exemplo, a partir da leitura de crônicas de outros autores que utilizem 
estratégias narrativas diferentes das estudadas aqui, como a crônica reflexiva, 
lírica ou argumentativa. Nesse sentido, podem-se apresentar cronistas da litera-
tura brasileira, cujos textos formam um acervo riquíssimo de nosso patrimônio 
cultural. Mas é possível formar outras redes, a critério do professor e levando-se 
em consideração o público-alvo. A exploração de novas estratégias em narrativas 
de 1ª pessoa pode ser um caminho interessante também.



97

XXVI Jornada do Gelne

Referências

ABDALA JúNIOR, Benjamim. Introdução	à	análise	da	narrativa:	livro	do	professor. São Paulo: Sci-
pione, 1995. (Coleção Margens do Texto).
BORTONI-RICARDO, Stella Maris. O	professor-pesquisador:	introdução	à	pesquisa	qualitativa. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2008.
BRONCKART, Jean-Paul. Atividades	de	linguagem,	textos	e	discursos:	por	um	interacionismo	sócio-
discursivo	/ Jean Paul Bronckart; trad. Anna Rachel Machado, Péricles Cunha. São Paulo: EDUC, 
1999.
CÂNDIDO, Antônio. Vários	escritos. 4ª Ed. São Paulo/ Rio de Janeiro. Duas Cidades/ Ouro sobre 
Azul, 2004.
CHARTIER, Roger. A	ordem	dos	livros:	leitores,	autores	e	bibliotecas	na	Europa	entre	os	séculos	XIV	
e	XVIII. Tradução de Mary del Priore, Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1994.
COLOMER, Teresa. Andar	entre	livros:	a	leitura	literária	na	escola. Tradução Laura Sandroni. São 
Paulo: Global, 2007.
COSSON, Rildo. Letramento	literário:	teoria	e	prática. 1. Ed. São Paulo: Contexto, 2007.
______. Círculos	de	leitura	e	letramento	literário. São Paulo: Contexto: 2014.
COSSON, Rildo e PAULINO, Graça. Letramento	 literário:	para	viver	a	 literatura	dentro	e	 fora	da	
escola. In: ZILBERMAN, Regina e RÖSING, Tânia M. K. (org.) Escola	e	leitura:	velha	crise,	novas	al-
ternativas. São Paulo: Global, 2009.
ENGEL, Guido Irineu. Pesquisa-ação. Educar. N. 16, p. 181-191, 2000. Disponível em : HTTP://
www.educaremrevista.ufpr.br/arquivos_16/irineu_engel.pdf. Acesso em 25 de janeiro de 2016.
ESTEBAN, Maria Teresa e ZACCUR, Edwiges (orgs.). Professora-pesquisadora	 –	uma	práxis	 em	
construção. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
EVEN-ZOHAR, Itamar. Teoria	dos	polissistemas. Revista Translatio 4, pp. 2-21 [Marozo, Luis Fer-
nando, Carlos Rizzon & Yanna Karlla Cunha trans.]
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio	Século	XXI	Escolar:	O	minidicionário	da	língua	
portuguesa. Coordenação de edição, Margarida dos Anjos, Marina Baird Ferreira; lexicografia, 
Margarida dos Anjos 6. Ed. Ver. e ampliada. – Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010.
FISH, Stanley. “Is	there	a	text	in	this	class?	(Chapter 13 of Is there a text in this class?) Translation 
by Rafael Eugênio Hoyos – Alfa, São Paulo, v. 36, p. 189 a 206, 1992.
GOSCINNY, René e SEMPÉ, Jean-Jacques. O	pequeno	Nicolau	no	recreio. Tradução Luís Lorenzo 
Rivera, Monica Stahel. - 3ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2002.

http://www.educaremrevista.ufpr.br/arquivos_16/irineu_engel.pdf
http://www.educaremrevista.ufpr.br/arquivos_16/irineu_engel.pdf
http://www.educaremrevista.ufpr.br/arquivos_16/irineu_engel.pdf


98

XXVI Jornada do Gelne

______. Os	vizinhos	do	pequeno	Nicolau:	histórias	inéditas. Tradução de Pedro Karp Vasquez. – Rio 
de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2010.
______. As	surpresas	do	pequeno	Nicolau:	histórias	inéditas. Tradução de Pedro Karp Vasquez. – 
Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2011.
GOULART, Audemaro Taranto e SILVA, Oscar Vieria da. Introdução	ao	estudo	de	literatura. Belo 
Horizonte, MG: Editora Lê, 1994.
ISER, Wolfgang. “O	repertório	do	texto”. In O ato da leitura. Uma teoria do efeito estético. Vol. 1. São 
Paulo: Editora 34, 1996, p. 101 – 191.
KINNEY, Jeff. Diário	de	um	banana. Tradução de Antônio Macedo Soares. 2. Ed. São Paulo: Ver-
gera & Riba Editoras, 2012.
PAULINO, Graça. Formação	de	leitores:	a	questão	dos	cânones	literários. Revista Portuguesa de 
Educação, 2004, 17(1), PP. 47-62.
TODOROV, Tzvetan. A	literatura	em	perigo. Tradução de Caio Meira. 5ª Ed. Rio de Janeiro: DIFEL, 
2014.



99

ComuniCação individual

EM FOCO O(S) LETRAMENTO(S) DE UMA PROFESSORA 
EGRESSA DO PNAIC NO ENSINO DE GÊNEROS TEXTUAIS

SUzANA MARIA DE QUEIROz BENTO (UFCG)
ROzIANE MARINhO RIBEIRO (UFCG)

Introdução

A aprendizagem, o professor e o aluno constituem-se na tríade do processo 
ensino e é na escola em que podemos perceber como se dão as relações entre a 
inovação e a conservação nas/das sequências didáticas no ensino do uso da lingua(-
gem). Na escola se desencadeiam várias práticas letradas tanto por parte do aluno, 
quanto do professor e essas práticas são, aqui, materializadas por meio de o ensino 
de gêneros textuais.  Considerando, então, as práticas de leitura e escrita desenvol-
vidas em sala de aula e o professor como mediador do processo ensino-aprendi-
zagem, faz-se necessário questionarmos a concepção desse professor e como ele 
media tais práticas.

O ensino deve-se pautar em práticas sociointeracionistas que entendam o ho-
mem e seu desenvolvimento numa perspectiva sociocultural como alguém que se 
constitui na interação com o meio em que está inserido (VYGOTSKY, 1991). Por isso, 
as relações de mediação entre professor e aluno têm que ter sentido. O professor 
quando está atuando tem que levar em conta as características sociais e culturais 
daquele grupo e deve situar-se no âmbito do letramento que pensa o sujeito que 
participa de práticas sociais. Desse modo, o professor precisa ter em mente que: 

Leitura, escrita, letramentos, são questões inerentes ao ensino e que 
constituem desafios para a escola (...). No tocante à escrita, cabe à escola 
formar sujeitos capazes de produzir uma escrita situada,  mobilizando 
também conhecimentos diversos, inclusive sobre o leitor, que tornem 
possível pressupor quais informações podem ser compartilhadas por 
ambos(...) (CATANDUBA & AQUINO, 2014, p. 54).
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Então, o(s) letramento(s) que dará(ão) conta dessa escrita situada, interacional, 
é/são aquele(s) plural(is), em que as situações comunicativas sejam baseadas nas 
práticas sociais, por sujeitos reais, tal qual descreve Bakthin (2000, p. 285, Apud	CA-
TANDUBA & AQUINO, 2014):

Em cada época do seu desenvolvimento, a língua está marcada pelos 
gêneros do discurso e não só pelos gêneros secundários (literários, cien-
tíficos, ideológicos), mas também pelos gêneros primários (os tipos do 
diálogo oral: linguagem das reuniões sociais, dos círculos, linguagem fa-
miliar, cotidiana, linguagem sociopolítica, filosófica, etc.) a aplicação de 
um novo procedimento na organização e na conclusão do todo verbal e 
uma modificação do lugar que será reservado ao lugar do ouvinte ou ao 
parceiro, etc., o que leva a uma maior ou menor reestruturação e reno-
vação dos gêneros dos discursos. (p. 54) 

A experiência com uma Professora Egressa do PNAIC

A nossa experiência começa com uma professora egressa do PNAIC que par-
ticipou da formação nos anos de 2014 e 2015 e atua no 1° do Ensino Fundamental 
numa Escola de Educação do Campo numa cidade da Paraíba e objetiva discutir 
quais os momentos em que a professora aplica o que já traz de sua formação inicial 
e o que aplica a partir das formações continuadas de que participa. A referida pro-
fessora tem graduação em Pedagogia e é Pós-Graduada desse o ano de 2012. Atu-
almente é participante da formação continuada do PNAIC, nas áreas de Linguagem, 
Matemática e Artes, tendo concluído as etapas de 2014 e 2015 e ainda participou 
de outras formações como PRÓ-LETRAMENTO (Linguagem e Matemática), Curso de 
Formação de Professor Alfabetizador. Programa GESTAR (Gestão da Aprendizagem 
Escolar), dente outros cursos.

A professora, na aula observada, fez uma proposta didática, aqui ainda não 
considerada como sequência didática porque não foram contempladas as etapas 
conforme a proposta de Schneuwly e Dolz (2004), através do uso e da produção e 
trabalho com gêneros textuais em espiral, onde o novo se edifica, transformando o 
que já existe de uma vez que não foi uma proposta globalizadora, pois
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A sequência didática se constitui em um importante dispositivo didático 
para alcançar um objetivo determinado, mobilizando uma ou mais capa-
cidades dos alunos, o planejamento sistemático de procedimento/ ativi-
dades e possíveis estratégias de intervenção na realidade observada/
vivida[...]. Uma sequência didática tem validade pedagógica, sobretudo 
pelo seu caráter globalizador e, ao contrário das atividades isoladas, de-
sencadeia todo um processo de ensino-aprendizagem, no qual se entre-
cruzam elementos sociocognitivos do ensinar e do aprender. (RIBEIRO, 
2009.p.60).

A proposta da professora teve início com a “normalização” da turma, marcação 
do dia no calendário e o anúncio de que iria trabalhar uma literatura deleite “Coco 
Louco”, do autor Gustavo Luiz e começou fazendo inferências sobre o que viria a ser 
a história do livro. Duas crianças chamaram-nos a atenção pelas intervenções que 
faziam o tempo todo. Uma delas, uma criança do sexo masculino, falou: “NÓS JÁ OU-
VIMOS ESTA HISTÓRIA. QUEM CONCORDA COM EU?” (sic). A criança repetiu muitas 
vezes e várias outras crianças levantavam a mão para confirmar que concordavam. 
Uma outra situação que nos chamava sempre a atenção era uma aluna, aqui deno-
minaremos M, que participava, ativamente de todos os momentos da aula e sempre 
se levantava e ia até à professora para demonstrar que sabia de todas as respostas 
as quais a professora perguntava.

O momento de contação de história foi conduzido com muita propriedade pela 
professora, principalmente no uso de estratégias de leitura como predição e infe-
rência, embora em momento algum, a referida professora falasse em gêneros tex-
tuais, nem deixasse que os alunos contassem a história, mesmo tendo sido citado 
por diversas vezes pelas crianças que aquela leitura já era conhecida pela turma. A 
criança M sempre se adiantava a respondia a todas as perguntas, acertando a todas.

Kleiman (1995) diz que “as práticas de letramentos, no plural, são social e cul-
turalmente determinadas, e, como tal, os significados específicos que a escrita as-
sume para um grupo social dependem dos contextos e instituições em que ela foi 
adquirida.” Este letramento é visto não como uma habilidade técnica e neutra, ad-
quirida por indivíduos, mas associado, ligado a questões sócio-culturais e construí-
do a partir das condições atreladas às relações de poder. Neste modelo, devem ser 
contextualizados, os eventos de letramento, as práticas de letramento e as práticas 
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comunicativas. “Os eventos são situações em que a escrita constitui parte essencial 
para fazer sentido da situação, tanto em relação à interação entre os participantes 
como em relação aos processos e estratégias interpretativas” (KLEIMAN, op.	cit, p. 
40) – mesmo uma criança que não tenha ido à escola e ainda não seja alfabetizada, 
ao ouvir historinhas, participa de eventos de letramento – pois a escrita está tendo 
seus significados; as práticas de letramento consideram tempo x espaço e levam em 
conta  o aspecto sociocultural, enfocando também a socialização, o compartilhar, 
o uso social; as práticas comunicativas constituem o todo, envolvendo eventos e 
práticas de letramento. Se a professora tivesse considerado o que Kleiman (op.	Cit) 
defende, com certeza, esse teria sido um grande momento de evento de letramen-
to, pois as crianças insistiam dizendo que já conheciam a história e, possivelmente, 
seriam capazes de recontá-la.

Em outro momento, a professora, lembrou às crianças de que aquele livro lido 
(Coco Louco), remetia a um outro estudo feito no dia anterior quando as crianças par-
ticiparam de uma vivência da “Semana do Folclore”,  quando concluiu aos alunos que 
o “coco louco” havia virado bala e cocada (no dia anterior, as crianças haviam degusta-
do cocada e falavam nessa experiência o tempo todo). Nesse momento, percebemos, 
claramente, que a professora se utilizou da INOVAÇÃO e fez intertextualidade.

Num segundo momento, continuando a proposta didática, a professora colo-
cou uma parlenda escrita num papel madeira e a expôs no quadro de giz. A profes-
sora no início só falava que eles iriam ler um texto “Cadê o toucinho daqui?”, de-
monstrando conservação no método de ensino, pois o texto trabalhado tinha uma 
intenção que era a de que as crianças memorizassem um texto conhecido, no caso 
em questão, o gênero textual parlenda. O que pudemos observar nessa atividade 
era o mecanicismo e a preocupação da professora para que as crianças decorassem 
palavras-chave e a parlenda não teve, nesse momento, seu efeito lúdico, como um 
gênero textual  que deve ser visto com “sua característica oral, por excelência, man-
tendo-se em evidência na condição de ‘jogo de palavras’” (SILVEIRA, 2014, p. 97).

A professora solicitou ajuda às crianças que enumerassem as linhas do texto 
(ela não mencionava o gênero textual parlenda) e as crianças EM CORO, diziam as 
linhas rapidamente, totalizando 23 (vinte e três) versos que foram relidos várias ve-
zes e tiveram seus pares de rimas pintados a partir das mediações que a professora 
fazia junto às crianças. E nesse momento, mesmo com o uso da parlenda com fins 
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utilitaristas, a professora demonstrava saberes linguísticos porque ora solicitava ri-
mas de palavras de mesmo grupo gramatical (por exemplo GATO COM MATO), ora 
falavam em ações (verbos) e pedia às crianças para identificarem rimas como QUEI-
MOU, APAGOU e ESPALHOU.  E as palavras eram trabalhadas para que as crianças 
“lessem” e “escrevessem”. A última atividade dessa proposta didática foi uma tarefa 
escrita em que as crianças preenchiam uma atividade como se fosse a PARLENDA 
em forma de História em Quadrinhos (HQ), com uma lacuna para que as crianças 
completassem-na com a palavra-chave da parlenda trabalhada, o que demonstrou 
uma possível mudança que podemos denominar intertextualidade inter-gêneros. 

Análises preliminares

Segundo Kleiman (1995, p. 20), o fenômeno do letramento, então, extrapola 
o mundo da escrita tal qual ele é conduzido pelas instituições que se encarregam 
de introduzir formalmente os sujeitos no mundo da escrita. Pode-se afirmar que a 
escola, a mais importante das agências de letramento, anteriormente, só se preocu-
pava, não com o letramento, como prática social, mas com apenas um tipo de prá-
tica de letramento, a alfabetização, o processo de aquisição de códigos (alfabético, 
numérico), processo geralmente concebido em termos de uma competência indivi-
dual necessária para o sucesso e promoção na escola, mas a partir das formações 
constantes como a formação do PNAIC, a escola passa a ter um papel mais real na 
proposta para o ensino e com vistas a um letramento que começa no autônomo, 
mas que segue para um letramento social.

De acordo com as práticas baseadas no letramento não basta, apenas, saber 
ler, escrever e contar. Com os estudos mais amplos sobre letramento, percebeu-se 
que trabalhar a alfabetização, mera e simplesmente, como codificação e decodifi-
cação não é condição sine qua non para uma prática discursiva que possibilite uma 
leitura da realidade. Não que saber ler, escrever e contar não sejam importantes. É 
preciso considerar as habilidades específicas para, por exemplo, o aluno reconhe-
cer relações entre grafemas e fonemas, conhecer a ortografia das palavras, enfim, 
saber utilizar-se das possibilidades da língua e quando isso é feito, levando-se em 
conta um contexto social, está atribuindo-se sentido. E mais ainda, dominar diver-
sos gêneros textuais, pois as práticas leitoras e escritas exigem um novo cidadão 
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que saiba ler nas entrelinhas e saiba também usar a voz e a vez, através de seus 
discursos para comunicar-se e se fazer entender.

Uma das explicações para esse quadro da escrita com finalidade apenas es-
colar pode ser encontrada nas limitadas relações do professor com a escrita, que 
se restringem, normalmente, à situação de avaliação dos textos produzidos pelos 
alunos em sala de aula, sem analisar os aspectos linguísticos que marcam e/ou de-
marcam cada escrita de gênero textual ou do entendimento do que é intertextual 
ou ainda do que é a intertextualidade inter-gêneros.

Aliando-se a essa concepção de letramento e da teoria dos gêneros textuais, 
os estudos sobre a aprendizagem da escrita, têm motivado inúmeras discussões 
sobre o que é escrita e o que ela pode significar para o sujeito que está aprendendo 
a sua língua, isso vem obtendo mudanças no conceito de escrita e tem provocado 
alterações nas propostas educacionais. Isso se deve à sobreposição do paradigma 
sociointeracionista – que enfoca o caráter interativo da produção de texto, ao pa-
radigma cognitivista – que enfoca os processos individuais do sujeito que produz o 
texto, ou seja, os gêneros textuais.

O modelo sociointeracionista centra a noção de linguagem na interlocução. 
Nessa perspectiva, o trabalho com a escrita dos gêneros textuais se desenvolve de 
forma mais adequada quando há profunda interação do professor com seus alunos 
e dos alunos com outros colegas de sala, por meio de conversas individuais ou cole-
tivas. Nessas ocasiões, o ensino de língua passa a ser de forma interativa.

Faz-se necessário que o trabalho do professor de língua materna leve os alu-
nos a uma reflexão sobre os usos da língua no contexto da produção dos gêneros 
textuais. Nesse contexto, é preciso inovar e inovar é compreender as relações entre 
saber, aprender, transformar e mudar num determinado contexto organizacional, 
de uma vez que isso é, como defende Signorini (2007),

um processo de transformação desses saberes pelas práticas institucio-
nais (desde a confecção de documentos oficiais, currículos e materiais 
didáticos, até o desenvolvimento de atividades em sala de aula) em fun-
ção de variáveis contextuais específicas (onde e quando se dá o proces-
so de didatização; em que condições; com que objetivo; para qual públi-
co-alvo; por quem; como etc.), o que faz com que produzam impactos 
diferenciados e nem sempre avaliados como inovadores (...). (p. 211)
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Nesse sentido, ao ser tomada como objeto de ensino, a língua materna deve 
abranger o modo de aprendizagem e de desenvolvimento da competência linguísti-
ca dos sujeitos, tomando as dimensões discursiva e pragmática da linguagem como 
objeto de reflexão, porque é na prática de reflexão sobre língua e linguagem que se 
pode dar a construção de instrumentos que permitirão professor corroborar para 
que o aluno tenha contato com a escrita significativa nas diversas situações de in-
teração.

Na sua missão de ensinar os alunos a escrever, a ler e a falar, o professor geral-
mente trabalha com os gêneros textuais, pois toda forma de comunicação, portanto 
também aquela centrada na aprendizagem, cristaliza-se em formas de linguagem 
específicas. A particularidade da situação escolar reside no seguinte fato que torna a 
realidade bastante complexa: há um desdobramento que se opera em que o gênero 
não é mais instrumento de comunicação somente, mas, ao mesmo tempo, objeto 
de ensino/aprendizagem. O aluno encontra-se, necessariamente, num espaço do 
como se, em que o gênero funda uma prática de linguagem que é, necessariamente, 
em parte, fictícia, uma vez que ela é instaurada com fins de aprendizagem.

Para Schneuwly (2004), os gêneros são o instrumento que nos permitem fazer 
o uso da língua, tendo em vista que um sujeito que age discursivamente (fala/escre-
ve), numa dada esfera social, se utiliza de um determinado gênero, utilizando-se de 
“uma forma de linguagem prescritiva, que permite, a um só tempo, a produção e 
a compreensão de textos” (SCHNEUWLY, op.	cit, p. 27). Na perspectiva do PNAIC, a 
inserção das crianças em situações desafiadoras e contextualizadas para o efetivo 
uso da linguagem escrita não pode prescindir da compreensão, por elas, dos prin-
cípios do sistema de escrita alfabética. Ao contrário, a autonomia na leitura e na 
escrita é tida como condição necessária à ampliação de suas práticas de letramento 
e ao aprofundamento de seus conhecimentos nas diversas áreas.

O viés do letramento na perspectiva dos gêneros textuais aponta que muitos 
pesquisadores estudam e caracterizam a noção de gênero e por isso há diferentes 
abordagens acerca desse tema e o PNAIC dá esse suporte aos professores, por isso 
que muitos deles que participam dessa formação continuada apontam alguns sabe-
res inovadores, outras vezes, conservadores, como o caso da professora em questão.

Portanto, há como a escola (no caso, a professora) estudar a tipologia e a teoria de 
gêneros textuais focando as condições sociais de produção por meio de um trabalho 
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efetivo desenvolvido na/para a escola, sem escolarizar os gêneros textuais, mas sim 
torná-los usuais nas situações de comunicação oral e/ou escrita de forma reflexiva.

Algumas considerações

A professora demonstrou o saber dela que é, conforme nos afirma Tardif (2002, 
p. 18): “(...) plural, compósito, heterogêneo, porque envolve, no próprio exercício do 
trabalho, conhecimentos e um saber-fazer bastante diversos, provenientes de fon-
tes variadas e, provavelmente, de natureza diferente.” Percebemos isso, pois vimos 
que a professora detém muitos saberes experienciais e das formações continuadas, 
inclusive percebemos a vontade e o desejo de acertar, bem como a preocupação 
com a aprendizagem dos alunos, sempre procurando envolvê-los, por meio da me-
diação, durante a aula ministrada.

Perrenoud (2000) entende a formação continuada enquanto a última das dez 
competências profissionais a serem cultivadas com prioridade pelo professor. Últi-
ma, não por ter menos importância que as demais, mas, ao contrário, por ser essa 
competência a responsável pela manutenção e pelo desenvolvimento de todas as 
outras adquiridas ao longo da vida, seja profissional, seja pessoal. A construção de 
determinada competência nunca se conclui: “nenhuma competência permanece ad-
quirida por simples inércia” (PERRENOUD, op.cit, p. 155). Portanto, a formação con-
tinuada do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC – aponta para 
um caminho de formação em serviço que pode trazer muitas práticas inovadoras.

(...)
Diante disso, o que pode oferecer a escola ao aluno? Considerando que 
a capacidade comunicativa já se acha muito bem desenvolvida no aluno 
quando ele chega à escola, o tipo de atividade da escola não deve ser 
ensinar o que ele já sabe. Nem tolher as capacidades já instaladas de 
interação. Assim, a resposta pode ser dada na medida em que se pos-
tula que a escola não ensina língua, mas usos da língua e formas não 
corriqueiras de comunicação escrita e oral. O núcleo do trabalho será 
com a língua no contexto da compreensão, produção e análise textual 
(MARCUSCHI, 2008, p. 55).
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O PNAIC apresenta uma proposta de ensino de língua pautada nos estudos 
do(s) letramento(s) e a professora pesquisada tem efetivado boa parte dos conheci-
mentos compartilhados nessa formação, mas ainda necessita de aprofundamento 
(A) e consolidação (C) em muitos temas e sequências didáticas, tendo em vista que a 
formação inicial das professoras alfabetizadoras muitas vezes não vai dar conta de 
os conhecimentos que um professor alfabetizador deverá ter sobre LETRAMENTOS 
EM LINGUAGEM.
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GENÊROS TEXTUAIS X LETRAMENTO: UMA PROPOSTA 
DE ATIVIDADE DE ALFABETIzAÇÃO NA PERSPECTIVA DO 
LETRAMENTO

DIMAS BENTO FERREIRA (UFPB)
MARIA DE FÁTIMA DE SOUzA AQUINO (UFPB)

Introdução

É notório o fracasso pelo qual passa o ensino da leitura e da escrita na escola. 
Essa realidade é consequência de uma metodologia ultrapassada, da adoção de 
métodos de forma equivocada, do modo de organização do sistema. Nas décadas 
passadas, e até mesmo em dias atuais, percebemos que a aprendizagem da leitura 
e da escrita tem priorizado a codificação e decodificação do sistema de escrita. Isso 
tem acarretado a perda de identidade do processo de alfabetização e a necessida-
de do surgimento de uma forma de alfabetizar levando em consideração, não só a 
aprendizagem da leitura e da escrita, mas considerando os diferentes usos sociais 
da leitura e da escrita – letramento.  De acordo com Soares (2003), no Brasil, o le-
tramento surgiu a partir da necessidade de habilidades do uso competente da lei-
tura e da escrita, ou seja, o letramento se desenvolveu a partir do questionamento 
do conceito de alfabetização. Isso tem gerado diferentes olhares sobre os conceitos 
de alfabetização e letramento, pois enquanto alguns autores defendem que o letra-
mento é um processo simultâneo e complementar à alfabetização, outros como no 
caso, Ferreiro (2003), se nega a aceitar o letramento acreditando que a alfabetização 
por si é suficiente.

A alfabetização e o letramento são indissociáveis, uma vez que a aquisição e 
aprendizagem da leitura e da escrita se dão pelos dois processos: aquisição do sis-
tema convencional de escrita – alfabetização e o desenvolvimento de habilidades de 
uso desse sistema em diferentes contextos de interação oral ou escrito, nas práticas 
sociais que requer a utilização da língua escrita – letramento. (SOARES, 2003). Nessa 
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perspectiva, a alfabetização se desenvolve em sintonia com as práticas sociais de 
leitura e de escrita, ou seja, em momentos de letramento, bem como esses momen-
tos de letramento dependem da alfabetização. É importante colocar que uma con-
cepção equivocada do que venha ser a alfabetização na perspectiva do letramento 
é notória, quando se faz uso de textos como pretexto para ensinar a escrita de pa-
lavras na perspectiva das famílias, dos padrões silábicos (SANTOS; ALBUQUERQUE, 
2007).

Diante dos resultados que têm sido obtidos na aprendizagem inicial da leitura 
e da escrita, o que tem refletido negativamente ao longo de todo os anos escolares 
da educação básica, faz-se necessário repensar, ou reinventar, como afirma Soares 
(2003), a alfabetização. É preciso que os professores das séries iniciais do Ensino 
Fundamental tenham em mente que a alfabetização é um processo no qual os alu-
nos se apropriam do sistema de escrita alfabético e ortográfico e que esse processo 
deve acontecer em um contexto de letramento, ou seja, a aprendizagem inicial da 
língua escrita deve ser desenvolvida a partir da participação em eventos variados 
que envolvam a escrita e de atitudes positivas em relação a esses eventos. É válido 
salientar que tanto a alfabetização quanto o letramento possuem diferentes dimen-
sões e por isso são necessárias múltiplas metodologias, algumas caracterizadas por 
ensino direto e sistemático, como é no caso da alfabetização e outras por ensino 
incidental, indireto e subordinado em virtude das motivações das crianças (SOARES, 
2003). E mais, é importante que o professor reveja e reformule sua formação, revisi-
te sempre sua prática, de forma que se torne capaz de enfrentar o grave e reiterado 
problema no qual se encontra a aprendizagem inicial da língua escrita em algumas 
escolas brasileiras. Só assim conseguiremos reverter o fracasso no qual se encontra 
o ensino da língua escrita nas escolas, de modo que os resultados sejam positivos, 
em outras palavras, que nossos alunos concluam as séries iniciais do Ensino Fun-
damental sabendo utilizar a linguagem escrita de forma proficiente nas diversas 
situações de comunicação, (SANTOS; ALBUQUERQUE, 2007).
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A alfabetização na perspectiva do letramento

Como sabemos, alfabetização e letramento são dois processos distintos, po-
rém indissociáveis. Nessa perspectiva, podemos falar, de acordo com Santos; Albu-
querque (2007), em alfabetização na perspectiva do letramento. Sabemos que o le-
tramento ocorre quando os indivíduos conseguem fazer uso da escrita em práticas 
sociais e, quando isso acontece, é sinal que o indivíduo alcançou os mais avançados 
níveis de alfabetismo. Para que isso se concretize, é preciso levar em consideração 
que, de acordo com Brandão (2000), “as ações de linguagem se concretizam discur-
sivamente dentro de um gênero de discurso como um processo de decisão.” Ou 
seja, mediante uma situação de comunicação, o indivíduo materializa seu discurso 
através de um gênero que é escolhido em função da situação de comunicação. As-
sim, ao escrevermos um artigo de opinião, temos como objetivo defender uma tese 
sobre determinado assunto, usando para isso, argumentos e contra-argumentos 
que fortaleçam o ponto de vista que defendemos.

De acordo com Marcuschi (2008, p. 162),

Desde que nos constituímos como seres sociais nos acharam envolvidos 
numa máquina sócio-discursiva. E um dos instrumentos mais podero-
sos dessa máquina são os gêneros textuais, sendo que seu domínio e 
manipulação depende boa parte da forma de nossa inserção social e de 
nosso poder social.

As práticas cotidianas de linguagens são uma forma de inclusão social. Nessa 
perspectiva, é válido considerar que os gêneros são ferramentas importantes nessa 
inclusão, haja vista que, ao nos colocarmos enquanto indivíduos sociais, levamos 
em consideração uma série de fatores, entre eles os motivos que nos conduzem a 
realizar determinadas ações. A redação deste texto científico, por exemplo, foi moti-
vada por alguns fatores, entre eles, a reflexão sobre a alfabetização na perspectiva 
do letramento e a proposta de colocarmos em prática as discussões realizadas nas 
aulas da disciplina de Alfabetização e Letramento, como instrumento de avaliação. 
Em suma, os gêneros textuais se configuram a partir das condições de produção, 
pois ao produzi-los deve-se levar em consideração quem diz, o que é dito, para 
quem, com que função.
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A escola, enquanto instituição responsável pelo ensino da leitura e da escrita, 
precisa deixar de lado a concepção de que ensinar a ler e escrever correspondem 
apenas ao desenvolvimento de habilidades individuais e enxergar além, ou seja, 
precisa ver a leitura e a escrita “como práticas discursivas, com múltiplas funções 
e inseparáveis dos contextos em que se desenvolvem. ” (KLEIMAN, 2007). É válido 
colocar também, que ensinar a língua materna na perspectiva dos gêneros textuais 
não se limita a reprodução das características estruturais dos gêneros. É preciso 
levar em consideração a dinamicidade dos gêneros que se adaptam, se configuram, 
mediante os contextos de interação. No texto de opinião, por exemplo, nem sempre 
a tese se apresenta no(s) parágrafo(s) introdutório(s). Às vezes aparece na conclu-
são, ou até mesmo não aparece, é inferido pelo leitor nas entrelinhas do texto.

Para que a escola, enquanto agência de letramento, possa melhorar os níveis 
de alfabetismo dos alunos, é necessário que, ao ensinar o sistema de escrita, o faça 
de forma simultânea e complementar com as práticas de letramento. Ou seja, para 
que os níveis de alfabetismo dos alunos sejam elevados, é indispensável que haja a 
promoção de experiências de letramento e que essas experiências possam contri-
buir para a formação de sujeitos letrados que vivenciem as práticas de letramento 
valorizadas pela sociedade, produzindo gêneros inerentes a essas práticas com au-
tonomia e criticidade, (MENDONÇA, 2007).

Dessa forma, é válido lembrar que viver em sociedade implica participar de 
vários contextos, de várias comunidades, várias culturas, e por isso, o contato com 
as variadas práticas e eventos de letramento são inevitáveis, daí letramentos. Nessa 
perspectiva, é função da escola promover momentos de letramentos ancorados no 
texto verbal ou não verbal que sejam relevantes e que ainda não sejam dominados 
pelos alunos, pois, dessa forma, estará contribuindo para que o aluno se engaje 
numa sociedade letrada, conforme Rojo (2010, p. 27)

Assim, trabalhar com os letramentos na escola, letrar, consiste em criar 
eventos (atividades de leitura e escrita – leitura e produção de textos, de 
mapas, por exemplo – ou que envolvam o trato prévio com textos escri-
tos, como é o caso de telejornais, seminários e apresentações teatrais) 
que possam integrar os alunos a práticas de leitura e escrita socialmente 
relevantes que estes ainda não dominam. (ROJO, 2010, p. 27)
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Agindo dessa forma, a escola estará cumprindo sua função, enquanto institui-
ção formadora de cidadãos atuantes na sociedade letrada.

Uma proposta de atividade de alfabetização na perspectiva do 
letramento

A atividade que propomos a seguir é direcionada às turmas de 6º anos da Edu-
cação de Jovens e Adultos, podendo ser adaptada para utilização em outras turmas. 
Trata-se da elaboração de uma enciclopédia, que será montada a partir da reunião 
de verbetes produzidos pelos alunos.  Como a pesquisa está em andamento, iremos 
fazer um breve relato da proposta que será desenvolvida.

Para tal, sugerimos a utilização da sequência didática proposta por Schneuwly 
& Dólz (2004), “um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sis-
temática, em torno de um gênero textual oral ou escrito.” Essa sequência tem por 
objetivo trabalhar a produção textual de determinado gênero, de forma que ao tér-
mino da sequência, o aluno possa ler, compreender e produzir o gênero com auto-
nomia e eficácia.

O trabalho com a sequência didática permite ainda a seleção de temas de inte-
resse dos alunos, valoriza o conhecimento que o aluno já tem, dá abertura para que 
os alunos possam ser coautores do processo de aprendizagem, além de vivenciar 
diversas estratégias didáticas.

A seguir, faremos uma descrição das etapas da sequência didática que será 
utilizada para o desenvolvimento da pesquisa.

Apresentação	da	situação – o professor propõe para aos alunos, a montagem 
de uma enciclopédia a partir de verbetes que serão produzidos por eles. Nesse 
momento, pode-se apresentar o gênero que será estudado, através da consulta de 
verbetes de dicionário e enciclopédia. A partir da leitura e análise dos verbetes apre-
sentados, o professor solicitará aos alunos, a produção de verbetes relacionados, 
por exemplo, ao tema futebol. É importante que, nesse momento, seja colocada 
de forma mais clara possível, a situação de comunicação que estará em evidência. 
Schneuwly e Dólz (2004, p. 99) apresentam algumas questões que devem ser res-
pondidas nesse primeiro momento como: “... qual o gênero que será abordado? 
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(...) A quem se dirige a produção? (...) Que forma assumirá a produção? (...) Quem 
participará da produção ?” Esses questionamentos demonstram que o texto a ser 
produzido está situado em um dado contexto de interação e evitará que a prática 
de produção se torne uma atividade descontextualizada, servindo apenas para ser 
corrigida pelo professor.

Os verbetes produzidos comporão a segunda etapa da sequência – a	produ-
ção	inicial. Essa etapa tem um papel divisor de águas na sequência, uma vez que 
permite ao professor, e também aos alunos, identificar as dificuldades encontradas 
para a produção, bem como os desafios que enfrentarão até chegar ao produto da 
sequência, a produção final.

O próximo ponto da sequência trata-se dos módulos. A quantidade e a duração 
dos módulos a serem desenvolvidos vai depender do nível de dificuldade encontra-
da pela turma na realização da produção inicial. Dependendo da complexidade da 
atividade, o módulo pode ser dividido em oficinas. Essa etapa da sequência é im-
portante para que os alunos tenham contato com atividades e estratégias variadas, 
como produção individual, coletiva, análise do gênero, revisar o texto.

A	 produção	 final é o momento que eles terão para colocar em prática tudo 
o que foi construído durante o desenvolvimento dos módulos. Para a produção 
final, o professor pode sugerir a elaboração de uma enciclopédia sobre a cultura 
local, pois seria uma oportunidade para que os alunos fizessem um levantamento 
de hábitos, costumes e crenças da comunidade em que vivem, como superstições, 
simpatias, comidas típicas, danças e músicas, entre outros. Ao término da produção, 
pode ser sugerida a ilustração do verbete, através de desenhos ou figuras. Após a 
produção, o professor pode reunir os verbetes em um livro e distribuir cópias entre 
a comunidade escolar, promovendo um momento de partilha em que os textos dos 
alunos possam receber o reconhecimento devido.

Algumas considerações

Diante do quadro em que se encontra o ensino da língua escrita nas escolas, 
torna-se indispensável refletirmos sobre como se efetiva esse ensino. É notório que 
os gêneros textuais são instrumentos que atribuem sentido ao ensino da língua 
escrita, porém é importante ressaltar que trabalhar na perspectiva dos gêneros 
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não implica utilizá-los apenas como moldes para reprodução, haja vista que a di-
namicidade ocasionada pelos usos da língua o tornam, de acordo com os estudos 
bakhtinianos, tipos de enunciados relativamente estáveis.

Para que possamos mudar positivamente o quadro atual do ensino de língua 
escrita, é necessário que a escola promova atividades de letramento, pois assim, 
conseguiremos elevar o nível de alfabetismo dos alunos, de forma que possam par-
ticipar com autonomia e criticidade das práticas cotidianas de letramentos existen-
tes na sociedade.

Uma proposta que pode contribuir para essa mudança é a realização de ativi-
dades de alfabetização na perspectiva do letramento, ou seja, alfabetizar letrando, 
o que requer por parte do professor, um planejamento que contemple práticas de 
letramentos. Uma alternativa que pode dar sentido à aprendizagem da língua escri-
ta, ou seja, que pode contribuir para alfabetizar letrando, está no desenvolvimento 
de um ensino na perspectiva dos gêneros textuais, haja vista que o trabalho com 
os gêneros contribui para a contextualização da produção textual, atribuindo fun-
cionalidade aos textos produzidos na escola. E para que esse ensino possa surtir o 
efeito desejado podemos contar com a utilização da sequência didática proposta 
por Schneuwvly & Dólz & Noverraz (2004), desenvolvida para o trabalho de leitura e 
escrita dos gêneros textuais.
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hISTÓRIAS EM QUADRINhOS COMO OBJETOS DE 
APRENDIzAGEM NAS AULAS DE  LÍNGUA PORTUGUESA

ROBSON  JOSé GOMES ALVES (UFPB)

Introdução

A importância do trabalho docente alicerçado em gêneros discursivos/textuais, 
propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN – (BRASIL, 1998), a falta 
de conhecimento e as dúvidas dos professores quanto à didática de trabalho com 
o gênero Histórias em Quadrinhos (doravante HQ’s) suscitaram este estudo. Em 
decorrência dessa realidade, nossa proposta teórico-metodológica de intervenção 
objetiva propor uma sequência didática que possa embasar as ações do(a) profes-
sor(a), direcionado a alunos(as) do terceiro ciclo (60 e 70 anos) do ensino fundamen-
tal, justificar a utilização do gênero HQ’s e corolariamente, (re)pensar as práticas 
pedagógica docentes quanto à leitura e à produção de textos e as suas implicações 
no processo de ensino e de aprendizagem.

O ensino de gêneros textuais em sala de aula

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Língua Portuguesa (1998) pro-
põem a utilização dos gêneros discursivos/textuais como objeto de ensino para a 
prática de leitura e de produção e sugerem o lugar da modalidade oral e escrita 
como a concretização de um gênero, e, por isso, defendem os gêneros como for-
tes aliados no processo de ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa. Foi a partir 
dessa proposta que o contexto de uso e a esfera de circulação dos gêneros discur-
sivos/textuais foram considerados relevantes no ensino da língua, pois até então, 
prevalecia o estudo da forma e do conteúdo descontextualizados.

No ensino de gêneros discursivos/textuais há grande preocupação por parte 
dos teóricos com as condições de produção, de circulação e de recepção de textos. 
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Essa preocupação caracteriza a abordagem sócio-histórica do ensino de língua pro-
posto nos PCNs:

[...] a língua é um sistema de signos histórico e social que possibilita ao 
homem significar o mundo e a realidade. Assim, aprendê-la é aprender 
não só as palavras, mas também os seus significados culturais e, com 
eles, os modos pelos quais as pessoas do seu meio social entendem e 
interpretam a realidade e a si mesmas.
[...] não é possível dizer algo a alguém sem ter o que dizer. E o ter o que 
dizer, por sua vez, só é possível a partir das representações construí-
das sobre o mundo. Também a comunicação com as pessoas permite 
a construção de novos modos de compreender o mundo, de novas re-
presentações sobre ele. A linguagem, por realizar-se na interação verbal 
dos interlocutores, não pode ser compreendida sem que se considere o 
seu vínculo com a situação concreta de produção. (SEF, 1998, p. 24 e 25).

Os PCNs, além de serem uma diretriz para a construção de currículos adapta-
dos e adequados para cada realidade escolar em todo o território nacional, também 
orientam os autores de livros didáticos e as editoras na produção de material de 
apoio ao professor de ensino fundamental, fazendo a transposição didática das te-
orias sobre gêneros discursivos/textuais. Muitos desses livros já contemplam essa 
prática de ensino de linguagem, explorando os mais diversos gêneros discursivos/
textuais, como entrevistas, propagandas, notícias, contos, receitas, cartas, artigos, 
resenhas, histórias em quadrinhos etc.

Segundo Bakhtin (1997), cada esfera de atuação humana (familiar, jornalística, 
escolar, jurídica, artística, etc.) instaura determinadas formas de se comunicar, de 
acordo com as necessidades advindas das interações dos indivíduos que nela atu-
am. Ao serem construídas repetidamente, essas formas vão ganhando contornos 
relativamente estáveis e acabam por servir de paradigmas para a configuração dos 
textos necessários às interações que acontecem dentro das esferas. A essas formas 
mais ou menos estáveis de expressão verbal, a linguística tem denominado de gêne-
ros	discursivos/textuais. Assim, cada gênero tem forma composicional, tema (isto é, o 
que pode ser dito/escrito em cada gênero) e estilo (o tipo de linguagem que se utiliza) 
característicos, determinados pelo que estabelece dentro da esfera em que circula.
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Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, 
estão sempre relacionadas com a utilização da língua. [...] A utilização 
da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), concretos 
e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da ativi-
dade humana. O enunciado reflete as condições específicas e as finali-
dades de cada uma dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) 
e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da 
língua – recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais -, mas também, 
e sobretudo, por sua construção composicional. Estes três elementos 
(conteúdo temático, estilo e construção composicional) fundem-se in-
dissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são marcados pela 
especificidade de uma esfera de comunicação. Qualquer enunciado con-
siderado isoladamente é, claro, individual,  mas cada esfera de utilização 
da língua elabora seus tipos	relativamente	estáveis de enunciados, sendo 
isso que denominamos gêneros	discursivos. (BAKHTIN, 1997, p.279).

Percebe-se, que a língua materna não chega ao conhecimento do falante a 
partir de dicionários e gramáticas, mas de gêneros que são ouvidos e reproduzidos 
na interação com o outro, porque aprender a falar é aprender a produzir gêneros e 
não orações ou palavras isoladas, já que eles organizam o discurso do falante quase 
da mesma forma que organizam as estruturas gramaticais. Evidenciando que se 
os gêneros não existissem e as pessoas não os dominassem, a comunicação seria 
quase impossível, “isso porque toda a manifestação verbal se dá sempre por meio 
de textos realizados em algum gênero. Em outros termos, a comunicação verbal só 
é possível por algum gênero textual” ( MARCUSCHI, 2008, p. 154).

Para Bronckart (1999, p. 12), os gêneros constituem ações de linguagem “que 
requerem do agente produtor uma série de decisões para cuja execução ele neces-
sita ter competência”; a primeira das decisões é a escolha que deve ser feita a partir 
do rol de gêneros existentes, ou seja, ele escolherá aquele que lhe parece adequado 
ao contexto e à intenção comunicativa; e a segunda é a aplicação que poderá acres-
centar algo à forma sublinhada ou recriá-la.

Os estudiosos Schneuwly, Dols et al (2004, p. 96-97) abordam a relevância de 
desenvolver com os alunos “o funcionamento, a função, as condições de produção 
e a socialização dos textos nos mais variados gêneros e contextos em que estão cir-
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cunscritos”, pois sem considerar as condições de produção e de leitura do texto, o 
trabalho com gêneros fica meramente conteudista. Seria como trabalhar literatura 
apenas ensinando aos alunos as características dos estilos de época. Saber listar as 
características de um romance como realista ou romântico, não faz com que o aluno 
seja um bom leitor desse texto. Saber distinguir um texto em prosa do texto em ver-
so, contar e classificar os versos e as rimas usados em um poema também não vai 
fazer com que o aluno seja um bom leitor de poemas. São informações relevantes, 
mas não são a essência da leitura. O trabalho do professor não pode parar aí. Ele 
precisa ajudar o aluno a construir sentido, a perceber o propósito do texto, a des-
vendar as escolhas linguísticas feitas pelo autor, a ter uma reação ao texto, fazendo 
com que se efetive assim uma situação em que a comunicação realmente acontece.

Nesse diapasão Passarelli (2004), assevera que:

Um dos fatores que me motiva a lidar com HQ’s é a possibilidade de com 
elas realizar um trabalho que considera os conteúdos a serem contem-
plados em relação aos aprendentes: conteúdos conceituais (referentes 
a informações, fatos, conceitos, imagens etc.), procedimentais (habilida-
des, hábitos, aptidões, procedimentos, etc.) e conteúdos atitudinais (dis-
posições, sentimentos, interesses, posturas, atitudes, etc.) como aventa 
Vasconcellos. (p. 49).

Verifica-se, que as HQ’s propiciam a diversidade de temas, atendem a diferen-
tes gostos e contribuem para a formação de valores e para o exercício da cidadania. 
As atividades podem desenvolver significativamente a leitura e a escrita, de forma 
lúdica e prazerosa. Assim, Vergueiro (2009a, p. 21) assegura que “as histórias em 
quadrinhos aumentam a motivação dos estudantes para o conteúdo das aulas, agu-
çando sua curiosidade e desafiando seu senso crítico”.
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Elementos constituintes das histórias em Quadrinhos

Histórias em Quadrinhos são narrativas feitas com desenhos sequenciais, em 
geral no sentido horizontal, normalmente acompanhados de textos curtos de diálo-
go e de algumas descrições da situação, convencionalmente apresentados no inte-
rior de figuras denominadas “balões”, todo o conjunto do quadrinho é responsável 
pela transmissão do contexto enunciativo ao leitor. Nas HQ’s, a compreensão se dá 
pela dicotomia verbal e não verbal, na qual tanto os desenhos quanto as palavras 
são imprescindíveis à compreensão da história. Dessa forma, é essencial destacar a 
importância dos elementos específicos de um quadrinho na compreensão da nar-
rativa, tais como: requadro, balão, recordatório, linhas cinéticas, metáfora visual, 
figuras de linguagem, cores (SANTOS, 2003).

Requadro é a moldura que circunda os desenhos e os textos de cada quadri-
nho ou vinheta. Ele limita o espaço onde se colocam objetos e se passam as ações 
(SANTOS, 2003).	Balão	é a convenção gráfica onde é inserida a fala ou pensamento 
do personagem, há vários tipos de balões: de cochicho (formado por linhas pon-
tilhadas), de pensamento (caracterizado por linhas onduladas e pela ausência de 
rabicho, substituído por bolinhas que se dirigem ao personagem); splash (formado 
por linhas angulares, denuncia o estado emocional do personagem, que está irado); 
trêmulo (conota o medo sentido pelo personagem); uníssono (neste tipo, vários 
rabichos saem do balão, mostrando que diversos personagens emitem a mesma 
fala, simultaneamente); intercalados (demonstram que a fala de um personagem 
foi emitida em um intervalo de tempo, com uma pausa entre eles), etc.

Figura 01. Exemplo de requadro e tipos de balão.
Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/1846141/.

http://slideplayer.com.br/slide/1846141/
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Recordatório é o painel encontrado no interior da vinheta, onde são colocados 
os textos da narração, de transição de tempo e espaço (“enquanto isso...”, “no dia 
seguinte...”, “em sua casa...” etc.) ou a voz interior do personagem (substituindo o 
balão de pensamento).

Figura 02. Exemplo de recordatório.
Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/1846141/.

Linhas	cinéticas são linhas que indicam o movimento dos personagens ou a tra-
jetória de objetos em plena ação (automóveis e outros meios de locomoção, balas 
que saem de pistolas, pedras atiradas por alguém, etc.). (SANTOS, 2003).

Figura 03. Exemplo de linhas cinéticas.
Fonte: http://fisicaevestibular.com.br/exe_din_17.htm.

http://slideplayer.com.br/slide/1846141/
http://fisicaevestibular.com.br/exe_din_17.htm
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Metáforas	visuais “são usadas pelos autores para transmitir situações da histó-
ria por meio de imagens, sem utilização do texto verbal”, no caso a seguir, vemos 
uma nuvenzinha evidenciando o pensamento de Cebolinha ao ser agredido por Mô-
nica. (TANINO, 2011, p. 13-20).

Figura 4 – exemplo de metáforas visuais.
Fonte: http://metaforaverbopictorica.blogspot.com.br/.

Figuras	de	 linguagem são recursos literários que um escritor pode aplicar em 
um determinado texto relacionado com aspectos semânticos e fonomorfossintáti-
cos das palavras afetadas, como podemos verificar no uso das onomatopeias (imi-
tação dos sons através de palavras) percebidas no exemplo conseguinte:

Figura 05. Exemplo de onomatopeia.
Fonte: http://pibidletrasuea.blogspot.com.br/2012/03/genero-textual-tirinhas-aula-01.html.

http://metaforaverbopictorica.blogspot.com.br/
http://pibidletrasuea.blogspot.com.br/2012/03/genero-textual-tirinhas-aula-01.html
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As cores são, indiscutivelmente, elementos imprescindíveis às HQ’s, pois são 
responsáveis grandiloquentes do alto teor informativo que expressam, os persona-
gens Lanterna Verde e o Demolidor são exemplos contundentes deste aspecto:

Figura 06. Exemplo de cores.
Fonte: http://filmesviatorrents.com.br/2013/08/demolidor-o-homem-sem-medo-torrent-dv-

drip-dual-audio-2003.html.

Sequência didática

Partir da proposta de Lopes-Rossi (2003a) para organizar a presente sequência 
pertinente ao estudo do gênero discursivo/textual histórias em quadrinhos, justi-
fica-se pela vasta contribuição teórico-prática desprendida pela pesquisadora em 
universidades e escolas públicas e privadas. O trabalho com as sequências didáticas 
possibilita que os educandos construam sentidos com o gênero estudado, apro-
priem-se dele, reconstruam-no para, posteriormente, configurarem sua própria 

http://filmesviatorrents.com.br/2013/08/demolidor-o-homem-sem-medo-torrent-dvdrip-dual-audio-2003.html
http://filmesviatorrents.com.br/2013/08/demolidor-o-homem-sem-medo-torrent-dvdrip-dual-audio-2003.html
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versão. Assim, o gênero deixa de ser apenas um circuito	de	comunicação e interação 
e transforma-se em um objeto de ensino e aprendizagem.

A proposta se organiza em torno dos seguintes procedimentos:

MÓDULOS DIDÁTICOS
SEQUêNCIAS DIDÁTICAS ELABORADAS VISAN-
DO A

Módulo 1
Leitura para apropria-
ção das característi-
cas típicas do gênero 
discursivo

Atividade de leitura, comentários e discussões 
de vários exemplares do gênero para conheci-
mento de suas características sociocomunicati-
vas e composicionais (verbais e não verbais), de 
sua organização retórica e de seu estilo.

Módulo 2
Produção escrita do 
gênero de acordo com 
suas condições de pro-
dução típicas

Atividades seguindo o modo de produção do 
gênero nas situações reais:

• Planejamento da produção (definição do 
assunto, esboço geral, forma de obtenção 
de informações, recursos necessários);

• Coleta de informações;
• Produção da primeira versão;
• Revisão colaborativa do texto;
• Produção da segunda versão;
• Revisão colaborativa do texto;
• Produção da versão final, incluindo o supor-

te para circulação do texto.

Módulo 3
Divulgação ao público, 
de acordo com a forma 
típica de circulação do 
gênero.

Série de providências para efetivar a circulação 
da produção dos alunos fora da sala de aula ou 
mesmo na escola.

Todas essas etapas iluminarão nossa pesquisa com as histórias em quadrinhos.
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A sequência didática: histórias em quadrinhos

Módulo didático 1: Leitura do gênero a ser produzido para conhecimento de 
suas propriedades discursivas, temáticas e composicionais

Objetivos: Apresentar aos alunos o projeto que será desenvolvido; construir 
coletivamente as características do gênero histórias em quadrinhos.

1. Socialização do projeto entre os alunos – primeiro contanto com o gênero.
2. Atividade de construção do contexto histórico das histórias em quadrinhos.
3. Leitura de vários HQ’s e indicações de links para o reconhecimento das es-

pecificidades do gênero. Endereços sugeridos:

• turmadamonica.uol.com.br/quadrinhos/
• www.divertudo.com.br/quadrinhos/quadrinhos-txt.html
• www.cartunista.com.br/histquadr.html
• https://pt.wikipedia.org/wiki/História_em_quadrinhos_no_Brasil
• mundogloob.globo.com/.../contos.../crie-sua-historia-em-quadrinhos.

htm
• www.escolakids.com/historia-em-quadrinhos.htm

4. Análise das características formais, estilísticas e temáticas das HQ’s a partir 
das obras de Ziraldo e Mauricio de Sousa.

Módulo 2: Produção escrita
Objetivos: Conscientizar os alunos de que a escrita compreende planejamento, 

operação e revisão para ser realizada; prepará-los para a produção das suas histó-
rias em quadrinhos.

1. Apresentar e discutir com os alunos o esquema de produção textual pro-
posto por Antunes (2003, p. 44-47; 54-59).
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PLANEJAR ESCREVER REESCREVER

é a etapa para o sujeito: é a etapa para o sujeito: é a etapa para o sujeito:

Ampliar seu repertório;
Pôr no papel o que foi 
planejado;

Rever o que foi escrito;

Delimitar o tema e esco-
lher o ponto de vista a ser 
tratado;

Realizar a tarefa motora 
de escrever;

Confirmar se os objetivos 
foram cumpridos;

Eleger o objetivo, a fina-
lidade com que vai escre-
ver; escolher os critérios 
de ordenação das ideias, 
das informações;

Cuidar para que os itens 
planejados sejam todos 
cumpridos;

Avaliar a continuidade 
temática; observar a 
concatenação entre os 
períodos, entre os pará-
grafos; ou entre os blocos 
superparagráficos;

Prever as condições dos 
possíveis leitores;

Avaliar a clareza do que 
foi comunicado; avaliar a 
adequação do texto às 
condições da situação;

Considerar a situação em 
que o texto circula;

Enfim, essa é uma etapa 
intermediária, que prevê 
a atividade anterior de 
planejar e a outra pos-
terior de rever o que foi 
escrito.

Rever a fidelidade de sua 
formulação linguística 
às normas da sintaxe e 
da semântica, conforme 
prevê a gramática da es-
trutura da língua;

Decidir quanto às estraté-
gias textuais que podem 
deixar o texto adequado à 
situação;

Rever aspectos da super-
fície do texto, tais como a 
pontuação, a ortografia 
e a divisão do texto em 
parágrafos. 

Estar seguro quanto ao 
que pretende dizer a seu 
parceiro; enfim, estar 
seguro quanto ao núcleo 
de suas ideias e de suas 
intenções.

Normalmente, a escola 
tem concentrado sua 
atenção na etapa de 
escrever e tem enfocado 
apenas a escrita gramati-
calmente correta.
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2. Promover na escola oficinas sobre a construção de histórias em quadrinhos, 
inclusive com a participação de professores de Educação Artística.

3. No ínterim do processo de escrita, é imprescindível que o professor oriente 
o aluno “para a importância do aspecto interativo da linguagem e para o 
propósito comunicativo do gênero produzido por ele, a fim de que a sua 
produção faça sentido” (CAVALCANTE, 2013, p. 44-45).

4. Fazer uso do computador como ferramenta de leitura, de escrita e de pes-
quisa.

Módulo 3: Divulgação ao público

Para finalizar a sequência didática, pode-se propor a organização de um festi-
val de HQ’s, visto que, é indispensável à socialização do gênero para que a proposta 
pedagógica não se transforme em uma construção ensimesmada. Após o evento, 
as histórias em quadrinhos podem ser doadas a alunos (entre 8-10 anos) de uma 
escola da rede pública da cidade.
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Considerações	finais

A partir de uma sequência didática para o ensino do gênero histórias	em	qua-
drinhos, apresentamos a possibilidade de trabalhar na perspectiva enunciativa, con-
cebendo o educando sujeito de seu próprio dizer/fazer, protagonista de sua jornada 
de aprendizagem. Nesta proposta, a própria mundividência de aula se ressignifica, 
à proporção que se deixa de ter como fundamento a veiculação oral e escrita da 
verdade, formalizada pelo professor e pelos livros didáticos e científicos utilizados.

Portanto, todas as ações aqui descritas permitem refletir sobre a utilização das 
histórias em quadrinhos em sala de aula no ensino fundamental, uma vez que o uso 
deste gênero auxilia o professor a alcançar, de forma profícua, os objetivos por ele 
propostos em seu plano de aula, desenvolve a criticidade do aluno, dinamiza a sua 
interação em sala de aula, insere os conceitos abordados pelo professor em uma 
realidade mais verossímil ao discente e, sobretudo, desafia os alunos a compreen-
derem as estratégias estéticas e as singularidades exigidas para a configuração do 
gênero histórias em quadrinhos.
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JORNAL MURAL NA ESCOLA: UM PROJETO DE 
RETEXTUALIzAÇÃO NO ENSINO MéDIO

ARThUR RASEC CAVALCANTE DE LIRA (UFRN)

Um	desafio	para	o	professor

Pensando no contexto escolar, buscamos neste trabalho analisar a habilidade 
de retextualização da fala (entrevista oral) para a escrita (reportagem) de uma tur-
ma de estudantes da 2ª série do ensino médio, durante a execução de um projeto 
de leitura e escrita, na Escola Estadual Guiomar Vasconcelos, no ano de 2015.

De antemão, vemos que não é tarefa simples fazer com que tais adolescen-
tes dominem a capacidade de se adequarem a diferentes situações comunicativas. 
Todavia, sabemos que “é por meio dos gêneros discursivos que as práticas de lin-
guagem incorporam-se nas atividades dos alunos” (LOPES-ROSSI, 2008, p. 62). Em 
contrapartida, ensinar apenas nomenclaturas gramaticais, sem ter contato com di-
versos textos de meios e concepções variados, a aprendizagem se torna mais difícil 
ou até mesmo infrutífera.

Söll (1985) apud Koch & Oesterreicher (1990/2007) explica que o meio de re-
alização textual é a maneira como um texto é produzido, isto é, pode ser escrito 
ou falado, diferenciado de maneira dicotômica. Mas quando ele fala de concepção 
linguística, se refere às marcas de escrituralidade e oralidade de um texto, ou seja, 
a tendência à formalidade característica da escrita mais monitorada, em oposição à 
informalidade presente na fala menos monitorada. Tais marcas variam em um con-
tínuo entre os níveis de imediatez e distância entre os interlocutores. Quanto mais 
formal um texto é, mais próximo está da escrituralidade, enquanto um registro in-
formal mais se aproxima da oralidade.



132

XXVI Jornada do Gelne

Desse modo, o professor precisa saber diferenciar os conceitos de meio e con-
cepção para planejar sua abordagem em sala de aula, considerando as possibilida-
des de variação linguística1 a depender do contexto de produção de determinados 
textos. No caso da produção do mural, deve-se ter em mente o tempo a ser gasto 
e o método empregado para a execução do projeto. Neste, especificamente, foram 
empregados dois meses dentre aulas expositivas, debates em sala, atividades de 
leitura e audição, práticas de escrita e fala, preparação para as entrevistas, execu-
ção, gravação dos dados, transcrição, análise do áudio e anotações, até chegar na 
retextualização para a escrita em forma de reportagens para o mural da escola.

No total, foram produzidos com esse projeto, treze cartazes dentre três turmas 
da segunda série do ensino médio da escola. No entanto, somente analisaremos 
dois deles neste artigo, os quais foram confeccionados por alunos da 2ª Série “C” 
Vespertino. Diferente das demais turmas, estes alunos tiveram uma aula de cam-
po no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
(IFRN), cujo campus está na mesma cidade da escola de aplicação do projeto.

No próximo capítulo serão explicadas as condições necessárias para que uma 
pessoa produza um texto eficaz, levando em consideração os fatores externos à 
situação comunicativa e qual é a implicação da escolha de um em detrimento de 
outro. Também será explicado o conceito de retextualização. O capítulo três é des-
tinado a expor o material produzido pelos alunos, junto com a devida descrição e 
análise teórica sobre as condições comunicativas do texto. Por fim, o último capítulo 
avalia os resultados provenientes do projeto de leitura e produção textual e aponta 
possibilidades de desenvolvimento de sua expansão e melhoramento.

Condições para a produção textual

As produções textuais são influenciadas por fatores extralinguísticos que de-
terminam a escolha lexical, bem como a organização estrutural do texto, o que é 
produzido sempre em um determinado contexto sócio-histórico-cultural, levando-
se em consideração o contato entre os interlocutores. Seguindo o modelo teórico 

1. As variações linguísticas podem ser diatópicas (ou geográficas), diastráticas (ou sociais) ou diafásicas 
(ou de registro), como vemos em Koch e Oesterreicher (1990/2007, p. 36-37)
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estabelecido pelos linguistas alemães Peter Koch e Wulf Oesterreicher (1990/2007), 
podemos analisar um gênero textual por meio de suas condições comunicativas, 
determinando assim sua proximidade com a oralidade ou escrituralidade.

A primeira condição é o grau de publicidade (a). Quanto mais pública uma pro-
dução é e quanto mais interlocutores tem contato com o texto, a tendência é ser 
mais formal, distante, apresentando marcas de escrituralidade.

A segunda condição é a familiaridade (b) entre os falantes. Ela também inter-
fere consideravelmente no grau de monitoramento do discurso; quanto mais inti-
midade, maior a tendência para usar o vernáculo. Em contrapartida, quando não 
se conhece o destinatário do texto, tende-se ao uso da norma urbana de prestígio.

O terceiro ponto é o grau de emocionalidade (c), a qual expressa os sentimen-
tos do enunciador. Quando a temática é próxima da vivência daquele que escreve 
ou fala, este emprega uma linguagem mais próxima da oralidade, demonstrando 
intimidade. No entanto, quando não há muito conhecimento de determinado as-
sunto, tende-se à superficialidade.

O grau de ancoragem da situação comunicativa (d) e o campo referencial (e) 
também são importantes para se definir se um texto mais de aproxima da oralidade 
ou escrituralidade, por meio dos graus de imediatez ou de distância comunicativa. 
O primeiro se refere à dependência do contexto para se compreender um texto, 
como numa conversa, na qual se usam os dêiticos “ali”, “aqui” para se remeter a um 
lugar que pode ser apontado gestualmente. O outro se volta ao repertório léxico 
que circunda determinado vocábulo, isto é, os sinônimos, hipônimos, hiperônimos 
e outros termos relacionados.

A imediatez física entre as partes envolvidas na produção e leitura de um texto 
(f) também demonstra características distintas. Ao falar com alguém frente a fren-
te ou numa videoconferência, normalmente empregamos uma variedade diferente 
daquela que fazemos ao gravar um vídeo que não será visto em tempo real.

O grau de cooperação (g) e dialogicidade (h) interferem na elaboração do mate-
rial escrito ou falado. O primeiro referindo-se à contribuição do outro na construção 
do texto, enquanto o outro se volta ao diálogo e a troca entre os falantes, como num 
tribunal de justiça, onde os advogados trocam turnos de fala e afetam o discurso do 
outro, que expõe sua versão em seguida.



134

XXVI Jornada do Gelne

Os últimos pontos, não menos importantes, são a espontaneidade (i) e a fixa-
ção temática (j). Por exemplo, normalmente um juiz não usa seu vernáculo ao se 
dirigir aos presentes numa audiência, pois seu discurso naquele contexto tem um 
protocolo bem delimitado que mantém um alto grau de fixação temática.

Figura 01. Meio e concepção.

A Figura 1 mostra um contínuo entre imediatez e distância comunicativa e per-
fil conceitual de algumas formas comunicativas. Há um losango que comporta os 
gêneros textuais, o qual é cortado no meio por uma linha horizontal que divide os 
dois meios de produção de cada gênero; em cima os do meio gráfico (escritos); em-
baixo, os do meio fônico (orais).

Dentro desta metade que divide o losango, estão diversos gêneros com carac-
terísticas bem distintas, alguns se aproximando da imediatez (I - conversa familiar, 
II – conversa telefônica e III - carta privada), outros representando a distância comu-
nicativa (VII – conferência científica, VIII - editorial e Ix - texto jurídico).  Outros, 
por sua vez, estão próximos ao centro, nem tão formais e nem tão informais. É o 
caso da entrevista de emprego (IV), na qual se conversa próximo um do outro, mas 
não tão espontaneamente quanto numa roda de amigos. Tal monitoramento acon-
tece também com uma entrevista para um jornal impresso (V), na qual se omitem 
algumas marcas de oralidade, assim como num sermão proferido numa igreja (VI). 
O que determina a localização de um texto no gráfico é a soma das condições comu-
nicativas mais próximas de um lado ou outro (imediatez ou distância).
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Conhecendo os parâmetros de comunicação que foram estabelecidos por Koch 
e Oesterreicher, podemos analisar os textos e perceber suas características. Primei-
ramente, se pertencem ao meio de produção fônico (falado) ou gráfico (escrito). Em 
seguida, os detalhes que atribuem mais semelhança à oralidade (traços de proximi-
dade e informalidade) ou à escrituralidade (distância comunicativa e formalidade).

Contudo, levando em conta que estamos tratando de um projeto no qual os 
alunos do ensino médio, que não são profissionais do meio jornalístico, escreverão 
os textos que comporão o corpus desta pesquisa, precisamos tratar de um processo 
de escrita que lhes ajudará a produzir um material consistente e passível de análise. 
Trata-se da retextualização.

A retextualização, dita por Marcuschi (2010), é uma prática social que consiste 
em transformar um ou mais textos-base de determinados gêneros (seja ele escrito 
ou oral) em outro gênero (escrito ou oral), adaptando-se a informação nele contida 
ao formato do gênero de destino, com base na intenção comunicativa do produtor. 
Por exemplo, um repórter pode entrevistar informalmente as vítimas de uma catás-
trofe natural para coletar dados que comporão sua reportagem.

Inicialmente, temos um gênero oral (entrevista), que neste caso se aproxima da 
oralidade, uma vez que sua finalidade é coletar o máximo de informações possível 
por meio do depoimento espontâneo dos entrevistados. Em seguida, a gravação 
das falas é selecionada pelo critério da relevância e transcrita para o meio gráfico. 
As mesmas informações, então, são inseridas em uma redação que contenha os 
dados do contexto, a descrição do local, pessoas envolvidas, datas e fatos. Os de-
poimentos são inseridos como um argumento de comprovação para o leitor, o que 
dá maior credibilidade ao texto final.

Este produto final, que por obrigação deve ter uma linguagem mais formal 
e neutra (marcado pela escrituralidade), não foi fruto de uma ação repentina da 
criação do jornalista, mas de um trabalho de coleta de dados, a partir dos conheci-
mentos enciclopédicos e linguísticos e dos gêneros de seu âmbito profissional. Tal 
processo é desenvolvido pela retextualização e é finalizado pela reescrita, que é o 
aprimoramento deste texto que será veiculado na mídia.
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Análise do material produzido

Após realizar a leitura e pŕatica de entrevista coletiva em sala, os alunos com-
puseram, em grupos, seus materais de análise, entrevistando, escrevendo, reescre-
vendo e retextualizando suas anotações em reportagens para serem expostas no 
mural da escola, criado pelos alunos como parte do projeto. Um dos grupos decidiu 
elaborar uma matéria sobre a estrutura da escola visitada, conforme imagem abai-
xo:

Cartaz 01. Reportagem sobre a Estrutura do IFRN Campus Canguaretama.

Analisando os valores paramétricos correspondentes podemos notar: a) o ca-
ráter público, uma vez que o material coletado pelo grupo foi exposto num mural, 
o qual pode ser lido por um grande público; b) baixo grau de familiaridade, pelo 
fato dos produtores do cartaz não saberem ao certo quem seriam seus leitores; c) 
a implicação emocional é alta. Nota-se uma imparcialidade relativa no discurso, ao 
concentrar-se na função referencial da linguagem (o foco é a descrição da estru-
tura física da instituição visitada), mas emite juízo de valor positivo ao afirmar que 
o campus “oferece uma ótima estabilidade para os alunos”, “uma biblioteca com 
ótima estrutura” e um “grande espaço”, o que revela a boa impressão que a insti-
tuição passou para os visitantes; d) não há ancoragem na situação comunicativa; 
e) distância do objeto analisado, ao usar a descrição em terceira pessoa, exceto no 
trecho “Segundo o aluno Thiago, que foi nosso guia”, revelando o grupo que compôs 
a matéria; f) não há imediatez física entre os interlocutores; g) não há possibilida-
de de cooperação dos leitores; h) não há dialogicidade; i) a escrita foi monitorada, 
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excluindo-se as marcas de fala espontânea dos entrevistados; j) conteúdo com alto 
nível de fixação temática. (Ver gráfico 1).

Gráfico 01.

É válido ressaltar que por mais que a versão final da reportagem apresente er-
ros de pontuação, concordância (“existe planos”) e paragrafação (alinhado à esquer-
da em vem de justificar), mesmo após as orientações e refacção do texto em sala, 
por meio do gráfico percebemos que o segundo grupo conseguiu atingir um padrão 
significativo de distância comunicativa em todos os parâmetros.

Outro grupo escolheu entrevistar o jardineiro do IFRN e um aluno para enten-
der como funciona o processo de limpeza e manutenção do ambiente externo do 
campus Canguaretama do Instituto Federal.

Contando com um pouco de conhecimento de informática, este grupo conse-
guiu produzir a sua matéria para o jornal da escola em uma página, como proposto, 
com a reportagem em suas divisões (título, subtítulo, lide e o corpo da reportagem) 
ainda inserindo imagens com legendas e os créditos aos alunos que produziram o 
texto.
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Cartaz 02. Reportagem sobre o jardim do IFRN.

Em relação aos parâmetros comunicativos, podemos realizar a seguinte análi-
se: a) alta publicidade; b) sem familiaridade, o texto é escrito todo em terceira pes-
soa; c) busca pela objetividade, relatando apenas as opiniões alheias, sem emo-
cionalidade; d) evento não ancorado no ato comunicativo; e) distância do emissor 
quanto ao campo referencial (foco no tema jardinagem); f) não há contato entre os 
interlocutores (emissor/receptor); g) não há cooperação; h) não há dialogicidade; i) 
texto monitorado, não espontâneo; j) fixação no tema. Chegamos, pois, ao gráfico 
abaixo, que mostra um distanciamento na escrita em relação ao que foi coletado na 
fala, atendendo à proposta do projeto.

Gráfico 02.
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Conclusão

Ao final deste trabalho pudemos perceber que um projeto que enfatiza a lei-
tura, a escrita e a retextualização proporciona aos estudantes a oportunidade de 
desenvolver habilidades que serão necessárias para a vida pessoal e profissional 
deles, a fala monitorada e a escrita rebuscada.

Além disso, vemos que um projeto pode mobilizar toda a comunidade escolar, 
mas acima de tudo, modifica e dignifica o indivíduo que nele se engaja. Isso é tão 
verídico que ao final da execução do projeto, outros alunos perguntaram se pode-
riam participar também no ano seguinte. Inclusive, serviu como um projeto piloto a 
ser aperfeiçoado e integrado por alunos e professores dos três turnos, envolvendo 
inclusive produções em língua inglesa e espanhola.

O que fizemos foi adaptar a proposta de Lopes-Rossi (2008) à necessidade da 
escola. Os mesmos passos, chamados de módulos, descritos em seu artigo foram 
seguidos: 1 - leitura para apropriação das características do gênero; 2 - produção es-
crita do gênero destino; e 3 - divulgação ao público. Entretanto, mesclamos essa se-
quência didática com o conceito de retextualização proposto por Marcuschi (2010), 
além da reescrita, comum nas aulas de língua materna.

Em relação ao uso dos parâmetros comunicativos de Koch e Oesterreicher 
(1990/2007), notou-se que este é um meio de perceber o quão adequado um texto 
está, ao se comparar os níveis de distância comunicativa com a intenção que o es-
critor teve durante a elaboração de seu texto, seja ele oral ou escrito.

Houve um progresso considerável a cada apresentação. Ao passo que na en-
trevista na própria escola, os estudantes ficaram bem à vontade e usaram uma lin-
guagem mais próxima, informal, ao sair de sua zona de conforto e se deparar com 
estranhos e um lugar ainda desconhecido, a irreverência típica dos jovens e deu 
lugar à responsabilidade e respeito que elevaram o padrão de formalidade de seus 
textos. Isso é notório na comparação dos dois primeiros gráficos, com mais marcas 
de oralidade, com os dois últimos, distantes em relação ao leitor.
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LETRAMENTO E SENTIDOS: PERCEPÇÕES DE ESCRITA E DE 
LEITURA NUMA PRÁTICA LETRADA

ALINE SUELEN SANTOS (UNESP)

Introdução

Dada a afirmação de que “o trabalho com qualquer fato de realidade se dá a 
partir de alguma reflexão sobre o conhecimento” (CORRÊA, 2015, p. 127), a reflexão 
que propomos é sobre um fato de linguagem bastante particular à circulação de 
textos escritos: diferentes sentidos de letramento neles subjacentes.

Na linguagem, o letramento assume papel fundamental, na medida em que 
busca entender como a escrita e a leitura circulam nos mais diferentes espaços 
sociais. Muitas são as pesquisas no campo da antropologia, da educação, da linguís-
tica e da história que demonstraram interesse por (re)conhecer a natureza social 
do letramento. No entanto, como aponta Terra (2013), não há consenso quanto à 
definição de letramento, mas diferentes posições teóricas de pesquisadores que 
o entendem (i) como uma questão de poder – perspectiva detectada na tendência 
chamada de Novos Estudos de Letramento (GRAFF, 1979/1991; STREET, 1984, 2001, 
2003, 2014; GEE, 1990/1996; GREEN, 2001; dentre outros) –, ou (ii) como um fenôme-
no regido pela lógica, pela ideia de que a escrita é a única demarcadora do raciocí-
nio formal (HAVELOCK, 1976; GOODY, 1986).

Decorrente dessas diferentes posições será o quadro teórico que marcará a 
conceituação desse fenômeno. Como elucida Kleiman (1995), há estudos dedica-
dos a definir letramento como sendo a capacidade de usar a língua para fazer uma 
reflexão sobre a própria linguagem. Contudo, se o foco dos estudos de letramento 
for mostrar como a escrita e a leitura atravessam os mais diversos grupos sociais – 
mesmo que as práticas letradas oriundas desses grupos não sejam valorizadas por 
um discurso dominante –, a ideia de letrado se mostra atravessada por práticas dis-
cursivas intrinsicamente ligadas ao contexto e às instituições que as (re)produzem. 
Nesse eixo, situamos como exemplo os estudos da Heath (1986).
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No cenário de definição de letramento, os estudos do antropólogo Brian Street 
(1984) se apresentam como um divisor das pesquisas sobre esse fenômeno, por se 
oporem a ideias como as de Jack Goody (1986), para quem só há abstração na pala-
vra escrita, que funcionaria como único registro da memória. Street (1984) vincula a 
noção de letramento à perspectiva sociocultural, na contramão de posições que o 
encerram em si mesmo, ou seja, que concebem escrita e leitura como modelos fixos, 
conjuntos de habilidades a serem dominadas. Ele desloca o foco dado à aquisição da 
escrita e da leitura como técnica – foco que, em sua concepção, caracteriza uma visão 
autônoma do letramento –, para entendê-la como aquisição em contextos diversos.

É, portanto, na oposição ao que caracteriza como modelo autônomo do le-
tramento que Street (1984) situa a proposta de uma visão ideológica do letramen-
to. Embora, segundo o autor, esses modelos arquitetem formas distintas para se 
pensar a escrita, eles não correspondem a uma oposição necessariamente, já que 
também o modelo autônomo não deixa de ser ideológico. Esse antropólogo (1984) 
assume a ideia de letramentos, ao invés de letramento, dada a pluralidade das prá-
ticas de escrita e de leitura regidas pelas relações de poder e dada a variação dessas 
práticas de uma comunidade para outra.

No Brasil, a discussão sobre letramento também emerge na década de 80 do 
século passado, nas áreas da educação e da linguística – especialmente no campo 
da linguística aplicada. E a nosso ver, a caracterização desse fenômeno por Tfouni 
(1988) é que pode ser entendida como um divisor para os estudos do letramento 
no Brasil, uma vez que ela busca compreender como adultos não-alfabetizados são 
afetados pelos usos sociais da escrita, mesmo que não saibam escrever ou ler. Aqui, 
dois eixos se formam. Um primeiro eixo estabelece a distinção entre alfabetizar e 
letrar, caracterizando o letramento como práticas sociais situadas em meio a tantos 
outros tipos de letramento que surgem à margem da escola e têm sua relevância 
no seio da sociedade, a exemplo do familiar, do religioso, do profissional (KLEIMAN, 
(2005); ROJO, (2001)). Para as linguistas, a classificação alfabetizado/não alfabetiza-
do passa a ser compreendida na ordem do letramento, uma vez que a alfabetização 
seria só mais um tipo de letramento: o escolar.

Podemos considerar como o segundo eixo dos estudos do letramento aquele 
subjacente a uma concepção da escrita enquanto modo de enunciação. Nesse en-
foque, numa primeira vertente, tem-se a “escrita alfabética como manifestação de 
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saberes sobre a língua, considerados todos os tipos de efetiva produção escrita” 
(CORRêA, 2015, p. 132).

A segunda vertente sinalizada por Corrêa (2015) é aquela que o autor caracte-
riza como letramento no sentido estrito, a qual compreenderia a “escrita alfabética 
como manifestação de práticas sociais letradas e de saberes sobre a dimensão dis-
cursiva da escrita nos textos, nos gêneros discursivos escritos, considerada a ques-
tão do sentido” (CORRêA, 2015, p. 132).

A terceira vertente dos estudos sobre a escrita como modo de enunciação cor-
responde à do “letramento em sentido amplo (CORRÊA, 2001), ligado ao aspecto da 
permanência do caráter escritural da oralidade (e da literatura oral) que permite, a 
seu modo, preservar a memória cultural de um povo” (CORRêA, 2015, p.132).

É movida pela discussão que cerca as práticas de letramento e, especialmente, 
pela visão, no interior dessas práticas, da escrita como modo de enunciação – com 
o olhar mais preciso para o que Corrêa (2001) chamou de letramento em sentido 
estrito –, que a presente artigo se debruça sobre sentidos de letramento que se 
podem detectar na escrita produzida para crianças. Frisa-se aqui que esse artigo é 
resultado de uma discussão ainda incipiente da pesquisa de doutorado. Para tanto, 
priorizaremos os textos Memórias da Emília (1939/1969), de Monteiro Lobato, e A casa 
da	Madrinha (1978/2015), de Lygia Bojunga, como material de análise.  Fundamen-
taremos a proposta deste trabalho numa visão discursiva de letramento (CORRêA, 
2011, 2015 e TFOUNI, 2010), que entende esse fenômeno da linguagem enquanto 
prática social. E essa visão discursiva será inspirada, sobretudo, em estudos da Aná-
lise Dialógica do Discurso (Bakhtin e o Círculo) e na perspectiva das heterogeneida-
des enunciativas (AUTHIER-REVUZ, 1990).

Portanto, o texto – lugar onde as condições de escrita se revelam e a trans-
parência e a opacidade se materializam – servirá como porta de entrada para se 
compreenderem as formações discursivas que sustentam as diferentes práticas de 
letramento1.  Do ponto de vista metodológico, partiremos do plano metalinguístico, 

1. Essa ideia é fruto de discussões sobre escrita infantil ocorridas durante a disciplina Tópicos	Especiais	
de	Análise	Linguística:	Relações	entre	Ortografia	e	Fonologia, ministrada pelo Dr. Lourenço Chacon Jurado 
Filho, no ano de 2015, no Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da UNESP – campus	de 
São José do Rio Preto.
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do plano metaenunciativo e do plano metadiscursivo, que constituem as hetero-
geneidades enunciativas, como meio de detectar diferentes perspectivas/sentidos 
com os quais o(s) letramento(s) se marca(m) na elaboração do dizer.

(Re)descobrindo os sentidos de letramento

A ideia de letramento muitas vezes está associada ao uso formal da língua. 
Ideia esta corroborada pelo estatuto pedagógico que, por muito tempo, viu nesse 
fenômeno um meio para o ensino de aspectos gramaticais da língua, bem como 
fomentou a construção de um sujeito apto a reproduzir um sistema homogêneo 
de escrita e de leitura, o que, de antemão, a nosso ver, ocultou as redes de sentido 
presentes no jogo enunciativo subjacente à escrita e à leitura.

Na conjetura social, sendo a escrita produzida para criança um texto que cir-
cula num espaço “marcado” e com um público “delimitado”, uma vez que está rela-
cionado às práticas mais sofisticadas de letramento, ou seja, o acervo dito literário, 
não podemos deixar de considerar que ela está aberta à dialogia, à atividade in-
terpretativa levada a efeito pela interação escrevente/texto/leitor. De acordo com 
Voloshinov e Bakhtin,

A arte, também, é imanentemente social; o meio social extra-artístico 
afetando de fora a arte, encontra reposta direta e intrínseca dentro dela. 
Não se trata de um elemento estranho afetando outro, mas de uma for-
mação social, o estético, tal como o jurídico ou o cognitivo, é apenas uma 
variedade do social (1976, p.3).

Neste sentido, a escrita produzida para criança enquanto artefato social se 
constitui a partir das relações estabelecidas no plano da exterioridade. Autor, texto 
e leitor formam uma tríade dialógica que se marca na enunciação por meio das he-
terogeneidades enunciativas.

Assim se observa nas escritas das narrativas Memórias de Emília e A casa da 
madrinha. A primeira, que teve sua primeira publicação em 1939, já enuncia no seu 
título um diálogo com a perspectiva de letramento, quando sugere a formação de 
um gênero discursivo, Memórias, materializado na escrita. A segunda, cuja a primei-
ra publicação data de 1978, motiva uma discussão de letramento inferida na opaci-
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dade da linguagem, suscita um diálogo intrínseco com práticas de letramentos que 
serão questionadas no plano do discurso.

A partir de uma heterogeneidade mostrada não marcada (AUTHIER-REVUZ, 
1990), as escritas aqui elencadas indiciam diferentes sentidos de letramento, como 
se pode observar nos trechos:

- Bem sei – disse a boneca. Bem sei que tudo na vida não passa de men-
tiras, e sei também que é nas memórias que os homens mentem mais. 
Quem escreve memórias arruma as coisas de jeito que o leitor fique fa-
zendo uma alta idéia do escrevedor. Mas para isso êle não pode dizer a 
verdade, porque senão o leitor fica vendo que era um homem igual aos 
outros. Logo, tem de mentir com muita manha, para dar idéia de que 
está falando a verdade pura (LOBATO, p.4, 1969).
A escola pra onde levaram o Pavão se chamava Escola Osarta do Pensa-
mento. Bolaram o nome da escola pra não dar muito na vista. Mas quem 
estava interessado no assunto percebia logo: era só ler  Osarta de trás 
pra frente. (BOJUNGA, p.37, 2015).

Percebe-se que o primeiro fragmento, ao tratar da escritura de memórias, 
demarca a escrita enquanto aspecto de letramento a ser observado, situada num 
evento de letramento: a elaboração do gênero memória. A discussão sobre tal gêne-
ro acontece na simulação de uma conversação formal, delimitada pelo sinal de pon-
tuação travessão e a ênfase no advérbio bem e o verbo saber, conjugado na primeira 
pessoa do indicativo, como sinal de resposta ou confirmação a alguma indagação.

Já o segundo fragmento traz como aspecto de letramento a leitura e já elucida 
um cenário formador para o aprendizado de tal modo de enunciação: a escola. Esta 
funcionaria como agência de letramento que oferecerá cursos – eventos de letra-
mentos – para (de)formar pensamentos. Infere-se, no plano discursivo, que essa 
escola é algo desejável para determinado grupo, já que a percepção de letramento 
que sustentará essa instituição estará atrelada a ideia de atraso do pensamento, 
como mesmo nos mostra o enunciador ao utilizar o lexema “bolaram”, o anagrama 
“Osarta” e a unidade fraseológica “pra	não	dar	muito	na	vista”. Na organização do 
dizer, esses elementos sugerem um “conluio”, uma conspiração para esconder a 
proposta “real” dessa agência de letramento: a de atraso.
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Considerando o plano metalinguístico para caracterização da escrita, no pri-
meiro fragmento esta é compreendida como simulacro, presa a um jogo enuncia-
tivo posto por aquele que escreve e o público alvo. Nesse sentido, temos uma pri-
meira percepção de escrita destinada a um leitor, não um leitor genérico, mas um 
leitor que participa desse jogo enunciativo, suscitada no enunciado por uma unida-
de fraseológica marcada pelo artigo definido “(...) o	leitor	fique	fazendo uma alta idéia 
do escrevedor”.  Pode-se deduzir ainda que a caracterização desse leitor se marcará 
de alguma forma na escrita e que essa escrita se faz por meio da produção em um 
gênero determinado: memórias.

No plano metadiscursivo, ainda a respeito do primeiro fragmento, podemos 
inferir uma preocupação daquele que enuncia para com a escrita, tendo em vista 
que, tratando-se de memórias, o sujeito que escreve se inscreve revestindo-se de 
“mentiras” para atingir um efeito desejado no público leitor. Tal percepção revela um 
jogo de imagens que o escrevente faz de si, da escrita e do público a que se destina 
tal escrita. Isso nos leva a considerar, no plano discursivo, uma construção do dizer 
sustentada por marcas linguísticas como “mentir com muita	manha”, “alta ideia do 
escrevedor”, “não pode dizer a verdade, porque senão o	leitor	fica	vendo	que	era	um	
homem	igual	aos	outros”. Esse conjunto de marcas põe em evidência a escrita como 
algo a ser lapidado, realizado por um sujeito imbuído de um manejo com as pala-
vras que o distancia do homem comum, como se sugerisse uma percepção de uma 
escrita ideal na construção de tal gênero. Numa aproximação com a visão dialógica 
da enunciação (BAKHTIN, 1992), a noção de sujeito nesse contexto perpassa o que 
o filósofo chamou de objetivismo abstrato, na medida em que “o sujeito é sempre 
caudatário de uma forma – idêntica para todos os falantes/ouvintes –, perspectiva 
que situa a estrutura da língua como condição da atuação do sujeito” (CORRêA, 2002, 
p. 66). Esse fragmento ainda partilha de um subjetivismo idealista, ou seja, a ilusão 
subjetiva de uma liberdade de escritura, de uma autonomia do autor para utilizar a 
linguagem como queira, com plena consciência da relação dialética que haveria na 
escrita (BAKHTIN, 1992), que, de acordo com Côrrea, se traduz na ideia de “um sujeito 
livre que toma a linguagem como seu instrumento” (2002, p. 66). Assim, o letramen-
to, quando associado à ideia de objetivismo abstrato ou de subjetivismo idealista, 
restringe as diferentes práticas letradas que circunscrevem os espaços sociais a um 
espaço mais específico: o de subsidiar práticas pedagógicas de escrita e de leitura.
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Quanto ao segundo fragmento, no plano metalinguístico, podemos inferir um 
sentido complexo para o significado do termo leitura, mobilizado pela própria su-
gestão de se ler a palavra “Osarta”: “de	 trás	pra	 frente”. Ao se ler dessa maneira, 
expõe-se um sentido problematizador da palavra leitura, pautado nas significações 
suscitadas pela decifração do anagrama.

Num plano metadiscursivo, esse sentido requisita um leitor que retoma as con-
dições de produção de leitura do discurso no qual o termo leitura é mobilizado. 
Requisita uma atenção para a crítica feita à agência de letramento escola, instituição 
que coloca em circulação eventos formais/pedagógicos de letramento. Essa requisi-
ção é mostrada por um conjunto de marcas linguísticas que possibilitam atribuir ao 
termo leitura sentido diferente daquele de decodificação: “Mas	quem	estava	interes-
sado no	assunto	percebia	logo: era só ler Osarta de trás pra frente”.

No que diz respeito ao plano metadiscursivo, mais do que um recurso estilísti-
co, a recorrência da marca linguística “pra”, marca de informalidade na linguagem, 
problematiza a escrita enquanto materialidade de uso formal da língua, uma vez 
que simula práticas orais informais no discurso. Outro detalhe a se considerar é que 
tal fragmento, no texto original, não se encontra organizado numa escrita justifica-
da – embora aqui esse fragmento se encontre alinhado, para atender a uma norma 
de escrita acadêmica. Assim, o alinhamento à esquerda no texto original já indicia 
um dado de escrita a ser observado, uma vez que na prática de letramento da escri-
ta em prosa não é habitual encontrar textos sem formatação justificada.

Ambos os fragmentos suscitam, a partir de uma heterogeneidade mostrada 
não marcada, sentidos de letramentos que dialogam com os modelos de letramen-
tos propostos por Street (1986), o autônomo e o ideológico. O primeiro fragmento, 
ao fazer uso da metalinguagem para explicar a escritura do gênero memória, situ-
a-o numa perspectiva autônoma de letramento, já que induz à ideia de habilidade 
para a reprodução de tal gênero. Do segundo fragmento, infere-se uma perspecti-
va ideológica do letramento, dada à reflexão posta na escrita a respeito da escola 
como espaço que propicia o atraso na construção do pensamento por vivenciar o 
processo repetitivo das ações do aprendizado. A não formatação do texto, numa 
escrita (no fragmento original) não-justificada, e o uso de marcas linguísticas em 
registro informal na escrita sugerem um rompimento com concepções de letramen-
tos que encerram a escrita formal como única forma de se enunciar.
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Considerações	finais

Desse modo, os sentidos de letramento se marcam na escrita produzida para 
criança em função do momento, do lugar discursivo que eles ocupam e como circu-
lam nas mais diversas práticas letradas. No caso da escrita para crianças aqui anali-
sadas, os dois fragmentos suscitam a partir de uma heterogeneidade mostrada não 
marcada sentidos de letramentos caracterizado por antecipações desse fenômeno, 
tendo em vista que as escritas elencadas são publicadas anteriormente ao boom 
dos estudos de letramento. Em Memórias de Emília (1939/1969), o fragmento anali-
sado revela um sentido para escrita atrelado ao modelo de letramento autônomo, 
uma vez que foca na habilidade de reprodução do gênero, no caso aqui o gênero 
memória, de forma homogênea, como se pode observar em outro fragmento do 
texto:

 
- Minha idéia – disse o Visconde – é que comece como quase todos os li-
vros de memórias começam – contando quem está escrevendo, quando 
esse quem nasceu, em que cidade etc. As	aventuras	de	Robinson	Crusoe, 
por exemplo, começam assim: (...) (LOBATO, 1969, p.8).

Já em A	Casa	da	Madrinha há uma antecipação do sentido de letramento na 
perspectiva ideológica. A partir da categoria leitura, o fragmento analisado descor-
tina e faz uma crítica a percepção cognitivista que circunscrevem o ato de ler, quan-
do traz para discussão a escola, instituição de poder, como espaço do atraso na 
construção do pensamento de sujeitos que estão imersos somente a um processo 
repetitivo das ações de aprendizado, sem uma reflexão a respeito das ações.  Assim 
também se observa no fragmento desse escrito, “ E ele andava. Abria. Respondia. 
Olhava. Porque essa era a vantagem do pensamento atrasado; o Pavão fazia di-
reitinho, sem nunca parar pra pensar, tudo que os outros mandavam” (BOJUNGA, 
2015, p.47-48)., que faz uma crítica a perspectiva da escola sem criticidade, marcada 
pelo jogo de palavras que ressignifica o sentido na opacidade da linguagem, já   que  
“sempre sob as palavras, ‘outras palavras’ são ditas: é a estrutura material da língua 
que permite que, na linearidade de uma cadeia (discursiva), se faça escutar a polifo-
nia não intencional de todo discurso” (AUTHIER-REVUZ, 1990, p.28).
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Por fim, os dois escritos infantis tocam em questões de letramento por pers-
pectivas diferentes. Memórias de Emília teve sua primeira circulação no âmbito social 
numa época em que se pensava as primeiras produções genuinamente brasileiras 
para crianças aprenderem a ler e a escrever. Nesse cenário, o modelo autônomo 
de letramento marca essa escrita produzida para criança, focando nas habilidades 
técnicas para reprodução do gênero memória. A escrita antecipa questões em tor-
no da fragilidade dessa reprodução enquanto modelo, mas ainda assume o modelo 
para escrita conforme algumas construções já cristalizadas pelo discurso escolar. Já 
A	casa	da	madrinha, publicada em 1978, revela futuridades a respeito de letramento, 
teoria que emergirá na década de 80 do século xx. Escrita num cenário ditatorial, o 
“suposto silenciamento” dos sujeitos, já que esses resistiam ao domínio de uma ins-
tituição de poder, a escola, empreende uma crítica a percepção autônoma de letra-
mento. Publicada alguns anos antes dos estudos sobre letramento os ecos desses 
estudos já ecoam na escrita produzida para criança, dado que essa escrita é parte 
de um meio social extra-artístico que afeta e é afetado por essa escrita.
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LETRAMENTOS NO MUSEU PAÇO DO FREVO: O USO DA 
LEITURA E DA ESCRITA COMO PRÁTICA SOCIAL

RAQUEL SOARES PEDONNI (UFPE)

Considerações iniciais

Nas sociedades grafocêntricas, a escrita é uma das maiores responsáveis pela 
circulação de informações e, consequentemente, pela comunicação. As práticas so-
ciais de escrita encontram-se na vida cotidiana dos cidadãos, caminhando em con-
junto com as práticas sociais de leitura. Logo, atividades como a leitura de um letrei-
ro do shopping, pegar ônibus, ler revista enquanto espera a fila do supermercado, 
preencher requerimento de matrícula, etc. são formas de usar socialmente a leitura 
e a escrita.

Pouco antes da década de 80, o ensino da língua trabalhava a aquisição, codi-
ficação e decodificação do sistema linguístico, excluindo os usos sociais da escrita. 
Porém, com novos estudos, notou-se que a mecanicidade dessa leitura e escrita era 
insuficiente para garantir a comunicação entre indivíduos e textos diversos circulan-
tes na sociedade. Conhecer letras e seus respectivos sons não era a única exigên-
cia para garantir interação e compreensão eficazes na relação entre leitor, textos e 
mundo.

Assim, surgiu a necessidade de considerar um processo que não se limitasse 
ao ensino-aprendizagem de códigos. Para abordar o uso da escrita em/para con-
textos e objetivos específicos, era preciso nomear um termo que conceituasse o 
domínio do uso das práticas de leitura e escrita em sociedade, para além do código. 
Dessa forma, os estudos sobre a escrita, nas três últimas décadas, se dedicaram ao 
fenômeno denominado de letramento que, para além da alfabetização, considera 
um aprendizado que atenda às práticas sociais de uso da escrita e da leitura, para 
além da escola.
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Portanto, sabendo que as práticas sociais de escrita não se limitam à escola, 
nos propomos, sob a perspectiva dos Novos Estudos sobre Letramento – NEL, a 
analisar as práticas e os eventos de letramento do Museu	Paço	do	Frevo, a fim de 
analisar quais são as práticas e os eventos de letramento vivenciados por su-
jeitos no espaço do museu e se os letramentos vinculados à escola (institucio-
nalizados) e os letramentos múltiplos se imbricam no processo de interação 
do sujeito com o espaço. Assim, refletiremos a leitura, a escrita e os seus novos 
significados, para além do código, carregadas de experiências sociais, cognitivas, 
históricas e culturais dos sujeitos envolvidos em seu processo.

Considerações teóricas

Literacy, alfabetismo ou letramento?

Antes da década de 80 não havia, no Brasil, um termo que representasse a ca-
pacidade de ler e escrever para além do conhecimento da codificação e decodifica-
ção, isso porque não havia, ainda, a necessidade de avaliar a escrita em uso. Porém, 
após pesquisas acerca dos índices relacionados à aprendizagem da língua escrita 
na escola, notou-se que os alunos frequentavam as aulas, tinham conhecimento do 
código linguístico, mas estavam limitados à superfície da palavra, sem associarem 
significados, refletindo em um alto grau de repetência escolar. Além disso, um fator 
que sempre chamou a atenção no cenário brasileiro foi o alto índice de analfabetis-
mo, assim como o índice de sujeitos que conseguiam identificar letras e sons, mas 
não utilizavam eficientemente a escrita, visto que possuíam conhecimento limitado 
dessa tecnologia.

Essas questões, em uma época em que os estudos sobre letramento ainda 
não haviam chegado ao Brasil, levaram a outras reflexões, como por exemplo, a 
necessidade de nomear os sujeitos que são alfabetizados, dominando o saber ler 
e escrever. Assim, encontramos registros do termo alfabetismo, para determinar a 
condição supracitada. Sobre isso, nos fala Magda Soares, em Alfabetização e Letra-
mento, na edição de 2011,
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O surgimento do termo literacy (cujo significado é o mesmo de alfabetis-
mo), nessa época, representou, certamente, uma mudança histórica nas 
práticas sociais: novas demandas sociais pelo uso da leitura e da escrita 
exigiram uma nova palavra para designá-las. Ou seja: uma nova realida-
de social trouxe a necessidade de uma nova palavra (SOARES, 2011, p. 
29, grifos da autora).

Ou seja, para Soares (2011), em português, o termo aproximado para o fenôme-
no literacy é alfabetismo, caracterizando a condição de estar alfabetizado. A autora 
afirma, até, que “o neologismo [letramento] parece desnecessário, já que a palavra 
vernácula alfabetismo [...] tem o mesmo sentido de literacy.” (Soares, 2003[1995], 
p.41).

Vale ainda trazer a compreensão da autora, quando trata dos termos específi-
cos alfabetização e letramento, na obra Letramento	e	Alfabetização:	as	muitas	facetas, 
em que considera a alfabetização um processo de limites claros, por meio dos quais 
é possível verificar as progressões de competências e habilidades, enquanto que o 
letramento é esse processo gradual, porém, “Não-linear, multidimensional, ilimita-
do, englobando múltiplas práticas com múltiplas funções, com múltiplos objetivos 
[...]” (Soares, 2003, p.95). Então, o processo de letramento não se esgota ao fim do 
domínio de habilidades técnicas de escrita, ele envolve a apropriação de técnicas da 
tecnologia da escrita, até o profundo domínio, efetivando práticas sociais relaciona-
das a ela.

Agora, levantemos a diferença entre os termos literacy e alfabetismo, a partir 
das colocações de Rojo (2009):

[...] o termo alfabetismo tem um foco individual, bastante ditado pelas 
capacidades e competências (cognitivas e linguísticas) escolares e valo-
rizadas de leitura e escrita (letramentos escolares e acadêmicos), numa 
perspectiva psicológica, enquanto o termo letramento busca recobrir os 
usos e práticas sociais de linguagem que envolvem a escrita de uma ou 
de outra maneira, sejam eles valorizados, locais ou globais, recobrindo 
contextos sociais diversos (família, igreja, trabalho, mídias, escola etc.), 
numa perspectiva sociológica, antropológica e sociocultural. (ROJO, 
2009, p. 98).
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Considerando, então, essas duas autoras, percebemos que, inspirado no ter-
mo em inglês literacy, surgiu o termo letramento no Brasil. Esse termo representa 
não mais apenas a capacidade de ler e escrever, mas engloba práticas sociais de uso 
da leitura e da escrita.  Portanto, um sujeito letrado é aquele que utiliza a leitura e a 
escrita, socialmente, de maneira competente e constante.

Letramento como prática social

Para este trabalho, consideraremos as reflexões que englobam os Novos Es-
tudos sobre Letramento – NEL ou New	Literacy	Studies	- NLS, realizados por Brian 
Street. Antes dos NEL se consolidarem, na década de 80, no Brasil, ainda existiam 
dúvidas sobre o termo letramento, como já enfatizamos. Neste tópico, portanto, fo-
caremos nos estudos sobre letramento que consideram a escrita para além da téc-
nica, assumindo as competências de seus usos sociais, que ganharam visibilidade 
com os NEL/NLS.

Dentro desse contexto, a obra de Street (1984) se prontificou a determinar os 
letramentos como práticas sociais. Os NEL confrontava a predominância da tradi-
cional visão da linguagem, que tinha um enfoque limitado ao código linguístico e às 
capacidades individuais, e aos antigos pressupostos que consideravam dicotômica 
a relação oralidade x escrita, supervalorizando esta em detrimento daquela. Street 
(1984) postulou dois modelos para os estudos do letramento, o modelo autônomo 
e o modelo ideológico, além disso, foram cunhados por Heath (1983) e Street (2003), 
dois constituintes do letramento: eventos	de	letramento e práticas	de	letramento.

Segundo Street (1984), o modelo autônomo considera o letramento como um 
fenômeno individual, tendo como foco o sujeito e não o contexto social em que ele 
está inserido e opera utilizando a escrita. Ainda, Street (2001), nos diz que

o ‘modelo autônomo de letramento’ funciona a partir do pressuposto 
de que o letramento ‘per se’ – autonomamente – terá efeitos em outras 
práticas sociais e cognitivas. Entretanto, esse modelo, levando a crer que 
tais práticas são neutras e universais, na verdade mascara e silencia as 
questões culturais e ideológicas que a elas são subjacentes.
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Ou seja, há uma total exclusão do caráter social do letramento, da natureza 
plural das práticas, fazendo com que esse modelo limite as diversas possibilida-
des sociais do letramento à ideia de que o único existente é o letramento escolar/
pedagógico, ensinado e aprendido dentro dos muros da escola ou das instituições 
de carácter escolar. Isso nos faz concluir que a escola, como uma das instituições 
de maior valorização na sociedade, ensine por meio do modelo autônomo de letra-
mento, considerando como individuais as diversas atividades que envolvem leitura 
e escrita.

O modelo ideológico de letramento, ao contrário do autônomo, considera “as 
práticas de letramento indissoluvelmente ligadas às estruturas culturais e de poder 
da sociedade e reconhece a variedade de práticas culturais associadas à leitura e à 
escrita em diferentes contextos” (Street, 1984, p.7). Assim, há um olhar cultural sob 
as práticas de letramento, pois leva em conta que estas, enquanto sociais, mudam 
de acordo com o contexto, a cada momento histórico específico. Todo uso da escrita 
carrega um caráter social, histórico e cultural, e só com esse novo olhar, dado pelos 
integrantes dos NEL, é que o letramento passou a ser visto de forma contextualiza-
da, compreendendo, agora, os usos sociais da escrita, suas relações de poder e seus 
aspectos culturais.

O enfoque ideológico, em nenhum momento, ignora a necessidade do conhe-
cimento técnico da escrita, mas, ao contrário do autônomo, vai firmar a existência 
de diversos letramentos, construídos a partir das experiências dos sujeitos com/no 
mundo, mediados pela escrita. Para complementar essa reflexão, Buzato (2007), 
considera as atribuições de valor dadas ao letramento bastante conflituosas e tam-
bém fortalece a ideia de que ele abarca a oralidade, não apenas a escrita, quando 
nos diz que

Letramentos são práticas sociais, plurais e situadas, que combinam ora-
lidade e escrita de formas diferentes em eventos de natureza diferente, 
e cujos efeitos ou consequências são condicionados pelo tipo de práti-
ca e pelas finalidades específicas a que se destinam. Também podemos 
dizer que a definição de quais letramentos são válidos como formas de 
‘inclusão’ reflete os valores culturais e os hábitos linguísticos dos gru-
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pos mais poderosos no contexto social em que são praticados, e que 
a aquisição dos letramentos dominantes por grupos subalternos pode 
constituir-se um processo conflituoso e simbolicamente violento, cujas 
repercussões são muito pouco previsíveis. (p.153-154).

Agora, adentrando no modelo ideológico, trazemos os conceitos de práticas	
de letramento e eventos	de	 letramento, termos cunhados por Street (1984) e Heath 
(1983), respectivamente. Em postulado de Heath (1983), “Um evento	de	letramento é 
qualquer situação em que um portador qualquer de escrita é parte integrante da 
natureza das interações entre os participantes e de seus processos de interpreta-
ção”. Isso confirma a importância dessa noção, pois o letramento permite a intera-
ção, seja oral, com a mediação de escrita ou leitura, seja à distância, etc. o que nos 
mostra que, para entendermos o letramento como um todo, precisamos considerar 
as suas partes, e essas partes que o constituem e são observáveis, são os eventos 
de letramento particulares.

Quanto às práticas	de	letramento, Barton e Hamilton (2000) as consideram pa-
drões culturais de uso de leitura e escrita que as pessoas realizam em situações 
específicas de sua vida diária. Ou mais especificamente, associando aos eventos 
de letramento, segundo Barton (1994), com base em Street (1984), “práticas de le-
tramento são os modos culturais gerais de usar a leitura e a escrita que as pessoas 
produzem num evento de letramento”. Assim, definimos os eventos	de	letramento de 
forma particular, enquanto que as práticas possuem caráter mais amplo, envolven-
do as concepções sociais e culturais e comportamentos de determinado indivíduo 
usuário da escrita.

Percebemos, portanto, que estudos acerca dos letramentos, principalmente os  
embasados em pressupostos dos NEL, mostram a multiplicidade de práticas sociais 
mediadas pela oralidade e escrita nas sociedades letradas. A sociedade em cons-
tante mudança é um universo em que circulam letramentos múltiplos. Sobre estes, 
Rojo (2009) diz que, é com as constantes mudanças e a globalização, que surgem 
formas diferentes de uso de leitura e escrita, sendo da cultura dominante, escolar 
ou de outras com as quais os sujeitos têm contato, permitindo o aparecimento de 
novos letramentos. Ainda Rojo (2009) traz a definição de novos letramentos que 
surgem na sociedade:
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Os letramentos multissemióticos exigidos pelos textos contemporâ-
neos, ampliando a noção de letramentos para o campo da imagem, da 
música, das outras semioses que não somente a escrita. O conhecimen-
to e as capacidades relativas a outros meios semióticos estão ficando 
cada vez mais necessários no uso da linguagem, tendo em vista os avan-
ços tecnológicos: as cores, as imagens, os sons, o design etc., que estão 
disponíveis na tela do computador e em muitos materiais impressos que 
têm transformado o letramento tradicional (da letra/livro) em um tipo 
de letramento insuficiente para dar conta dos letramentos necessários 
para agir na vida contemporânea (Moita-Lopes & Rojo, 2004).

Em suma, as reflexões apontadas, com base nos pressupostos que consideram 
a existência de múltiplos letramentos, serão essenciais para analisar as diversas 
práticas e os diversos eventos de letramento existentes no contexto não-escolar 
escolhido neste trabalho, aos quais discutiremos nas seções seguintes.

Metodologia

Assumimos que esta pesquisa é de natureza qualitativa, a partir dos funda-
mentos de Bauer e Gaskell (2002), e ela visa a analisar as práticas e os eventos de 
letramento existentes no Museu	Paço	do	Frevo. Assim, para alcançar esse objetivo, 
observamos os visitantes, registramos fotografias em celular e analisamos docu-
mentos institucionais.

Dando seguimento, a escolha do corpus se deu a partir de alguns critérios, a) 
Busca por práticas de letramento não-escolares b) O museu ser um espaço de le-
tramentos múltiplos, levando em consideração o constante diálogo cultural, além 
dos recursos midiáticos, sonoros, imagéticos. Em termos de análise, as teorias que 
embasaram a descrição e reflexão dos dados estão vinculadas aos Novos Estudos 
sobre Letramento – NEL, que consideram os letramentos como práticas sociais e 
defendem que nas diversas esferas discursivas ou nos contextos discursivos exis-
tem práticas de letramento e eventos de letramento variados mediados pelos usos 
sociais da escrita.
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Reflexões	e	resultados
 
Como já expusemos, o letramento é utilizado por grupos sociais, na vida coti-

diana, de maneira diversificada, dependendo do contexto cultural. Sobre isso, nos 
lembramos da afirmação de Barton e Hamilton (1998) que dizem que “existem dife-
rentes letramentos associados a diferentes esferas da vida”, ou seja, o letramento, 
por exemplo, que surge no meio social familiar, não será o mesmo a circular em 
instituições formais como o trabalho, a igreja, etc.

Aqui, temos por objetivo descrever de forma analítica e indutiva, práticas	e 
eventos	de	letramento dos indivíduos observados, no contexto de cada grupo social, 
durante o acesso ao museu, a partir de seus diálogos e discursos, relacionados à es-
crita do espaço. Para tanto, buscamos responder quais são as práticas e os even-
tos de letramento vivenciados por ele no espaço do museu? Os letramentos 
vinculados à escola (institucionalizados) e os letramentos múltiplos se imbri-
cam no processo de interação do sujeito com o espaço? Vejamos a seguir:

Recepção e entrada do museu

Figura 01. Saguão de Entrada.

A recepção é inserida no universo da escrita, e o público se depara com uma 
série de palavras e nomes próprios nas paredes (Figura 1), ligados à temática do 
museu. Para tornar acessível a escrita para os diversos grupos sociais, os educa-
dores apresentam a história do frevo e explicam a origem dos nomes nas paredes. 
Além disso, a recepção conta com mini-TVs (Figura 1), cujos monitores apresentam 
depoimentos, com legendas, de artistas - o que permite, mais uma vez, a interação 
entre público e escrita.



159

XXVI Jornada do Gelne

No processo de inserção no mundo da cultura letrada e tecnológica, o espaço 
fornece diferentes recursos tecnológicos que mesclam uso da escrita com imagem, 
recursos sonoros e audiovisuais. Assim, os próprios visitantes fazem uso de dife-
rentes recursos relacionados às novas Tecnologias Digitais da Informação e Comu-
nicação (doravante TDICs). Na contramão desse processo de letramento, notamos 
alguns visitantes ainda distantes da cultura tecnológica e das semioses da era digi-
tal, mostrando que quase não se utilizam de dispositivos multimídiáticos para se 
comunicar.

Sala Linha do Tempo e Centro de Documentação - Térreo

Para tornar o visitante sujeito ativo na construção da história do Carnaval e do 
Frevo, a sala possui paredes disponíveis para que sejam registradas histórias pes-
soais relacionadas ao tema. Assim, percebemos que a intervenção social, mediada 
pela escrita, é um dos vários eventos de letramento que acontece.

Figura 02. Sala Linha do tempo.

Na mesma sala, encontramos um livro que conta a história da formação do 
Recife e das suas primeiras manifestações carnavalescas. A cada página passada, 
músicas de frevo são tocadas. Assim, notamos um hibridismo nesse tipo de letra-
mento, que está ali mediado por linguagem escrita, sonora e imagens. Percebemos 
um evento de letramento que envolve múltiplas semioses, como vemos na ilustra-
ção a seguir:
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Figura 03. Livro com recurso sonoro e imagens.

Em outro momento, os educadores fazem um trabalho com a escrita, de forma 
a letrar as crianças no que diz respeito à cultura pernambucana. Após visita didá-
tica guiada, elas são levadas ao Centro de Documentação e dão início ao processo 
criativo de escrita, narrando o que aprenderam durante a mediação e a visita. Há 
encontros de “Contação de Histórias”, nos quais educadores e visitantes trocam ex-
periências e participam de eventos de letramento. Nesse momento, é preenchido 
um livro de histórias pelas crianças, que vai sendo completado na medida em que 
outras participam.

Figura 04. Contação de Histórias e Livro produzido pelas crianças.

Essas atividades são responsáveis por fomentar estratégias e procedimentos 
interpretativos, como elucidado por Heath (1983), que sinaliza para a necessidade 
de a escola investir na leitura de histórias e, de forma extensiva, no livro como um 
artefato cultural indispensável no processo de introdução dos alunos na cultura 
letrada. Assim, o grau de letramento, ao investir tanto em práticas vernaculares de 
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uso da língua(gem), comuns aos alunos, quanto em práticas e eventos de letramen-
to culturalmente valorizados, a leitura de histórias ou de contos noturnos, também 
é ampliado.

Sala de exposição temporária – Bairro de São José – Segundo andar

No segundo andar do museu, encontramos a exposição temporária sobre o 
bairro de São José, que claramente é multimidiática, pois se utiliza de recursos so-
noros, uma tela audiovisual com projeção digital, além de acesso a tablets para 
assistir a vídeos e documentários relacionados à temática do museu. Esse material 
reflete práticas sociais letradas relacionadas às TDICs, mostra como os letramentos 
múltiplos são constituídos ou negados aos grupos sociais que frequentam o espaço, 
de acordo com seus conhecimentos multimidiáticos prévios. Além disso, as fotos 
nos remete à noção de letramento como prática social, envolvendo outros códigos, 
outras linguagens e outras tecnologias além da escrita tradicional, ou seja, segundo 
Barton e Hamilton (1998), que concebe o letramento como um conjunto de práticas 
sociais associadas a sistemas simbólicos particulares e a tecnologias a eles relacio-
nadas. Vejamos a seguir:

Figura 05. Sala multimidiática sobre 
o bairro de São José.

Figura 06. Mapa no chão
 da sala.

O chão em formato de mapa da cidade do Recife (figura 11) exige dos visi-
tantes uma leitura específica. Claramente vemos na figura supracitada letramentos 
multisemióticos, segundo definição de Rojo (2009). Isso é uma característica muito 
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comum nos textos de hoje, com os quais é preciso interagir e ler imagem, mapa, 
legendas, para então, posteriormente, compreender os sentidos do grande texto 
multisemiótico que se apresenta. Podemos dizer que a leitura de mapas se manifes-
ta na escola, mas as mudanças se apresentam, na verdade, nas novas conjunturas, 
nos novos eventos de letramento que surgem com o caminhar da sociedade, com 
recursos tecnológicos mais atualizados, para modernizar práticas e eventos de le-
tramento antigos.

Espaço de Eventos – Terceiro andar

Ao chegarmos ao terceiro andar do espaço, encontramos uma enxurrada de 
manifestações da escrita. O primeiro local analisado foi o Glossário do Carnaval, 
que se aproximava de um evento de letramento escolar antigo: a busca por verbe-
tes em enciclopédias, glossários ou dicionários. Os educadores pediam para que os 
visitantes encontrassem determinada palavra, lessem a definição e explicassem o 
que conheciam sobre aquele verbete. Mais uma vez, observando os educadores, foi 
possível perceber uma tentativa didática de explicar o conteúdo considerando o co-
nhecimento prévio do público, a partir de suas vivências. Esse foi um dos eventos de 
letramento que mais considerou a realidade sócio-histórica e cultural dos sujeitos.

Figura 7: Glossário do Carnaval.

Entre os diversos textos presentes nos “janelões” do Paço do Frevo encontra-
mos desde poemas a letras de músicas. Percebemos que muitos visitantes, mesmo 
não sabendo ler, participam e se envolvem com a atmosfera local, vivenciando o os 
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letramentos do museu, pois, afinal, sabemos, segundo Rojo (2009), Soares (2011), 
Kleiman (1995), entre outros, que alfabetização se distingue de letramento. Essa 
assertiva foi concretizada na participação clara dos visitantes durante vivência de 
frevo, que exigia a leitura das músicas. Na hora em que o papel com a música foi 
passando, duas senhoras que não sabiam ler passaram-no adiante e continuaram a 
música, da parte em que foi solicitado. Podemos conferir esses casos nos registros 
abaixo:

Figura 08. Leitura de 
Música + vivência de Dança.

Figura 9: Poemas e Letras de Músicas.

As experiências descritas, exploradas e analisadas aqui, mostram que há for-
mas diversas de interação com a leitura e escrita no contexto de prática dos visi-
tantes. Vimos eventos de letramento movidos por diferentes propósitos sociais e 
circunscritos por diferentes formas de ação, materializados em diferentes e varia-
dos contextos. Disso resulta que, como diz Barton e Hamilton (1998), o letramento 
é, antes de tudo, o que a gente faz; é uma atividade localizada no espaço entre o 
pensamento e o texto, ou seja, os diferentes eventos de letramento, quando obser-
vados, tornam evidente que não são iguais em todos os contextos, mas sim existem 
diferentes letramentos, ou múltiplos letramentos. Ainda, o conjunto de práticas so-
ciais letradas, desenvolvidas nos diversos domínios sociais - públicos ou privados, 
informais ou institucionalizados - assumem significados particulares aos sujeitos, o 
que reflete sua identidade como leitor.
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Considerações	finais

Este trabalho teve como objetivo principal elaborar um estudo acerca das prá-
ticas e dos eventos de letramento presentes no museu Paço do Frevo, a fim de 
analisar a possível relação que ocorre entre as práticas sociais relacionadas aos múl-
tiplos letramentos, com os modelos engessadores característicos das práticas de 
letramento escolares.

A análise de dados possibilitou destacar a heterogeneidade e a pluralidade de 
eventos e práticas de letramento vivenciados pelos visitantes do museu, destacan-
do como as experiências e o contexto do sujeito é influenciador nos tipos de letra-
mento que este vivencia. Notamos práticas letradas diversas, entre elas: criação 
e escrita de histórias de tipo testemunho, leitura multimodal de animação, 
produção	espontânea	de	textos,	recital	de	poesia,	leitura	e	canto	de	músicas, 
etc. As práticas envolviam também eventos de letramento típicos escolares, como 
assinatura de ata, leitura de mapas e de verbetes, chamada dos nomes dos 
visitantes dos grupos, entre outras. Em outras palavras, observamos uma multipli-
cidade de práticas letradas, de diversos domínios sociais, reformuladas e moldadas 
de acordo com o uso e o contexto.

Percebemos que em qualquer esfera social práticas e eventos de letramen-
to podem ou não seguir os moldes engessados por instituições valorizadas na so-
ciedade, porém, a diferença está na consideração do contexto e das experiências 
sócio-históricas do sujeito envolvido com aquela prática. A variedade de práticas 
sociais intercedidas pela palavra escrita e por múltiplos modos de linguagem que 
circundam o contexto dos grupos sociais compõe o que Rojo (2009) determina de 
múltiplos letramentos, isto é, a variedade e a multiplicidade de práticas letradas, 
que são valorizadas ou não pela sociedade, processadas em diferentes domínios 
sociais, públicos ou privados.

Assim, os exemplos da análise e os dados no parágrafo supracitado, de práti-
cas sociais letradas, experienciadas pelos visitantes do Museu Paço do Frevo, evi-
denciam que o letramento, enquanto prática social, acontece nos mais variados do-
mínios sociais, não só na escola. Porém, vale salientar a enorme importância que 
esta ainda assume na sociedade, portanto, de acordo com Kleiman (2007, p. 4), é na 
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escola que devem ser criados espaços para experimentar formas de participação 
nas práticas sociais letradas. Ou seja, o importante é que as atividades que ocorrem 
na escola levem em consideração os contextos situados, as experiências históricas, 
culturais e sociais que os indivíduos imprimem em todas as práticas de letramento 
que vivenciam cotidianamente.

Concluímos que os eventos e as práticas de letramento observados no museu 
permitiram a compreensão das assertivas supracitadas, de que, como nos diz Bar-
ton e Hamilton (1998), “O letramento é o que a gente faz com a escrita”, logo, desde 
que a sociedade esteja rodeada por escrita, com sujeitos que a ressignifique, e com 
mecanismos tecnológicos que a modernizam, estaremos sempre criando novas for-
mas de letramento. Esses letramentos se tornam infinitos, quando consideramos a 
presença da escrita, permitindo a concretização de práticas sociais por meio dela.
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Introdução

A sociedade está em processo constante de transformação, permitindo-nos 
constatar que as relações sociais também sofrem os efeitos de tais mudanças. A 
título de exemplificação, destaca-se a inserção tecnológica no cotidiano social, no 
sentido em que os discursos podem ser materializados de diferentes modos e vei-
culados em diferentes mídias. Ou seja, mudam-se as formas de utilização da lingua-
gem, a depender daquilo que se pretende comunicar/veicular.

Ainda nessa perspectiva de mudanças, salienta-se a necessidade de a escola 
apropriar-se das novas tecnologias, não apenas fisicamente, em termos de aparatos 
tecnológicos; mas, sobretudo, no que diz respeito à formação docente quanto ao 
uso desses mecanismos na (para a) aprendizagem escolar. Trata-se de fazer com 
que os alunos, nativos digitais (nascidos na era digital), se utilizem criticamente das 
tecnologias com as quais já estão naturalmente acostumados; parte-se do pressu-
posto de que é na escola que o discente deve experimentar novas formas de parti-
cipação nas práticas sociais (multi)letrada(s)1.

Frente a esses apontamentos, destacam-se os estudos sobre (multi)letramento(s) 
em consonância com o ensino de língua portuguesa e o processo formativo de pro-

1. Com base na literatura sobre os (multi)letramento(s) – a exemplo de Rojo (2012; 2009), entendemos 
práticas (multi)letrada(s) como sendo as diferentes formas de lidar com a leitura e escrita em contextos 
sócio-histórico-culturais e tecnológicos. 
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fessores. Por meio dos multiletramentos, analisam-se os contextos de circulação da 
linguagem e os modos semióticos (visual, sonoro, gestual etc.) constituintes dos textos 
contemporâneos, denominados multimodais/multissemióticos2. Entende-se que a ar-
ticulação entre modos semióticos resulta na apreensão de sentidos pelo leitor.

Nessa perspectiva, considerando-se a relevância dos multiletramentos na per-
cepção crítica dos textos contemporâneos, bem como a necessidade de inserção 
das novas tecnologias nas instâncias de ensino, em especial nas escolas públicas; 
inquietou-nos saber como os professores da escola pública têm buscado utilizar as 
Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC) na (para a) aprendizagem 
escolar, tendo em vista a efetivação dos multiletramentos.

Diante desse questionamento, destacamos como objetivo geral deste estudo: 
Analisar a presença dos multiletramentos e o uso das novas tecnologias no ensino
-aprendizagem de língua portuguesa, considerando a fala do professor. Como obje-
tivos específicos, determinamos: 1. Investigar a presença das Novas Tecnologias em 
uma escola pública municipal da cidade de São Sebastião de Lagoa de Roça3 – Pa-
raíba; 2. Examinar, mediante aplicação de questionário, se os professores de língua 
portuguesa da escola foco de nosso estudo se utilizam das Novas Tecnologias para 
fins pedagógicos. Para tanto, a partir de um estudo exploratório e bibliográfico acer-
ca da teoria dos multiletramentos e suas interligações como o ensino, buscamos 
analisar os dados obtidos, qualitativamente.

As discussões/informações organizam-se neste trabalho em forma de tópicos. 
De início, discutimos as noções introdutórias sobre o fenômeno dos multiletramen-
tos; discorrendo, em seguida, acerca das tecnologias digitais na mediação de práti-
cas de multiletramentos. Posteriormente, discorremos a respeito da formação do 
professor e os desafios enfrentados pela rede pública de ensino com relação à efe-
tivação de práticas de multiletramentos. Por fim, apresentamos as perspectivas dos 
sujeitos envolvidos na pesquisa, com base em suas respostas ao questionário.

2. Segundo Rojo (2012, p. 19), textos multimodais/multissemióticos são aqueles “compostos de muitas 
linguagens (ou modos, ou semioses) [...] que exigem capacidades e práticas de compreensão e produ-
ção de cada uma delas (multiletramentos) para fazer significar”.

3. Município do estado da Paraíba, localizado a 130 km da capital João Pessoa. Emancipou-se politica-
mente em 20 de dezembro de 1961 e sua população é estimada em 11.495 habitantes.
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(Multi)letramento(s): noções preliminares

O termo letramento (do inglês literacy) surgiu a partir dos anos 80, em oposição 
ao processo de alfabetização (isto é, a capacidade de saber ler e escrever). Partindo 
do princípio de que o processo de decodificação das palavras de um texto se difere 
do ato de interpretá-las contextualmente, a concepção de letramento amplia-se, 
considerando a leitura e a escrita em situações reais de uso. Desse modo, segundo 
Soares (2002), letramento passa a indicar “o estado ou condição	de indivíduos ou de 
grupos sociais de sociedades letradas que exercem efetivamente as práticas sociais 
de leitura e de escrita, participam competentemente de eventos de letramento4” 
(SOARES, 2002, p. 145 – Grifos da autora).

Com a inserção tecnológica nas atividades sociais, o termo letramento passa 
a ser entendido em uma perspectiva plural, de modo que diferentes terminologias 
(Letramento digital/midiático; visual; multimodal; crítico etc.) foram surgindo em de-
sígnio a situações específicas de uso da leitura e da escrita (e, mais amplamente, da 
linguagem), tanto no ciberespaço (LÉVY, 1999) quanto em ambientes não midiáticos. 
De acordo com Soares (2002), as práticas de leitura e de escrita provocam experi-
ências diferentes nos sujeitos que delas se utilizam em âmbito digital, uma vez que 
diferentes tecnologias concebem novos letramentos.

Mais recentemente, passou-se a empregar a expressão multiletramentos para 
indicar as “novas” maneiras de ler na contemporaneidade, tendo em vista a cres-
cente circulação de mensagens multimodais. De acordo com Rojo (2012, p. 13), os 
multiletramentos, termo cunhado em 1996, pelo Grupo de Nova Londres5 (GNL), se 
referem à multiplicidade contemporânea em duas perspectivas: a “multiplicidade 
cultural das populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos por 
meio dos quais ela se informa e se comunica” (ROJO, 2012, p. 13). Desse modo, os 
multiletramentos permitem-nos lidar com diferentes textos e linguagens simulta-

4. Os eventos de letramento referem-se às atividades que envolvem a leitura e a escrita na sociedade 
(uma conversa em sala de aula; a participação em um evento religioso; a troca de e-mails etc.) 

5. Composto por: Courtney Cazden, Bill Cope, Mary Kalantzis, Norman Fairclough, Jim Gee, Gunther 
Kress, Allan Luke, Carmen Luke, Sara Michaels e Martin Nakata.
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neamente à leitura de mundo, explorando os aspectos sócio-históricos, culturais e 
ideológicos das populações, as quais são submetidas aos efeitos evolutivos da glo-
balização e da tecnologia.

Tecnologias digitais na mediação de práticas de 
multiletramentos

Embora conscientes de que os multiletramentos não necessariamente envol-
vem as tecnologias digitais, convém ressaltar a relevância destas quanto à apropria-
ção das linguagens pelos aprendizes. Assim, em conformidade com Baladeli (2011, 
p. 09), os multiletramentos consistem na “habilidade de interpretar a língua(gem) 
em suas diferentes representações”.

Tendo em vista a diversidade abordada pelos multiletramentos, evidenciamos 
a influência da internet no seio social, bem como a facilidade com que os sujeitos 
se utilizam dos recursos digitais. Hoje, com os programas, aplicativos e tutoriais 
disponíveis na web, editar um vídeo; criar animações e videoclipes, com práticas de 
remixagem; gravar um áudio e vídeo; dentre variadas atividades, tornou-se uma 
prática corriqueira. Essas ações são intensificadas pelos mecanismos de produção 
e recepção da web, que podem ocorrer de maneira colaborativa.

Assim, em meio às interações em rede, busca-se também refletir sobre pos-
síveis formas de associação ao contexto escolar, visto que os alunos também usu-
fruem desses recursos. Pode-se dizer que nessas e em todas as circunstâncias, a lin-
guagem muda, adequando-se aos limites e recursos do meio digital, bem como às 
interações mediadas pela escrita, desencadeando novos gêneros (BRAGA; RICARTE, 
2005). Desse modo, “O multiletramento possibilita ao leitor/navegador a compreen-
são dos novos modos de representação da linguagem verbal e não verbal que se 
materializam em diferentes gêneros textuais, digitais, veiculados na Internet, domí-
nio discursivo em crescente evolução” (BALADELI, 2011, p. 09).

No que diz respeito às características atribuídas aos multiletramentos, Bevila-
qua (2013) discute acerca do ponto estruturante dessa teoria: o Design	de sentidos. 
Trata-se de um conceito que amplia a concepção de ensino tradicional, distancian-
do-a de uma perspectiva monomodal da linguagem. Atribuir sentidos (com critici-
dade) às diferentes representações da realidade, em diferentes perspectivas (social, 
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histórica, cultural e ideológica), é uma das proposições defendidas pelo GNL. Para 
a autora, o conceito de Design	é fundamental na teoria dos multiletramentos, uma 
vez que propõe um currículo escolar em consonância com as tendências sociais, res-
ponsivo à contemporaneidade (OLIVEIRA; SZUNDY, 2014). Bevilaqua (2013, p. 107), 
respaldada em Cope & Kalantzis (2009) – membros do GNL–, aponta três aspectos 
particulares do Design, a saber:

 
Available Designs (recursos culturais e contextuais para a construção do 
sentido, incluindo modo, gênero e D/discurso); Designing (processo de 
construção e recontextualização da representação do mundo por meio 
dos Available Designs) e Redesigned (o mundo transformado em novos 
Available Designs, que instanciam novos sentidos) – (Grifos da autora).

Por esta ótica, entende-se que o processo de ensino-aprendizagem, ancorado 
na Pedagogia dos Multiletramentos e, em consequência, no conceito de Design6 de 
sentidos (processo no qual o sujeito utiliza os variados recursos disponíveis – lin-
guagens, gêneros, discursos etc. – para a construção de sentidos e, ao apropriar-se 
de tais recursos, transforma-os em novos significados), permite que o aprendiz não 
seja simplesmente um receptor de mensagens e de conteúdos escolares. Conforme 
Oliveira & Szundy (2014, p. 194), o GNL entende que a educação deve voltar-se para 
a “formação de designers de significados capazes de compreender, produzir e trans-
formar significados linguísticos, visuais, de áudio, gestuais e espaciais no processo 
de desenhar novos futuros sociais no trabalho, na esfera pública e na comunidade”.

Diante de tais apontamentos, entende-se que em ambiente digital, mediante 
a interligação de informações multimodais diversas, o leitor/navegador (re)constrói 
constantemente os sentidos, criando novos significados; o que implica na constata-
ção de que a simples ação de usar dispositivos conectados à internet não significa 
que seus usuários sejam sujeitos potencialmente letrados ou que estejam utilizan-
do os recursos hipertextuais para a construção crítica de conhecimentos.

6. Atividades como releituras de obras de arte, de filmes etc. são exemplos de designeres.
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Formação de professores na era tecnológica

Relativo à formação de professores na era tecnológica, depreende-se que se o 
assunto é inclusão digital nas escolas, esta inclusão deve começar pelo professor; o 
qual sendo, muitas vezes, um imigrante digital, tem que adaptar-se ao uso dessas 
tecnologias (SILVA, 2012); o que também não é fácil. O fato é que muitos educadores 
ainda demonstram resistência quanto ao desenvolvimento de um trabalho em que 
as tecnologias sirvam de apoio à aprendizagem. E nesse ponto, a ideia de apoio 
sugere que esses recursos não substituam a função mediadora do professor. Para 
Oliveira & Szundy (2014, p. 197), refletir acerca de um ensino responsivo significa 
considerar o processo de formação docente (inicial e continuada), “pois sem que 
transformações ocorram na forma de pensar e agir de professores e formadores 
de professores, as práticas de letramento tradicionais continuarão a ser as únicas 
legitimadas nas escolas e universidades”.

Considerando as possíveis lacunas nos processos de formação, Silva (2012) 
destaca a busca individual pela aprendizagem. Ou seja, espera-se que o professor 
seja também um pesquisador, no sentido em que a atividade de pesquisa amplia os 
horizontes teóricos e práticos desse profissional. Desse modo, o professor deixa de 
ser um transmissor de um conhecimento monopolizado pelos alunos, para trans-
formar-se em alguém que os ensine a refletir e a questionar as múltiplas informa-
ções encontradas na grande teia de interações online.

Entende-se, assim, que a simples disposição de recursos tecnológicos nas es-
colas não é suficiente. É preciso engajamento, e que o corpo docente não se limite 
somente ao saber usar tecnicamente o computador e seus periféricos; mas espe-
ra-se que, a partir disso, novas experiências possam ser levadas para sala de aula. 
Segundo Carvalho (s/d), o professor precisa ter conhecimento sobre o que as tec-
nologias têm a oferecer de produtivo, apoiando-se em dois eixos importantes: a 
formação continuada, a partir da pesquisa e reflexão sobre a prática docente; e a 
perspectiva de uma aprendizagem significativa, articulada aos recursos tecnológi-
cos disponíveis.

Em especial no que se refere aos professores de língua portuguesa, podemos 
destacar o trabalho com gêneros multissemióticos como sendo um aliado no envol-
vimento dos sujeitos escolares (professores e alunos) com as NTIC, bem como na 
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promoção de práticas de multiletramentos voltadas à aprendizagem escolar; pelo 
fato que tais textos contribuem para que os alunos percebam os sentidos decor-
rentes da combinação de diferentes linguagens em uma só estrutura textual (seja 
verbal, não verbal e/ou multimodal. Evidenciamos, pois, a necessidade da teoria dos 
multiletramentos nos cursos de formação docente, para que assim práticas multile-
tradas possam ser vivenciadas na escola.

Novas tecnologias e multiletramentos na escola pública: o que 
dizem os professores de língua portuguesa?

Nossa pesquisa envolve professores de língua portuguesa7 da segunda fase 
do ensino fundamental (6º ao 9º ano) de uma escola da rede municipal de ensino, 
da cidade de São Sebastião de Lagoa de Roça, Paraíba. A escola investigada possui 
um laboratório de informática climatizado, equipado com 16 computadores moder-
nos (com fones de ouvido), central com internet, quite multimídia (caixas de som) e 
impressora multifuncional; além de Data	show, TV, DVD, micro system, caixa de som 
amplificado com microfone, pendrive	e notebook. E, no que se refere aos professores 
de língua portuguesa, dispõe de cinco professoras, distribuídas nos turnos manhã 
e tarde. Dessas, apenas duas participaram da pesquisa, realizada em fevereiro de 
2016.

Como fonte de coleta de dados, utilizamos um questionário com 18 questões 
(abertas e fechadas). Além de buscar traçar o perfil das colaboradoras, interessa-
va-nos saber se a escola pesquisada oferece cursos de capacitação para o uso das 
tecnologias digitais, e de que forma os sujeitos pesquisados se utilizam das tecnolo-
gias no seu contexto social e na sala de aula. Sondamos ainda as percepções desses 
profissionais acerca dos multiletramentos.

De acordo com as informações colhidas, pudemos traçar o perfil dos sujeitos 
participantes. A primeira colaboradora (PLP1) tem 35 anos, é graduada em Letras 
(2008) e possui especialização em língua portuguesa (2009). Há onze 35 anos exerce 

7. Embora tenhamos optado pelo professor de língua portuguesa, acreditamos que os multiletramen-
tos e o uso das tecnologias digitais nas práticas de linguagem precisam envolver todos os profissionais, 
independentemente da disciplina.
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o magistério, sendo que há seis anos faz parte do quadro efetivo de professores 
da escola pesquisada, com jornada de 40 horas semanais, lecionando em quatro 
turmas (7º e 8º anos) no período da tarde; além de trabalhar em outra escola, com 
carga horária de 20 horas semanais. A professora declarou que a instituição pes-
quisada não incentiva a formação continuada e que não participou de cursos de 
capacitação para o uso das tecnologias em sala de aula.

A segunda colaboradora (PLP2) tem 44 anos, é graduada em Letras desde 2000 
e possui especialização em linguística (2006). Há dezesseis anos atua como pro-
fessora e há cinco anos trabalha no município, com carga horária de 30 horas se-
manais; lecionando em quatro turmas (6º e 9º anos) no período da tarde. Também 
relatou que ensina em outro município, com carga horária de 30 horas semanais. 
Ao contrário de PLP1, PLP2 afirma que a escola tem promovido cursos de formação 
continuada, porém não chegou a participar. Afirma que já participou de cursos de 
formação voltados às tecnologias digitais em contexto escolar.

Os perfis das colaboradoras apontam para uma realidade bastante comum 
entre muitos profissionais que, uma vez formados, acabam por concentrar-se nas 
atividades do magistério, não se dedicando tanto à sua formação complementar. 
Ressaltamos que a atualização docente se faz necessária pelo fato de que muitos es-
tudos foram (e são) incorporados nos discursos de formação continuada, a exemplo 
dos multiletramentos e da multimodalidade. A formação continuada com foco nos 
multiletramentos, por exemplo, é um dos aspectos discutidos por Oliveira & Szundy 
(2014), que buscam refletir sobre o significado de ser professor nos tempos atuais.

Destinamos a última parte do questionário à sondagem acerca das tecnologias 
e dos multiletramentos. As colaboradoras afirmaram dispor de computador com 
internet em casa, utilizando-os para diversos fins, incluindo-se pesquisas e seleção 
de atividades; ou seja, mesmo na esfera doméstica, o computador é utilizado para 
fins escolares. Quando perguntamos se a escola está inserida no PROINFO e, em 
caso de afirmação, se os professores recebem algum tipo de capacitação, as respos-
tas foram negativas. PLP1 indicou que a escola não está inserida nesse programa 
e PLP2 não chegou a responder. É um dado curioso, pois segundo informações da 
coordenadora do projeto no município, constatamos que o PROINFO está inserido 
em São Sebastião de Lagoa de Roça desde 2009; contudo, por motivos maiores, 
não ocorreu de modo satisfatório. Já no que se refere ao laboratório de informática, 
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PLP1 afirmou que, embora a escola disponha de um espaço para esse fim (Ver Fi-
gura 1), o mesmo não funciona. Surpreendentemente, PLP2 discorre que na escola 
não existe laboratório de informática.

Figura 01. Interior do laboratório de informática.
Fonte: Acervo dos pesquisadores.

Também interessava-nos saber dos sujeitos pesquisados, se a utilização de fer-
ramentas digitais pode auxiliar no ensino-aprendizagem de língua portuguesa e de 
que modo. Nesse aspecto, PLP1 destaca a questão da competência comunicativa8, 
buscando associá-la aos multiletramentos e ao uso tecnológico. Pode-se dizer, com 
isso, que promover práticas de multiletramentos na escola, significa permitir que 
o discente desenvolva um conjunto de competências comunicativas (por meio do 
contato com textos, linguagens e culturas diversas), em um processo contínuo de 
ressignificação de sentidos/significados, mediados ou não pelas tecnologias digitais.

Em resposta ao mesmo questionamento, PLP2 aponta as mudanças que o ce-
nário educacional vem sofrendo com o avanço das tecnologias. De fato, com a evo-
lução das mídias digitais, sentiu-se a necessidade da inserção tecnológica na escola 
para fins pedagógicos. Partindo desse pensamento, pode-se dizer que a implanta-
ção da informática nas escolas visa promover a inclusão digital (de alunos, gestores 
e professores). Para Cox (2003 apud	CARVALHO, s/d, não paginado), algumas carac-
terísticas são fundamentais à formação do professor na era digital, dentre as quais 
podemos destacar:

8. Capacidade de utilizar os enunciados da língua em situações concretas de comunicação.
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[...] competência para educar-se continuamente em acompanhar a dinâmi-
ca da atualidade; domínio da informática para evitar [...] supervalorização, 
aversão ou endeusamento dos recursos disponibilizados por ela; disposi-
ção para estudar [...]; capacidade de ousar para quebrar as amarras das es-
pecificidades das formações educacionais tradicionais; cumplicidade com o 
educando para estabelecer parcerias na busca por soluções e construções; 
criatividade para [...] avançar além de cópias de reproduções para criação e 
aperfeiçoamentos contínuos; e habilidade para socializar ‘saberes’ e ‘faze-
res’, com o intuito de garantir o desenvolvimento da coletividade.

Dando continuidade, também perguntamos quais as principais dificuldades en-
frentadas pelas professoras para a efetivação de um trabalho pautado nas tecnologias 
digitais. Na concepção de PLP1, o não funcionamento do laboratório de informática 
é o principal obstáculo; além disso, cita que a falta de acesso à internet pelos alunos 
também é um problema. No caso de PLP2, a dificuldade apresentada gira em torno da 
falta de laboratório de informática, que a docente julga equivocadamente não existir.

A reflexão que pode ser feita a partir disso é que o professor precisa conhecer 
seu âmbito de trabalho, bem como os recursos disponibilizados para o enriqueci-
mento de sua prática didático-pedagógica. O laboratório da escola não funciona por 
diversos motivos, dentre os quais citamos a falta de alguém capacitado para auxiliar 
professores e alunos; a falta de interesse de alguns professores em promover uma 
aula diferente [ou, simplesmente, o medo do “novo”]; e dificuldades na utilização do 
sistema operacional Linux. Desse modo, percebe-se que o não funcionamento do 
laboratório de informática decorre de dimensões maiores, uma vez que fisicamen-
te/estruturalmente ele existe.

Por fim, sondamos se as colaboradoras já conheciam o termo multiletramen-
tos e, em caso de resposta afirmativa, perguntamos qual seria a relação entre os 
multiletramentos e as tecnologias digitais no fazer docente e na aprendizagem esco-
lar. Nesse caso, PLP1 afirmou já conhecer o termo supracitado e que esse contato se 
deu na universidade. Ela retoma a questão da competência comunicativa, revelando 
que a inserção do aluno em um espaço letrado contribui para o desenvolvimento 
de suas competências. Já PLP2 diz ter tomado conhecimento acerca dos multiletra-
mentos em cursos de formação continuada, apontando que não há muita diferença 
entre o referido termo e as tecnologias.
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Na perspectiva de PLP2, a internet possibilitou o surgimento de novos modelos 
de comunicação; além disso, a docente manifesta a necessidade de reflexão sobre 
as possibilidades de uso dessas tecnologias. Destaca ainda que as ferramentas di-
gitais devem ser pensadas no trabalho de produção de textos; contudo, sabemos 
que os multiletramentos (que não necessariamente envolvem as NTIC – ROJO, 2012) 
integram o aluno em todas as modalidades da língua(gem), em seu aspecto verbal, 
não verbal e/ou multimodal.

Considerações	finais

Neste trabalho, pretendeu-se discutir acerca dos multiletramentos em âmbi-
to escolar, relacionando-os às práticas cotidianas e ao uso das Novas Tecnologias 
da Informação e Comunicação (NTIC). Compreendemos que a realidade atual exige 
novas práticas dos sujeitos, sobretudo no que se refere ao uso das tecnologias digi-
tais; nas quais a linguagem se manifesta de diversas formas e a partir das quais as 
possibilidades de comunicação e interação são ampliadas. Torna-se indispensável, 
portanto, a reflexão sobre a multiplicidade de culturas e de linguagens que inte-
gram a vida social, de modo que essa dinamicidade que envolve a linguagem na 
contemporaneidade precisa ser levada para o contexto escolar, por meio de uma 
Pedagogia dos Multiletramentos (ROJO, 2012). Espera-se que os alunos possam se 
tornar designers de significados (BEVILAQUA, 2013), capazes de colocar criticidade 
em suas ações cotidianas, em uma ressignificação de sentidos/significados.

Partindo dessas reflexões, buscamos observar como a escola, uma das princi-
pais agências de letramento, está utilizando as NTIC no processo de ensino-apren-
dizagem; uma vez que o aluno de hoje é um nativo digital. A partir da análise dos 
dados, obtidos por meio da aplicação de questionário, constatamos que mesmo 
tendo acesso à tecnologia na sua vida particular, as colaboradoras da nossa pesqui-
sa ainda não se utilizam desse recurso na escola, para fins pedagógicos; uma reali-
dade comum entre muitos profissionais. A falta de formação continuada, a falta de 
incentivo por parte das instituições escolares, bem como a falta de políticas públicas 
que, de fato, funcionem, são alguns aspectos que concorrem para isso.

Nosso estudo revelou que a presença de recursos tecnológicos nas escolas 
públicas é uma realidade. Verificamos que a instituição investigada está inserida no 
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PROINFO (Programa Nacional de Tecnologia Educacional) e dispõe de um laborató-
rio de informática em condições favoráveis de uso. Contudo, vários são os pretextos 
para que o mesmo não funcione ativamente. Diante disso, é necessário criar um 
ambiente propício para que o professor possa desenvolver um trabalho pautado 
nas tecnologias digitais na perspectiva dos multiletramentos. Deve-se partir do in-
centivo à formação continuada desse profissional na área da tecnologia da informa-
ção e comunicação; além de flexionar o currículo para a inserção das tecnologias 
digitais no processo de ensino-aprendizagem.
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MULTIMODALIDADE E IMPLICATURAS NO GÊNERO 
ChARGE: CONTRIBUIÇÕES PARA A COMPETÊNCIA 
LEITORA

MARIA SANDRA PEREIRA (UEPB)
LINDUARTE PEREIRA RODRIGUES (UEPB)

Introdução

O trabalho do professor de língua materna, no que diz respeito ao trabalho 
com a produção e a interpretação textual, é ainda um enorme desafio na comunida-
de escolar, uma vez que os alunos possuem grandes dificuldades nesses processos. 
Levando em consideração também que esse trabalho deve ser feito não apenas 
pelo professor de língua materna, mas por todos.

Sabe-se que a interpretação textual é fundamental para o sucesso do discente, 
pois esta facilita os demais processos, como por exemplo, o de aprendizagem e o 
de produção textual. O aluno que lê e interpreta os textos, consequentemente terá 
mais facilidade em desenvolver sua escrita.

Observando-se o insucesso de alguns alunos do ensino fundamental II, da rede 
pública municipal de ensino, em compreender os gêneros quadrinizados, em espe-
cial o gênero textual Charge, principalmente por não interpretarem os recursos visu-
ais, surgiu o objetivo deste trabalho: analisar a multimodalidade como recurso facili-
tador da compreensão pelo alunado, servindo como meio para o letramento visual.

Nota-se também que, além do insucesso da interpretação com os recursos visu-
ais, a má competência leitora para com estes gêneros dá-se pela falta de conhecimen-
to prévio do alunado sobre os assuntos abordados no texto, ou seja, falta também o 
domínio sobre as implicaturas do texto que, de acordo com a pragmática, dividem-se 
em convencionais e conversacionais, e em pressupostos e subentendidos.

A interpretação de gêneros que permitem leituras rápidas, como piadas, char-
ges, tirinhas, cartuns e histórias em quadrinhos possibilitam uma compreensão 
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mais eficaz no dia a dia do alunado, uma vez que os gêneros em quadrinhos são 
ainda mais queridos pelos alunos, se comparados a gêneros que apresentam maior 
extensão para leitura. Porém, quando estes gêneros citados anteriormente passam 
a ser mal interpretados, devem-se analisar as causas das más interpretações.

Neste artigo propõe-se analisar a importância de se trabalhar com o alunado 
a multimodalidade no gênero quadrinizado Charge, fazendo com que se perceba 
que as imagens contidas neste gênero favorecem o processo de compreensão tex-
tual, ou seja, que a linguagem verbal entrelaçada ao viés imagético permite que a 
interpretação seja de fato bem sucedida. Para compreender o texto no seu sentido 
global, também será analisada a contribuição das implicaturas, pois estas facilitam 
o sucesso da compreensão leitora.

A quadrinização

A quadrinização possui uma linguagem com lógica própria nas HQ, antes per-
tencente apenas ao mundo do entretenimento e depois dando origem a gêneros 
distintos. Não há características próprias das histórias em quadrinho de entreteni-
mento e em outros gêneros quadrinizados, o que vai oscilar será o contexto ao qual 
o gênero for utilizado.

Mendonça (2008) define o vocábulo quadrinização da seguinte forma:

A quadrinização constitui a criação de qualquer gênero na linguagem 
dos quadrinhos, na sua conformação mais moderna, ou a adaptação 
de um gênero para essa linguagem. Num sentido amplo, a quadriniza-
ção poderia ser considerada uma forma de ‘escrita’ que demandaria, do 
leitor, o domínio de certas estratégias de leitura, como a leitura seqüen-
ciada dos quadros, a inferenciação dos quadros ‘implícitos’ nas sarjetas 
(espaços em branco entre cada quadro), etc., de modo a se (re)construir 
o sentido do texto (MENDONÇA, 2008, p. 15).

Quando ela refere-se ao domínio dessas estratégias de leitura, sem dúvida, 
também está focando a questão do letramento visual, pois a construção de sentido 
que se estabelece em um quadrinho nada mais é do que o resultado dos recursos 
visuais e verbais, já que “os quadrinhos trazem uma sequência em que imagem e 
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texto verbal se fundem, não havendo como separá-los para a produção de sentido” 
(MENDONÇA, 2008, p.16).

Essa sequenciação influi muito na construção de sentido, uma vez que a mes-
ma é uma gradação de acontecimentos. No que diz respeito ao gênero Charge, faz-
se necessário que o leitor analise a sequência de imagens e dos balões, pois embora 
tudo ocorra em um único quadrinho, o texto verbal e o não verbal (as expressões 
faciais, movimentos, gestos e etc.) possuem uma lógica que contribuem diretamen-
te na compreensão do texto em si.

Convém reconhecer que os PCN abordam, em suas concepções teóricas, a lín-
gua numa perspectiva interacional e discursiva, dessa forma, defendem que o in-
divíduo deve dominar essa língua, pois esse domínio nada mais é do que uma das 
condições para que o mesmo possa ter plena participação em seu meio social. E, 
ainda frisam que os conteúdos de língua portuguesa devem se pautar em torno de 
dois eixos, que são: o uso e a reflexão; o uso, no caso, da língua oral e escrita, e a 
reflexão destes usos. Nessa perspectiva, os gêneros quadrinizados, em especial a 
Charge, têm como um de seus objetivos refletir sobre assuntos polêmicos, levando 
o leitor a compreender de forma irônica e humorística problemas sociais que o ro-
deiam; atendendo desta maneira as propostas dos PCN que desprezam a prática do 
ensino reducionista e propõem práticas interacionais e discursivas.

Para que o único quadrinho do gênero Charge seja de fato compreendido, 
como foi dito anteriormente, faz-se necessário à compreensão da fusão entre ima-
gem e verbo, que nada mais é do que um recurso multimodal. 

A multimodalidade como recurso para o letramento visual

A multimodalidade apresenta mais de um caminho para se compreender o 
texto, ela faz um arranjo entre as linguagens (seja estas verbais ou não verbais) para 
o texto atingir o seu objetivo que é o de transmitir mensagem/informação e intera-
gir. Apoiada em Carey Jewitt, Dionísio (2014) dá a seguinte definição para o verbete 
multimodalidade: 

Multimodalidade é uma abordagem interdisciplinar que entende a co-
municação e a representação como envolvendo mais que a língua. Os 
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estudos nesse campo têm se desenvolvido nas últimas décadas de 
modo a tratar sistematicamente de questões muito discutidas sobre as 
mudanças na sociedade, por exemplo, em relação às novas mídias e tec-
nologias. Abordagens multimodais têm proposto conceitos, métodos e 
perspectivas de trabalho para a coleção e análise de aspectos visuais, 
auditivos, corporificados e espaciais da interação e dos ambientes, bem 
como da relação entre os mesmos (DIONISIO, 2014, p. 48).

A multimodalidade pode ser entendida como os vários modos de ler/escrever 
um texto, todos levando ao caminho da significação. O leitor observa e interpreta os 
recursos utilizados pelo autor, sejam estes imagéticos, escritos, falados, gestuais, etc.

O texto é a unidade que pode ser materializada em diversas modalidades da 
linguagem. Portanto, pode se materializar não apenas de forma escrita, mas tam-
bém em um misto de oralidade, escrita e imagens. Porém, é importante ressalvar 
que nem todo texto que contém imagens é um texto multimodal, já dizia Marcus-
chi (2005, p.185): “[...] nem todos os gêneros visuais são multimodais”. Ou seja, se 
encontrarmos uma imagem e/ou um enunciado desvinculado de seu contexto não 
poderemos dizer que este se trata de um exemplo de texto multimodal.

Nos gêneros em quadrinhos temos uma gama de multimodalidade no que diz 
respeito ao escrito e imagético, quadrinhos mistos que só podem ser compreendi-
dos através da capacidade de ler a imagem e entender o contexto do texto. O leitor 
faz uso da sua percepção no letramento visual para assim compreender o texto 
dentro do seu contexto.

É possível reconhecer um gênero textual por sua imagem, por seu retrato como 
afirma Marcuschi:

A disposição gráfica, ou seja, ‘o retrato’ dos textos sinalizam sua identifi-
cação. A força visual do texto escrito permite que se reconheça o gêne-
ro mesmo que não tenhamos o domínio da língua em que está escrito 
(MARCUSCHI, 2005, p. 188).

 
Portanto, a leitura de imagem possibilita, além da interpretação e compreen-

são textual, a identificação do gênero que estamos visualizando, mesmo que o códi-
go não seja compreendido. Assim como também permite detectar em quais supor-
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tes os gêneros estudados costumam ser mais veiculados. Porém, mais importante 
que a estrutura, é de suma importância que o leitor possa compreender a função 
comunicativa do gênero.  Sobre isso Marcuschi (2008, p. 190) explica:

Como os gêneros textuais ancoram na sociedade e nos costumes e ao 
mesmo tempo são parte dessa sociedade e organizam os costumes, po-
dem variar de cultura para cultura. Muitas vezes, refletem situações so-
ciais peculiares com um componente de adequabilidade estrutural, mas 
há um forte componente de caráter sociocomunicativo. Assim, deve-se 
levar em conta o aspecto que diz respeito ao uso comunicativo dos di-
versos gêneros como determinante de formas estruturais. 

Com os gêneros em quadrinhos não é diferente, as charges, por exemplo, cos-
tumam abordar temas sociais com um viés crítico/irônico e ao mesmo tempo humo-
rístico. O letramento visual é uma atividade que deve ser desenvolvida em sala de 
aula pelo professor, o qual deve abordar as características de um gênero, este deve 
levar o seu aluno a ser um avaliador das entrelinhas do texto.

Mas será que os leitores de hoje estão capacitados para compreender as leitu-
ras imagéticas? É necessário analisar se estes estão de fato preparados e treinados 
culturalmente para compreender as novidades visuais e também se possuem co-
nhecimentos prévios suficientes para processar a leitura e assim compreender de 
forma adequada a mensagem e/ou informação que lhe foi solicitada.

Por isso, cabe ao professor trabalhar esses aspectos do texto multimodal com 
os alunos, uma vez que as avaliações externas como o SAEPE, SAEB e Prova Brasil, 
por exemplo, costumam exigir bastante estes aspectos com questões que analisam 
a capacidade de interpretação imagética do estudante. O professor deve levar o alu-
no não apenas a entender o que foi posto no texto, mas principalmente o que ficou 
implícito/”oculto” nele, em determinado contexto.

Como analisar textos multimodais

A Gramática Sistêmico-Funcional contrapõe a gramática tradicional, uma vez 
que esta última vê a linguagem numa perspectiva desvinculada do uso e do contex-
to, enquanto a primeira vê a linguagem numa perspectiva em que a gramática não 
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é sistema autônomo, mas que só pode ser entendida quando aliada a fatores como 
a comunicação, cultura, interação etc.

Quando um falante percebe que a sua língua varia de acordo com os contextos 
de linguagem, ou seja, de acordo com as diversas situações de interação social este 
está fazendo uso funcional da linguagem, pois passa a compreender que o contexto 
influencia nossas escolhas linguísticas.

De acordo com a perspectiva funcional, Halliday (1978) criou um código se-
miótico da linguagem que denominou de metafunções, são elas: ideacional, inter-
pessoal e textual. Através da metafunção ideacional o falante e ouvinte expressa 
percepções do mundo (interno e externo), a metafunção interpessoal possibilita as 
relações sociais, através das opiniões, julgamentos e atitudes que o indivíduo toma, 
já a metafunção textual, diz respeito à organização linguística utilizada pelo falante 
em seu texto, seja este oral ou escrito.

Baseando-se no viés funcionalista da Linguística Sistêmico-Funcional e nas 
metafunções desenvolvidas por Halliday, Kress e VanLeeuwen (1996), no seu livro 
Gramática	do	design	visual, foi criado uma teoria metodológica para a análise de tex-
tos multimodais, denominada Gramática do Design Visual. Um código semiótico da 
imagem, também denominadas como metafunções que se dividem em: represen-
tacional, interativo e composicional. Segue abaixo as relações destas com as meta-
funções propostas por Halliday (apud	DIONÍSIO, 2014, p. 51):

A metafunção ideacional representa ou constrói os significados de nossa 
experiência do mundo exterior ou interior por meio do sistema de tran-
sitividade (significados representacionais). A interpessoal expressa as 
interações e os papéis assumidos pelos usuários, revelando as atitudes 
desses usuários para com o interlocutor e para com o tema abordado 
por meio do sistema de modo e modalidade (significados interacionais). 
A metafunção textual está ligada ao fluxo de informação e organiza a 
textualização por meio do sistema de tema e de coesão (significados tex-
tuais). As duas primeiras metafunções são as manifestações, no sistema 
linguístico, dos dois propósitos mais gerais que fundamentam os usos 
da linguagem: entender o ambiente e influir sobre os outros, a que se 
associa um terceiro, o textual, que codifica esses propósitos. 
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Partindo destas metafunções, os autores estabeleceram a seguinte relação: 
ideacional – representacional; interpessoal – interativa; textual – composicional. De-
nominadas como Código Semiótico da Imagem, estas metafunções referem-se à re-
lação entre: representacional – participantes; interpessoal – imagem e observador; 
e composicional – elementos da imagem.

Os significados representacionais dividem-se em duas estruturas: Narrativa – 
processos de ação, onde há o Ator que é o participante de quem parte o vetor e 
em alguns casos ele mesmo é o vetor. Ele costuma destacar-se pelo tamanho, po-
sicionamento, contraste com o segundo plano, cor e foco. Quando há apenas um 
participante envolvido e a ação não é dirigida a nenhum outro participante, a estru-
tura recebe o nome de não-transacional. Conceitual - representa os participantes 
em sua “essência”, sendo construídas através de três processos: classificacionais, 
analíticos e simbólicos. No primeiro, não há vetores, geralmente pelo menos um 
participante faz o papel de subordinado e pelo menos um participante faz o papel 
de subordinador; no segundo a relação entre participantes é representada segundo 
uma estrutura de parte e todo, sendo um deles o Portador (o todo) e o(s) outro(s) 
o(s) Atributo(s) Possessivo(s), (as partes).

Os significados interpessoais são transmitidos pela metafunção interacional na 
qual as fontes visuais mantêm um relacionamento entre observadores e observado. 
Estão inclusos nos significados interativos: Contato – diz respeito à relação maior ou 
menor de interação com o leitor, podendo classificar as imagens, do modo semióti-
co do olhar, como demanda e oferta. Nas imagens de demanda, o participante olha 
diretamente para o leitor, criando um vínculo com o mesmo. As imagens de oferta 
dirigem-se ao leitor de forma indireta, nesse caso, o leitor não é o objeto, mas o su-
jeito do olhar, já que esse leitor irá observar o Participante Regulamentado (PR) e ofe-
recimento – atos de imagens; Distância ou afinidade social – através da moldura e do 
enquadramento, estabelecendo uma reação de maior ou menor distância social. Há 
vários tipos de enquadramentos, os mais utilizados são: plano fechado (close shot), 
plano médio (mediumshot) e plano aberto (longshot). O primeiro mostra a cabeça e os 
ombros do Participante Representado, o segundo inclui até o joelho e terceiro é mais 
amplo mostrando o corpo todo do participante. Atitude – foca um ângulo frontal ou 
oblíquo, podendo ser concebido pelo ângulo alto ou baixo, e no nível dos olhos. Orien-
tação de código – classificado como naturalístico, sensorial, tecnológico e abstrato.
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Os significados textuais transmitidos pela metafunção composicional estão rela-
cionados com os aspectos do layout do texto. Esses significados possuem categorias 
informacionais que são realizadas pela posição relativa (centro ou margem) compon-
do as estruturas dado/novo e ideal/real. Sendo os elementos à esquerda da página a 
representação do Dado (conhecido pelo leitor) e à direita, o Novo. Moldura – estabele-
ce a relação entre os elementos e a saliência - realizada por efeitos do tamanho, cores 
e localização no primeiro plano, moldura distintiva e profundidade de foco.

As implicaturas de acordo com Grice e Fiorin 

Para a pragmática uma das teorias mais aceitas no que diz respeito às impli-
caturas é a de William James Grice. Segundo Grice (1975) há dois tipos básicos de 
implicaturas que são: convencional e conversacional.

A implicatura convencional está presa ao significado convencional da palavra e 
por isso não exige muito do leitor para ser compreendida, enquanto a implicatura 
conversacional não depende de uma significação comum, usual, sendo dessa forma 
determinada por certos princípios básicos do ato de comunicação.

O texto apresenta informações explícitas e implícitas, portanto cabe ao leitor ler 
além do está posto (texto verbal), analisar além do que pode estar visto (texto não 
verbal), ou seja, ler nas entrelinhas, identificando assim qual o contexto do texto.

O problema dos conteúdos implícitos tenta ser explicado pelas implicaturas, 
área a qual foi estudada diversas vezes pela pragmática. Segundo Fiorin (2011):

[...] a dificuldade de estabelecer uma distinção nítida entre implicaturas 
generalizadas e implicaturas particulares leva Orecchioni, inspirada no 
linguista francês Oswald Ducrot, a dizer que os conteúdos transmitidos 
pelos atos de fala podem ser explícitos e implícitos. Estes são as inferên-
cias e dividem-se em pressupostos e subentendidos (FIORIN, 2011, p. 181).

Os conteúdos implícitos são marcados no próprio enunciado ou na situação de 
comunicação, para que assim sejam percebidos. Por exemplo, na frase: Ana	parou	
de beber, percebe-se que há um conteúdo explícito, Ana	não	bebe	atualmente, e dois 
conteúdos implícitos, Ana bebia antes e Que	esse	caso	sirva	de	exemplo	para	você. O 
primeiro conteúdo implícito é um pressuposto, pois é vinculado pelo enunciado. O 
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verbo parar indica que a ação de beber acontecia antes do momento da fala. Já o 
segundo conteúdo implícito é um subentendido, pois segundo Fiorin (2011, p. 181): 
“depende de um contexto particular”, neste caso, poderia ser que o falante estives-
se aconselhando o interlocutor a parar de consumir bebida alcoólica.

O conteúdo explícito é denominado por Fiorin como posto, ele é de fato o ver-
dadeiro objeto do dizer. Para explicar essa questão, ele usa o seguinte exemplo: 
“Quando alguém diz Minha	mulher	gastou	neste	ano	cem	mil	reais, o verdadeiro ob-
jeto do dizer não é Sou	casado (pressuposto), mas Gastou nesse ano cem mil reais 
(posto)” (FIORIN, 2011, p. 181).

O pressuposto é a informação que está aparentemente posta, ou seja, que não 
apresenta o verdadeiro objeto da mensagem, mas é compreendida pela formulação 
do enunciado, pelo que foi dito, no qual ela está inserida e por isso, independe da 
situação de comunicação. Em outras palavras, o pressuposto está sempre relacio-
nado ao texto em si, mas não é a parte objetiva/principal da mensagem.

Análise de charges 

Charge 1

Disponível em: http://studiopegasus.blogspot.com.br/2015/08/charges-engracadas-caminho-
de-casa.html Acessado em 22 de julho de 2016.

Por se tratar do gênero Charge, sabe-se que tudo acontece em apenas um qua-
drinho. Nesse exemplo, o diálogo acontece entre um casal através de uma conversa 
telefônica, informação a qual só podemos concluir através da leitura de imagem (o 
personagem encontra-se utilizando o aparelho celular). Através da leitura do texto 
verbal é que se pode inferir que ele esteja falando com um(a) parceiro(a), que utiliza 

http://studiopegasus.blogspot.com.br/2015/08/charges-engracadas-caminho-de-casa.html
http://studiopegasus.blogspot.com.br/2015/08/charges-engracadas-caminho-de-casa.html


188

XXVI Jornada do Gelne

o vocativo querido para questionar onde ele se encontra. A resposta do persona-
gem junto ao nome do bar (leitura de imagem) é o que ocasiona o humor do texto. 
Uma vez que, é necessário dar ênfase a utilização da linguagem coloquial como alia-
da ao gênero em questão, na primeira fala temos a utilização da contração do verbo 
estar, sendo utilizado como “tá” ou invés de “está” e a ausência da vírgula antes do 
emprego do vocativo querido, e na fala do outro personagem tem a utilização da 
soma da preposição “em” + o artigo “o” = no, que dá ideia de estar em local fixo, ao 
invés da utilização da preposição “ao” que daria ideia de movimento.

Na cena, como dito anteriormente, os participantes representados são o per-
sonagem que está em um bar e seu(sua) companheiro(a) que dialoga com o mesmo 
por uma ligação telefônica. No que diz respeito aos significados representacionais, 
as imagens apresentam uma estrutura narrativa. Nota-se a presença de um ator, a 
pessoa que está do outro lado do telefone (PR), de quem parte um vetor seu com-
panheiro – a meta – através do questionamento de onde ele estaria fazendo com 
que o vetor criasse uma resposta ambígua. No que diz respeito aos significados 
interativos, o contato entre um participante representado e os participantes intera-
tivos (leitores) se dá através de oferta, no qual o PI é o sujeito do olhar. Em relação 
ao enquadramento, a charge apresenta um plano aberto, no qual o personagem 
representado vetor é apresentado visualmente por todo o corpo. Tornando assim 
o mundo do participante representado mais próximo dos participantes interativos. 
Em relação aos significados composicionais, por se tratar do gênero charge não 
há textos recuados à direita ou à esquerda, o texto encontra-se dentro dos balões 
que são típicos dos gêneros em quadrinhos. O plano dado é a preocupação do ator 
em querer saber onde seu companheiro (vetor) estava; e o plano novo é a dupla 
interpretação que os participantes interativos podem ter com a resposta do vetor 
aliada à leitura de imagem do ambiente ao qual ele se encontra. A cena apresenta 
cores fortes e acontece em um bar denominado “Caminho de casa”. A imagem do 
carro estacionado, enquanto o vetor, encontra-se apoiado ao banquinho do bar, 
com bebidas no balcão e ao mesmo tempo falando ao telefone com o ator, mostra 
que o mesmo (o vetor) não estava em movimento (a caminho de casa), mas sim em 
um local fixo (no bar Caminho de casa); por isso, nesse exemplo o que se destaca é 
o local onde o personagem representante (vetor) se encontra, pois partindo dele é 
que se conclui o verdadeiro objeto do dizer.



189

XXVI Jornada do Gelne

No que diz respeito às implicaturas na perspectiva de Grice (1975), temos um 
exemplo de implicatura convencional na fala da personagem que está do outro lado 
telefone, pois ao questionar onde seu companheiro está, entendesse que o mesmo 
não está no local da personagem que fez o questionamento; na fala do outro per-
sonagem temos um exemplo de implicatura conversacional, pois quando ele afirma 
que está no caminho de casa, a personagem que está do outro lado do telefone po-
derá achar que o mesmo está a caminho de casa, mas na verdade o leitor entende 
através do texto imagético e do texto verbal, que o personagem está no bar deno-
minado Caminho de casa. Porém, na perspectiva de Fiorin (2011), temos um exem-
plo de pressuposto, o personagem que está do outro lado do telefone não imagina 
onde seu companheiro possa estar, por isso, o telefona; o texto também apresenta 
um exemplo de subentendido, que no caso foi a questão do personagem que está 
no bar não ter mentido em sua resposta, de fato ele está no Caminho de casa.

Charge 2

Disponível em: http://blogdamarlizinha.blogspot.com.br/2010/04/charge-mosquito-da-den-
gue-assinale.html Acessado em 15 de agosto de 2016.

Nessa charge temos duas cenas distintas em um único quadrinho, a primeira 
diz respeito a um assunto polêmico, ou seja, a obesidade, uma mulher olhando-se 
no espelho (leitura imagética) e afirmando que odeia os seus “pneus”, entendendo 
pneus neste caso como gordura localizada; enquanto na segunda cena temos o 
mosquito aedes	aegypti, mosquito transmissor das doenças: dengue, febre chikun-

http://blogdamarlizinha.blogspot.com.br/2010/04/charge-mosquito-da-dengue-assinale.html
http://blogdamarlizinha.blogspot.com.br/2010/04/charge-mosquito-da-dengue-assinale.html
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gunya e zika vírus (novamente leitura de imagem), afirmando que adora os pneus, 
neste caso pneus significa objeto que acumula água parada, ou seja, ambiente pro-
pício para que este mosquito possa se reproduzir. O que gera humor ao texto é a 
palavra polissêmica – pneus -, tratando de questões relevantes, tais com a obesida-
de e a reprodução do mosquito aedes	aegypti.

No que diz respeito aos significados representacionais, temos duas ações nar-
rativas com estruturas não-transicionais, pois há apenas um participante envolvido 
em cada ação, e estes não se dirigem a nenhum outro participante (representa-
cional ou interativo). Cada ação levando a um assunto distinto e polêmico, através 
do vocábulo polissêmico: pneus. No que diz respeito aos significados interativos, o 
contato entre participantes representados e os participantes interativos (leitores) se 
dá através de oferta, no qual o PI é novamente apenas o sujeito do olhar. No que diz 
respeito ao enquadramento, a charge apresenta dois planos abertos, nos quais os 
personagens representados são apresentados visualmente por todo o corpo, além 
de apresentar os ambientes em que eles se encontram. Tornando assim, outra vez, 
o mundo dos participantes representados mais próximo dos participantes interati-
vos. Em relação aos significados composicionais, por se tratar do gênero charge, não 
há textos recuados à direita ou à esquerda, o texto encontra-se dentro dos balões 
que são típicos dos gêneros quadrinizados. O plano dado seria a questão da obesi-
dade e da reprodução do mosquito aedes	aegypti causador de várias doenças; e o 
plano novo a multiplicidade de sentidos do vocábulo pneus, utilizados em contextos 
distintos. Em ambas as cenas há a presença de cores fortes, na primeira, a imagem 
da mulher segurando seus “pneus” enquanto se olha no espelho é fundamental 
para dar significado ao verdadeiro objeto do dizer, a insatisfação com a gordura 
localizada; na segunda cena, a imagem do mosquito aedes	aegypti sobrevoando os 
pneus que acumulam água parada, além do destaque em negrito para o vocábulo 
ADORO, auxiliam o verdadeiro objeto do dizer a reprodução do mosquito por falta 
de cuidados, por parte da população, com criadores do mesmo. Nesse exemplo, o 
texto não-verbal aliado ao texto verbal, ou seja, a multiplicidade de sentido do vo-
cábulo pneus, como dito anteriormente, é o que possibilita os verdadeiros objetos 
do dizer.

Segundo Grice (1975), há dois exemplos de implicaturas convencionais: o fato 
da mulher não gostar de sua gordura localizada e do mosquito gostar dos pneus 



191

XXVI Jornada do Gelne

com água parada; ou seja, a mulher não estar se sentindo bonita, por estar obesa 
e o mosquito estar alegre por encontrar um local propício para sua reprodução. Já 
na perspectiva de Fiorin (2011), há dois exemplos de pressupostos: o fato da mulher 
não ter aqueles “pneus” antes e de o mosquito estar procurando um criadouro para 
suas larvas; e também dois exemplos de subentendidos, ou seja, os problemas so-
ciais de saúde, a obesidade na primeira cena e a proliferação dos mosquitos aedes 
aegypti na segunda cena.

Considerações	finais

Para que haja a compreensão de um texto, seja este verbal ou não verbal, é 
necessária uma atividade que vai além do vocábulo, uma vez que a construção de 
sentidos é resultado da união de recursos visuais e verbais nos gêneros em quadri-
nhos. A má competência leitora do gênero Charge se dá, muitas vezes, pela falta de 
conhecimento prévio que o leitor não tem em relação aos assuntos abordados ou 
pela faixa etária que o mesmo se encontra, e também por este não estar habituado 
a fazer a leitura de imagens, parte fundamental no processo de interpretação deste 
gênero.

Para facilitar o processo de compreensão leitora dos alunos, faz-se necessário 
que o professor de Língua Portuguesa utilize como ferramenta a multimodalidade 
em gêneros em quadrinhos, uma vez que esta atua como uma forma de letramento 
visual. A leitura imagética é de fundamental importância para compreender o texto, 
pois a mesma é parte significativa no processo de interpretação em gêneros deste 
tipo. Lembrando-se que esses gêneros são utilizados não apenas na disciplina de 
língua materna, mas também em todas as outras.

Para analisar um texto multimodal é preciso analisar as metafunções presen-
tes neles, para que assim a informação e/ou mensagem contida possa ser de fato 
compreendida pelo aluno/leitor. As metafunções possibilitam que o texto seja en-
tendido no seu aspecto global, resta ao professor levar o seu aluno a analisá-las. As-
sim, o aluno/leitor avaliará a metafunção representacional responsável pela relação 
entre os participantes do texto, a metafunção interativa, que aborda a relação entre 
a imagem e o observador/leitor; e a metafunção composicional que foca a relação 
entre os elementos da imagem.
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Ao analisar as Charges, focando as questões dos implícitos, nota-se que as 
implicaturas denominadas por Grice (1975) como convencionais são mais fáceis de 
serem compreendidas por estar ligadas aos significados das palavras, enquanto as 
conversacionais tornam-se mais difíceis, pois dependem do contexto comunicativo, 
sendo assim mais trabalhosas de serem compreendidas.

Analisando os implícitos que, de acordo com Fiorin (2011), divide-se em pressu-
postos e subentendidos, os primeiros facilitam a compreensão textual por estarem 
vinculados ao enunciado do texto e os segundos referem-se ao verdadeiro objeto 
do dizer, ou seja, a intenção do autor para com aquele enunciado; fazendo com que 
o aluno/leitor tenha que detectar esta informação contida nas entrelinhas do texto.

Na atualidade, espera-se do alunado boa aptidão acerca do letramento visual, 
além da identificação de implicaturas. No caso do gênero Charge, essa assertiva é 
preponderante para que se possa compreendê-lo em sua totalidade. Por essa ra-
zão, destacamos que o sucesso do processo de compreensão leitora na prática de 
ensino de linguagens se efetiva quando o leitor sabe interpretar textos tanto verbais 
quanto imagéticos, assim como também detectar e compreender os implícitos, o 
que exige do professor formação continuada sobre os estudos da multimodalidade.
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O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA TENDO COMO 
APORTE O TEXTO LITERÁRIO

ELISANNA RODRIGUES MOTA (UPE)

Introdução

Inúmeros questionamentos surgem a cada novo estudo sobre a importância 
da Literatura na grade curricular das escolas. Levando-se em consideração que nos-
so país não tem a cultura do “ato de ler”, e fala-se “ato de ler” por prazer e não por 
imposição, pela obrigação de uma avaliação escolar. Sabe-se, e é notório, o fato de 
que, no Brasil, poucas são as pessoas que têm como hábito a prática da leitura.

Levando isso à sala de aula, está estabelecido sistematicamente o problema. A 
partir daí várias discussões são formadas como a importância que se atribui à Lite-
ratura pelos órgãos responsáveis pela estruturação e elaboração das leis de ensino 
sistemático do Brasil.

Portanto, analisa-se aqui: qual será a visão que os Parâmetros Curriculares Na-
cionais (PCN’s) fazem sobre o ensino de Literatura.  Forma-se então um lastro para 
novas discussões, isto porque se pôde observar que, mesmo sabendo que um cida-
dão pode ser bem formado com o auxílio da leitura literária os PCNs relegam à Li-
teratura um lugar meramente ilustrativo no que diz respeito ao ensino desta como 
disciplina escolar. Na verdade, o que chama mais atenção é o trato que se dá a esta 
disciplina no Ensino Médio.

O presente artigo tem por objetivo apresentar uma proposta de junção entre 
Literatura e Língua Portuguesa em uma mesma disciplina. Isto porque se percebe 
que novos caminhos estão sendo trilhados em sala de aula, pelos professores de 
Língua Portuguesa, caminhos estes que têm como base o ensino dos gêneros para 
um melhor desenvolvimento na leitura e na produção textual. É nesse contexto que 
o gênero literário atua como suporte para estimular a leitura e o senso crítico dos 
alunos. 
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Para que haja uma boa aprendizagem, no uso da língua, se faz necessário a lei-
tura e mais precisamente o que vai nortear e desenvolver a criticidade do discente 
é o trabalho com o gênero literário, que não precisa ser apenas em aulas de Litera-
tura, mas também, e por que não, nas aulas de Língua Portuguesa, já que o gênero 
literário em questão nesta discussão é constituído em Língua Portuguesa. 

A visão dos PCNs sobre a junção da literatura no ensino de 
língua portuguesa

Partindo de uma leitura mais aprofundada dos Parâmetros Curriculares Nacio-
nais(PCN) percebe-se uma grande diferença entre a teoria e a prática, ou por assim di-
zer, percebe-se um discurso teórico que não está de acordo com a necessidade prática 
dos alunos, em especial do Ensino Médio, no que diz respeito ao ensino de Literatura.

Sobre este assunto é de máxima importância o que diz WILLER, 2002, em seu 
artigo publicado na internet para a “Agulha	Revista	de	Cultura” no qual se percebe 
que os PCNs transitam entre um discurso muito bem elaborado sobre a importân-
cia da Literatura e ao consumismo sistemático para o vestibular.

Ainda não havia examinado os Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ministério da Educação, PCNs, documentos que orientam o ensino bra-
sileiro, mostrando como devem ser postas em prática suas diretrizes. 
Aberrações como a difusão de coletâneas de ‘literatura para vestibular’ 
e a atualização de ‘fichas de leitura’ instrumentos para desestimular o 
estudante, são anteriores aos Parâmetros Curriculares. 

Willer enfatiza, por assim dizer, a pouca mudança no que diz respeito ao ensino 
de Literatura. Conceitos que persistem em um único e ultrapassado objetivo, que é 
a formação do estudante do Ensino Médio, na área da Literatura, como mero deco-
dificador de fórmulas prontas sobre escolas literárias e suas principais característi-
cas. E este conceito é transmitido para o livro didático e, em algumas vezes, na for-
mação do próprio professor de Língua Portuguesa e Literatura. Sobre este aspecto 
LAJOLO(2008,pp. 15-16.) nos faz perceber que os textos didáticos se transformam 
em objetos consumíveis e como todo bem consumível, um dia caí em desuso.
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O texto, em sala de aula, é geralmente objeto de técnicas de análise re-
motamente inspiradas em teorias literárias de extração universitária. 
Mas, se no âmbito universitário a teoria literária pode ainda preservar 
uma semântica geral do texto, na transposição das ditas teorias para o 
contexto didático esse sentido maior costuma adelgaçar-se e rarefazer-
se, a ponto de ficar quase irreconhecível. Na escola, anula-se a ambi-
guidade, o meio-tom a conotação – sutis demais para uma pedagogia 
do texto que consome técnicas de interpretação como se consomem 
pipocas e refrigerantes.

É desta forma, citada tanto por Willer quanto por Lajolo, ambos estudiosos e 
pesquisadores da Língua Portuguesa e da Literatura, que se encontra, nas escolas 
brasileiras, o ensino destas disciplinas citadas.

Percebe-se, portanto, analisando e confrontando os estudos de Lajolo e Willer 
com os textos dos PCNs que, embora os Parâmetros Curriculares Nacionais atribu-
am uma certa importância à Literatura, esta importância é feita de uma forma rasa, 
até porque para os PCNs a Literatura é mais vista como arte do que como disciplina 
dotada de total e irrefutável importância para a formação intelectual do aluno – lei-
tor – cidadão. Vejamos o que nos falam os PCNs.

Num piscar de olhos, porém, as mudanças impuseram-se: o rápido de-
senvolvimento das técnicas, a determinação do mercado, da mídia e o 
centramento no indivíduo (em detrimento do coletivo) provocaram a 
derrubada de valores, um a um [...]
Imersos nesses tempos, mais do que nunca se faz necessária a per-
gunta: por que ainda a Literatura no currículo do ensino médio se seu 
estudo não incide diretamente sobre nenhum postulado desse mundo 
hipermoderno? (PCNEN, p.52. 2006)

Antes de mais nada, é mais do que importante destacar aqui que não se afir-
ma que os PCNs não dão importância ao ensino da Literatura no Ensino Médio. O 
que se discute neste estudo é a pouca ou desvirtuada importância que se dá a esta 
disciplina como uma das principais na formação do indivíduo enquanto cidadão atu-
ante e crítico na, e para, a sociedade.



196

XXVI Jornada do Gelne

Tendo como base todas estas afirmações, que foram estudadas e citadas por 
diversos estudiosos da Língua Portuguesa, um ponto de grande relevância nos é apon-
tado e também entra em questão que é, o fato de que, se os PCNs não atribuem à Lite-
ratura o seu valor de direito, estes Parâmetros Curriculares muito menos fazem alusão 
ao que poderia vir a ser uma boa forma de incentivar a prática da leitura na escola ou 
fora da mesma, que é a junção do ensino da Língua Portuguesa ao de Literatura.

Surge assim mais um paradoxo entre teoria e prática. Os PCNs, em toda a sua 
orientação pedagógica, oferecida (ou até mesmo incutida) aos professores de Lín-
gua Portuguesa, não fazem alusão à junção do ensino de Língua Portuguesa tendo 
como suporte fundamental a Literatura com toda a sua riqueza de textos literários.

O que se percebe é que os PCNs fazem referência à Literatura como uma ma-
téria isolada da disciplina de Língua Portuguesa e sugerem textos literários apenas 
como apoio fortuito durante o desenvolvimento da aula.

Surge o novo: nova prática – língua portuguesa e literatura em 
uma mesma disciplina

Há uma linha de convergência entre ensino de Língua Portuguesa e Literatura, 
ambas trabalham e têm como viga mestra a língua e o uso que se faz desta. Por-
tanto, nada mais cabível do que em sua prática pedagógica, o professor de Língua 
Portuguesa e Literatura formarem-se ou transformarem-se em um só ser.

O que se deve haver nas escolas, hoje, é a junção destas duas disciplinas, até 
porque uma é o complemento da outra. Se nas aulas de Português se trabalha as 
regras de gramática é na Literatura que se faz uso destas regras. Sobre essa prática 
CHIAPPINI (2008) revela:

Nos últimos vinte anos, com o aprofundamento dos estudos de linguís-
tica e de teoria literária, tem ficado cada vez mais claro que o material 
com que trabalha a literatura é fundamentalmente a palavra e que, por-
tanto, estudar literatura significa também estudar língua e vice-versa.

Esmiuçando esta ideia pode-se dizer que, o estudo das regras gramaticais pode 
partir de determinado texto literário. Trabalhar-se-ia com o aluno todo um enuncia-
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do de contextualização das regras gramaticais fazendo com que o aluno-leitor per-
ceba as várias formas de uso das normas a partir da visão literária do texto.

Esta prática pedagógica do professor trará para o aluno-leitor um aprofun-
damento a partir do momento que determinados aspectos serão acentuados na 
aprendizagem, como melhor interpretação dos fatos e das ideias contidas no texto 
literário; contextualização das normas gramaticais fazendo com que os alunos-lei-
tores percebam a polissemia das palavras da língua portuguesa; auxílio no conhe-
cimento de mundo, aguçando a capacidade de várias interpretações lógicas a res-
peito do texto, entre outros fatores ligados ao processo de ensino do uso da língua.

O que se percebe é que ainda hoje há uma dicotomia estabelecida no ensino 
de Língua e Literatura o que dificulta o trabalho do professor e o entendimento do 
aluno. Fala-se na mudança da práxis do professor de Língua Portuguesa e Literatura 
no Ensino Médio. Mudança esta que visa unir estas disciplinas deixando com que o 
aluno perceba o valor do texto literário para sua formação sócio-cognitiva e atrelar a 
estes textos as regras formadoras da língua que também são de suma importância.

Cabe ao professor se preparar mais, conhecer mais, ter propriedade de seu 
saber em relação à disciplina que ele trabalha, deve ter preparo intelectual, porque 
este professor é que formará a consciência do aluno-leitor. O que não se pode mais 
haver é, professor esperar que programas padronizados de educação, elaborados 
pelos governos sejam os principais regentes em sua prática cotidiana. Sobre este 
embate nos fala Sírio POSSENTI(2008, p. 38).

Frequentemente, pesquisadores são chamados para falar a professores, 
na esperança de que aqueles apresentem um programa de ensino que 
funcione. Em certas circunstâncias, espera-se que tal programa funcio-
ne sem qualquer outra mudança na escola e nos professores. Espera-se 
que os especialistas tragam propostas práticas.

O modo como o professor direcionará a sua prática no trabalho com os gêne-
ros literários é a peça fundamental nesse processo de ensino e aprendizagem dos 
usos da língua.

Por mais que os PCNs queiram se eximir a esta pretensa prática de ensino per-
cebe-se que esta junção é uma das formas de melhor trabalhar o ensino da Língua 
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e da Literatura. O que se faz de suma importância na vida pedagógica do professor 
é, como nos diz, mais uma vez, POSSENTI (2008, pp. 32-33):

É necessário uma revolução. Para que o ensino mude, não basta emen-
dar alguns aspectos. No caso específico do ensino de português, nada 
será resolvido se não mudar a concepção de língua e de ensino de língua 
na escola (o que já acontece em muitos lugares, embora às vezes haja 
palavras novas numa prática antiga).

A formação do professor é a alavanca para começar a superar as dificuldades 
da sala de aula. Quanto mais bem informado e qualificado for o professor mais 
chance se há de começar a se pintar um novo quadro no que diz respeito ao ensino 
de Língua Portuguesa aliado ao de Literatura.

Sequência didática na prática inovadora da junção disciplinar 
língua portuguesa e literatura

Valorizar o conhecimento assistemático do educando é base para trabalho de 
qualquer educador. Em especial no que diz respeito ao professor que trabalha com a 
língua. Este ato de valorizar o conhecimento prévio do aluno é imprescindível, pois é a 
partir deste conhecimento internalizado e adquirido pelo discente que o professor de 
Português e Literatura poderá desenvolver sua práxis e obter melhores resultados.

Foi com base neste conhecimento prévio do aluno que surgiu o método de 
ensino mais discutido e debatido atualmente, principalmente no ensino de Língua 
Portuguesa, que são as sequências didáticas.

Mais uma vez entra em pauta a formação do professor e a sua prática, sua di-
dática. Isto porque, para trabalhar a sequência didática em suas aulas o professor 
deverá ser um conhecedor do assunto a ser trabalhado em suas aulas. É necessário 
se conhecer bem a teoria para colocá-la em prática. Faz-se necessário ao professor 
que ele tenha um aporte no que tange a sua teoria e consequentemente na aplica-
ção desta em sua prática.

É imprescindível que teoria seja absorvida e resignificada na prática pedagógi-
ca. Quando Marcuschi fala sobre sequências didáticas ele tem como base o uso de 
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textos que fazem parte do cotidiano do aluno. A máxima defendida neste estudo, 
feito por Dolz e Schnewly, é a de que seja trabalhado de forma teórica e prática 
os gêneros textuais. Desta forma o aluno passa a entender, na prática, como são 
formados os diversos gêneros textuais que são utilizados pelos próprios alunos no 
cotidiano.

Como as sequências didáticas têm por objetivo explorar ao máximo as diversas 
etapas no conhecimento e elaboração de um texto elas são mais um incentivo ao 
hábito da leitura. Desenvolvendo em suas aulas a prática das sequências didáticas 
o professor desperta no aluno o senso crítico e consequentemente a capacidade de 
conhecer para poder resignificar.

A partir do uso das SDs os professores de Língua Portuguesa e Literatura po-
dem fundir estas disciplinas fazendo com que textos literários sejam trabalhados 
para contextualizar as normas gramaticais.

Como para realizar as sequências didáticas o professor deverá a priori selecio-
nar os textos literários e logo após indicá-los à leitura, os alunos já terão um contato 
menos tecnicista com o texto. Neste caso o que se propõe aqui é que seja desen-
volvido um trabalho com alunos do Ensino Médio perante a disciplina de Língua 
Portuguesa e Literatura no qual seja dissipado o ranço de que as aulas de Português 
são enfadonhas e de que as aulas de Literatura servem apenas para indicar datas e 
estilos de autores e escolas literárias.

Os procedimentos para o desenvolvimento desta sequência didática, que visa 
a junção da gramática e textos literários em um só corpus, seguiriam os mesmos 
módulos de uma SD demonstrada por Marcuschi, apenas o tempo delimitado seria 
um pouco mais amplo, isto porque seria necessário o estudo de obras completas e 
não de trechos de textos literários. Trabalhar partes de textos pode fazer com que 
este texto perca o seu sentido real e dê margens a interpretações fora do contexto. 
Neste caso não teria êxito o trabalho do professor e do aluno.

Os procedimentos propostos aqui serão os seguintes: 

Módulo 1

1 - Apresentação do contexto histórico e literário em que está inserida a 
obra “O cortiço”;
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2 - Apresentação do autor Aluísio Azevedo;
3 - Momento de leitura da obra literárias escolhida;
Logicamente durante este tempo o professor fará a apresentação da obra 
em estudo, como também é este o momento de apresentar as caracterís-
ticas e estilos da escola literária, na qual “O cortiço” está inserido, posto 
que essas características serão determinantes para o entendimento do 
texto. 
4 - Formação de grupos para expor as ideias críticas sobre os temas abor-
dados na obra em estudo.

Módulo 2

1 - Neste período serão destinadas aulas para que o professor possa se 
inteirar dos procedimentos estabelecidos pelos grupos para que possam 
expor de forma prática uma produção textual;
A partir deste momento os alunos já poderão começar a construir pe-
quenos contos que tenham predominância dos estilos e características da 
escola literária estudada.
2 - Análise dos trabalhos realizados pelos alunos;
Neste momento o professor deverá identificar e expor os problemas na 
produção textual, para que estes sejam melhorados e com o início do mó-
dulo final estejam os alunos aptos a elaborarem textos de acordo com 
suas características.
3 - Exposição final dos textos elaborados.

Módulo 3

Momento final da sequência didática, que deve ter como objetivo a apre-
sentação da produção dos textos desenvolvidos pelos alunos. Apresenta-
ção feita através dos grupos. Esta parte poderá ser feita em duas etapas. 
A primeira etapa seria com uma rodada de leituras para que cada grupo 
pudesse apreciar o trabalho um do outro. Na segunda etapa poderia ser 
feita uma dramatização dos textos e neste caso o aluno teria um contato 
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maior com a época e com alguns costumes ligados à sociedade da escola 
literária estudada, como também da obra em estudo, “O cortiço”.

Com este tipo de trabalho o professor estará integrando duas disciplinas que 
são Português e Literatura, além de aguçar o hábito do gosto pela leitura, tanto na 
sala de aula quanto fora da mesma.

Com base em tudo isto que foi exposto neste capítulo percebe-se que, a ino-
vação e o bom desempenho no ensino de Língua Portuguesa e Literatura no Ensino 
Médio só será possível com a participação ativa do professor. É a figura do docente 
que poderá induzir, ou influenciar o aluno para que este compreenda a importância 
da leitura em sua vida.

As contribuições de “O cortiço” para incentivar a interpretação 
e o senso crítico do aluno no ensino médio

Por se tratar de um texto literário de cunho social, “O cortiço” ajudará a ampliar 
o universo interpretativo do aluno leitor.

Com base no objetivo principal da escola que é, formar cidadãos para a vida 
em sociedade, esta obra naturalista de Aluísio Azevedo, se encaixa perfeitamente 
no propósito sócio-interacionista da escola no Brasil.

É no Ensino Médio que se fará um arremate no aprendizado, que se inicia des-
de as séries iniciais. No que tange à leitura e interpretação de texto, é um trabalho 
que se deve começar proporcionalmente desde o início da vida escolar do indivíduo. 
No momento em que chegar ao Ensino Médio o aluno deverá ser capaz de identifi-
car e saber interpretar diferentes tipos e gêneros textuais.

A partir do instante em que se conclui o Ensino Médio, este aluno deve perce-
ber que a leitura literária será a ponte que o conduzirá a uma boa vivência social.

Para isso se faz necessário que além, é claro, de se trabalhar o cunho estético 
e até mesmo técnico de todas as escolas literárias, para o vestibular, que também 
é importante, porém não absoluto na vida do aluno, é de extrema importância se 
estudar o cunho histórico e social das escolas e textos literários para que se possa 
melhor formar o leitor-crítico.
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Seguindo este ponto de vista é mais do que viável que o professor reserve um 
momento a mais em suas aulas de Língua Portuguesa, aliada às aulas de Literatura, 
para estudar, analisar e debater as características, estilo e história do Naturalismo.

Isto se deve ao fato de que, como representante maior do Naturalismo no Brasil 
está Aluísio Azevedo e sua obra mais representativa que é “O cortiço”. Com a leitura 
e análise desta obra naturalista, o aluno do Ensino Médio será conduzido para um 
mundo em que os problemas sociais são o enfoque principal em uma obra literária.

Um dos traços marcantes do “O cortiço” é que Aluísio Azevedo retrata com fa-
cilidade para o leitor, os conjuntos humanos, fazendo uma análise de tipos sociais, 
porém o baluarte do naturalismo não analisa estes tipos sociais de forma aleatória 
ou meramente ilustrativa, estes tipos se manifestam como consequência do meio 
em que vivem. Sobre isto nos fala TUFANO (2006):

Buscando-se na documentação-observação-experimentação, metodolo-
gia própria das ciências, Aluísio Azevedo, segundo relatos contemporâne-
os, conheceu pessoalmente os cortiços, visitando-os e até mesmo alugan-
do um quarto num deles. A intenção era estudar os mecanismos desta 
sociedade a fim de fazer vir à tona as leis que a regem, superando assim o 
subjetivismo romântico e alcançando o máximo de verossimilhança.

Conclui-se portanto que o aluno do Ensino Médio ao ler a obra literária “O 
cortiço” terá a capacidade de fazer uma interpretação pautada na aproximação da 
realidade exposta na obra em questão com a realidade do próprio aluno-leitor.

Uma das características expressivas de Aluísio Azevedo é a ousadia. Em “O 
cortiço” o escritor chegou a abordar temas que até então não eram tratados aber-
tamente pela sociedade da época, que eram o sexo como força instintiva e determi-
nante de diversas atitudes irracionais, ou seja, animalescas das personagens, como 
também um tema ainda mais ousado que é a homoafetividade.

Dentro de todo esse leque de temas sociais inclusos em “O cortiço”, o profes-
sor poderá expandir possibilidades de estudos utilizando esta obra naturalista para 
trabalhos de pesquisa. Há várias possibilidades de temas como diferenças sociais, 
(tema bastante atual e bem discutido), sexualidade, a mistura de raças no Brasil, a 
condição feminina no Brasil desde a época de “O cortiço” – século xIx – até a atual, 
o meio como determinante para a formação do indivíduo, entre outros.
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Vê-se então, diante de tudo o que foi analisado, que Aluísio Azevedo congregou 
em “O cortiço” boa parte dos fatores sociais que podem levar o indivíduo à degra-
dação humana.

Por este motivo “O cortiço” continua com temas mais do que atuais. O que Aze-
vedo caricaturou, através das palavras, em suas personagens não foge muito do co-
tidiano da sociedade atual. E é nesse cenário que o estudante do Ensino Médio está 
inserido. Desta forma, o professor de Língua Portuguesa aliado ao de Literatura 
poderá enfatizar a interpretação do texto trazendo para perto do aluno leitor, para 
realidade do aluno a realidade que está denunciada na obra naturalista azevediana 
“O cortiço”.

Fazendo isto o professor mostrará ao aluno-leitor-crítico, que a obra “O cor-
tiço” de Aluísio Azevedo é um aporte indispensável na área das ciências humanas, 
posto que esta obra traz uma análise crítica e analítica da vida social, não só aqui no 
Brasil, como também em outros países do mundo.

Percebe-se, pois, que Língua Portuguesa e Literatura fundidas em uma única 
disciplina, com o objetivo de formar leitores competentes é uma maneira de resga-
tar não só o gosto pela leitura literária, mas também, através desta leitura resgatar 
a cidadania do aluno.
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O GÊNERO TEXTUAL: UMA FERRAMENTA DIDÁTICO-
PEDAGÓGICA EM SALA DE AULA

EDILENE RITA SOBRINhO RAMOS (UFPB)
JOSETE DE MARINhO LUCENA (UFPB)

Introdução

O presente trabalho tem a finalidade de apresentar um roteiro de atividades 
para o trabalho em sala em aula com o Gênero Textual “charge”, através de uma se-
quência didática. Repensar a prática pedagógica do professor de língua portuguesa 
deixa de ser necessidade e passa a ser prioridade, visto que a realidade de muitas 
das atividades propostas em sala de aula, principalmente, as de leitura, escrita e 
produção textual (entendidas como atividades diferenciadas), encontram-se proble-
mática no âmbito das escolas.

A opção pela aplicação de atividades está voltada para as estratégias didático
-pedagógicas que o professor pode articular em sua prática metodológica visando 
à necessidade de um ensino de leitura e escrita que possibilitem ao alunado no-
vas concepções e reflexão da linguagem verbal e não verbal. Também recuperar os 
conhecimentos prévios acumulados pelos que já vivenciaram o ensino de Língua 
Portuguesa em outra fase do ensino, pois acreditamos que um dos grandes desa-
fios da escola nos dias atuais é criar mecanismos eficazes para que o aluno possa 
assumir os diversos tipos de discursos e consequentemente produzirem textos de 
qualidade.

O objetivo geral foi refletir sobre o uso da charge e sua contribuição para o 
desempenho de uma leitura crítica no processo de ensino-aprendizagem de Língua 
Portuguesa. E os específicos foram; compreender a influência da leitura da charge 
no processo de ensino aprendizagem da leitura; ler e interpretar charges, atentando 
para a intencionalidade específica desse gênero: fazer crítica por meio do humor; 
conhecer alguns mecanismos linguísticos e visuais presentes nas charges e propor 
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atividades que atenda competências e conteúdo que podem ser mobilizados, ati-
vando diferentes capacidades e operações de linguagem.

Para o corpus do trabalho será demonstrado modelo e aplicações de ativida-
des de leitura e produção textual com o gênero charge a partir de uma sequência 
didática, com o intuito de responder as inquietações e insatisfação perante a reali-
dade na qual se encontra o ensino da leitura e escrita nas escolas públicas. Dessa 
maneira, a sequência está composta por 8 etapas equivalentes 10 aulas distribuídos 
nos eixos; leitura e escrita, oralidade e análise linguística. Com apresentação do gê-
nero e seus elementos constituintes.

Neste trabalho, será apresentado ao aluno definição do gênero textual, seu 
meio de circulação e suporte. Sob a base teórica de ANTUNES (2009), LERNER (2002), 
MARCUSCHI (2008), PEREIRA (2006), entre outros autores que defendem que o es-
tudo da língua vai muito além da análise metalinguistica. Para melhor compreensão 
do assunto iniciaremos com a fundamentação teórica que embasa este trabalho.

Em seguida apresentamos a metodologia, a qual descreve a sequência didá-
tica e como o trabalho que gênero textual pode ser desenvolvido. Para tanto, ini-
cia-se com perguntas investigativas a respeito do gênero para nortear os alunos e 
exposição de algumas imagens destacando as inúmeras charges que circulam na 
sociedade, sobre os variados assuntos discutidos e depois solicitar as atividades 
subseqüentes. 

Fundamentação teórica

Definição	de	gênero	textual

Os gêneros textuais são a organização da língua e sua manifestação nas diver-
sas situações de comunicação, surgem como forma de atender as necessidades de 
comunicação do ser humano. Os mesmos são moldados de acordo com o contexto 
social e histórico, podendo surgir novos gêneros e desaparecer com o passar do 
tempo. Segundo Marcuschi (2008, p.19) os gêneros textuais são “entidades sóciodis-
cursivas e formas de ação social incontornáveis de qualquer situação comunicativa”. 
São determinados nos textos orais ou escritos, de acordo com as suas característi-
cas, pois cada gênero textual possui estruturas e estilos próprios.
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Os gêneros textuais são definidos por Marcuschi (2008, p. 155) como todos os 
textos encontrados no dia a dia, apresentando padrões sociocomunicativos, com 
características definidas por funções, objetivos e estilos realizados na integração 
com o outro, “hoje, gênero é facilmente usado para referir uma categoria distintiva 
de discurso de qualquer tipo, falado ou escrito, com ou sem aspirações literárias” 
(MARCUSCHI, 2008, p.147).

Em relação aos gêneros textuais, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN 
1998), apresentam uma nova abordagem para o Ensino de Língua Portuguesa, dan-
do grande ênfase ao trabalho com textos, considerando sua importância para a 
sociedade. Essa nova concepção de gênero enfatizada pelos PCN, como forma de 
inclusão e participação do sujeito ativo na sociedade, assumindo um importante 
papel no processo de ensino-aprendizagem, surgindo como um convite às novas 
práticas pedagógicas dentro da política educacional do Brasil. Seguindo a mesma 
estrutura bakhtiniana de linguagem, os PCN enfatizam que:

Todo texto se organiza dentro de determinado gênero em função das 
intenções comunicativas, como parte das condições de produção dos 
discursos, as quais geram usos sociais que os determinam. Os gêneros 
são, portanto, determinados historicamente, constituindo formas relati-
vamente estáveis de enunciados, disponíveis na cultura. (PCN EF, 1998, 
p. 21).

Dessa forma, o ensino de língua portuguesa, de acordo com os PCN, deve ser 
conduzido a partir de práticas discursivas que permitam aos alunos reconhecer os 
diferentes gêneros e textos como formas de compreender, exercitar e utilizar suas 
habilidades linguísticas em sociedade, garantindo a formação de sujeitos críticos e 
conscientes.

O gênero charge: uma ferramenta didática pedagógica

Sabemos que a linguagem está presente ativamente em nossa realidade. Por-
tanto, é fator primordial no ensino, o exercício constante da leitura (compreensão) e 
produção textual servindo como pretexto para o estudo da língua de maneira con-
textualizada. Desta maneira, o trabalho com o gênero charge em sala de aula pode 
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ser desenvolvidos por meio de uma visão interacionista, procurando contextualizá
-la, evitando assim, procedimentos antagônicos e pouco eficazes.

Faz se necessário compreender termo, Charge, pois vem de um empréstimo 
linguístico, do francês, que significa carregar, exagerar. Este gênero ficou conhecido 
como a maneira de retratar a realidade com a ajuda das imagens, caricaturas e das 
palavras.

Sem o contexto, é impossível interpretar a charge e, com o distancia-
mento temporal em relação ao fato, a charge vai perdendo sua capa-
cidade de comunicação. A charge é um tipo de registro da história que 
necessita para uma interpretação aberta estar relacionada aos eventos 
políticos e culturais de seu tempo (NERY, 1998, p. 87).

Este gênero aborda uma maneira harmoniosa os dois tipos de linguagens: a 
linguagem verbal e a linguagem não verbal, e é vasto em recursos linguísticos. Possui 
um estilo de ilustrações que tem por função satirizar algo, fazendo uso de caricaturas 
carregadas de exagero nas características das personagens abordadas pela charge. 
É a partir disso que surge a possibilidade de ensino não apenas da leitura, mas tam-
bém da escrita da língua portuguesa através de uma análise das charges. Em relação 
aos aspectos que auxiliam o desenvolvimento de atividades com a utilização das 
charges no trabalho e no desenvolvimento da leitura, fazemos referência a Pereira:

1) o material dos textos chargísticos compõem um manancial pouco 
explorado no contexto escolar, embora sejam exuberantes e dignos de 
análise; 2) a intertextualidade é um recurso produtivo em sala de aula 
para subsidiar a competência argumentativa dos alunos a partir de rela-
ções lógico-discursivas trazidas à tona pelo gênero charge, que tem em 
sua natureza, a capacidade de abordar temas polêmicos como a política, 
a religião, os conflitos sociais etc.; 3) as charges estão presentes no dia a 
dia em jornais, revistas, outdoors, além de provocarem o humor e, con-
sequentemente, o prazer no leitor (PEREIRA ,2006)

O estudo por meio de gêneros textuais favorece o trabalho interdisciplinar, po-
dendo ser utilizado para a articulação das atividades escolares em diversas áreas do 
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conhecimento. Sejam enunciações orais ou escritas, os gêneros textuais trazem sua 
dinamicidade pela diversidade de tipologias e domínios em que se inserem.

Como o gênero textual pode contribuir no processo do ensino-
aprendizagem da leitura?

A leitura se faz presente em todos os níveis do ser humano inserido na socie-
dade e é a base para o acesso à cultura e a aquisição de conhecimentos. Cada vez 
mais, a leitura está sendo exigida pelo próprio ser que deseja se informar.  Ler é 
compreender e interpretar o código escrito de modo que o leitor busque um obje-
tivo desejado.

O leitor ativo e competente seleciona os textos do seu interesse que possam 
suprir as suas necessidades, dessa maneira a leitura pode ser autônima, colabo-
rativa, programada e de escolha pessoal.  Para Geraldi (2002) a leitura se distribui 
em quatro dimensões que fornecem subsídios para o aluno manter contato com 
o texto. São elas: leitura-busca de informações, leitura-estudo do texto, leitura do 
texto-pretexto, leitura-frieução do texto.

Dessa forma, o conhecimento que o indivíduo tem é a “chave” para desencade-
ar uma compreensão satisfatória do assunto a ser estudado e analisado. O conheci-
mento de mundo é fator primordial para a consolidação da leitura de forma critica e 
consciente. A leitura para se realizar com êxodo e concreta é necessário que o leitor 
resgate um conhecimento armazenado sobre algo referente ao texto lido e fazer 
inferência relacionando-as com as informações do texto.

Antunes (2009, p. 52) afirma: “De fato, um programa de ensino de línguas, com-
prometido com o desenvolvimento comunicativo dos alunos, somente pode ter 
como eixo o texto, em todos esses e outros desdobramentos”. Bem como os Docu-
mentos oficiais – por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais – defenderam, 
explicitamente, que o uso da língua, em textos orais e escritos, é que deveria ser o 
eixo do ensino. E para trabalhar com o texto Antunes (2009) descreve a importância 
dos gêneros textuais dizendo:

Conhecer os diferentes gêneros que circulam oralmente ou por escrito 
faz parte de nosso conhecimento de mundo, de nosso acervo cultural. 
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O conceito de ‘gêneros textuais’, portanto, retoma – ampliando-o em en-
tanto- um pressuposto básico da textualidade: o de que a língua usada 
nos textos-dentro de um determinado grupo- constitui uma forma de 
comportamento social (ANTUNES, 2009, P. 54).

Concordamos que “a leitura é um processo interativo, no sentido de que os 
diversos conhecimentos do leitor interagem em todo momento com o que vem da 
página para chegar à compreensão”. (KLEIMAN, 1997, p. 17). A leitura é entendida 
nessa produção como um fenômeno em que sua aprendizagem implica entender 
como os textos funcionam nas diversas práticas socioculturais. Considerando essa 
assertiva, o leitor tem a oportunidade de entender como os textos funcionam nos 
mais diversos lugares sociais e elegem estratégias necessárias para construir senti-
dos possíveis para os enunciados apresentados.

Segundo Lerner (2002, p.28) o maior desafio de se trabalhar com a escrita em 
sala de sala é conseguir que os alunos cheguem a ser produtores	de língua escrita, 
conscientes da pertinência e da importância de emitir certo tipo de mensagem em 
determinado tipo de situação social, em vez de se treinar unicamente como “copis-
tas”. Esta visão de abstração da língua para com o indivíduo vimos desde o momen-
to que foi conceituado o que é língua na concepção de Saussure, ao afirmar que  
a língua é  um sistema fechado fora do controle do usuário, o qual é questionado 
sistematicamente através da estrutura fixa da língua.

Lerner (2002) também acredita que a capacidade de produzir textos não está 
preso a padrões estruturais da língua, mas é um desafio promover a descoberta e 
a utilização da escrita como instrumento de reflexão sobre o próprio pensamento, 
como recurso insubstituível para organizar e reorganizar o próprio conhecimento, ao 
em vez de manter os alunos na crença de que a escrita é somente um meio para re-
produzir passivamente, ou para resumir, sem reinterpretar, o pensamento de outros.

Ainda na visão da autora:

O necessário é fazer da escola uma comunidade de escritores que pro-
duzem seus próprios textos para mostrar suas ideias, para informar 
sobre fatos que os destinatários necessitam ou devem conhecer, para 
incitar seus leitores a empreender ações que consideram valiosas, para 
convencê-los da validade dos pontos de vista ou das propostas que ten-
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tam promover, protestar ou reclamar, para compartilhar com os demais 
uma bela frase ou um bom escrito, para intrigar ou fazer rir (LERNER 
p.18, 2002).

Metodologia

A pesquisa se caracteriza como pesquisa ação a qual o professor/pesquisador 
participará com ações diretas em sala de aula, selecionando textos e materiais didá-
ticos que refletirá tanto no aluno com em sua própria prática. Este tipo de pesquisa 
tem uma base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com 
uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores 
e participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 
modo cooperativo ou participativo.

A princípio, o que a caracteriza é a opção pela interpretação do fenômeno a ser 
observado, predominando a capacidade de análise dos dados, de cunho subjetivo. 
De acordo com Bortoni (2011, p. 58) “a pesquisa qualitativa reconhece que o olho do 
pesquisador já é uma espécie de filtro no processo de interpretação da realidade 
com a qual se defronta”. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e 
o pesquisador é o instrumento-chave para descrever a realidade investigada.

Elaboração da sequência didática

A referente sequência didática tem o objetivo de apresentar o gênero textual 
charge visando trazer para sala de aula as diversas possibilidades de reflexão críti-
ca do texto verbal e não verbal, suas características, especificidades e situações de 
uso, dando ênfase através do humor irônico as temáticas; política, educação e eco-
nomia, a partir de vários momentos de leitura dirigida e contextualizando a crítica 
político-social e educacional.

Estratégias didáticas

• Uso direto de charges – verificação do conteúdo significativo e a estrutura;
• O emprego da linguagem verbal e não verbal, da ironia;
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• Leitura crítica das charges; 
• Verificação dos discursos em giram entorna do gênero que estão atrelados;
• Discussões sobre temas sociais atuais; 
•  Criação de charges a partir de imagens e discussão de outros modelos; 
• Elaboração de um painel com as produções das charges relacionado às pro-

blemáticas político-social, econômico e educacional da comunidade escolar 
em que vivem os alunos.

Foco na aprendizagem

• Demonstrar e caracterizar o estudo com os gêneros textuais;
• Inferir uma informação Implícita e explícita em um texto;
• Apontar a problemática de um texto;
• Interpretar a linguagem da charge, propagandas dentre outros;
• Identificar efeitos de Ironia ou Humor em textos diversos.

Conteúdo

• O gênero textual charge;
• Linguagem verbal e não verbal;
• Estrutura Textual da charge;
• O emprego da ironia;
• Contexto situacional da charge: político, social, econômico e educacional.

Descrição das atividades

Perguntas investigativas que serão feitas diante das charges apresentadas em 
sala:
• 
• Quem é o autor?
• Onde foi publicada?
• Qual é o assunto da charge?
• Qual é a crítica apresentada?
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• Em que está baseada a Ironia?
• É possível associar esta situação com a realidade que vivemos? De que ma-

neira?
• Qual linguagem presente?
• Qual o conteúdo significativo ou problemática presente na charge?

Etapas

Etapa	1

Apresentação do gênero e seus elementos constituintes e exposição de algu-
mas charges como exemplos, objetivando verificar a  percepção reação dos alunos 
diante do gênero. Enfatizando a forma como o chargista retrata suas personagens 
caracteriza-se pelo exagero. Os personagens mais retratados pelos chargistas são 
políticos, artistas de televisão e jogadores de futebol. Assim, observando se já pos-
suem algum conhecimento prévio sobre esse gênero; identificação das caracterís-
ticas deste gênero (meio que é veiculado, intenção do autor ao produzi-la; qual a 
crítica ou ironia apresentada?).
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Etapa	2

Eixo Leitura e Oralidade: dividir a turma em grupos e pedir que eles escolham 
duas charges para analisar. Solicitar que façam a leitura das imagens das charges, 
chamando a atenção para o que está sendo exibido no contexto situacional das 
charges e fazer a Inferência de qual crítica político-social está sendo exibida e para 
quem.

Etapa	3

Eixo: Leitura e Escrita: após a leitura de imagens, que se propôs a verificar as 
hipóteses dos alunos sobre de qual tema trata a charge, os integrantes do grupo 
irão ler e interpretar os textos da charge e socializar com a turma sua compreensão.

ATIVIDADE
Leia as charges e observe o conteúdo significativo das intenções intrínse-
cas presente. Comente a respeito das temáticas e o emprego da lingua-
gem verbal e não verbal.
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Etapa	4

Eixo Leitura e Oralidade: apresentação de audiovisual com o tema “Educação 
Pública Brasileira” retratando o cotidiano na escolar é resultado de um compilado 
de várias charges que expressam um pouco da educação pública que retratam a 
diversidade no campo político-social e educacional brasileiro. Em seguida fazer uma 
roda de conversa para discutir com os alunos o que essas charges têm a ver com o 
contexto político atual do Brasil. Momento de intervenção dos alunos apresentando 
seus pontos de vista, relacionando o contexto em que vivemos e possíveis soluções 
que são cabíveis para as problemáticas discutidas.

Etapa	5

Eixo Escrita: solicitar que os alunos produzam charges buscando uma proble-
mática social do lugar onde vive e ilustrem com gravuras e caricaturas da realidade 
na qual se encontram, bem como, empreguem a linguagem verbal e não verbal,  
evidencie a ironia, apontando os elementos implícitos presente nas realidades apre-
sentadas.

Etapa	6

Eixo Escrita e Análise Linguística: fazer a revisão dos produções com cada gru-
po. Quanto às palavras intencionalmente escritas de modo “errado” possam com-
preender as intenções do autor para ridicularizar ou denunciar um problema social. 
Como também pode fazer com os alunos reflitam a respeito dos significados das 
palavras sinalizadas para que os alunos possam procurar no dicionário tanto o sig-
nificado quanto a grafia. Caso o texto não tenha as características de uma charge, 
apontar o que precisa ser alterado e retomar as características e função comunica-
tiva, antes da reescrita da charge.
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Etapa	7

Eixo Escrita: depois da revisão solicitar a reescrita do texto final.

Etapa	8

Eixo Leitura e Oralidade: após a reescrita solicitar que cada grupo leia e ex-
plique sua produção e seu conteúdo significativo e qual representação social tem. 
Depois pode ser feito um painel com todos os trabalhos e apresentar para outras 
turmas por meio de uma exposição no mural da escola.

Recursos

Material impresso (charges); Jornal, revistas; Data show; Caderno, lápis borra-
cha etc.

Produção	final

É possível dizer que com este tipo de atividade os alunos desenvolverão sua 
capacidade de criticar e perceber a realidade que vive e apontarão argumentos 
conscientes e saberá compreender a natureza humorística da charge, seu objetivo 
não é simplesmente provocar o riso, mas formar opinião ou reflexão crítica sobre 
a temática que veicula apontar problemas sociais e criticar de forma “engraçada” o 
sentido e melhor ilustrar o assunto a que se refere.

Avaliação

A avaliação ocorrerá de forma processual, ou seja, na medida em que for sendo 
realizadas as atividades será analisado o posicionamento do aluno e a visão crítica 
desde o momento das discussões em sala de aula sobre as temáticas até o momen-
to da realização das atividades propostas.
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Considerações	finais

Diante do exposto compreende-se que a charge, como ferramenta pedagógi-
ca, traz uma visão aberta e atualizada, uma reflexão didática pedagógica de ideias 
práticas em sala de aula que promove a comunicação de opiniões e interesses e tem 
o contorno multidisciplinar e interdisciplinar. A charge espelha o jogo de interesses 
da sociedade e o estudante pode compreender em que sociedade está vivendo e 
convivendo. É um extraordinário material pedagógico porque traz para a sala de 
aula a sociedade e suas necessidades reais.

A proposta de ensino vinculada a este gênero possibilita um enfoque comu-
nicativo, empregando a língua em seu funcionamento nas práticas sociais de lin-
guagem. Sendo assim, os alunos podem ser capazes de usar a fala e a escrita nas 
diversas situações do convívio social, tornando-se indivíduos ativos e conscientes 
da realidade que os cercam.

Deste modo, acredita-se que este modelo de atividades crie o costume da lei-
tura de charges em sala de aula para enriquecer a capacidade de entendimento dos 
alunos, principalmente ao acréscimo e ampliação do vocabulário e compreensão 
de textos paradidáticos; bem como, melhorar a qualidade das intervenções verbais, 
ampliar as informações do educando sobre o mundo e também sobre a comunida-
de onde vive.

Sendo assim, entendemos que o processo de ensino necessita de mobilizações 
que promovam a aprendizagem e que acompanhem o desenvolvimento social, eco-
nômico e cultural da sociedade, trazendo para o âmbito escolar não só as temáti-
cas atuais, mas as formas alternativas de transposição didática de conteúdos. Para 
tanto, é fundamental que o professor seja consciente do seu papel de formador de 
opiniões e articulador de novas estratégias de ensino e aprendizagem. 
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O USO DA MULTIMODALIDADE NOS CâNTICOS EM 
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) USADOS 
NAS CONGREÇÕES EM LÍNGUAS DE SINAIS DAS 
TESTEMUNhAS DE JEOVÁ

ALEXCINA OLIVEIRA CIRNE VIEIRA DA CUNhA (UNICAP)
WANILDA MARIA ALVES CAVALCANTI (UNICAP)

Introdução

A multimodalidade se refere a processos e artefatos comunicativos que com-
binam vários sistemas de signos (modos) e cuja produção e recepção convocam os 
comunicadores a inter-relacionar semântica e formalmente com todo o repertório 
de signos presentes. A multimodalidade tem sido contemplada como objeto de es-
tudo em diferentes pesquisas na área de Ciências da Linguagem. Nosso foco nesse 
artigo é evidenciar a presença dos elementos multimodais na entoação de cânticos 
em Libras na Congregação em Língua de Sinais das Testemunhas de Jeová — dora-
vante CLS das TJs.

Nosso recorte se refere ao momento de entoação dos cânticos em Libras na 
Congregação de Língua de Sinais das Testemunhas de Jeová. Há o livro de Cânticos 
em versão impressa em língua portuguesa e sua respectiva versão em Libras — em 
forma de vídeo — com a mesma numeração da versão impressa. Notamos que 
utilizar o mesmo número e título para os cânticos em Libras, sugere a adoção de 
um modelo bilíngue, uma vez que emprega a circulação de duas línguas no mesmo 
ambiente da CLS das TJs. A versão impressa em Língua Portuguesa ainda segue com 
a partitura para orientação musical.

A relação da versão impressa com a versão em Libras, nos vídeos, são fartos de 
marcações multimodais que cooperam e viabilizam uma permanente capacitação 
de habilidades de leitura visual com o conteúdo que deseja ser apreciado e sentido 
durante esse louvor.
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Essa prática que faz parte da rotina das reuniões locais congregacionais, bem 
como os grandes encontros como congressos semestrais e anuais contribui para a 
formação de capacidades específicas de cunho imagético, sobretudo.  Neste senti-
do, concordamos com Barros e Costa (2012, p. 42), “não basta um olho “educado” 
para ver tudo o que há, é preciso desenvolver capacidades específicas de leitura 
para os gêneros que aliam a linguagem visual à verbal”.

Dessa forma, os marcadores imagéticos utilizados nos vídeos da entoação dos 
cânticos na CLS das TJs, aliam a linguagem visual à verbal, constituindo assim, o uso 
da multimodalidade em potencial. Pontuamos que o uso da multimodalidade nos 
vídeos em Libras, para a entoação dos cânticos, coopera com as questões mencio-
nadas por Lodi e Peluzo (2015, p. 62) quando se referem às considerações sobre o 
respeito ao estatuto da língua de sinais que vincula a visualidade dos surdos com 
a materialidade dos significantes das línguas de sinais.  De forma que, longe de 
vincular as línguas de sinais com paridades de recursos didáticos, per	si, conforme 
frisados por esses autores (2015), o uso da multimodalidade representa também, 
no nosso entender, um passo em consideração ao estatuto linguístico das línguas 
de sinais.

Posto isto, aproximamos o uso dos recursos multimodais não a uma especifi-
cidade potencializada no surdo, devido à perda da audição, mas a aproximamos do 
desenvolvimento de uma habilidade importante de leitura de uso de recursos se-
mióticos na linguagem contemporânea, “tomando todos os componentes de signifi-
cação como construtos semióticos imprescindíveis para a compreensão” (BARROS; 
COSTA, 2012, p. 44).

Para coadunar com o argumento posto acima, trazemos a reflexão de Silves-
tre, quando aponta, não para a especificidade de um sujeito surdo universal com 
capacidades visuais refinadas devido à surdez, mas para um indivíduo inserido no 
mundo com diversas mudanças, e com a presença constante e permanente de re-
cursos imagéticos,

Partindo do pressuposto de que existe a necessidade de incorporar no-
vos conceitos e teorias da linguagem para fazer face a um mundo cada 
vez mais visual, teremos de recorrer a instrumentos analíticos capazes 
de responder às questões levantadas por uma realidade social que se 
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tem vindo a reconfigurar perante os avanços tecnológicos, nomeada-
mente ao uso da internet ou ao crescente número de imagens que 
imperam no espaço público e privado SILVESTRE, 2015, p.113).

Sendo assim, inserimos a nossa perspectiva, que encaramos como um contra-
ponto, introduzindo as reflexões de Vieira (2015, p. 43, grifo nosso), quando enfati-
zamos:

Ressaltamos que a composição textual multimodal tem alimentado as 
práticas sociais, cuja riqueza de modos de representação utilizados in-
cluem desde imagens, até cores, movimento, som e escrita, haja vista 
a existência frequente de eventos híbridos de letramentos, constituídos 
por composições com linguagem verbal, com linguagem visual e com 
linguagem corporal, marcas preponderantes do discurso contemporâ-
neo.

O conceito de multimodalidade versa sobre os “vários modos semióticos” e         
“modos são combinados”, conforme definição de Kress e Lewenn, 

[...] o uso de vários modos semióticos no design de um produto semióti-
co ou evento, juntamente com a maneira particular em que estes modos 
são combinados - eles podem, por exemplo, reforçar-se mutuamente 
(dizer a mesma coisa de formas diferentes), desempenhar papéis com-
plementares. (2001, p. 20, tradução de Pimenta e Maia).

 Neste caso, o diálogo sobre um texto multimodal, referindo-se aos vídeos 
destinados aos usuários de língua de sinais na CLS das TJs, revela, ao nosso ver, uma 
melhoria das propostas de letramento visual, marcados, sobretudo, por “uma uni-
dade de significação, constituída pelos recursos semióticos dos diversos sistemas 
escolhidos pelo produtor de texto, num contexto de situação, para determinados 
fins comunicativos”. (SILVESTRE, 2015b, p. 98). Além disso, o uso de tais recursos 
multimodais propicia uma melhora no processo de construção do conhecimento 
(GESUELI; MOURA, 2006, p.112) e conforme Barros e Costa (2012, p.44) não se li-
mita a extrair significados das imagens, apenas, mas busca o desenvolvimento na 
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atribuição de significados “às imagens em função dos contextos históricos em que 
estas foram criadas e circulam, tomando todos os componentes de significação 
como construtos semióticos imprescindíveis para a compreensão”. Segundo McNeill 
(1992), gestos corporais são ações que transmitem uma ideia ou um sentimento, 
e eles fazem parte, assim podemos dizer, ao considerar a amplitude do conceito 
multimodal, como um elemento multimodal na própria Libras, devido a expressão 
facial e a composição corporal compor uma característica de seus parâmetros como 
língua viso gestual. 

Metodologia

 Nesse estudo trabalhamos com a pesquisa qualitativa. O corpus é constituído 
de um cântico intitulado “Eu quero”, oitenta e quatro (84), dentre os mais de cento e 
quarenta (140) que compõem o cancioneiro das Testemunhas de Jeová.  Representa 
nesse caso, uma pequena amostra do conjunto de cânticos em Libras, na forma de 
vídeo, disponíveis no site da referida instituição no https://www.jw.org/pt/.

Para a coleta de dados, após assistir vídeos de inúmeros cânticos, observamos 
que apresentavam as mesmas caraterísticas, motivo pelo qual utilizamos amostra 
aleatória simples, para a seleção do cântico oitenta e quatro (nº 84) . Os vídeos em 
Libras utilizado pelas Testemunhas de Jeová tem funções ritualísticas definidas e o 
mesmo princípio estrutural de apresentação.

Para análise do trabalho metodológico empregamos a análise do conteúdo 
com base na orientação de Bardin (2011) e Bauer e Gaskell (2003).

Análise do corpus

Abaixo, temos a imagem do cântico nº 84 intitulado “Eu quero”, antecedido de 
sua partitura em língua portuguesa, com a finalidade de mostrar que a proposta da 
Congregação é trabalhar com a prática bilingue. A versão impressa do livro “Cante-
mos a Jeová” apresenta a partitura de todos os cânticos, com também, a sequência 
de entoação e letras, conforme apresentamos a seguir, o exemplo.

https://www.jw.org/pt/
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Figura 1: Partitura do Cântico “Eu quero”.

Para facilitar a leitura da letra do cântico, segue transcrita a letra:

1. Quanto amor Jesus demonstrou: A sua morada deixou; E à Terra desceu, 
Com homens viveu. Verdades de Deus declarou. Os doentes ele curou, A to-
dos Jesus consolou. Foi bondoso, leal e sincero; Falou com amor: “Eu quero.” 

2. Jeová, ajuda nos deu: O escravo fiel, forneceu. É prazer ir pregar, Tal classe 
apoiar, Levar a mensagem de Deus. Dê a mão a quem precisar; Procure a 
Jesus imitar. Quando nosso amor é completo, Dizemos também: “Eu quero”.

Na figura 2, que se segue, aparece o mesmo cântico na versão em Libras, sob 
a forma de vídeo. Neste momento há um rico uso dos recursos multimodais que 
valorizam a efetivação do ambiente bilíngue da CLS das TJs, uma vez que circulam a 
língua portuguesa escrita e a Libras, concomitantemente.

A B C

Figura 2: Introdução em Libras do tema que será cantado: “Eu quero”.
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Os cânticos em Libras são numerados igualmente aos da versão impressa. Há 
sempre como demarcador imagético no início do cântico a aparição de um usuário 
de Libras (ouvinte ou surdo), que introduzirá o tema que será cantando. A tela é de 
cor de fundo verde acinzentado, seguida da informação em destaque, do número 
do cântico. Tal marcador multimodal numérico em destaque, em caixa negritada, 
enfatiza a importância dada à leitura e consulta da letra escrita do cântico, coope-
rando assim, com o ambiente bilíngue.

Também na mesma tela, localizamos a informação do texto base principal no 
qual a letra do cântico foi baseada, neste caso, Lucas 5:13 (semelhante a versão 
impressa). Verifica-se também que em todos os cânticos em Libras há uma marca 
d’água no lado direito com representação de anjos cantando em coro. Essa marca-
ção imagética traduz o momento musical. Tais recursos imagéticos de sincronização 
permitem que a versão impressa em língua portuguesa, seja referenciada em Li-
bras, com o suporte multimodal.

Considerações multimodais faremos em relação aos gestos e expressões faciais 
contidas no vídeo.  Nesta figura 2 A, observamos a expressão facial contrita, com a 
face voltada levemente para baixo, mostrando um momento de recolhimento; na 
sequência, a figura 2 B mostra a figura humana com movimentos manuais que en-
fatizam o desejo de “querer” que compõe o título. A figura 2 C, mostra a alegria que 
envolve imagem com a posição do corpo mais ereta e face sorridente, aparentando 
contentamento e satisfação pela aceitação do convite que é feito na letra do cântico. 

A B

Figura 3: Dois slides que antecedem a entoação do cântico “Eu quero”.

O referido cântico tem por intenção apresentar a ideia que Cristo se prontifi-
cou a vir à Terra morar com os homens e, como homem, refletiu sobre sua convivên-
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cia através das curas e dos ensinamentos que essa era sua missão e isso é sugerido 
para que os outros sigam como exemplo. Esse entendimento é notado pela leitura, 
título e término das frases do cântico “Eu	quero”	(ver figura 1). Para compor esse pro-
pósito, foi utilizado, como mostramos acima (figura 3), várias combinações semióti-
cas que construíram a ideia temática entoada no cântico de nº 84: “Eu quero”. Temos 
dois planos de imagens (A) e (B) da figura 3. No plano da figura 3 A, temos a mesma 
imagem em dois momentos: um como pano de fundo ao estilo “marca d’água” e ou-
tro em destaque com cores vívidas com bordas destacadas e num tamanho menor. 
Na figura 3 B temos a mesma lógica de apresentação já mencionada. Cada slide dura 
6 segundos, figuras 3 A e 3 B.

A B C

E F G

Figura 4: Cenas selecionadas do desenvolvimento do primeiro slide do cântico “Eu quero”.

A etapa que inicia a ação de “cantar” traz vários marcadores multimodais. Nes-
te cântico há um resgate de dois slides que acima apresentamos (figura 3 A e 3 B) 
inseridos como pano de fundo e permanecem como elementos multimodais, sem-
pre referenciando o tema cantado, na composição da ação de execução do cântico 
(figura 4 A a 4 F e figura 5 A a 5 F). Os gestos corporais enfáticos, representam um 
dos parâmetros da Libras — expressão corporal e/ou facial. Eles podem ser poten-
cializados no sentido de atribuir características multimodais ao exercício elaborado 
deste parâmetro, pois, eles, os gestos, constituem-se um conjunto de modos de 
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representação e comunicação, de forma que, contribuem para a formação dos sig-
nificados trazidos no cântico de nº 84. 

Dito isto, podemos observar nos recortes da figura 4 A, 4 B, 4 C, 4 D, 4 E, 4 F 
no qual a expressão corporal é bastante explorada, com movimentos alargados, 
inclinação e giro do corpo, acompanhado sempre dessa simbiose multimodal que 
são os slides que ficam como pano de fundo acompanhando o “cantar” do cântico.

A B C

D E F

Figura 5: Cenas selecionadas do desenvolvimento segundo slide do Cântico “Eu quero”.

Nesta figura 5 A a 5 F analisaremos com mais enfaticidade a questão da multi-
modalidade nas expressões faciais — um dos parâmetros da Libras. Podemos des-
tacar os desdobramentos das emoções como alegria, paz, determinação, lamento, 
contentamento e louvor. Todo esse conjunto do cenário de constituição multimodal 
contido no entoar dos cânticos em Libras atua conjuntamente na construção de 
significados da mensagem cantada. Na figura 5 A , notamos o usuário da Libras 
olhando para o alto com um olhar singelo e reflexivo, como alguém que está muito 
atento ao outro. O sinal em Libras que ele realiza é Jeová (nome de Deus), por isso 
tal carga emotiva, pois está se referindo ao Deus adorado. Na figura 5 B e 5 D traz a 
ideia de benções e apoio, tais mensagens estão contidas na letra do cântico. Na figu-
ra 5 E menciona a ideia de tristeza, de pessoa que precisa de consolo à semelhança 
da letra que aborda o cântico “a todos Jesus consolou”.
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Conclusões

A partir das análises realizadas do modus	operandi da execução dos cânticos 
na Congregação em Língua de Sinais das Testemunhas de Jeová, notamos que há o 
fortalecimento da prática bilíngue (Língua Portuguesa escrita, versão impressa) e o 
cântico em Libras, na versão em vídeo, esta última executada em todos os encon-
tros congregacionais ou congressos deste grupo religioso. Há na composição dos 
cânticos fortes e fartos componentes multimodais que cooperam eficientemente 
na construção dos temas cantados nestas reuniões. Além disso, faz uma constante 
referência aos materiais nas duas línguas, através dos recursos imagéticos: cores, 
marcações, imagens, gestos, expressões faciais — todo esse conjunto de significa-
dos agrupados em elementos multimodais — estão presentes na proposta de todos 
os cânticos.

Esperamos ter evidenciado a multimodalidade presente nos cânticos, em Li-
bras, propostos pelas Testemunhas de Jeová, embora feito sucintamente. A língua 
de sinais apresenta uma riqueza de informações que poderá ser aprofundada no 
tema- multimodalidade — trazendo mais uma perspectiva a ser mais desenvolvida 
nos estudos da Língua Brasileira de Sinais. 
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OBRAS LITERÁRIAS QUADRINIzADAS: UM DESPERTAR 
PARA A LEITURA

QUITéRIA ROSA PEREIRA OLIVEIRA (UPE)

Introdução

O estudo proposto nesta pesquisa versa sobre o uso das histórias em qua-
drinhos (HQs) como ferramenta pedagógica de incentivo à leitura dentro e fora do 
espaço escolar e de que maneira as obras literárias quadrinizadas podem se tornar 
recursos eficazes para a formação de alunos leitores.

A dificuldade com a leitura é vista como um dos maiores obstáculos enfrenta-
dos pelos alunos na sala de aula. Essa questão é motivo de preocupação do docente 
pois, a leitura precisa se tornar hábito constante dos alunos, devendo ser encarada 
com algo prazeroso, não apenas realizado para cumprir obrigações propostas pelo 
professor. Essa ênfase no trabalho com a leitura não é algo novo no universo peda-
gógico, a ênfase da leitura como objetivo de ensino já estava proposta nos Parâme-
tros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 54):

(...) ressaltar a importância da leitura como objetivo do ensino, de apren-
dizagem e como objetivo de realização imediata. Isto significa trabalhar 
com a diversidade de objetivos e modalidades que caracterizam a lei-
tura, ou seja, os diferentes para quês: resolver um problema prático, 
divertir-se, estudar, escrever ou revisar o próprio texto.

O que percebemos no que diz respeito à leitura, é que não há um despertar 
do aluno para o hábito de praticá-la. Os alunos, quando leem, fazem somente por-
que são obrigados, e não por prazer. Desse modo, acreditamos ser papel da escola 
transmitir ao aluno o conhecimento a respeito da importância da leitura e é função 
do professor ser o mediador nesse processo de conhecimento e aprendizado.
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Aliado a essa falta de interesse pela leitura, outro agravante é a concorrência 
dos livros com meios mais atrativos a exemplo da internet, da televisão, entre outros. 
Essa situação faz com que o professor precise buscar práticas de leituras que pos-
sam motivar os alunos a lerem, minimizando essa defasagem de leitura de nossos 
discentes. Dionísio (2014) enfatiza que, como profissionais envolvidos com a educa-
ção e a linguagem, precisamos compreender quais fatores podem ser considerados 
como facilitadores do processo de aprendizagem dos discentes para, então, poder-
mos utilizar os recursos disponíveis e construirmos uma aprendizagem facilitadora.

As histórias em quadrinhos vem se tornando cada vez mais acessíveis à sala de 
aula como recurso pedagógico de apoio ao professor e utilizado nas mais diversas 
situações pedagógicas.

A partir dessas considerações, iremos refletir as práticas docentes acerca do 
trabalho com a leitura, observando quais são os desafios encontrados pelos profes-
sores de Língua Portuguesa no desenvolvimento de estratégias que possam des-
pertar o hábito de leitura dos alunos e que possibilidades de leitura os professores 
podem adotar para desenvolver o hábito de leitura dos alunos.

Diante disso, nos ocorrem alguns questionamentos que nortearão nossa pes-
quisa: Como o professor pode inserir as histórias em quadrinhos em sua prática 
pedagógica propondo situações que possam despertar o interesse dos alunos para 
o hábito da leitura? Como utilizar as histórias em quadrinhos em sala de aula em 
relação à leitura? As histórias em quadrinhos podem ser utilizadas em sala de aula 
como instrumento eficaz para o despertar da consciência leitora dos alunos? São 
questionamentos relevantes que permeiam a nossa pesquisa sobre o uso das HQs 
em sala de aula e nos inquietam enquanto professores de Língua Portuguesa que 
buscamos direcionar o ensino da Língua para a formação do leitor.

A leitura na sala de aula

As Histórias em quadrinhos podem ser um caminho pedagógico para as ativi-
dades de leitura em sala de aula de modo a despertar no educando a sua consciên-
cia leitora, assim como também, transformá-la em um hábito prazeroso seja dentro 
ou fora do espaço escolar. E isso é função primordial da escola, corroborando com 
Cagliari (1996, p. 148) que argumenta “(...)	o	melhor	que	a	escola	tem	a	oferecer	aos	
alunos	deve	estar	voltado	para	a	leitura	(...).”.
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Sabemos que a leitura uma atividade que depende de estímulo e motivação 
contínua, esta precisa se situar em lugar de destaque no processo ensino-aprendi-
zagem e ser desenvolvida de forma lúdica e instigante, tornando-se fundamental 
para a construção do conhecimento e a formação do indivíduo. Além de ser gerado-
ra de sentimento e de opinião crítica, exerce sobre o indivíduo o poder de expandir 
seus horizontes. Como afirma Paulo Freire (1988, p. 11):

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior 
leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. 
Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do 
texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das rela-
ções entre o texto e o contexto.

A leitura não pode ser considerada apenas como um processo de decodifica-
ção de símbolos gráficos. É um processo que exige compreensão do que se lê e um 
conhecimento prévio sobre o que se está lendo para que seja facilitada a compre-
ensão. Segundo Kleiman (2011, p. 25) ― a compreensão de um texto é um processo 
que se caracteriza pela utilização de conhecimento prévio”, ou seja, o leitor utiliza na 
leitura todo o conhecimento adquirido ao longo de sua vida.

Desse modo, para que o leitor possa, de fato, realizar inferências de significados 
e relações de sentido, se faz necessário que este leitor adquira conhecimentos prévios 
sobre a leitura, podendo, assim, facilitar o processo de compreensão do texto lido.

Ainda, segundo a autora, são vários os níveis de conhecimento que permeiam 
o universo do indivíduo durante a leitura e que são imprescindíveis para o proces-
samento textual.

[...] o conhecimento linguístico, o conhecimento textual, o conhecimento 
de mundo devem ser ativados durante a leitura para poder chegar ao 
momento de compreensão, momento esse que passa desapercebido, 
em que as partes discretas se juntam para fazer um significado. O mero 
passar de olhos não é leitura, pois a leitura implica uma atividade de 
procura por parte do leitor, no seu passado, de lembranças e conheci-
mentos, daqueles que são relevantes para a compreensão de um texto 
que fornece pistas e sugere caminhos (KLEIMAN, 2011, p. 26).
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A leitura, prática social e cultural, vem proporcionar ao leitor várias formas de 
inserção no mundo que o cerca, seja escolar, profissional ou em quaisquer ambien-
tes. Cabe à escola, nessa perspectiva, aprimorar a competência textual, fazendo 
com que os alunos tornem-se leitores proficientes de vários gêneros textuais, em 
especial das histórias em quadrinhos, foco do nosso trabalho.

Entendemos que o processo de leitura precisa ser motivado na escola e confor-
me ressalta Coscarelli (2013), o ensino de leitura passa pelo ensino de estratégias, 
na sala de aula, de modo a auxiliar o aluno a lidar com seu modo particular de leitu-
ra tirando dela, o melhor aproveitamento possível.

Partindo desse pressuposto, buscamos compreender os processos de leitura 
que permeiam o ambiente escolar e de que modo as histórias em quadrinhos po-
dem contribuir para a formação de alunos leitores. 

As hitórias em quadrinhos em sala de aula

Para Rocco (1999), a escola é o ambiente no qual a leitura pode e deve ser exer-
citada e organizada. Enquanto uma instituição formal, deve proporcionar práticas 
ligadas à ampliação do universo cultural do aluno, bem como às aprendizagens de 
diferentes campos do saber. Nesse sentido, podemos dizer que todos os textos que 
circulam na sociedade necessitam também estar presentes na escola, de modo que 
não haja dissociação entre escola e vida social do aluno.

Cabe, portanto, à instituição escolar se tornar o ambiente no qual as práticas 
de leituras estão mais propícias a se desenvolverem. Como afirma Klebis (2008, 
p.37):

A importância da instituição escolar no processo de formação de leito-
res e na constituição de práticas de letramento mais significativas no 
interior das escolas, apesar de largamente discutida, além disso perma-
nece distante de encontrar seu verdadeiro lugar e, ainda que a escola 
não seja a única instância responsável pela dinamização das relações 
entre os sujeitos e os objetos culturais, seu papel na construção dessas 
relações é primordial, de modo que não podemos pensar a leitura sem 
considerar o papel da escola.
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A partir dessas afirmações é que intencionamos abordar as histórias em qua-
drinhos como gênero presente na sala de aula usado como ferramenta pedagógica 
de apoio ao professor no que diz respeito à formação de alunos leitores dentro da 
escola e fora dela.

Considerado como um gênero que desperta o interesse dos estudantes de 
modo geral, as histórias em quadrinhos vem ganhando destaque nas práticas pe-
dagógicas de todas as áreas, principalmente no que diz respeito ao trabalho com a 
leitura na sala de aula.

Marcuschi (2008) se refere a gênero textual como textos materializados em situa-
ções comunicativas recorrentes. Para o autor, os gêneros textuais são aqueles que en-
contramos em nossa vida diária apresentando padrões sociocomunicativos definidos.

Para Marcuschi,

Já se tornou trivial a ideia de que gêneros textuais são fenômenos históri-
cos, profundamente vinculados à vida cultural e social. Fruto de trabalho 
coletivo, os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as atividades 
comunicativas do dia a dia. São entidades sociodiscursivas e formas de 
ação social incontornáveis em qualquer situação comunicativa. No entan-
to, mesmo apresentando alto poder preditivo e imperativo das ações hu-
manas em qualquer contexto discursivo, os gêneros não são instrumen-
tos estanques e enrijecedores da ação criativa. Caracterizam-se como 
eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos. Surgem 
emparelhados a necessidades e atividades socioculturais, bem como na 
relação com inovações tecnológicas, o que é facilmente perceptível ao se 
considerar a quantidade de gêneros textuais hoje existentes em relação 
as sociedades anteriores à comunicação escrita. (MARCUSCHI, 2010, p. 19)

O gênero história em quadrinhos, objeto de estudo de nossa pesquisa, vem 
sendo cada vez mais adotado nas salas de aulas como ferramenta de apoio nas mais 
diversas atividades de leitura, escrita e interpretação. Essa ferramenta é um meio 
multisemiótico de leitura capaz de fazer despertar o interesse de estudantes de qual-
quer idade. Nas HQs há a presença dos signos linguísticos e visuais. Nelas se apre-
sentam a linguagem verbal e não-verbal, assumindo, assim, o papel de auxiliar a 
leitura e a interpretação da realidade que o cerca. Bakhtin (2002, p. 33) explicita que:
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[...] cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da rea-
lidade, mas também um fragmento material dessa realidade. Todo fenô-
meno que funciona como signo ideológico tem uma encarnação mate-
rial, seja como som, como massa física, como cor, como movimento do 
corpo ou como outra coisa qualquer.

De acordo com Vergueiro e Ramos (2013), as HQs eram consideradas inapro-
priadas para serem utilizadas na escola, uma vez que eram tidas apenas como lei-
tura sem aproveitamento e distanciava os alunos das consideradas leituras adequa-
das. Isso só veio a mudar a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), de 1996. Foi a partir daí que se começou a inserir as HQs no contexto de sala 
de aula como gênero de valor para o contexto escolar. Segundo Vergueiro (2010),

[...] o despertar para os quadrinhos surgiu inicialmente no ambiente cul-
tural europeu, sendo depois ampliado para outras regiões do mundo. 
Aos poucos, o “redescobrimento” das HQs fez com que muitas das bar-
reiras ou acusações contra elas fossem derrubadas e anuladas. De certa 
maneira, entendeu-se que grande parte da resistência que existia em 
relação a elas, principalmente por parte de pais e educadores, era des-
provida de fundamento, sendo sustentada muito mais em afirmações 
preconceituosas em relação a um meio sobre o qual, na realidade, se 
tinha muito pouco conhecimento (VERGUEIRO, 2010, p. 17).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p. 24) apontam diretrizes que 
orientam a abordagem de diferentes como de suma importância no momento de 
efetivação da leitura na escola:

Portanto, é preciso priorizar os gêneros que merecerão abordagem mais 
aprofundada. Sem negar a importância dos textos que respondem a exi-
gências das situações privadas de interlocução, em função dos compro-
missos de assegurar ao aluno o exercício pleno da cidadania, é preciso 
que as situações escolares de ensino de Língua Portuguesa priorizem 
os textos que caracterizem os usos públicos da linguagem. Os textos a 
serem selecionados são aqueles que, por suas características e usos, 
podem favorecer à reflexão crítica, o exercício de formas de pensamen-
to mais elaboradas e abstratas, bem como a fruição estética dos usos 
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artísticos da linguagem, ou seja, os mais vitais para a plena participação 
numa sociedade letrada. (PCNs, 1998, p. 24)

Nessa perspectiva, podemos salientar que o gênero quadrinhos podem ser 
situados como ferramenta pedagógica de apoio ao professor e motivar a leitura 
dos discentes, tanto na sala de aula, quanto nas mais diversas situações de leitura 
de seu dia a dia. Rama e Vergueiro (2007) nos apontam vários motivos que confir-
mam as vantagens em utilizar quadrinhos em sala de aula. Os autores consideram 
a linguagem sequencial dos quadrinhos como um todo, sem distinguir tipologia e 
gênero, apontando os benefícios que se aplicam às situações didáticas que se utili-
zam. Justificando, assim também as vantagens do quadrinhos de modo geral como 
também as vantagens das quadrinizações literárias.

Não se pretende, com esse estudo, promover na sala de aula a substituição 
dos clássicos literários pela adaptações dos quadrinhos. Até mesmo porque se tra-
tam de gêneros amplamente distintos, cada um com sua função e uso específico. O 
objetivo do nosso trabalho será a utilização das obras literárias quadrinizadas como 
forma de motivação para a leitura. Vergueiro (2007) afirma que alguns estudiosos 
da literatura não veem com bons olhos essa adaptação das obras, essa transposi-
ção das linguagens, considerando-a como prejudicial à produção literária. Argumen-
tam que se perde muito da obra nesse processo. Assim, segundo eles, perdem-se 
as insinuações, as sutilezas encontradas nas entrelinhas do texto.     
Sobre a adaptação, Zeni (2013), diz:

Porém, para bem compreendermos a leitura proposta pela adaptação, 
precisamos ser capazes de entender minimamente as técnicas utilizadas 
por essa obra, como funciona uma história em quadrinhos, a que tipo 
de informação devemos dar atenção, o que a torna realmente uma obra 
quadrinizada e não apenas ilustrações com texto ou um texto ilustrado. 
Ou seja: uma adaptação deve ser considerada como obra autônoma. 
(ZENI, 2013, p. 131)

Uma discussão que o autor (ZENI, 2013) levanta é sobre o que a adaptação 
acrescenta à história original, o que ela omite, se a caracterização do ambiente ou 
dos personagens condiz com o texto adaptado.
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A ideia é que a adaptação seja um dos modos utilizados pelo professor 
para incentivar os alunos à leitura da obra original e também um mate-
rial auxiliar para atividades relacionadas a essa leitura. [...] por mais que 
o enfoque seja no texto original, ainda se faz necessário o entendimento 
da adaptação como obra de valor autônomo, pois, sem essa mentalida-
de, a leitura da história em quadrinhos pode ficar prejudicada, o que, 
consequentemente, atrapalha o desenvolvimento das atividades nela 
baseadas. (ZENI. 2013, p. 133)

As HQs são “[...] obras ricas em simbologia – podem ser vistas como objeto de 
lazer, estudo e investigação. A maneira como as palavras, imagens e as formas são 
trabalhadas apresenta um convite à interação autor-leitor (REZENDE, 2009, p. 126)

A abordagem da pesquisa

A abordagem de pesquisa a ser adotada será a pesquisa-ação, visto que será 
uma pesquisa a partir da ação do pesquisador sobre um universo com diferentes su-
jeitos. Neste estudo, o pesquisador será o próprio sujeito da pesquisa, e investigará 
sua prática pedagógica, conduzirá suas experiências e será sujeito da investigação.

Segundo Thiollent (2002, p. 75 apud VAZQUEZ e TONUZ, 2006, p. 2), “com a 
orientação metodológica da pesquisa-ação, os pesquisadores em educação esta-
riam em condição de produzir informações e conhecimentos de uso mais efetivo, 
inclusive ao nível pedagógico”.

De acordo com Minayo (2012, p.16) “podemos compreender a pesquisa como 
a atividade básica da ciência na sua indagação e construção da realidade.” Sendo 
essa pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do 
mundo. E essa prática teórica, segundo a autora, vincula pensamento e ação, ou 
seja, nada pode ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro 
lugar, um problema da vida prática. Para a autora, a pesquisa qualitativa “responde 
a questões muito particulares [...] ela trabalha com o universo dos significados, dos 
motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes”.

Richardson (2012, p. 80) afirma que, “as investigações que se voltam para uma 
análise qualitativa tem como objeto situações complexas ou estritamente particu-
lares.”



237

XXVI Jornada do Gelne

Para Richadson,

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever 
a complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas 
variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por gru-
pos sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e 
possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das particu-
laridades do comportamento dos indivíduos (RICHARDSON, 2012, p. 80).

Os dados coletados serão analisados, procurando desenvolver uma análise 
crítica, observando-se os aspectos positivos e negativos das questões levantadas 
durante a pesquisa. Esse levantamento resultará em ação-reflexão-ação num pro-
cesso de busca de possibilidades de estratégias que visem a melhoria da prática de 
leitura dentro e fora da sala de aula.

Os sujeitos participantes da pesquisa serão os alunos de uma turma de 6º ano 
e o professor de Língua Portuguesa. O presente estudo será realizado em uma Es-
cola Municipal localizada no município de São José da Tapera no estado de Alagoas.

Considerações	finais

Se durante muito tempo a HQs foram criticadas por educadores ou pela co-
munidade escolar de modo geral, hoje podemos perceber claramente seu valor pe-
dagógico e, portanto, torna-la como grande instrumento pedagógico de aporte ao 
trabalho do professor na reponsabilidade com a leitura em sala de aula, assim como 
também no desenvolvimento de outras atividades. As HQs se constituem com gran-
de potencial que contribui para a formação de leitores dentro e fora dos muros da 
escola. HQs podem e são empregadas dessa maneira, além de suas características 
que proporcionam o interesse pela leitura junto aos alunos.

Esperamos que o impacto de nossa pesquisa se dê, primeiramente na sala 
de aula, por se perceberem novos olhares sobre a prática de leitura na escola. Em 
seguida, porém não menos impactante, na própria vida do educando, por se tornar 
prática constante e, acima de tudo, por tomar conta de seu modo de “enxergar” o 
mundo à sua volta.

A leitura é como uma janela na vida do indivíduo. Por ela se consegue perceber 
o imperceptível, se consegue enxergar o que não havia sido visto anteriormente. A 
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prática da leitura prazerosa pelos nossos alunos consiste em nosso resultado de pes-
quisa, além de oferecer o subsídio das obras literárias em quadrinhos aos professores 
do Ensino Fundamental para o sucesso de sua prática pedagógica em sala de aula.
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PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO, IDEOLOGIA E GÊNEROS 
DISCURSIVOS NA AULA DE PRODUÇÃO TEXTUAL NO/DO 
ENSINO MéDIO1

WALLACE DANTAS (UFRN)

Introdução

Falar de avaliação e planejamento não é algo inédito, porém imprescindível por 
ser um assunto que faz parte do cotidiano da prática docente de todo profissional 
que anseia uma prática pedagógica eficiente, por isso que este trabalho se torna 
de grande relevância por tratar justamente desse assunto, junto ao planejamento, 
ligado à produção dos gêneros textuais em sala de aula.

Para tanto, o estudo que aqui é feito baseia-se nos postulados da teoria pro-
posta por Luckesi (2002) concernente à avaliação, ao lado dos conceitos de Paula 
e Silva (2008). Quanto aos aspectos referentes ao Manual do Professor (doravante 
MP) contido no livro didático abordarei os pensamentos de Marcuschi (2005). Com 
isso, este estudo estará fundamentado no livro didático “Texto e Interação: uma 
proposta de produção textual a partir de gêneros e projetos”2, de Cereja e Maga-
lhães (2005), em nível de ensino médio.

1. Uma versão preliminar deste texto foi apresentada no I Colóquio Nacional de Estudos Linguísticos e 
Literários e VII Semana de Estudos Linguísticos e Literários de Pau dos Ferros/RN, 2010.

2. É importante ser ressaltado aqui que, a escolha do livro didático, em questão, não aconteceu alea-
toriamente, mas devido ao fato de ser o livro adotado na instituição de ensino onde lecionei na época 
desta pesquisa.
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O distanciamento existente entre o planejamento, a avaliação 
e o comprometimento ideológico

Que a avaliação deve ser um processo contínuo em sala de aula, disso todo 
professor já sabe e seria, até certo ponto, inútil comentar tal aspecto aqui, conside-
rando-o uma novidade.

Por ser contínua, a avaliação deve ser realizada a partir de critérios que venham 
ao encontro da realidade dos discentes, pois creio que assim temos um trabalho 
adequado para a construção de cidadãos críticos em todos os momentos necessá-
rios para a expressão de ideias e opiniões. Falo crítico, no sentido de que, confor-
me Luckesi (2002), a avaliação proporciona a criação de seres humanos inseridos 
criticamente dentro de uma sociedade. Mas para que isto possa acontecer de fato, 
o trabalho do professor deve encaminhar-se de forma a priorizar tal assertiva que 
implica em escolhas de métodos adequados à realidade de cada aluno e, consequen-
temente, a sua capacidade enquanto construtor do conhecimento em sala de aula.

Evidentemente, como estou a falar de avaliação, esta não pode ser considera-
da de forma separada do planejamento que deve ser priorizado em todo e qualquer 
momento de criação didática por parte do educador. Creio nele como um exercício 
intencional no qual o docente projeta seus objetivos, seus fins e com isto procura 
alcançá-los. Devido a isso, o planejamento não pode ser entendido como uma ati-
vidade neutra, mas constituída de comprometimento e responsabilidade, portanto 
ideologicamente constituída3 (LUCKESI, 2002).

Por ser ideologicamente constituído, de forma alguma pode ser tido como uma 
atividade dissociada da capacidade critica-reflexiva do ser que dele faz uso, pois 
este deve considerar de todas as formas cabíveis os participantes do processo ava-
liativo. Para tanto, deve planejar de forma adequada os fins aos quais se pretende 
chegar, visando um resultado significativo no processo ensino-aprendizagem. Com 
isso, à luz do pensamento de Luckesi (2002), o momento do planejamento deve ser 
entendido como uma ferramenta que auxilia o indivíduo socialmente constituído 

3. Por ideológico entendo um conjunto de valores que delimita um modo de agir, sejam valores conser-
vadores ou revolucionários. (LUCKESI, 2002, p. 107).
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no percorrer de suas atitudes, considerando o êxito em conseguir os resultados 
almejados.

Partindo desse aspecto social, que ao mesmo tempo em que é social torna-se 
político, devemos considerar o aspecto técnico que corresponde ao modo adequa-
do de elaboração do plano que constituirá a aula, ou seja, a perfeição do projeto 
em si, aspecto esse tão relevante para muitos educadores, mas que até certo ponto 
deve ser considerado, desde que não fuja da realidade dos educandos.

É com essa realidade que convivemos atualmente: a de que devem ser valo-
rizadas formas, modelos, esquemas de planejamento, muitas das vezes distante 
da realidade da clientela que será atendida. Os que assim fazem desconsideram 
o ato político, que é o ato de planejar e que deve estar condizente com o contexto 
sócio-histórico de todos os envolvidos.  Vislumbrando essa realidade tão caótica em 
nosso sistema educacional, Luckesi (2002, p 110) já diz que “seja no nível teórico, ou 
prático, não se tem observado uma preocupação com as finalidades político-sociais 
do planejamento.(...)” Na maioria dos casos, o que acontece é apenas o cumprimen-
to de um conjunto de metas sem um aporte teórico adequado para a realização 
do planejamento que, em diversos momentos, acontece em reuniões periódicas – 
sejam mensais, bimestrais, semestrais, enfim – para um preenchimento de folhas, 
dos diários atrasados ou apenas para trocas de planos de um ano letivo para outro, 
desconsiderando que cada ano surge um novo desafio a ser enfrentado.

Tal realidade deve ser desconsiderada, porque necessitamos de eficiência, 
compromisso, preparação e esses itens não estão disponíveis nos usos de recursos 
tecnológicos – que em muitos casos ajudam bastante - , mas o aspecto social, políti-
co e cientifico devem permear a construção do planejamento, pois

Importa que a prática de planejar em todos os níveis – educacional, cur-
ricular e de ensino – ganhe a dimensão de uma decisão política, cientifi-
ca e técnica. É preciso que ultrapasse a dimensão técnica, integrando-a 
numa dimensão político-social.
O ato de planejar, assim assumido, deixará de ser um simples estruturar 
de meios e recursos, para tornar-se o momento de decidir sobre a cons-
trução de um futuro. Será o momento de dimensionar a nossa mística 
de trabalho e vida. (LUCKESI, 2002, p. 115)
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E é nessa perspectiva de construir um futuro brilhante tanto para os alunos, 
quanto para o próprio professor, que deve estar alicerçado o ato de planejar, com-
plementado pela avaliação, por serem elementos indissociáveis na construção do 
conhecimento em sala de aula, pois, afinal de contas, como deixam claro Paula e 
Silva (2008, p. 103) “o docente deve ter um papel de mediador, não de repassador 
de conteúdos, como fazem as gramáticas tradicionais e mesmo as didáticas. (...)”. Tal 
construção/mediação deve acontecer de forma que venha suscitar o aluno ao racio-
cínio, à reflexão, à análise e à critica, onde tais competências devem ser “cobradas” 
na avaliação. Daí o motivo de o planejamento ser condizente com a eficácia da prá-
tica docente ao lado da avaliação que deve atender às reais limitações e desenvoltu-
ras dos alunos para que o professor não corra o risco de ir ao extremo: de um lado 
não ser suficiente no debate e na transmissão do conteúdo, e na atividade avaliativa 
exigir além, ou na explanação ser um notável ministrante, mas existir uma escassez 
de qualidade nas questões proposta na atividade. Muito embora, tal extremismo 
refere-se a um entre tantos, pois como falei inicialmente e como todos já sabem, a 
avaliação, no mínimo, deve acontecer de forma contínua, pois muitos outros aspec-
tos – já mencionados aqui – devem ser considerados.

A avaliação no livro didático: uma análise a partir do manual 
do professor

Para muitos professores, o planejamento é algo do passado devido ao fato de 
que já o tem no livro do professor. Para tanto, basta apenas “consultar” o Manual 
do Professor (doravante MP) para que encontre as suas aulas prontas e acabadas, 
ou ao menos algumas delas. Porém, vale ressaltar, que o que temos no MP são in-
formações que podem auxiliar – caso o docente saiba delas fazer uso – no preparo 
das aulas, sejam em nível de plano de aula ou de curso, por exemplo. Com isso, as 
informações que se encontram no MP são subsídios para o trabalho do professor 
que, muitas das vezes deve fazer adaptações para que o seu trabalho possa condi-
zer com a realidade de seus educandos.

Entretanto, os docentes que utilizam o MP devem ter cuidado ao utilizá-lo, pois 
pode se mostrar uma arma poderosa para o comodismo, sem contar, obviamente, 
com algumas informações que fogem à realidade educacional vigente. Visto isso, 
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consideramos aqui, o MP do livro “Texto e Interação” observando a parte comenta-
da da avaliação referente ao trabalho com gêneros do discurso. 

No MP deste livro didático4, inicialmente, os autores afirmam que uma ava-
liação na perspectiva de gêneros deve ocorrer de forma diferente considerando 
o aspecto de exigência para a elaboração de um determinado gênero. Em outras 
palavras, para cada produção tem-se – ou ao menos se deveria ter – uma forma de 
avaliação diferente, pois cada um desses gêneros textuais possui uma realidade de 
produção distinta, tornando, com isso, complexo o seu processo avaliativo.  Com-
plexo, no sentido de que, fazendo uso de um procedimento que venha incluir os 
educandos, o professor deverá buscar meios de avaliação eficazes para tal.

É nesse momento que entrará o que já defendi no item anterior, pois se esta-
mos a falar de produção de gêneros a partir da real necessidade de uso, faz-se ne-
cessária uma avaliação política e social, pois se o social muda, os gêneros também, 
e, consequentemente, a avaliação, e esta deve acompanhar tal processo de mudan-
ça para ser condizente com o real.

Não se pode, de forma alguma, dissociar gêneros discursivos do seu contexto 
de produção, portanto, não me é conveniente fazer uso de outro tipo de avaliação, 
a não ser que venha desconsiderar o social e o político em sala de aula. Creio que 
deve existir, acima de tudo, um comprometimento ideológico por parte do docente 
quanto ao avaliar seus alunos, pois em cada produção de gênero há, mesmo que 
indiretamente, um pouco de ideologia de seus produtores.

Para os autores do referido livro didático mesmo afirmando que o processo 
avaliativo transcende correções gramaticais e coisas do tipo, apresentam um tra-
balho apenas inicial a partir do momento em que fazem uso de atividades didáti-
cas escritas que culminam na caracterização do gênero em estudo, pois creio que 
por mais que os gêneros possam ter características universais (considerando cada 
um com suas particularidades), podem sofrer alguma modificação dependendo de 
onde estão sendo produzidos, por quem e por quê, assim, o procedimento avaliati-
vo sugerido no MP do livro didático em questão permite, até certo ponto, uma obje-
ção dos educandos quanto ao ato de avaliar, podendo sugerir correções, criticas etc.

4. Para vê a parte referente à avaliação consulte o anexo. No geral, é apenas essa parte que me interes-
sa neste estudo.
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Para Cereja e Magalhães (2005, p. 9) “em vez de o professor assumir o papel de 
leitor e juiz exclusivo do texto do aluno, convém que se abra o leque das interações 
(...)”. Essas interações, obviamente darão margens a debates e discussões as mais 
diversas no tocante aos elementos constitutivos do gênero em questão, pois pode-
rão existir alunos que tenham contatos com determinados gêneros e outros não, 
criando assim, uma situação de desigualdade em sala de aula. Falo isso partindo do 
princípio de que, se o educador na função de facilitador, mediador do conhecimento 
seguir “ao pé da letra” o que sugere o livro didático, dependendo da classe social 
predominante de seu alunado, estará desconsiderando a realidade desse, visto o 
fato de que muitos não possuem contatos com o texto teatral, o debate regrado pú-
blico, o texto de divulgação científica, o artigo de opinião, o editorial, dentre outros 
gêneros sugeridos no livro didático em analise5.

Em tudo isso, observo a ideologia tanto no aspecto referente aos discentes 
quanto ao docente, pois ambos os casos devem ser considerados, por isso que o 
professor que queira realizar um trabalho envolvente deverá possuir um posiciona-
mento ideológico no tocante ao trabalho com gêneros do discurso. Daí a complexi-
dade está presente neste processo!

Marcuschi (2005) citando Soares (1999) afirma que no processo avaliativo é 
tarefa do professor “provocar, apoiar e avaliar o processo de aprendizagem dos 
alunos” (Soares, 1999:35)6. Marcuschi (2005) afirma que deve existir um processo de 
reelaboração tanto na construção do planejamento quanto e, principalmente, no 
processo avaliativo para que não se venha excluir ou desconsiderar a realidade de 
determinado aluno. O referido autor nos diz que tal comportamento

Implica, por parte do docente, ações de reelaboração e transposição di-
dática, entendida, como a transformação que os saberes sistematizados 
pela humanidade sofre, tendo em vista objetivos de ensino e aprendiza-
gem. (p. 140) 

5. É importante, com relação a esses gêneros citados, considerar os suportes que os possuem, pois 
muitos deles fazem parte, apenas de uma parcela da sociedade, ou seja, a classe dominante. 

6. Soares, Edla. (1999) Curso normal: caminhos no percurso da formação dos educadores. In: E. Marcus-
chi, Formação	do	educador,avaliação	&	currículo. Recife: EdUFPE, p. 13-50.
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Por isso que, a proposta de avaliação sugerida no MP do livro didático em aná-
lise deve ser revista pelo mestre (não apenas neste livro, mas em qualquer outro 
adotado pelo professor e/ou pela escola), pois deve se adequar à realidade educa-
cional vigente da turma com a qual se trabalha, pois o professor que seguir a risca 
tal trabalho sugerido no MP corre o risco de estar desenvolvendo um trabalho dis-
tante de sua realidade. Deve sim, existir um temor quanto a este trabalho, pois, o 
mesmo não pode acontecer em meio a vários embargos e desencontros. Como está 
sendo sugerido no MP, o aluno deve criticar, sugerir, rever, mas sabemos que para 
isso ele deve estar munido de um conhecimento que, muita das vezes, nem mesmo 
o professor possui. Antes de partir para um processo avaliativo referente aos alu-
nos, o docente deve avaliar-se, pois em nenhum momento este pode fugir de sua 
realidade e da realidade de seus educandos.

Considerações	(que	não	são!)	finais

Partindo de uma realidade gritante – de que o MP, em sua maioria, é tido com 
um trabalho pronto e acabado e não como subsídio para a prática docente – este 
trabalho sugere alternativas reais e práticas para que o trabalho com gêneros venha 
ser realizado com esmero em sala de aula. Deve existir um posicionamento ideoló-
gico quanto à realização das atividades referentes a eles, além de um planejamento 
sistêmico e uma avaliação também cercada de ideologias.

Contudo, em nenhum momento devem ser desconsiderados a realidade dos 
alunos, o mundo em quem eles se inserem e suas limitações como, também, suas 
oportunidades de crescimento. No entanto, reafirmo que o planejamento do pro-
fessor antes de chegar à sala de aula com a aula “pronta” é de extrema importância 
para o trabalho com gêneros textuais.

É um debate travado aqui, mas que está longe de ser encerrado, porque há 
uma necessidade de ressignificação nas/das aulas de produção textual, principal-
mente no ensino médio nas escolas brasileiras. 
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PROGRESSÃO CURRICULAR NO ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA COMO LÍNGUA MATERNA: OS GÊNEROS 
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Introdução

A partir da década de 90, começaram a surgir pesquisas na área de Estudos de 
Língua demonstrando que o ensino baseado exclusivamente na teoria gramatical 
não é o caminho ideal para que o aluno adquira domínio pleno para uso da escrita 
e da leitura em situações concretas de letramento. Nesse cenário, revigoram-se as 
teorias de gênero textual, tomando ares modernos e assumindo protagonismo no 
ensino de LP no país, sobretudo quando o conceito apareceu nos documentos ofi-
ciais que norteiam o conteúdo a ser ensinado na educação básica, como, por exem-
plo, os Parâmetros Curriculares Nacionais (doravante, PCN) voltados para o Ensino 
Fundamental (BRASIL, 1998) e para o Ensino Médio (BRASIL, 2000). Essas orienta-
ções tinham um viés propositivo, em certa medida, remetendo à possibilidade de 
atenuar problemas concernentes à formação leitora.

A partir desse norteamento retratado nos PCN, outros problemas passaram 
a ser denunciados em referenciais teóricos acerca do uso dos gêneros textuais em 
sala de aula: a utilização de textos diversos, materializados em algum gênero tex-
tual, como pretexto para classificação, busca de características prototípicas, repro-
dução de textos a partir de um molde supostamente único. Essa prática, decerto, 
desconsideraria, em sua essência, o contexto, a situação de produção e recepção, 
os participantes e objetivos, bem como os propósitos comunicativos que moldam 
os gêneros em seus aspectos linguísticos e estruturais.
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Com o avanço das pesquisas nas áreas de linguística aplicada e ensino de lín-
gua, novos documentos oficiais passaram a se tornar necessários, para atender a 
novas demandas geradas pelas políticas educacionais que se instauraram dos anos 
2000 em diante. Entre essas políticas, destacam-se os esforços por universalizar o 
acesso à educação básica, bem como avaliar a qualidade do ensino ofertado nas 
instituições públicas de ensino. Desse modo, a partir de 2007, começam a ser apli-
cadas no país as chamadas avaliações externas, através das quais a União, alguns 
estados e alguns municípios brasileiros passam a compor um esquema de avaliação 
da educação básica ofertada, de modo a avaliar o desempenho de alunos do ensino 
fundamental e médio por meio de avaliações balizadas por matrizes de habilidades 
e competências. Desse modo, os governos passariam a considerar os resultados 
obtidos na propositura de novas estratégias de execução de projetos voltados ao 
ensino e aprendizagem de modo geral.

À medida que as avaliações foram se incorporando às rotinas escolares, as ma-
trizes de referência começaram a correr o risco de serem utilizadas como base para 
a instituição dos currículos escolares, referendando, assim, um equívoco de que os 
alunos e as alunas deveriam ser preparados para realizar as avaliações em larga 
escala aplicadas em todo o país, para fins de diagnóstico.

Nesse contexto, surge a ideia, referendada pelo Plano Nacional de Educação 
vigente, de que haveria a necessidade de criação de uma Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), que orientasse, à semelhança do que foram os PCN no fim da 
década de 1990 e início dos anos 2000, as propostas curriculares, tanto em âmbitos 
locais (escolas), como em cenários mais amplos (estados e municípios).

A BNCC, ou a Base, como costuma ser chamada, tem como proposta funda-
mental, prover, para as instituições de ensino em nível básico, um currículo mínimo 
a ser contemplado nos projetos de curso país afora. Sendo assim, nosso objetivo 
com este trabalho é fazer uma análise preliminar deste novo documento oficial (em 
sua seção voltada para a língua portuguesa no ensino médio) e avaliar se e como a 
teoria dos gêneros tem espaço nas proposições que ali se destacam.



249

XXVI Jornada do Gelne

Considerações sobre as aulas de leitura no ensino médio

É possível perceber que há muito a se fazer no que se refere ao ensino de lei-
tura e escrita no país, haja vista os resultados que o Brasil vem alcançando em ava-
liações internacionais, como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 
(PISA), cujo objetivo é avaliar os conhecimentos em determinadas áreas, dentre elas, 
a proficiência em leitura em alunos de quinze anos em vários países. Sendo a leitura 
uma das formas de comunicação que interliga o homem à cultura letrada, é crucial 
encontrar estratégias pedagógicas adequadas e eficazes para a efetiva aprendiza-
gem, pois a construção do conhecimento, na escola, na vida profissional ou na parti-
cipação da sociedade dependerá da proficiência em leitura, já que vivemos em uma 
sociedade essencialmente letrada, na qual ler e escrever são elementos sociocultu-
rais extremamente valorizados, importante à realidade social em que vivemos por 
ser uma competência indispensável ao desenvolvimento pleno do indivíduo com o 
intuito de torná-lo cidadão.

Também Lajolo (2000) faz críticas referentes às atividades de leitura na escola 
no que se refere à maneira como os exercícios de leitura são abordados na escola:

Menos ou mais sofisticados, os exercícios que sob o nome de interpre-
tação,	 compreensão	ou entendimento do texto costumam suceder-se à 
leitura são, quase sempre, exercícios que sugerem ao aluno que inter-
pretar,	compreender	ou entender um texto (atividades que podem muito 
bem definir o ato de leitura) é repetir o que o texto diz. O que é absoluta-
mente incorreto. (LAJOLO, 2000, p. 109)

A principal consequência dessa prática é a abordagem dos gêneros textuais 
apenas através de exercícios de decodificação da língua ou da avaliação da capa-
cidade de decorar algumas classes gramaticais. Além disso, a escolha de um texto, 
nessa perspectiva, tende a ser motivada pelas particularidades gramaticas que por-
ventura apresenta, e não pela capacidade de compreender a sua leitura como fer-
ramenta imprescindível à participação e/ou intervenção na vida social. Tal situação 
explica-se pelo fato de o ensino de leitura na escola parecer ser desvinculado das 
experiências discursivas cotidianas do aluno. Conforme Kleiman,
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[...] o contexto escolar não favorece a delineação de objetivos específicos 
em relação a essa atividade. Nele a atividade de leitura é difusa e con-
fusa, muitas vezes se constituindo apenas em pretexto para cópias, re-
sumos, análise sintática, e outras tarefas de ensino da língua. Assim, en-
contramos o paradoxo que, enquanto fora o estudante é perfeitamente 
capaz de planejar as ações que o levarão a um objetivo pré-determinado 
(por exemplo, elogiar alguém para conseguir um favor), quando se tra-
ta de leitura, de interação à distância através do texto, na maioria das 
vezes esse estudante começa a ler sem ter ideia de onde quer chegar, 
e, portanto, a questão de como irá chegar lá (isto é, das estratégias de 
leitura) nem sequer se põe (KLEIMAN, 2011, p. 30).

A ponderação de Kleiman critica as práticas adotadas pela escola, por estas 
não contribuírem para resultados satisfatórios que favoreçam o progresso do aluno 
quanto ao desenvolvimento da leitura como ferramenta para a inserção no mundo 
e instrumento necessário para a compreensão dos diversos gêneros textuais que 
circulam em nosso cotidiano a todo o momento.

Na mesma linha de pensamento, Geraldi assevera que “na escola não se leem 
textos, fazem-se exercícios de interpretação e análise de textos”(2011, p. 90). A lei-
tura trabalhada em sala de aula mostra-se, pois, simulada, e o aluno não consegue 
identificar motivos que o seduzem, a não ser a leitura por imposição, cuja finalidade 
geralmente é avaliativa, a fim de responder a questões previamente formuladas, 
artifício que facilita o controle exercido pelo professor e anula a leitura como for-
ma de prazer, de fruição estética. É consenso entre os profissionais envolvidos na 
educação que reduzir a leitura em exercícios que demandam coleta de informações 
superficiais sobre o texto não irá transformá-los no tão almejado leitor proficiente 
apto a usar a língua nas situações sociais que lhes são exigidas.

É necessário que a leitura na escola esteja atrelada a um propósito comunica-
tivo, trabalhada de forma menos desgastante, fundamentada também em critérios 
objetivos, voltados para atender às demandas sociais com as quais o aluno vai se 
deparar quando estiver vivendo plena e autonomamente em sociedade. Justifica-
se, portanto, o trabalho em sala de aula à luz da teoria de gêneros em uma pers-
pectiva sociodiscursiva, visto que todas as atividades humanas, conforme destaca 
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Bakhtin (1997), são pautadas pelo uso da língua e são concretizadas por meio de um 
gênero textual.

Na seção a seguir, discorreremos acerca das definições de gêneros em uma 
perspectiva textual-discursiva, a qual acreditamos ser viável para o ensino de leitu-
ra não só nas aulas de Língua Portuguesa, mas como fonte de conhecimento para 
todas as outras disciplinas. Nas palavras de Lopes-Rossi o motivo de se trabalhar 
com a proposta de gêneros textuais como unidade de ensino

[...] é o fato de proporcionar o desenvolvimento da autonomia do aluno 
no processo de leitura e produção textual como uma consequência do 
domínio do funcionamento da linguagem em situações de comunica-
ção, uma vez que é por meio dos gêneros discursivos que as práticas de 
linguagem incorporam-se às atividades dos alunos (LOPES-ROSSI, 2001 
p.70).

Vê-se, portanto, que esta perspectiva busca o trabalho com os gêneros textu-
ais em situações reais de comunicação no ensino de leitura e também da escrita, 
evitando a artificialidade que frequentemente vemos nos livros didáticos, principal-
mente de Língua Portuguesa. 

A teoria sobre os gêneros textuais

O estudo da teoria de gêneros textuais no ensino de Língua Portuguesa tem 
sido tema de muitas pesquisas na área de Ensino de Língua e Linguística, sobretudo 
após a publicação dos PCN (BRASIL, 1998), seguido dos PCNEM (BRASIL, 2000) e dos 
PCN+ (BRASIL, 2002) e agora, mais recentemente, com as discussões sobre a BNCC. 
Esses documentos têm em comum o fato de considerarem os gêneros textuais 
como ferramentas imprescindíveis à interação sociocomunicativa. Nessa perspecti-
va, os gêneros seriam, portanto, importantes norteadores para o ensino da leitura, 
haja vista sua contribuição para o desenvolvimento da competência leitora, visando 
à participação do aluno como sujeito social, pois, consoante Marcuschi, “quando en-
sinamos a operar com um gênero, ensinamos um modo de atuação sociodiscursiva 
numa cultura e não um simples modo de produção textual.”(2011. p. 20).
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Os gêneros textuais são definidos como eventos dinâmicos, maleáveis e plás-
ticos, sendo assim o surgimento, extinção ou transformação dos gêneros estão 
atrelados às necessidades e exigências sociais e culturais pelas quais perpassam a 
sociedade, advindos, sobretudo, das inovações tecnológicas. Assim sendo, durante 
as nossas interações, sejam orais ou escritas, produzimos textos, concretizados em 
algum gênero textual, que contêm uma série de características que os tornam re-
lativamente estáveis e seu uso é escolhido conforme a situação sociointerativa que 
lhes é exigida. Nas palavras de Marcuschi, “os gêneros são atividades discursivas so-
cialmente estabilizadas que se prestam aos mais variados tipos de controle social e 
até mesmo ao exercício de poder.”(2008, p. 161). Assim sendo, é através dos gêneros 
que exercemos nossas ações mais corriqueiras de controle social.

À luz da teoria sociointeracionista, as atividades de leitura e produção textual 
estão vinculadas a fatores sociais, culturais e linguísticos e, conforme assevera Bakh-
tin (1997), as atividades humanas de comunicação estão intimamente relacionadas 
ao uso da língua, a qual se ajusta como uma forma de ação social localizada em um 
contexto definido cultural e historicamente. Portanto, os modos de utilização da lín-
gua são tão variáveis e múltiplos quanto as áreas de atuação da atividade humana. 
Em consequência, o levantamento de gêneros, portanto, torna-se quase infinito por 
espelhar as possibilidades relativas às atividades humanas. Bakhtin justifica essa 
pluralidade de gêneros elucidando-nos que

o querer-dizer do locutor se realiza acima de tudo na escolha	de	um	gêne-
ro do discurso. Essa escolha é determinada em função da especificidade 
de uma dada esfera da comunicação verbal, das necessidades de uma 
temática (do objeto do sentido), do conjunto constituído dos parceiros, 
etc. Depois disso, o intuito discursivo do locutor, sem que este renuncie 
à sua individualidade e à sua subjetividade, adapta-se e ajusta-se ao gê-
nero escolhido, compõe-se e desenvolve-se na forma do gênero deter-
minado(BAKHTIN, 1997, p. 301).

A comunicação verbal, então, só é possível a partir da materialização de um 
texto em um gênero particular que se transfigura para atender aos propósitos das 
diversas práticas sociais que acontecem em nosso cotidiano.
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Outro autor que merece destaque na teoria sobre gêneros é Bronckart, que 
também sustenta que o domínio de um gênero textual está intrinsecamente rela-
cionado aos objetivos e propósitos das interações sociais, além do aspecto da relati-
va estabilidade que lhe é conferida, permitindo sua utilização posterior e a maneira 
de se portar perante uma determinada prática de linguagem que se concretizará 
em um determinado gênero:

(...) na escala sócio-histórica, os textos são produtos da atividade de 
linguagem em funcionamento permanente nas formações sociais: em 
função de seus objetivos interesses e questões especificas, essas forma-
ções elaboram diferentes espécies de textos, que apresentam caracte-
rísticas relativamente estáveis (justificando-se que sejam chamadas de 
gêneros de texto) e que ficam disponíveis no intertexto como mode-
los indexados, para os contemporâneos e para as gerações posteriores 
(BRONCKART, 2012, p. 137).

A vertente sociointeracionista, defendida por Bakhtin (1997), Bronckart (2012) 
e Marcuschi (2001, 2008, 2010, 2011), assegura que a comunicação só é possível via 
gênero. Consequentemente, nessa perspectiva teórica, privilegiam-se os aspectos 
discursivos e enunciativos em detrimento de seus aspectos formais, e valorizam-se, 
portanto, a natureza social, histórica e cognitiva dos gêneros.

A BNCC e os gêneros textuais

A proposta da BNCC, assim como os supramencionados documentos oficiais 
que a antecedem, preza pela centralidade do texto nas práticas de linguagem, tendo 
em vista a necessidade de desenvolver as capacidades de leitura, escrita e oralidade 
nos mais diversos contextos de aprendizagem formal. Também adotando postura 
semelhante aos documentos oficiais anteriores, a Base (como também costuma ser 
chamada a BNCC) dá mostras de que o ensino de Língua Portuguesa nas escolas pú-
blicas brasileiras deve proporcionar “experiências que contribuam para o desenvol-
vimento do letramento (ou dos letramentos), entendido como a condição de parti-
cipar de uma diversidade de práticas sociais permeadas pela escrita” (BRASIL, 2016, 
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p. 505). Por essa razão, os gêneros textuais assumem protagonismo importante na 
condução das unidades curriculares propostas para o componente de Língua Por-
tuguesa do Ensino Médio.

Em contrapartida, uma vez assumindo três dimensões de formação – a for-
mação literária, a formação para o exercício mais direto da cidadania e a formação 
voltada para produção do conhecimento e da pesquisa –, a BNCC aponta essas di-
mensões como campos de atuação, a partir dos quais se poderiam propor agrupa-
mentos específicos de gêneros textuais relacionados a esses campos. Assim sendo, 
a organização do currículo mínimo de língua portuguesa seguiria uma estrutura 
composta por seis unidades curriculares, três das quais contemplando a dimensão 
de formação literária (o campo literário), dois contemplando o campo político-ci-
dadão e um contemplando a produção do conhecimento e a pesquisa no chamado 
campo investigativo.

A remissão aos gêneros textuais nesses campos se destaca pela composição 
de grupos de gêneros que tenham uma característica comum, como, por exemplo, 
o viés literário: “(EM11LI07) Produzir gêneros literários em prosa (contos, minicon-
tos, crônicas),experimentando estratégias narrativas para se contar uma historia.” 
(BRASIL, 2016, p. 529, negrito adicionado). Nesse caso, a referência a contos e crôni-
cas delimita o universo de gêneros que possam ser considerados “literários”, além 
de, pela inespecificidade da delimitação, relegar outros gêneros a um patamar de 
desimportância que seriaimcompatível com a própria proposta da BNCC de estabe-
lecer um foco sobre a formação do leitor de cânones literários brasileiros.

Para o campo das práticas político-cidadãs, o agrupamento de gêneros incide 
sobre as composições de caráter jornalístico, sejam os relatos, expressos em notí-
cias e reportagens, sejam as peças publicitárias, com suas variadas possibilidades 
multimodais, sejam os gêneros de maior carga argumentativa, como presumivel-
mente acreditamos serem os editoriais e os artigos de opinião. Uma vez privilegia-
dos esses gêneros na unidade curricular IV, as indicações do eixo leitura relativas a 
esses gêneros apontam a necessidade de reconhecimento e análise das estruturas 
textuais responsáveis por apresentar e encadear argumentos ao longo de um texto. 
Na unidade V, insere-se o agrupamento de gêneros da esfera jurídica e reivindica-
tória (códigos legais, como o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Fe-
deral, por exemplo), os quais, em conjunto com os da unidade anterior, geram uma 
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expectativa de que os/as estudantes “construam hipóteses fundamentadas sobre 
as possíveis intenções dos textos e sobre como o texto dialoga com seu contexto de 
produção” (BRASIL, 2016, p. 509). Nesse sentido, essas projeções convergem com o 
propósito de levar o/a aluno/a a se inteirar sobre os fatos do mundo e formar opi-
nião sobre tais fatos.

Ao avançar nas expectativas sobre o tratamento de gêneros da esfera jorna-
lística e da esfera jurídica e reivindicatória, o documento ressalta a importância de 
uma avaliação das escolhas macro e microestruturais dos textos e seus efeitos de 
sentido. Tais objetivos são deliberadamente empregados com a orientação meto-
dológica de levar o/a aluno/a a entender como se processam os mecanismos de co-
esão e coerência em um texto, o protagonismo dos gêneros textuais se mantém, e 
essa orientação tem respaldo em toda uma teoria de Linguística Textual que reitera 
essas necessidades. No entanto, quando encontramos apontamentos do tipo:

(EM14LI13)
Perceber a distribuição dos verbos nos gêneros textuais (por exemplo, 
as formas de pretérito em gêneros narrativos e de relato; as formas de 
presente e futuro em gêneros argumentativos; as formas de imperativo 
em gêneros publicitários); analisar a morfologia do verbo, reconhecen-
domarcas de pessoa, numero, tempo, modo (BRASIL, 2016, p. 533)

A preocupação é a de que os gêneros possam ser utilizados como pretexto 
para o ensino de metalinguagem, não para contemplar a função social dos gêneros 
sociais, mas apenas para reverenciar a tradição normativa e normatizante da escola 
básica, contra a qual as pesquisas em linguística aplicada vêm se opondo há pelo 
menos vinte anos. Levar em consideração objetivos como o apresentado acima é 
contradizer o protagonismo dos gêneros textuais na atuação política e cidadã pre-
vista pela própria BNCC.

Quando os objetivos do eixo da leitura se destacam sobre o campo das práti-
cas e estudo e pesquisa, há referências mais lúcidas sobre alguns gêneros agrupa-
dos nessas condições (artigos de divulgação científica, resenhas, artigos, resumos, 
relatórios de trabalhos, projetos de pesquisa, entre outros). Os propósitos práticos 
desse campo envolvem reconhecer as características específicas desses gêneros, 
bem como analisar suas formas peculiares de organização. Desse modo, a BNCC se 
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mostra sensível às intenções de se preparar o/a estudante de Ensino Médio para 
atuar de maneira menos traumática no Ensino Superior, caso seja este o seu desejo. 
Preparar para a pesquisa e para a produção de conhecimento é, em certa medida, 
também corresponder às expectativas de que, mesmo sendo o Ensino Médio a eta-
pa final da educação básica, esta fase não é a etapa final da escolarização. Nesse 
sentido, há uma forte correspondência com a recusa da passividade atribuída a 
estudantes do Ensino Médio, pois torná-los/as ativos/as no processo de produção 
de conhecimento é emblemático na medida em que rompe com equivocado pen-
samento do senso comum de que o saber só se constrói em níveis superiores de 
escolaridade.

A partir dos apontamentos realizados sobre como os gêneros textuais se apre-
sentam e como se distribuem pelas seis unidades curriculares previstas para o com-
ponente de Língua Portuguesa da BNCC, passemos para as considerações finais 
deste trabalho.

Considerações	finais

Recuperadas as teorias sobre gêneros textuais e associadas às considerações 
sobre leitura no Ensino Médio, pudemos fazer uma análise preliminar de como a 
Base Nacional Comum Curricular aborda o tema. Foi possível perceber que não hou-
ve retrocesso no que se refere à referência ao protagonismo dos textos nas aulas de 
língua portuguesa. Os objetivos expressos, em sua maioria, revelam que os gêneros 
textuais se apresentam como elementos de extrema importância para o trabalho 
de inserção na vida social, assim como promoção das competências leitoras e escri-
toras mínimas para alguém que pretenda se assumir egresso do Ensino Médio.

No entanto, se por um lado, não podemos assumir retrocessos, também, por 
outro lado, não podemos reconhecer grandes avanços, uma vez que o protagonis-
mo dos gêneros não está expresso em uma progressão espiralar, conforme suge-
rem Schneuwly e Dolz (2004). Além disso, ainda há alguns objetivos que relegam os 
textos à condição de pretexto para a manutenção da tradição escolar de privilegiar 
a taxonomia gramatical, argumentando, por exemplo, conhecer certas categorias 
sintáticas funcionariam como análise de recursos coesivos em um texto.
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Por fim, o que se descobre com a BNCC, no tocante ao componente curricular 
de Língua Portuguesa, é que as pesquisas que vêm sendo realizadas no campo da 
Linguística Aplicada já não são mais negligenciadas como outrora e que as parcerias 
de trabalho na execução de projetos dessa envergadura já não mais se fazem sem 
o apoio dos polos universitários. O movimento que se tem percebido de modo mais 
atual, que difere do de outras épocas, é que atualmente temos mais faculdades de 
letras se comprometendo a fornecer subsídios para a construção de documentos 
voltados para auxiliar no ensino de língua da educação básica, compondo um qua-
dro de cooperação que só tem a surtir efeitos positivos para ambas as instâncias – a 
escola básica e a universidade.
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SUPORTE DIGITAL: NOVOS CAMINhOS PARA A LEITURA 
LITERÁRIA

BERENICE DA SILVA JUSTINO (UEPB/UFCG)
ANDERSON LINS RODRIGUES (UFPE)

Introdução

O uso das tecnologias contribui significativamente para a socialização dos in-
divíduos, pois, hoje, as tecnologias são parte do cotidiano das pessoas e contêm 
aspectos de sua cultura. Na sociedade tecnológica, segundo Belloni (1991), a intera-
ção do indivíduo passa pela família, escola e a mídia, inclusive a digital, contribuindo 
para ampliar a compreensão de alfabetização tecnológica.

Nessa perspectiva, esse tipo de alfabetização tecnológica não deve ser disso-
ciada da Educação, da formação do cidadão e do leitor e, para isso, faz-se necessária 
a intervenção da escola no sentido de propiciar sistematicamente a interpretação 
das mensagens veiculadas nos meios de comunicação eletrônicos e a familiarização 
com a linguagem e o funcionamento das tecnologias em geral.

Assim, a partir do interesse em levar o (re) conhecimento do suporte digital 
como meio que pode aproximar os jovens alunos do ensino fundamental para a 
leitura literária nas mídias digitais nos lançamos a oferecer oportunidades de letra-
mentos para esse público alvo de uma escola pública.

Suporte digital: meio de interação virtual entre o leitor e o 
texto 

O espaço virtual constitui-se como uma maneira de se relacionar com o conhe-
cimento, tendo em vista a rapidez com que as informações têm contribuído para 
a transformação da sociedade atual. O meio eletrônico e o avanço tecnológico im-
põem uma outra forma de ler mediante os textos disponíveis em contexto digital.



260

XXVI Jornada do Gelne

É notório que os avanços dos meios digitais apresentam um espaço desafiador 
– o ciberespaço – como meios de interações que segundo Lévy (1999), dá início a era 
da cibercultura, que abrange o final do século XX e início do XXI, a partir de uma con-
figuração técnica, em que mais um estilo de humanidade está sendo inventado. O 
autor defende que o ciberespaço e a cibercultura provocam inovações na maneira de 
ler, exigindo que os indivíduos assumam múltiplos papéis de leitura e de produção 
de texto.

O termo ciberespaço é “o novo meio de comunicação que surge da intercone-
xão mundial dos computadores” (LÉVY, Op. cit. p. 17). Neste sentido, constitui-se 
uma infraestrutura material da comunicação digital, como também, um universo 
digital de informações que o ciberespaço abriga. Os seres humanos navegam e ali-
mentam esse universo. Quando percebemos que o termo novo	sempre vem em 
destaque nas discussões sobre o ciberespaço, podemos refletir sobre a relevância 
da referência ao novo, pois o ciberespaço teve seu surgimento em meados da déca-
da de 60, criado por Theodore Nelson (Op. cit). Percebemos não se trata de algo tão 
novo já que a mais de quatro décadas o termo ressurgiu, mesmo que não esteja ao 
alcance de todos.

Letramento (s): considerações sobre letramento tradicional, 
digital e literário

Antes de adentrarmos na discussão sobre letramento digital e literário, alvos 
principais de nossa pesquisa, precisamos discorrer sobre o sentido geral do concei-
to de Letramento.

O termo letramento surgiu no final do século XX em decorrência das grandes 
transformações culturais, sociais, políticas, econômicas e tecnológicas, diferencian-
do, assim, o significado tradicional da alfabetização. Essas mudanças alteram o es-
tado ou condição do indivíduo ou de um grupo social. (SOARES, 2003).

Soares (Op.	cit. p.38) afirma que o letramento é o resultado da ação de “letrar-
se”, no sentido de torna-se “letrado”.  Segundo a autora, a palavra letramento faz 
referência ao “estado ou condição de quem exerce as práticas sociais de leitura e de 
escrita, de quem participa de eventos em que a escrita é parte integrante da inte-
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ração entre pessoas”. Para atingir esse estado ou condição é necessário dominar o 
código escrito e, ao fazer uso dele, ser capaz de participar das situações sociais que 
exigem o uso da leitura e da escrita a partir de suas necessidades pessoais ou da 
sociedade em que vive.

Buzato (2013) comenta que “as pessoas alfabetizadas não são necessariamente 
‘letradas’, pois apesar de saberem ler e escrever muitas pessoas não conseguem 
construir uma argumentação, interpretar um gráfico, encontrar um livro em um 
catálogo etc.”. Dessa forma, o autor versa que o letramento é uma capacidade do 
indivíduo que vai além da aprendizagem de um código linguístico, que possibilita a 
construção de sentidos e, consequentemente, até a construção de conhecimento, 
com base no que foi aprendido.

Assim, as práticas sociais de leitura ou de escrita significam um amplo leque de 
situações do cotidiano das pessoas. Essas práticas, por exemplo, podem ser mani-
festas por meio da escrita de uma lista de compras, orientação na cidade para pegar 
um ônibus, compreensão da posologia na bula do remédio, leitura do horóscopo e 
resumo da novela, busca de informações sobre a situação econômica ou envio de 
uma carta para um amigo.

Soares (2004, p. 48-49) também afirma que “há diferentes tipos e níveis de 
letramento, dependendo das necessidades, das demandas do indivíduo e de seu 
meio, do contexto social e cultural”. A autora ressalta que a escola seleciona práticas 
de letramento social e as transforma em práticas de letramento a ensinar, ensina-
das e adquiridas. Segundo a autora:

[...] as práticas de letramento a ensinar são aquelas que, entre as nume-
rosas que ocorrem nos eventos sociais de letramento, a escola seleciona 
para torná-las objetos de ensino, incorporadas aos currículos, aos pro-
gramas, aos objetos pedagógicos, concretizadas em manuais didáticos; 
práticas de letramento ensinadas são aquelas que ocorrem na instância 
real da sala de aula, pela tradução dos dispositivos curriculares e pro-
gramáticos e das propostas dos manuais didáticos em ações docentes, 
desenvolvidas em eventos de letramento que, por mais que tentem re-
produzir os eventos sociais reais, são sempre artificiais e didaticamente 
padronizados; práticas de letramento adquiridas são aquelas, de que, 
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entre as ensinadas, os alunos efetivamente se apropriam e levam consi-
go para a vida fora da escola (SOARES, 2004, p. 107-108).

Colello (2003) também traça inúmeras considerações sobre letramento. Para 
ela, embora o termo “letramento” remeta a uma dimensão complexa e plural das 
práticas sociais de uso da leitura e da escrita, a apreensão de uma dada realidade, 
seja ela de um determinado grupo social ou de um campo específico de conheci-
mento (ou prática profissional), que motivou a emergência de inúmeros estudos a 
respeito de suas especificidades. É por isso que, nos meios educacionais e acadêmi-
cos, está surgindo a referência no plural de “letramentos”.

A autora afirma que ganhamos a possibilidade de repensar o trânsito do ho-
mem na diversidade dos “mundos letrados”, cada um deles marcado pela especifici-
dade de um universo, ou seja, inserido em um tipo de letramento. Desta forma, ao 
citar Soares (2002), ela apresenta que é possível confrontar diferentes realidades, 
como por exemplo: o “letramento social” com o “letramento escolar”; ou ainda com-
preender as exigências de aprendizagem em uma área específica, como é o caso do 
“letramento científico”, “letramento musical” o “letramento da informática ou dos 
internautas”, que denominamos como letramento digital em nossa pesquisa.

Soares (2002, p.145), ainda discute que “o letramento é a condição de quem 
se apropriou da leitura e da escrita incorporando as práticas que as demandam 
[...] e que não existe o letramento e sim, ‘letramentos’”.  Nesta perspectiva a tela do 
computador se constitui como outro modo de leitura e de escrita, desencadeando 
novas práticas e eventos de letramento, o digital.

O conceito de letramento ao ser incorporado à tecnologia, denominado de le-
tramento digital, está diretamente ligado ao termo alfabetização tecnológica1. Para 
que o leitor atual usufrua desse tipo de alfabetização, é preciso dominar a tecnolo-
gia e, para isso, faz-se necessário ser alfabetizado digitalmente nesse novo contexto 
comunicativo da contemporaneidade.

1. Em uma entrevista a revista Conect as autoras do livro Alfabetização Tecnológica do Professor (SAM-
PAIO, Marisa; LEITE, Lígia), afirmam que para o indivíduo ser alfabetizado tecnologicamente ele precisa 
conhecer como as tecnologias funcionam e para que servem, desenvolver a habilidade de usar o com-
putador e outras tecnologias combinadas com uma variedade de estratégias. Disponível em: www.
revistaconecta.com/destaque/ligia_marisa.htm#topo. Acesso em 01 de Abril de 2011.

http://www.revistaconecta.com/destaque/ligia_marisa.htm#topo.
http://www.revistaconecta.com/destaque/ligia_marisa.htm#topo.
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xavier (2005), ao citar Barton (1998), pontua que o letramento digital seria mais 
um tipo	e não um novo paradigma	de letramento imposto à sociedade contemporâ-
nea pelas inovações tecnológicas. Segundo o autor,

Letramento não é o mesmo em todos os contextos; ao contrário, há di-
ferentes letramentos. A noção de diferentes letramentos tem vários sen-
tidos: por exemplo, práticas que envolvem variadas mídias e sistemas 
simbólicos, tais como um filme ou computador, podem ser considerados 
diferentes letramentos, como letramento fílmico e letramento computa-
cional (computer literacy) (BARTON, 1998 apud xAVIER, 2005. Op	cit. p. 9).

Os autores discutem que os tipos de letramentos mudam porque são situados 
na história e acompanham a mudança de cada contexto tecnológico, social, político, 
econômico ou cultural em uma dada sociedade. Além disso, os letramentos são mo-
dificados também pelas instituições sociais, cujas regras e valores estabelecem uma 
relação de luta pelo poder que, por sua vez, persuade sutilmente ou “convence” pela 
força uma comunidade inteira a aprender o tipo de letramento que é apresentado 
como oficial, logo, que deve ser obrigatoriamente assimilado.

O letramento digital (práticas sociais de leitura e escrita nas tecnologias digitais) 
se diferencia do letramento tradicional (práticas sociais de leitura e escrita em meios 
convencionais) pelo fato de que ele transmite práticas de leitura e de escrita digitais, 
na cibercultura, de modo diferente de como são conduzidas as práticas de leitura e de 
escrita quirográficas e topográficas, isto é, do letramento tradicional (SOARES, 2002). 
Desta forma, entendemos que o indivíduo, além de realizar buscas textuais no meio 
digital, tem que interagir com o texto e, assim, assimilar o conhecimento necessário 
para explorar os dispositivos eletrônicos. Em outras palavras, para que o indivíduo se 
torne digitalmente letrado ele precisa ler e escrever na internet.

Lévy (1999, p.17) define letramento digital como um conjunto de técnicas mate-
riais e intelectuais, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e valores que 
se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço, como sendo um 
novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores.

Xavier (2002, p.2) reflete sobre a necessidade de “mudanças nos modos de ler 
e escrever os códigos e sinais verbais e não-verbais (imagens, desenhos gráficos) na 
tela digital”. Ele afirma que, nesse contexto, o usuário para ser letrado digitalmente, 
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ao acessar a internet, precisa compreender que não se trata de uma simples busca, 
mas é necessário saber o que procura no “vasto mundo virtual” com afinco e ter 
ciência de sua busca para interpretá-la com clareza.

O indivíduo letrado digitalmente, dado o seu conhecimento cognitivo, saberá 
acessar a informação em meio digital, utilizar e compreender as TICs2 (Tecnologias 
de Informação e Comunicação) e, com isso, ampliar sua consciência crítica em rela-
ção à vida pessoal e coletiva (SILVA et al, 2005). Letramento digital, portanto, significa 
não apenas saber como utilizar as tecnologias digitais, mas entrar em contato com 
essas tecnologias de maneira significativa, entendendo seus usos e possibilidades 
na vida social.

No espaço escolar, contribuir para o letramento digital significa apresentar 
oportunidades para que toda a comunidade possa utilizar as Novas Tecnologias de 
Informação e Comunicação como instrumentos de leitura e escrita que estejam re-
lacionadas às práticas educativas e com as práticas e contextos sociais desses gru-
pos. Neste espaço, é possível o aluno experimentar novos paradigmas (mudanças 
de contexto de letramentos) oferecidos pela tecnologia, já que seus avanços estão 
desafiando as redes de ensino, como também, os setores econômicos e sociais.

Para além dos vários tipos de letramentos, devemos pensar também no letra-
mento literário, que pode ocorrer nas práticas sociais de leitura e escrita dos jovens 
adolescentes, frente aos meios midiáticos. Como assegurar o lugar do texto literá-
rio, isto é, possibilitar nesses espaços de interação contemporânea o letramento 
literário, quando a internet, os filmes e documentários oferecem imagens, histórias, 
per sonagens de forma interativa? Desta forma, ao discutir o Ensino da Literatura 
pela perspectiva do letramento, procuramos, ao longo do texto, tratar da tecnolo-
gia, como acesso interativo do leitor com o texto literário, no caso específico, o po-
ema. Candido (1973), afirmou que a literatura deve ser vista como um direito do ser 
humano, uma vez que ela contribui para a humanização do leitor:

2. As Tecnologias	da	Informação	e	Comunicação	-	TIC correspondem a todas as tecnologias que interferem 
e medeiam os processos informacionais e comunicativos dos seres. Ainda, podem ser entendidas como 
um conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si, que proporcionam, por meio das funções 
de hardware, software e telecomunicações, a automação e comunicação dos processos de negócios, da 
pesquisa científica e de ensino e aprendizagem. Disponível em: Wikipédia, a enciclopédia livre.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Telecomunica%C3%A7%C3%B5es
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Humanização é o processo que confirma no homem aqueles tra ços que 
reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aqui sição do sa-
ber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, 
a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a 
percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. 
A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em 
que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a socieda-
de, o semelhante (CANDIDO, 1973, p. 18). 

Sabemos que a função social da literatura deve ser respeitada em todos os 
espaços, inclusive no de escolarização. Nesse sentido, o letramento literário é uma 
estratégia metodológica no direcionamento, fortalecimento e na ampliação da edu-
cação literária oferecida aos alunos a fim de torná-los leitores proficientes, dentro e 
fora do contexto escolar.

No campo das produções teóricas sobre letramento literário, destacam-se as 
contribuições de Cosson (2006) que, além do aparato teórico, apresenta também 
estratégia metodológica, a partir de práticas observadas em suas pesquisas. O au-
tor defende que o processo de letramento literário é diferente da leitura literária 
por fruição, na verdade, esta depende daquela. Para ele, a literatura deve ser ensi-
nada na escola:

[...] devemos compreender que o letramento literário é uma prática so-
cial e, como tal, responsabilidade da escola. A questão a ser enfrentada 
não é se a escola deve ou não escolarizar a literatura, como bem nos 
alerta Magda Soares, mas sim como fazer essa escolarização sem desca-
racterizá-la, sem transformá-la em um simulacro de si mesma que mais 
nega do que confirma seu poder de humanização (Op.	cit, p. 23).

Assim, no letramento literário, não podemos simplesmente exigir que o aluno 
leia a obra e ao final faça uma prova ou preencha uma ficha de leitura, mas oferecer 
meios para que a leitura se constitua a partir de escolhas que são provocadas pelo 
educador o qual pode proporcionar o encontro entre a obra e o leitor em diferentes 
contextos e suportes de textos e, assim, desenvolver a proficiência da leitura literá-
ria na escola.
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Podemos entender o conceito de Cosson (2006) sobre letramento nos estudos 
literários (letramento	literário)	enquanto conjunto de práticas sociais que usam a es-
crita e a leitura literária. Nessa perspectiva, o foco é a compreensão e a ressignifi-
cação dos textos literários lidos, por meio da motivação de quem ensina e de quem 
aprende. Desta forma, o letramento literário é visto como estado ou condição de 
quem é capaz de ler textos em diferentes formas (verso e prosa) e dele se apropriar 
efetivamente por meio da experiência estética, saindo da condição de mero expec-
tador para a de leitor literário.

O autor também afirma que o letramento literário precisa acompanhar, por 
um lado, as três etapas básicas do processo de leitura - antecipação, decifração do 
código e interpretação- e, por outro, o saber literário associado à função humaniza-
dora da literatura. Para o autor, a leitura literária compreende três tipos de apren-
dizagem:

a) A aprendizagem da literatura - dá-se através da experiência estética 
do mundo por meio da palavra e instiga os sentidos, os sentimentos e 
a intimidade, pois há uma relação tátil, visual, sensorial, emocional do 
leitor com o texto. 
b) A aprendizagem sobre a literatura - envolve os conhecimentos de his-
tória, teoria e crítica; prevalência dos didatismos nos currículos escola-
res. 
c) A aprendizagem por meio da literatura - está relacionada aos saberes 
e às habilidades proporcionados aos usuários pela prática da literatura: 
ampliação do universo cultural do leitor por meio de diversos temas hu-
manos, sociais, políticos, ideológicos, filosóficos, dentre outros, tratados 
nos gêneros literários (Op.	cit, p. 24-25).

Os itens “a” e “c” são imprescindíveis na formação do leitor literário; entretanto, 
são as oportunidades de aprendizagens que mais estão ausentes nas práticas do-
centes, pois há uma preocupação exacerbada com questões meramente teóricas e, 
com isso, o ensino de literatura tem sido a grande vítima dos desgostos e dos fastios 
literários dos alunos.
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O prazer pela leitura literária passa por meio da interação significativa entre lei-
tor e texto, que, por sua vez, passa pelas condições de leitura oferecidas. A realidade 
da leitura literária nas escolas e nas práticas pedagógicas ainda aponta para muitos 
equívocos que travam o desenvolvimento do letramento literário dos alunos.

Diante da concepção de letramento já exposta, vemos outras proposições para 
a compreensão de letramento literário desenvolvidas por Zappone (2006):

1) O Letramento literário pode ser compreendido como o conjunto de 
práticas sociais que usam a escrita literária, entendida como aquela cuja 
especificidade maior seria seu traço de ficcionalidade; 
2) Como o letramento implica usos sociais da escrita, saindo da esfera 
estritamente individual, infere-se que o letramento literário está asso-
ciado a diferentes domínios da vida e, nesse sentido, seria interessante 
pensar em quais contextos ou espaços sociais podem ser observadas 
essas práticas de letramento literário que são plurais. Assim, alguns 
usos sociais poderiam ser assinalados: 
a) pela presença de formas ficcionais em outras mídias, diferentes do li-
vro impresso, tais como adaptações de textos literários para a televisão, 
teatro, cinema, usos da escrita ficcional no ciberespaço; 
b) por leituras não canônicas, ou seja, leituras não necessariamente an-
coradas na história de leitura de textos produzida por críticos ou pela 
academia;
c) pela leitura de textos não canônicos sobre o qual pouco se sabe ainda 
hoje (leitura de romances “cor-de-rosa”, por exemplo, leitura de best-sel-
lers e outros textos ficcionais que estão à margem do letramento literá-
rio escolar etc.), mas que já começa a ser estudada com mais ênfase por 
historiadores da leitura e do livro;
d) por apropriações de textos não produzidos inicialmente como textos 
ficcionais, mas que funcionam como tal diante de certos públicos que 
deles se apropriam numa atitude de gratuidade, estabelecendo com 
eles uma relação de ficcionalidade e de gratuidade, tais como matérias 
jornalísticas, depoimentos, biografias etc. (ZAPPONE, 2006, p.18).
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Nesse primeiro momento, não apresenta a leitura canônica como forma de le-
tramento literário, ele expõe outras práticas sociais de leitura e escrita que favorece 
o letramento literário, porém, não deixa de assinalar logo abaixo sobre as práticas 
de letramento literário padronizadas que faz referência à produção canônica que é 
reconhecida pela academia.

Como as práticas de letramento e, consequentemente, as práticas de letra-
mento literário são padronizadas ou determinadas pelas instituições sociais e pelas 
relações de poder, nota-se que há formas de letramento mais dominantes, mais 
valorizadas e influentes que outras. No caso da literatura, é evidente que as práticas 
de letramento literário realizadas no espaço escolar são as mais visíveis e valoriza-
das.

O letramento e o letramento literário são historicamente situados. Quando se 
observa na conceituação de letramento que os usos da escrita são práticas sociais, 
deduz-se que tais práticas são efetuadas ou realizadas por indivíduos ou grupos 
que se constituem como identidades sociais distintas, específicas. Por isso, como 
tais práticas são realizadas por identidades diferentes, os modos de fazer uso da 
escrita literária e sua leitura também são diferenciados, pois são construídos histo-
ricamente e socialmente.

Como se percebe, o conceito de letramento, aplicado ao estudo da literatura, 
mostra-se bastante fértil, pois permite uma compreensão do literário situada para 
fora dos contextos de uso social da literatura. Conhecer as práticas de letramento 
literário presentes na escola, bem como as práticas de letramento literário presen-
tes em diferentes lugares sociais, podem contribuir para que se possa pensar nas 
relações entre essas duas esferas, escola e vida social, fazendo-as convergir para 
a formação de indivíduos com graus de letramento e de letramento literário cada 
vez maior. Nesse sentido, entendemos que a educação literária abarca o preparo 
do estudante para interagir com textos escritos já consagrados pela historiografia, 
como também o preparo para leitura de outras formas ficcionais que permeiam sua 
cultura e seu tempo.
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O espaço para a leitura literária no suporte digital

A leitura literária pode estar presente no ambiente familiar e escolar desde os 
primeiros anos de vida, seja através dos livros ou dos computadores. Essa afirma-
ção pode parecer utópica, mas não é. Ela está fundamentada em um referencial 
teórico que permite acreditar que a democratização do ensino exige um repensar 
sobre nossa história socioeconômica de exclusão apresentada por Alexandra Pi-
nheiro (2011).

A autora discute que, antes, a exclusão da leitura literária referia-se, principal-
mente, à dificuldade do aces so ao livro. Na atualidade, a tecnologia veio para subs-
tituir os livros e é apontada como uma “vilã” do ensino de literatura. Esta reflexão 
acerca do espaço da literatura no contexto do ciberespaço suscita alguns questio-
namentos, tais como: Quais possibilidades podem ser abertas para a literatura na 
internet? Que relações podem ser estabelecidas entre a leitura literária e o hipertex-
to informático? Até onde a revolução eletrônica está afetando a literatura? Essas e 
outras são inquietações para muitos pesquisadores repensar, inclusive nós.

Ao analisar a presença de leitores em redes sociais como blogs descobrimos 
que a internet está possibilitando que os adolescentes leiam/escrevam mais. As-
sim, podemos também possibilitar o encontro com a literatura nesse contexto de 
interação oferecida pela era digital. Lévy (1999, p. 67) nos diz que “permanecemos 
abertos, benevolentes, receptivos em relação à novidade tentando compreendê-la”.

A leitura literária nesse espaço cibernético oferece meios de enxergar a realida-
de por outro prisma, ela cria possibilidades para os leitores em um outro ambiente 
que pode vivenciar. Entretanto, percebemos que a desigualdade econô mica dificulta 
a criação efetiva de um ambiente de leitura, mostrando que a Litera tura, a situação 
socioeconômica e as práticas culturais devem ser pensadas de forma indissociáveis 
no que se refere ao acesso ao texto literário, seja a partir do códice ou da tela de um 
computador.

Outra questão discutida sobre a relação internet e literatura é apresentada por 
Freitas (2003) a partir do princípio de que é difícil aceitar uma ligação entre literatura 
e internet devido a duas ordens de preconceitos:
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De um lado, os tecnófilos veem a tecnificação do literário como algo ine-
vitável diante do qual, todos devem se curvar sem resistên cia. Do outro, 
há os que desconfiam do novo suporte com medo de que o texto literá-
rio apresentado na tela perca a aura da Litera tura (FREITAS, 2003, p.157).

Percebemos que estes são conflitos que dividem a opinião de críticos da rela-
ção literatura e internet, já que os tecnófilos acreditam que tudo deve se curvar ao 
que é oferecido pelas tecnologias, enquanto os estudiosos, admiradores da arte li-
terária, temem que esta tecnologia reinvente a arte literária e acabe por comprome-
ter a beleza estética do texto literário nesse espaço de subversão que se configura 
o ciberespaço, pois nas produções hipertextuais há mudanças na configuração do 
texto que exige do leitor habilidades que fogem ao convencional na maneiras de ler.

Lucas (2001 apud FREITAS, 2003, p. 158) afirma que a “literatura exige o vagar 
da reflexão, o prazer da leitura demorada, a lentidão da fruição estética que não 
pode se coadunar com a velocidade e a rapidez do tempo, próprias do ciberespaço”. 
O que o autor apresenta faz referência à rapidez com que acontece a interação co-
municativa própria da internet, tanto na escrita como na leitura.

O autor acredita que esse suporte de leitura transforma a recepção dos leito-
res, e esses, ao escolher a internet para a leitura literária, acabam por não reservar 
um espaço acolhedor propício para uma leitura solitária, reflexiva, em que o leitor se 
encontre significadamente com a leitura literária. Entretanto, Moraes (apud Freitas, 
2003, p 162), acredita que o vertiginoso crescimento dessa leitura em meio digital 
está ligado ao fato de que os textos literários pela característica da intertextualida-
de, ser extremamente compatíveis com a natureza dos fluxos digitais. interagir com 
textos escritos já consagrados pela historiografia, como também o preparo para 
leitura de outras formas ficcionais que permeiam sua cultura e seu tempo.

Considerações	finais	

A leitura literária no suporte digital foi uma nova porta de entrada para a litera-
tura e pressupõe uma mudança de paradigmas, em que o hipertexto assume papel 
de destaque, já que pode alterar o ritmo na leitura, mas isto só depende da relação 
texto/leitor que mesmo estando diante de inúmeros links que irão surgir diante de 
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seus olhos, ele pode decidir em parar, escolher, ler e refletir diante de um único tex-
to lendo de forma vagarosa e reflexiva  diante da tela de um computador, evitado a 
leitura rápida de inúmeros hipertextos.

Freitas (2003, p. 165) apresenta que, para melhor compreender o que acontece 
nas páginas da internet, é necessário ir além das aparências. Dessa forma, “só mer-
gulhando no mundo do ciberespaço, navegando pela internet, que conhecemos o 
que ela tem a oferecer”, isto é, se existe espaço para a leitura literária vamos saber 
no momento de acesso das possibilidades oferecidas pela internet.

É notório que o suporte eletrônico está aberto e receptivo ao leitor que busca 
percorrer no caminho dado à literatura, pois nas páginas da web	crescem a cada dia 
os endereços que levam a sites sobre literatura, envolvendo autores, obras, gêneros, 
movimentos literários, períodos históricos etc. Nesse sentido, o suporte digital vem 
contribuindo para a formação de mais leitores da esfera literária favorecendo o le-
tramento literário, como também, o digital.
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UM OLhAR SOBRE O PROCESSO DE LETRAMENTO 
ACADÊMICO DE PROFESSORAS DE LÍNGUA PORTUGUESA

LAURECI FERREIRA DA SILVA (UFBA)
DINéA MARIA SOBRAL MUNIz (UFBA)

Considerações iniciais

Um dos grandes desafios que a maioria das universidades tem enfrentado no 
processo de formação inicial de professores no Brasil, segundo Assis, Mata, Perini-
Santos (2003), refere-se ao perfil dos alunos ingressantes nos cursos de licenciatura. 
Esses estudos do ponto de vista dessas pesquisadoras demonstram que há uma 
necessidade de ampliar as habilidades de ler e escrever, especialmente os gêneros 
do âmbito acadêmico.

Diante do resultados apresentados em relação as habilidades de ler e escrever 
texto acadêmico-científico  e da minha experiência durante a formação inicial no 
curso de graduação Letras Vernáculas, no Mestrado em Língua e Cultura,  na docên-
cia do Ensino Básico durante 34 anos, como professora-formadora do Programa de 
Gestão de Aprendizagem Escolar (GESTAR/BA-2004 a 2011), professora supervisora 
do PIBID de Linguagem Educação (FACED/UFBA-2012 a 2013 e dos estudo sobre Le-
tramento acadêmico-cientifico de (STREET,1989) (MATENCIO, 2002);; (RINCK, SILVA, 
ASSIS, 2012); entre outros voltados para formação inicial e para discussão sobre o 
processo de letramento acadêmico-cientifico dos estudantes universitários foi que 
surgiu a seguinte indagação: de	que	maneira	intervir	pedagogicamente	no	processo	de	
formação	de	profissionais	e	se	é	possível	que	já	estão	graduadas	e	atuando	em	sala	de	
aula	há	muitos	anos1,	como	é	o	caso	dos	sujeitos	desta	pesquisa,	que	também	demons-
tram	necessidades	de	ampliar	tais	habilidades	apontadas	por	esses	e	por	outros	estudos	
realizados	no	Brasil?

1. De 16 a 34 anos de atuação na rede Estadual do Ensino Básico da Bahia.
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Em virtude desse panorama e considerando que os estudos sobre letramento 
acadêmico-científico vêm representando um campo promissor para o desenvolvimen-
to de pesquisas, nós estamos propomos a analisar com um	olhar	de	dentro sobre o 
nosso processo de letramento acadêmico-científico e formativo. Este estudo olhando	
de dentro da pesquisadora, uma das autoras deste texto, das professoras de Língua 
Portuguesa e de uma coordenadora pedagógica participantes da pesquisa só foi possí-
vel porque o caráter autoetnográfico do ponto de vista metodológico permitiu fazê-lo.

Neste texto nós vamos discutir e refletir sobre os dados gerados atentando 
para os  critérios a seguir: i) uma formação para escrita no sentido de ampliar as 
nossas habilidades de ler e escrever gêneros acadêmicos e os profissionais, de ler e 
escrever para aprender e se formar por meio da escrita; ii) o que os sujeitos da pes-
quisa fazem com a escrita acadêmica e partir dela,  a fim de ampliar as discussões 
e reflexões  sobre letramento acadêmico-científico tanto na Universidade Federal 
da Bahia (UFBA) quanto nas demais universidades e faculdades do Brasil, uma vez 
que, temos conhecimentos de que esse assunto já tem se tornado objeto de estudo 
de algumas universidades  brasileiras em relação a formação inicial tais como a Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)2, Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG)3, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)4  e as Faculdades 
privadas como a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC) e a de São 
Paulo (PUC) na perspectiva do letramento acadêmico-cientifico.

Cabe ressaltar que nos últimos anos, uma notável parcela dos cursos de gradu-
ação já incluiu pelo menos uma disciplina, geralmente no primeiro ano do currículo 
dedicado a leitura e produção de textos acadêmicos, ora o foco é nas peculiaridades 
da leitura dos textos e estratégias para escrita, em outros casos ocupam-se da re-
flexão sobre a leitura e a escrita de maneira mais geral considerando os saberes e 
processos nela implicada. Essa inserção também existe na Universidade Federal da 
Bahia no curso de Letras.

2. Professora Drª Maria do Socorro Oliveira (UFRN).

3. Professora Drª Maria de Lourdes Meireles Matencio (UFMG).

4. Professora Drª Ângela B. Kleiman (UNICAMP).
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Reconhecemos que as necessidades são variadas, mas neste estudo, nós nos 
atrevemos a pelo menos iniciar uma discussão em relação a possibilidade das uni-
versidades públicas baianas criar uma didática de ensino de leitura e escrita para o 
ensino superior não só para formação inicial, mas também para formação continu-
ada, já que no Brasil ainda não dispomos de centro de escritas, como já existe nas 
universidades dos Estados Unidos, como  na França que existe um Laboratório de 
Línguas: Estrangeira e Materna (Lindilem) e um Centro de Metodologia acadêmica 
conforme os estudos de Assis, (2014).

Já em relação a nossa compreensão sobre letramento é de que este é um con-
junto de práticas sociais de uso da escrita, e neste trabalho em especial, letramento 
estará relacionado ao que os sujeitos da pesquisa fazem com a escrita acadêmica-
científica e partir dela. (STREET, 1984); (KLEIMAN, (1995) entre outros.

Os Letramentos acadêmico-científicos serão concebidos como múltiplos letra-
mentos, uma vez que, conforme Street, (2009, p. 91-92) “a demanda da escrita aca-
dêmica varia de acordo com a disciplina, o tema, o período do aluno dentre outros 
fatores”, e atravessam o contexto acadêmico como práticas sociais.

Além de pensar no processo de letramento acadêmico, neste estudo, vamos 
discutir também sobre a formação continuada tomando como referência a ideia 
defendida por Nóvoa (2007) de que essa fase da construção de saber deve ter em 
conta tanto as teorias quanto as práticas, as análises e reflexões sobre o saber fa-
zer, como e para que fazer. E Tardif (2011) porque aponta uma luz no fundo do túnel 
de quando sugere que é possível educadores, pesquisadores, corpo docente e a 
comunidade cientifica estabelecer um elo entre si reconhecendo que existem sim, 
conhecimentos distintos, mas que podem se correlacionarem. Estamos nos referen-
ciando nessas óticas por acreditarmos serem a mais adequada para essa proposta 
de trabalho.

Para geração de dados optamos pelo método autoetnográfico orientado pelos 
estudos de (REED-DANAHAY, 1997); (VERSIANI, 2005); etnográfico (MACEDO, 2012), 
autobiográfico (FERRAROTTI, 2014) uma vez que, as docentes analisam seu próprio 
processo formativo e sua prática pedagógica a partir de suas narrativas e do seu 
ponto vista e dos estudos sobre nós. E colaborativo (IBIAPINA, 2008), porque as 
participantes pesquisam, questionam a realidade educativa em que cada uma está 
vivenciando e buscam caminhos para realizar mudanças.



276

XXVI Jornada do Gelne

Devo esclarecer que esse texto é escrito na primeira pessoa do singular quan-
do a envolve apenas a autora do estudo e na primeira do plural quando me refiro a 
mim a minha orientadora ou a mim e os sujeitos da pesquisa.

Autoetnografia:	um	olhar	sobre	o	eu	e	nós

O propósito desta parte é informar que o corpus de análise deste trabalho foi 
gerado no âmbito do projeto de pesquisa de doutorado intitulado Letramento acadê-
micos-científico	na	formação	continuada	de	professoras	de	LP,	que tem como objetivo 
contribuir com um debate acerca do processo de letramento acadêmico-científico 
de quatro professoras de LP e de uma coordenadora pedagógica, e a interferência 
dessa construção no seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Os sujeitos da pesquisa são todas mulheres, mães, provedoras dos sustentos 
de sua família, duas são oriundas da zona rural do estado da Bahia, de classe social 
baixa, afrodescendentes (Aparecida e eu), pais sem escolarização e pertencentes a 
comunidades que usavam a variedade desprestigiada socialmente da língua. Uma 
delas é natural do interior do Estado, de classe social média, pais com pouca esco-
laridade e o seu grupo usa variedade prestigiada formal da língua (Linda). As outras 
duas (Brena e Vitória) são soteropolitanas, filhas de pais pouco escolarizados e sua 
comunidade faz uso da variedade padrão da língua.

A pesquisa de campo foi itinerante devido aos encontros para estudo terem 
sidos realizados de acordo com a disponibilidade dos sujeitos da pesquisa, porque 
todas nós trabalhamos 40h semanais. E além disso, Aparecida tem uma tia cadei-
rante que mora com ela e Brena um filho de quatro anos de idade que dependem 
delas e não podem ficar sozinhos porque as responsáveis podem ser acusadas de 
abandono de incapazes. Em virtude desses fatos, as duas dependiam de familiares 
para cuidar dos seus dependentes para que elas pudessem participar das nossas 
reuniões de estudo.  Então, só nos sobrava o final de semana, e o dia escolhido por 
todas nós, foi sábado.

A situação dessas duas participantes foi um fator determinante para que nós 
nos deslocássemos muitas vezes para região metropolitana da cidade de Salvador 
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(as cidades de Candeias e Camaçari). Outro aspecto que vale a pena salientar é que 
os encontros tanto ocorriam em nossas residências quanto nas escolas onde nós 
ministrávamos aulas. Em Salvador nos encontrávamos em minha residência ou na 
de Vitoria e também no colégio onde trabalhávamos.

A pesquisa aconteceu em quatro etapas: a primeira visava conhecer a relação 
das professoras como os gêneros acadêmico-científicos tanto em relação à leitura 
quanto a escrita. Nessa fase, as professoras participantes escolheram as obras e os 
assuntos que gostariam de ler, e quais gêneros acadêmico-científicos, escrever. 

Tabela 01. Para ler.

Aula	de	Português:	encontro	e	interação Antunes (2003)

Marxismo	e	filosofia	da	Linguagem Bakhtin /
Volochínov (2006)

Os	Novos	Estudos	sobre	Letramento:	histórico	e	perspectivas Street (2010)

Letramento:	a	criação	de	um	neologismo	e	a	criação	de	um	conceito Marinho (2010)

Texto	e	leitor:	aspectos	cognitivos	da	leitura Kleiman (2000)

A	importância	do	ato	de	ler:	em	três	artigos	que	se	completam Freire (2005)

E para escrever optaram por a principio resumos e resenhas como atividade 
de registro leitura para recuperação informações e para manifestar sua compre-
ensão dos conceitos e do saber fazer em sua área de conhecimento durante os 
nossos encontros presenciais. É um movimento do ponto de vista de Matencio 
(2002, p. 109) que “implica retextualização, ou seja, a produção de um novo texto 
a partir de um texto um ou mais textos-base”, o qual autora considera primordial 
ao processo de formação e de ensino-aprendizagem que se pretende desenvolver, 
além disso, o intuito era fazer uma reflexão sobre as operações textuais-discursiva 
envolvidas na produção desses gêneros, além de considerar o modo de produção 
e circulação do gênero.

A seguir podemos conhecer a primeira produção escrita o qual chamei de Escri-
ta	colaborativa porque favoreceu a construção conjunta do conhecimento.
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Brena, 2014. Linda, 2014.

Diante desses dados e da alegação de Matencio (2002), ouso contar que ao 
iniciar este estudo em 2014, eu não tinha adquirido tais conhecimentos sobre esses 
gêneros textuais, apesar da minha experiência 34 anos em sala de aula e da minha 
escolaridade (pós-graduada)  As orientações recebidas durante o meu processo for-
mativo foram as seguintes: 1) ler para conhecer o texto, 2) lera para identificar as pa-
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lavras-chave, 3) ler para localizar as ideias principais do texto, 4) escrever o resumo, 
5) entregar a professora para ser avaliado, 6) devolução com a nota.

Não me recordo de que durante a minha trajetória de formação inicial, conti-
nuada e nem na pós-graduação nenhum dos meus professores formadores tenham 
nem nos apresentado as características desses gêneros acadêmico-científicos e 
nem dos demais, quanto mais explicado que tais textos são determinados pelo seu 
contexto de produção e circulação, e nem realizado nenhuma intervenção didático
-pedagógica. Nem um estudo coletivo ou individual sobre o gênero escrito e nem 
como escrevemos. Só conhecíamos o objetivo da solicitação de tal tarefa. No mes-
trado na disciplina de Metodologia da pesquisa aprendi como fazer citação direta e 
indireta e referências bibliográficas. No doutorado na disciplina Abordagens e Téc. 
de Pesquisa em Educação assisti muitas aulas sobre os procedimentos metodológi-
cos Etnográfico, Pesquisa-ação e  Etnometodológico e para ser avaliada escrevi um 
relatório sobre tudo que foi apresentado em sala de aula apresentando as contri-
buições para o meu projeto de pesquisa de doutorado. E a contribuição dada foi de 
me convencer a usar o método autoetnográfico.

Ao tomar conhecimento do nível de compreensão que as docentes tinham so-
bre o gênero acadêmico-cientifico acima foi necessário eu ampliar os meus saberes 
sobre o esse assunto para fazer intervenção didático-pedagógica adequada.  Umas 
das primeiras ações foi ler textos a seguir, ao mesmo tempo, que me apropriava 
desse aporte teórico-metodológico promovia condições para que os sujeitos da 
pesquisa se apossassem dos mesmos para escrever esses gêneros textuais aten-
dendo as regras acadêmica.

Tabela 02.

Proposta	tipológicas	de	resumos:	estudo	exploratório	das	práticas	de	
ensino	de	leitura	e	da	produção	de	textos	acadêmicos

Silva e 
Mata (2002)

Atividades	de	(re)	textualização	em	praticas	acadêmicas:	um	estudo	do	
resumo, Matencio (2002)

Ações	de	professores	e	do	universitário	nas	práticas	de	ensino	e	de	
aprendizagem	da	escrita	acadêmica:	o	papel	da	avaliação	e	da	reescrita	
no	processo	de	apropriação	do	gênero	resenha, 

Assis (2014)

Produção	textual	na	universidade Motta-Roth 
e Hendges (2010)
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Nessa formação nós passamos por um processo de desconstrução e constru-
ção de conhecimentos e de crenças para nos apoderar de tais conhecimentos sobre 
o gênero em estudo no momento, visto que, precisamos mudar o foco do texto para 
o contexto de produção e circulação do gênero.

A princípio entrei em pânico porque sempre defendi que não se ensina o 
que não sabe então, e pensei E agora, Jose? (…)	Você	marcha,	José!	José,	para	onde? 
Do poema José, de Drummond (1942, p. 23) de que maneira agir pedagogicamen-
te para nos tornarmos capazes de produzir esses gêneros textuais e de adquirir 
autonomia para continuar ampliar nossas habilidades de escrita desses textos e 
dos demais que circulam no âmbito universitário e nos sentir pertencentes a essa 
comunidade discursiva (SWALES, HEMAIS e BIASI-RODRIGUES, 2005, p. 117)5  que 
até então éramos excluídas. Sofremos durante esse processo de desconstrução e 
construção de crenças houve choro, silenciamento, angústias, resistências a reco-
nhecer que ainda não possuíam esses saberes. E medo da minha parte de que de-
sistissem, foi um risco necessário a correr. Considerei como parte do processo de 
formação. Mas precisamos apenas de um tempo para processar esta descoberta 
e seguirmos em frente.

Esse cenário revelado me conduziu para segunda etapa: convidar os sujeitos 
da pesquisa para participarem da seleção de aluna especial do mestrado na discipli-
na Politica e Educação na FACED/UFBA da qual eu era aluna regular do doutorado. 
A finalidade dessa inserção no âmbito universitário foi de acompanhá-las nas vi-
vências de práticas acadêmicas nesse âmbito, nas quais eu estaria convivendo com 
elas o processo de interlocução delas com outros e os discursos que ali atravessam, 
a interação, o reconhecimento e a reflexão sobre nosso processo de letramento 
acadêmico-cientifico assim como os saberes e fazeres pedagógicos das docentes do 
Ensino Básico e vice-versa dialogava com os conhecimentos científicos dos profes-
sores universitário e dos pesquisadores em formação, mestrandos e doutorandos. 

Depois dessa experiência nos reunimos refletimos sobre o processo vivencia-
do, o que ouvimos e como e se nossas vozes foram ouvidas. Concluímos que ainda 
continuamos desacreditadas e invisíveis pela maioria e decidimos criar um espaço 

5. Um grupo de pessoas que regularmente trabalham juntas e que têm uma noção estável, embora em 
evolução, dos objetivos propostos pelo grupo. (…)
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na trajetória da pesquisa onde fossemos ouvidas e visíveis, além disso, para ampliar 
nossos estudos teóricos, analisar e refletir sobre nossa prática pedagógica, nosso 
processo de letramento acadêmico-científico e formativo determinando assim, que 
caminho seguir.

Então, definimos que na terceira fase é evidente, “Sem	querer	ir	contra	pessoas	
tão	ilustres”, como declaram Kleiman, Vianna, De Grande (2013) no início do título 
de um dos seus artigos, ousamos a fazer um caminho inverso do que é comum a 
maioria dos estudiosos fazem que é, entrarem em nossas salas de aulas para reali-
zar suas pesquisas a partir das suas hipóteses e teorias desconsiderando nossos sa-
beres e fazeres pedagógicos e, em especial, quem somos nós. Nesse caso, a opção 
foi compartilhar tanto em dizer quem somos nós, professores quanto apresentar 
os nossos saberes e fazeres docente, considerando os conhecimentos científicos 
produzidos pelos pesquisadores a fim de descobrir a que saberes e fazeres eles se 
referem e por quê? O serviço de quem eles estão? (Freire, 2005).

Para tanto, escrevemos resumos (abstract), artigos na perspectiva da escrita 
colaborativa, submetemos a seleção em dois eventos em 2015 para fazer comu-
nicação oral e publicação em periódicos e anais e todos foram aceitos. O primeiro 
trabalho selecionado foi para o evento IX	 Colóquio	 Internacional	 “Educação	 e	 Con-
temporaneidade”	(EDUCON) em 2015 na Universidade Federal de Sergipe, neste nós 
relatamos o processo de letramento acadêmico-cientifico e formativo entre 2014 e 
2015, no Congresso	Internacional	da	Linguística	Aplicada	Crítica	-	(ICCAL) em Brasília.

A quarta etapa é continuar compartilhando nossos saberes e fazeres em co-
munhão com os saberes científicos. Em 2016 no mês de julho apresentamos um 
trabalho no Congresso da Universidade Federal da Bahia 70 anos (UFBA) no qual 
relatamos nossas experiências de sala de aula com projetos e sequências didáticas 
elaboradas e executadas por nós e nossas análises reflexões da nossa prática peda-
gógica e das teorias que nos referencia. Para realizar essas experiências utilizamos 
a metodologia etnográfica escolar e a concepção de letramento na perspectiva de 
(STREET, 1984). E em outubro iremos apresentar nossos trabalhos no xVI Jornada do 
Grupo de Estudos Linguísticos do Nordeste (GELNE) em Recife.
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Este estudo não tem o intuito de nos diminuir como profissionais da educação 
do Ensino Básico e nem de nos colocar como vítimas, mas para provocar um debate 
sobre o tema em estudo e também nos inserirmos nessa comunidade discursiva 
acadêmica tão relevante social e culturalmente porque até então, não nos identifi-
cávamos com esse mundo, apesar fazermos parte um grupo social e cultural, que 
não está incluído nesse “time” do ponto de vista da maioria dos professores pesqui-
sadores.

Neste trabalho, é possível verificar que o requisito fundamental da pesquisa 
autoetnográfica tem como base a descrição, a reflexão e a introspecção tanto inte-
lectual quanto emocional tanto da autora quanto dos demais sujeitos que atuaram 
dentro de um contexto social ou cultural. Nessa perspectiva, eu me coloquei como 
leitora de minha própria cultura ao investigar o processo de letramento-acadêmico-
científico e formação e de um grupo de professoras de LP inclusive a minha, e de 
uma coordenadora pedagógica.

Letramento	acadêmico-cientifico:	numa	formação	continuada

Com uma visão orientada por essas abordagens, nossos conhecimentos e ex-
periências, nós apresentaremos, nesta parte, dados preliminares e ao mesmo tem-
po a apresentaremos a concepção de letramento adotada neste estudo que está 
andamento. Vamos tomar como parâmetro o ponto de vista Street, (2009, p. 91-
92) múltiplos letramentos já mencionado nas considerações iniciais. Nesse estudo, 
letramento está relacionado ao que os sujeitos da pesquisa faziam e o que estão 
fazendo com a escrita acadêmica e a partir dela.

Reconhecemos que os gêneros acadêmico-científicos são ferramentas essen-
ciais no nosso percurso de formação, uma vez que, deveria ser através desses mate-
riais impressos que nos fossem oferecidos um conjunto de conhecimentos durante 
as aulas na universidade e ainda nos oportunizasse a assimilar, apropriar e construir 
novos saberes (BERTOLUCI, 2007).

Nesta pesquisa, o trabalho com leitura e escrita foi para desenvolver a criticida-
de dos sujeitos participantes e compreensão do texto como um dispositivo de base 
para conduzir nossa formação e como um parâmetro das estratégias pedagógicas 
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deste contexto de estudo, possibilitando assim, termos uma maior autonomia para 
continuarmos a buscar os conhecimentos que necessitamos para analisar, refletir e 
redimensionar nosso próprio processo formativo e nossa prática pedagógica, além 
de contribuir para questionarmos as ideias apresentadas pelos autores nas diver-
sas demandas que tenhamos que enfrentar futuramente.

Dessa forma, à medida que fomos participando das práticas de letramento 
acadêmico-cientifico, ao mesmo tempo, fomos apropriando-nos das abordagens 
teóricas- metodológicas as quais vem contribuindo para construção de novas pos-
turas, tanto pessoais quanto profissionais. Apesar de reconhecermos que tal estra-
tégia nem sempre foi possível nas salas de aula da maioria das universidades, o que 
vivenciamos foi sempre uma proposta de “leitura autoritária” (Jurado e Rojo, 2006) 
e autorizada/legitimada por elas que ministram as disciplinas, sem considerar quem 
são os sujeitos que constituam suas salas de aulas.

Durante a nossa formação inicial a escrita sempre foi concebida como um pro-
duto final, nós nunca vivenciamos um processo de produção de texto oral ou escri-
to que tivesse como objetivo ampliar essas nossas habilidades. No entanto, desde 
1998 quando surgiu o PCN que os estudiosos definem em seus textos, suas pales-
tras e suas conferências que o ensino de leitura e escrita é um processo interativo, 
é uma prática social. E nós, docentes do Ensino Básico, por muito tempo nos senti-
mos de fato incapazes, mas sempre existiu uma pergunta que não nos deixava em 
paz, sim professores pesquisadores como se desenvolve prática referenciada nesse 
discurso teórico de vocês?

Na tentativa de encontrar uma resposta para essa pergunta ou um caminho 
para seguirmos abaixo vamos apresentar como vivenciamos um desses momentos  
formativo nessa pesquisa. O excerto apresentado e da leitura da introdução do 
livro Marxismo	e	filosofia	da	 linguagem, de Bakhtin/Volochínov (2006) realizado no 
segundo encontro no qual o dado gerado é um discurso	 interativo porque segun-
do (BRONCKART, 2012. p. 166-167) se apresenta em forma dialogada, a interação é 
marcada pelos turnos de fala e pelas numerosas frases declarativas, interrogativas, 
imperativas e exclamativas.

Esse discurso interativo foi produzido a partir da recuperação das informações 
registradas nos “resumos” apresentados na segunda parte deste artigo e também 
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sobre compreensão dos conceitos e do saber fazer em sua área de conhecimento 
que os sujeitos expuseram. O trecho aqui apresentado foi extraído do vídeo grava-
do no segundo encontro. Os nomes fictícios dos sujeitos desta pesquisa Aparecida 
(A), Brena (B), Linda (L), Vitória (V) e Laureci, pesquisadora (P):

(P) Contem-me como foi a leitura desse texto para vocês?
(A) Embora seja uma leitura fácil tem palavras que não faz parte do meu 
cotidiano.  Ele bota aqui objetivo abstrato. É como Brena diz ele vai condu-
zindo a discussão de um jeito que ele acha que deve ser. Fala de locutor 
de interlocutor. Esse locutor somos nós? Não é?
(P) Como fizeram para entender o texto?
(B) Eu grifei as palavras para verificar depois se a minha compreensão 
está correta.
(A) Eu leio. E volto a ler pesquisando para entender o texto. Eu grifei pala-
vras.
(B) O tempo todo ele fala dessa articulação. Ele diz que a língua se seg-
menta e nesse caso falamos de uma língua morta. Assim, as pessoas são 
eficientes no uso da língua? E nos dizemos que vamos ensinar língua. Na 
verdade isso não existe?
(A) Eu leio e volto a ler pesquisando para entender o texto, minha irmã 
diz que não sabe como eu leio com tanto barulho. Eu fico calada não digo 
nada, continuo lendo.

Os dados acima chamaram a minha atenção para dois aspectos um foi a co-
ragem de Aparecida e Brena em exporem o seu ponto de vista sobre o estilo da 
escrita Bakhtin/Volochínov (2006) logo no início do processo algo que não é comum 
numa sala de aula universitária. O primeiro quando Aparecida explica que segundo 
Brena numa conversa anterior ao início dessa discussão “o	autor	vai	conduzindo	a	
discussão	de	um	jeito	que	ele	acha	que	deve	ser”.	 E outro foi o fato de que as docentes 
neste momento, ainda acreditam que a única leitura valida era minha porque tenho 
mais escolaridade do que elas, observem que durante a discussão elas vão pontu-
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ando o que leram, mas ao final de cada argumento me perguntam, “não	é”? Como 
se apenas a minha leitura fosse legítima.

Passamos muito tempo para desconstruir essa ideia, diversas vezes discutimos 
e refletimos sobre a questão de que neste contexto de estudo não haveria nem 
certo e nem errado, caso alguém compreendesse que uma de nós estávamos equi-
vocada em relação a uma concepção ou argumento da obra em estudo, a estratégia 
utilizada seria uma intervenção pedagógica na qual abordaríamos mais o assunto 
até chegarmos a um consenso se houve ou não um equivoco e o mais importante 
a pessoa que se equivocou perceba a suposto mal-entendido ou quem contestou o 
argumento note o lapso cometido. Isso porque nessa trajetória estava sendo levado 
em conta quem são as pessoas que estão participando dessa formação continuada, 
o grupo social e cultural ao qual pertencem, além dos seus “conhecimentos linguís-
ticos, textuais, e de mundo” como explica Kleiman (1999, p. 13).

E para comprovar a ótica que esta sendo defenda é possível verificar que du-
rante toda discussão, os sujeitos são direcionados a refletir sobre sua compreensão 
como é no caso do trecho a seguir no qual Aparecida demonstrando a sua com-
preensão sobre conceito da palavra arena no contexto de uso do texto de Bakhtin/
Volochínov (2006, p. 14)

(A) O autor do texto diz que a palavra arena é onde se confronta valores 
sociais e contraditórios. Entendi que a palavra tem poder não é isso?6

(P) O que você entende por arena?
(A) É um lugar onde se reúne várias pessoas.
(P) E nesse contexto de uso da palavra do texto que estamos estudando 
qual é o sentido da palavra arena?
(A) A concepção de língua dele é como uma atividade social, não é isso?

Esse excerto nos oportuniza a discutir o que explica (idem, 2006, p. 15) que a 
“forma linguística é sempre percebida como um signo mutável” e nesse caso o con-

6. No dia anterior ao encontro Aparecida me telefonou perguntando por que ele diz que a palavra é 
uma arena? É um lugar onde se encontram várias pessoas?  
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teúdo ideológico e o relacionamento e a situação social e cultural da leitora influen-
ciaram na atribuição de significado da palavra arena. E Antunes (2014, p. 40) afirma 
que o “contexto é parte da significação do poder da linguagem”.

No trecho seguir, a discussão é sobre nossa postura em relação ao nosso pro-
cesso formativo. E percebo que há uma identificação de Aparecida mais com as 
obras de Freire, o que compreensível, a meu ver, pois, é uma linguagem digamos 
mais próxima da nossa.

(P) O que esse movimento de ler, pesquisar, voltar ler, lembra vocês?
(B) Pesquisa.
(A) Falta de leitura. (+) disponibilidade para ler. Eu vejo assim do meu lado.
(B) Eu penso na questão da obrigatoriedade.
(A) Eu não lia porque não tinha dinheiro para comprar livro, não tinha 
oportunidade, morava na zona rural de Irara.
(P) E hoje?
(A) Estou lendo (risos) por necessidade, para ampliar meus conhecimen-
tos. Eu preciso disso aqui.
(P) Quando voce pega uma obra com esse titulo qual é o seu primeiro 
pensamento?
(A) Quando olho para capa do livro e vejo Marxismo da filosofia da lingua-
gem penso o que “diabo” é isso, mas quando o livro é de Paulo Freire não 
tenho vontade de parar de ler.

Da perspectiva que assumimos para analisar as questões do processo de le-
tramento acadêmico-cientifico na formação continuada de professores de LP está 
crucialmente ligada à concepção de linguagem, do é que ensinar e aprender e essas 
concepções passam inevitavelmente, pelos objetivos que se atribui a formação de 
professores.
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Considerações	finais

Vale ressaltar que assumir a importância da formação por meio da leitura e 
escrita e para escrita significa abraçar o conceito de letramento e compreender que 
mesmo para aqueles que são escolarizados na sua língua materna, o processo de 
aprendizagem da leitura e da escrita não está concluída ao ingressar na universi-
dade porque esse aprendizado continua durante toda vida. Esse desenvolvimento 
não se restringe apenas a aprender a ler e escrever nas diversas situações de comu-
nicação.  Essa evolução é contínua, mas inclui pensar e agir de forma a possibilitar 
a comunicação e a aprendizagem de todos os tipos, e uma condição crucial é o de 
acesso às sociedades de conhecimentos atuais.

Como resultado desse estudo é possível ressaltar que a demanda estabelecida 
ate essa etapa foram atendidas, uma vez que, os sujeitos da pesquisa são prota-
gonistas da construção de seus saberes teóricos e fazeres pedagógicas e demons-
tram que ampliaram suas habilidades de ler e de elaborar um discurso tanto escrito 
quanto oral de acordo com as regras acadêmicas como será possível ser verificado 
durante as comunicações orais no GELNE e nos textos que foram enviados para se-
rem publicados nos anais desse evento.
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BRUNA VASCONCELOS DE SANTANA (SEC. EDUC BAhIA)
MARILENE SACRAMENTO MIRANDA (SEC. EDUC BAhIA)
LAURECI FERREIRA DA SILVA (UFBA)

Introdução

Este texto tem como proposta de relatar uma experiência de sala de aula da 
professora de Língua Portuguesa Bruna Vasconcelos de Santana a autora deste 
texto, executado junto com os bolsistas do PIBID/LETRAS e elaborado, analisado 
e refletido cada etapa da execução com a doutoranda Laureci Ferreira da Silva e 
Marilene Sacramento Miranda coautoras deste trabalho, tendo como foco principal 
ampliar a competência leitura e escritora dos estudantes, utilizando como gênero 
textual de base o texto de divulgação científica (DC), em uma turma de oitavo ano 
na Escola Estadual de 1º Grau Jesus Cristo, em 2015. Atentando para o uso que os 
aprendizes já fazem da escrita e a partir dessa experiência.

O ato de ler, nessa prática pedagógica, está sendo concebido como uma das 
maneiras mais eficazes de desenvolvimento do ser (FREIRE, 2005). E também esta-
mos defendendo que é preciso entender que ler envolve mais que compreender, 
uma vez que, para Kleiman (2013), a leitura é ao mesmo tempo prazer concatenado 
ao mundo dos sentidos e abstração para este mundo: é uma experiência singular e 
de evento social e coletivo.

A autora assegura, ainda que apresentar a leitura a uma criança é uma tare-
fa difícil, pois é preciso construir uma relação prévia com o texto e diante disso, o 
aprendizado vai se concretizando através de alguns passos, tais como, se autoa-
valiar na leitura, ensinar as fontes de conhecimentos ali propostas: linguísticas e 
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discursivas, e por fim ensinar a significação do texto a partir das informações nele 
contida (KLEIMAN 2008).

Isso posto, é possível alegar que se faz necessário que ensinar a ler compreen-
de ampliar o domínio da comunicação em geral e do ponto de vista de   Marcuschi 
(2008), isso envolve um trato com língua materna relativas a processos argumenta-
tivos e raciocínio critico. Nessa perspectiva, podemos asseverar que o gênero textu-
al exerce um papel fundamental na construção desse aprendizado.

Considerando esse viés, nós podemos compreender que é através dos textos  
que nós, professores podemos ensinar aos aprendizes a sistematizar argumentos, 
ampliar conjecturas de uma concepção e ainda comparar situações que, registradas 
através do texto circulam e aparecem nos processos das práticas discursivas.

Para Marcuschi (2008, p 18) “o estudo dos gêneros textuais é uma fértil área 
interdisciplinar, com atenção especial para o funcionamento da língua e para as ati-
vidades sociais e culturais”. E ele deve ser visto como mecanismo de integração no 
ambiente de aprendizagem. Dessa forma, devemos entender que o gênero textual 
é consolidado por formas verbais tanto orais quanto escritas e que se apresenta por 
enunciações que se concretizaram no âmbito social, incluindo o espaço escolar, o 
ambiente familiar e o viés que circula entre estes dois mundos.

Diante deste panorama, surgiram alguns questionamentos: Os gêneros que 
circulam no espaço escolar e que estão previstos nos Planos de Curso da disciplina 
de Língua Portuguesa são os gêneros que os alunos costumam ler no dia a dia? Eles 
contribuem para ampliação das habilidades de ler escrever dos estudantes? E qual 
a relevância deste para que haja uma transformação pessoal, política e discursiva 
para os sujeitos que constituem as salas de aula do Ensino Básico.

Para sustentar essa discussão nos referenciando nos estudos de Kleiman 
(1995, 1999) que a compreende leitura como prática social e como construção de 
sentidos e em Marcuschi (2008) porque considera o gênero textual como um campo 
aberto pela sua dinamicidade e pelo papel social que desempenha. E além disso, “os 
gêneros referem-se aos textos materializados em ações comunicativas recorrentes” 
explica Marcuschi (2008, p 155).
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Pressupostos teóricos

O ensino da leitura e da escrita vem sendo discutida e debatida em diversos 
setores tais como Ministério da Educação (MEC), Secretarias Estaduais e Municipais, 
nas Instituições de Ensino superior do país tudo isso teoricamente, já entre os pro-
fessores e os demais sujeitos que compõem a comunidade escolar discute-se como 
realizar um trabalho pedagógico na qual a teoria se correlacione com a prática pe-
dagógica em sala de aula visando formar leitores autônomos no sentido de continu-
ar a buscando construir cada vez mais conhecimentos.

A separação destas ideias está refletida nos resultados que a comunidade es-
colar convive no seu dia a dia sentindo na pele esta experiência. Aos docentes das 
unidades escolares à responsabilidade recai sob o aprendizado do aluno. Aos dis-
centes recai a ausência deste aprendizado. E aos poderes públicos – Secretarias e 
Ministérios – a responsabilidade de articular as normas deste sistema para compilar 
esta tríade Escola, Aprendizagem e Comunidade.

Neste cenário, temos um sistema de uma república federativa, como o Brasil, 
em que estados, municípios e Distrito Federal mantêm união estável, constituindo 
Estado Democrático de Direito, com autonomia e soberania nos termos constitu-
cionais (1988, Art. 18) para direcionar os próprios caminhos políticos em todas as 
áreas, incluído a educação, desde que respeitada a competência privativa da União 
de legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (1988, Art. 22, inciso xxIV), 
cabendo a todos, em conjunto “proporcionar os meios de acesso à cultura, à educa-
ção e à ciência” (1988, Art.)

Embora, haja ações políticas de leitura, desde os anos 80 com um comprome-
timento assistemático e restrito a escolas com determinadas faixas de matrícula, 
definidas previamente a cada ano de atendimento. Em 1997 foi instituído o Progra-
ma Nacional Biblioteca da Escola - PNBE, por meio da Portaria Ministerial nº 584. 
De 1983 a 1999 os programas e projetos nessa área atenderam às bibliotecas das 
escolas por faixa de matrícula. Em 2000, o PNBE privilegiou a distribuição de obras 
voltadas para a formação do professor às escolas de 1ª a 4ª séries do Ensino Funda-
mental. No período de 2001 a 2003 foi definido um novo modelo de atendimento, 
denominado Programa Nacional Biblioteca da Escola - Literatura em Minha Casa e 
Palavra da Gente, focado na distribuição de coleções de literatura. Em 2005, a todas 
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as escolas que atendem ao primeiro segmento do Ensino Fundamental, acervos 
formados por obras de literatura disponíveis no mercado, de diferentes gêneros.

No entanto, apesar das políticas voltadas para tentar sanar este obstáculo en-
tre a leitura e a escola, entre a leitura e a aprendizagem da escola, entre a leitura e o 
leitor na escola. Ainda não obtivemos resultados positivos para esta demanda, bem 
como podemos citar alguns pontos mais representativos desta relação: Ação políti-
ca versus Escola, primeiro: que trata sobre a demanda na quantidade de livros para 
cada escola. Outro ponto, as bibliotecas das escolas, algumas tem o espaço, outras 
não tem o espaço, outras utilizam o espaço destinado para biblioteca para outras 
necessidades, tais como, depósito para livro didático ou material que a escola rece-
be ao longo do ano, espaço de sala improvisado. O que inviabiliza totalmente a ex-
pectativa e qualquer tentativa de envolvimento mínimo e necessário para a leitura.

Essa situação nos fez lembrar do texto de Manuel Bandeira, Poema tirado de 
uma notícia de jornal o qual narra que João	Gostoso	era	carregador	de	 feira	 livre	e	
morava	no	morro	da	Babilônia	num	barracão	sem	número.	Uma	noite	ele	chegou	no	bar	
Vinte	de	Novembro.	Bebeu.	Cantou.	Dançou.	Depois	se	atirou	na	lagoa	Rodrigo	de	Freitas	
e morreu afogado.

Esse panorama nos remete a ideia de Kleiman (2013, p.10) na qual ela explica 
que existe o prazer intelectual e a prazer físico na leitura,

Os estudos cognitivos nos permitem entender o primeiro, os estudos do 
letramento nos permitem descrever ou entender o segundo. E os estu-
dos da linguagem talvez nos permitam entender o funcionamento desse 
objeto cultural como fonte de tantos prazeres. Todas as contribuições 
são necessárias para dar conta da infindável tarefa de formar novos lei-
tores, apaixonados pela leitura.

No entanto, pensamos que a leitura somente é efetivada quando o leitor sente 
a necessidade de fazer deste ato uma atividade marcada pelo engajamento e uso 
deste conhecimento para que tenhamos sujeitos sociais que leiam com autonomia.
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A leitura como pratica social por ângela kleiman

A leitura como pratica social é auxiliada teoricamente pelos estudos do letra-
mento que por sua vez, reverbera nas circunstâncias apresentadas no contexto dos 
seus pares, arraigados pela situação que se encontram, pelo grau de formalidade e 
informalidade da situação. Por fim, tudo isso realça a disparidade e a multiplicidade 
nos discursos que circunda e constituem os sujeitos e que acabam por apresentar 
estes diferentes modos de leitura. Kleiman(2004).

De acordo com Kleiman (2004, p14), existe um ponto de partida para que pos-
samos nos basear sobre a preocupação com a leitura,

o enfoque diacrônico sobre a pesquisa da leitura nos mostra a existên-
cia de pelo menos duas etapas no desenvolvimento das abordagens na 
Linguística Aplicada desde a segunda metade da década de 70, período 
em que começou a pesquisa sobre o tema: uma abordagem psicossocial 
e uma abordagem sócio-histórica. A partir da segunda metade da déca-
da de 70, aproximadamente, os estudos sobre leitura em língua mater-
na tiveram um grande desenvolvimento, sem dúvida impulsionada pela 
mídia, que, a cada ano, depois do resultado do vestibular, noticiava uma 
nova “crise de leitura” no Brasil. Nessa época, predominou a investiga-
ção sustentada pelas ciências psicológicas – a Psicolinguística e a Psico-
logia Cognitiva.

No entanto, esta preocupação também nos faz refletir sobre como reconhecer e 
valorizar a linguagem como instrumento adequado e eficiente na comunicação cotidia-

na. Ou até mesmo, pela a necessidade de conhecer os saberes envolvidos nas práticas 

sociais mediadas pela linguagem como ferramenta para a continuidade da aprendiza-

gem fora da escola. Que são competências que precisamos administrar o tempo todo 

nas nossas práxis pedagógicas para o discente, com o discente, e pelo discente.
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Os gêneros textuais na perspectiva de Marcuschi

O gênero textual reflete um alicerce de autoridade e encadeamento de poder 
bem evidenciadas, mas também se apresentam como formas de organização social 
e expressões da vida cotidiana. E nele são retratados os parâmetros sociocomuni-
cativos, revelado por composições funcionais, objetos enunciativos e estilos concre-
tamente segmentados na integração de forças históricas, institucionais e técnicas.

De acordo ao linguista Marcuschi (2010), o estudo dos gêneros se refere a uma 
categoria distintiva do discurso de qualquer tipo, falado ou escrito, com ou sem as 
aspirações literárias. O que é destacável pela sua função social, apresentando-se 
como uma categoria cultural, um esquema social, uma forma de ação ou organiza-
ção social, uma estrutura textual.

Certamente, vale também ressaltar que,a necessidade faz com que o gênero 
se estabeleça e possa demarcar o seu valor de forma que se identifiquem as carac-
terísticas, o momento propício e o seu destinatário sem a possibilidade de erro, os 
gêneros não são categorias que identificam realidades momentâneas existe uma 
relação com a comunidade e os seus propósitos comunicativos.

É interessante notar que existem diferentes expectativas didáticas para a in-
tegração dos gêneros como perspectiva prioritária no ensino da língua na sala de 
aula, pois esta diversidade poderia proporcionar e aproximar os discentes dos co-
nhecimentos com um processo interativo mais dinâmico e ainda respondendo me-
lhor por se tratar de conhecimento de mundo.

O que assegura, segundo Marcuschi (2010), que o ensino a partir do gênero 
oportuniza ao sujeito uma interação e integração social na cultura, outro olhar para 
um mesmo problema e a sua inserção nesta responsabilidade para com a socieda-
de e não apenas como mais uma forma de produção textual.

Assim torna-se de fundamental importância a integração do estudo sobre os 
gêneros textuais, o conhecimento característico da leitura, a discussão de cada situ-
ação comunicativa que este poderia proporcionar para a sala de aula.
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Contando experiência: aconteceu numa escola da periferia de 
salvador

Essa experiência foi realizada na Escola Jesus Cristo foi à primeira implantada 
na Instituição Espírita Caminho da Redenção. Foi fundada em fevereiro de 1951 para 
receber os primeiros “filhos” do Centro Espírita Caminho da Redenção (CECR), ainda 
na sede da Rua Barão de Cotegipe, 124, no bairro da Calçada. Com a transferência 
da sede do CECR para Pau da Lima, a escola aos poucos foi sendo ampliada, aten-
dendo hoje 1.030 alunos, distribuídos em 30 turmas/salas de aula de ensino funda-
mental, da 1ª à 8ª série. Para tanto a missão da escola “está além dos seus muros”, 
professores e funcionários procuram relacionar-se de forma estreita com os alunos, 
reconhecendo os bons resultados, motivando os alunos e tendo-os como parceiros 
na melhoria constante da escola.

Tanto trabalho e empenho também são reconhecidos pela Secretaria da Educa-
ção. A Escola Jesus Cristo tem um dos menores índices de violência e evasão escolar, 
e um dos mais altos índices de acompanhamento, incentivo e disciplina, servindo 
frequentemente como exemplo para outras escolas da periferia. Conveniada com 
o Governo do Estado, a escola tem 35 professores e 27 funcionários. Funciona nos 
períodos da manhã e da tarde, tendo 8 turmas de 1ª à 4ª série e 6 turmas de 5ª à 8ª 
série pela manhã, e 9 turmas de 1ª à 4ª série e 6 turmas de 5ª à 8ª série no período 
vespertino.

Os alunos envolvidos

Os alunos, da Escola de Primeiro Grau Jesus Cristo situada dentro do Centro 
Espírita Caminho da Redenção, tem um histórico de vida desde a tenra idade, pois, 
são assistidos desde a maternidade até o 9º ano dentro da mansão do caminho. São 
oriundos das comunidades: Pau da Lima, São Marcos, Castelo Branco e Don Avelar, 
bairros que se localizam na periferia da cidade de Salvador-Bahia. Apresentam faixa 
etária de 06 aos 15 anos. Os discentes apresentam necessidades de ampliar tais ha-
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bilidades de leitura: inferir o sentido de palavra ou expressão, identificar a finalida-
de do texto de acordo ao gênero,estabelecer relação de causa/consequência entre 
partes e elementos do texto, identificar repetições ou substituições que contribuem 
para a continuidade de um período ou paragrafo, identificar as marcas linguísticas 
que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.

As professoras: a regente e as colaboradoras no processo

Bruna Vasconcelos de Santana professora de LP há 16 anos e supervisora do 
PIBID/LETRAS1 desde março de 2014, programa financiado pela CAPES2, trabalha na 
Escola de Primeiro Grau Jesus Cristo há dois anos, e desde de 2014 eu e mais três 
colegas professoras de LP e uma coordenadora pedagógica fazemos parte de um 
grupo de estudos do qual fomos sujeitos da pesquisa da doutoranda da FACED3 
Laureci Ferreira da Silva até 2015. A pesquisa terminou, mas nós continuamos a 
pesquisar, analisar e refletir sobre o nosso processo formativo, nossa prática pe-
dagógica e nossa inclusão na comunidade discursiva cientifica. Durante esses dois 
anos nós retomamos os estudos teóricos que estavam sendo abordados em rela-
ção aos sobre letramento e ao mesmo tempo construíamos coletivamente projetos 
e sequencias didáticas referenciados por esses estudos visando formar leitores e 
escritores e como gerenciar as atividades de leitura e escrita em sala de aula nessa 
ótica. Passado este período fomos desafiadas a levar os textos de DC para a sala 
de aula, com o projeto intitulado Letramento científico na escola, neste momento, 
nós professoras, já tínhamos ampliado a nossa capacidade de ler textos letramento 
acadêmico-cientifico que até então era pouco desenvolvida. Esta experiência aqui 
relatada é resultado desse estudo em grupo.

Marilene Sacramento Miranda uma das coautoras deste texto, trabalha há 25 
anos da rede estadual de ensino do estado da Bahia, é supervisora do PIBID –Letras 

1. PIBID/LETRAS Programa institucional de Bolsa de Iniciação a Docência.

2. CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior.

3. FACED- Faculdade de Educação DA UFBA.
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UFBA, é licenciada em Letras Vernáculas e Língua Inglesa e especialista em Educa-
ção de Jovens e Adultos – EJA e atua tanto nessa modalidade ensino em turmas do 
noite quanto em turmas do Ensino Fundamental II no diurno.

Laureci Ferreira da Silva também coautora deste texto estudante do curso de 
Doutorado da Faculdade de Educação da Bahia (FACED/UFBA) com o projeto de tese 
intitulado Letramento acadêmico na formação de professoras de Língua Portugue-
sa. Possui mestrado em Língua e Literatura pelo Instituto de Letras da UFBA, é es-
pecialista em Psicopedagogia pela Universidade Contemporânea (UNC), Graduação 
em Letras Vernáculas pelo Instituto de Letras da UFBA. Foi Supervisora do PIBID de 
Linguagem e Educação (FACED/UFBA). É colaboradora do grupo de pesquisa Núcleo 
de Estudos das Linguagens e suas Tecnologias do Instituto de Letras (NELT/UFBA), 
tutora dos bolsistas do PIBIC do projeto de pesquisa Escrevivendo ciências no mu-
seu, participante do Grupo de Estudo de Linguagem e Educação (GELING) e foi pro-
fessora de Língua Portuguesa durante 34 anos.

Como	foi	o	processo,	afinal?

A turma do 8º ano é composta de 30 alunos, o objetivo desta experiência foi 
oportunizar ao aluno a escrita de um texto que expõe seu posicionamento diante 
de algum tema atual e de interesse de muitos. Para isso fizemos o uso do texto do 
gênero textual para ler como texto em especial o DC e o artigo de opinião.

No primeiro momento da aula levamos para os alunos 06 textos (Abolição 
da escravatura –Eliane Catanhedê. homofobia é coisa de veado - Denis Russo 
Burgierman. Pequenas corrupções – Walcyr Carrasco. Tempos de solidão - José 
Machado Pais. A cor da morte- Gláucio Ary Dillon Soares  e Doriam Borges).  Que 
lhes foram apresentados inicialmente pelo atrativo do tema proposto na capa, os 
textos foram retirados das revistas Ciência Hoje e Ciência Hoje para as Crianças. A 
distribuição foi aleatória para uma futura formação de grupos.

De posse dos textos os alunos começaram a discutir entre si o que deveria ser 
feito. Inicialmente apenas entregávamos aquele que eles pediam. Alguns pediam 
pela capa, outros pelo título, e outros apenas recebiam o que estava na mão. 

Quando todos estavam de posse de um dos textos, pedimos então que verifi-
cassem o que o atraiu para escolher aquele texto, se ele iria ler o texto, ou se gosta-
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ria de trocar o texto. Pedimos também que nos organizássemos para as respostas, 
para que todos tivessem a oportunidade de falar ou até de trocar de texto com o 
colega. 

A dinâmica foi a seguinte: o estudante iria verificar o seu texto e se quisesse 
trocar deveria suspender a mão e solicitar do colega à troca, este por sua vez poderia 
simplesmente trocar ou argumentar para convencer o colega a deixá-lo com o texto.

Passados uns dez minutos deste momento os alunos não conseguiam tirar os 
olhos do texto. Estavam entretidos lendo. Mais uma vez, perguntamos se alguém 
queria trocar de texto. E quem quisesse poderia levantar a mão. O silencio era geral 
na sala. Até que um deles, Rafael Souza disse: 

- Professora podemos ler todos os textos? Me senti atraído pelo meu, mas 
gostaria muito de ler o que meu colega pegou.
Respondi
- Rafael, a intenção é que você leia aquele que sentir vontade. Vamos opor-
tunizar a troca assim que seu colega terminar de ler. (Respondi, pensando 
na riqueza daquele momento)4.

Passados uns vinte minutos daquele instante percebendo que alguns já ha-
viam terminado a leitura e iniciavam uma breve discussão do que havia compreen-
dido. Pedimos então que após a leitura, eles formassem grupos de acordo ao texto 
que pegaram.

Ao se reunirem em grupos, eles foram orientados, com a contribuição dos alu-
nos bolsistas do PIBID, a conversar sobre o que leram e em seguida escolheriam um 
representante do grupo para falar sobre o que leu:

Da equipe 1) Rafael Souza(RS) – texto: A cor da morte, equipe 2) Lara Silva(LS)– 
texto Abolição da escravatura, equipe 3)Emilly Assis (EA) – texto Homofobia é coisa 
de veado, equipe 4) Matheus Rocha (MR)– texto Tempos de solidão, equipe 5)Giliel-
son Andrade(GA) – texto Pequenas corrupções.

 

4. Quando a fala estiver entre parentêses é uma reflexao da professora sobre o evento.
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(RS) “Nós gostamos do texto, principalmente porque fala da nossa cor. 
Da quantidade de negros que morrem e este índice vem crescendo a cada 
dia. O que chamou a atenção aqui do colega (referindo-se a Ramon) é que 
se somos um país formado de negros, estamos vivendo uma guerra civil.”

(LS) “Nosso texto apesar do titulo, fala da empregada doméstica, nem sei 
se é branca ou negra, - nesse momento ela pergunta ao grupo – alguém 
viu isso? – e volta para a turma – fala dos direitos que elas devem ter, tipo 
carteira assinada, férias, horário de trabalho, descanso, isso.”

(EA) “Bom, pelo que eu entendi, fala dos gays. – ((riso geral)) – alguém grita: 
o que é dos gays?Fala que fizeram um teste e descobriram que todo hofo-
moboco. ((Risos)). – Desculpe, ((lendo no texto)) ho-mo-fo-bi-co, aff! É gay 
também. Pronto cabou.”

(MR) “Nosso texto fala da saudade e da solidão das pessoas. Só isso.”

(GA) “Eu gostei muito deste texto porque ele fala tudo o que nós fazemos 
todos os dias. É um texto que você lê e parece que passa um filme na nos-
sa cabeça, parece que o cara conhece a gente e sabe o que a gente faz, eu 
tava lendo e varias vezes me lembrei de uma coisa que eu fiz, hoje mesmo 
eu já fiz uma coisa desse texto. Então eu acho que todo mundo aqui tem 
que ler este texto pra entender o que a gente faz.”

O tempo da aula acabou e os alunos pediram para levar o texto para casa. 
Após fazer a anotação e pedimos que devolvessem na aula seguinte, demos por 
encerrada aula. No encontro seguinte, os estudantes foram orientados a promover 
um diálogo dentro do grupo para que elaborassem o plano de ação com as seguin-
tes sugestões. A seguir podemos conferir o resultado:
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PLANO DE AÇÃO DOS ALUNOS

Título do projeto didático Cidadania

Nome dos estudantes:

Quais etapas vamos 
seguir?
Pesquisas,
Leitura,
Discussões	em	sala,
Produções	textuais

O	que	vamos	ler?

Pequenas corrup-
ções, de	Walcyr	Car-
rasco.

O que vamos 
escrever?

Artigos de 
opinião

Como iremos apresentar?

Discussão em sala;
Apresentação em curtas 
pelo celular;
Textos produzidos pelos 
alunos

Este resultado se deu pela apresentação feita pelo aluno, que se referiu ao tex-
to como um procedimento atual e que retrata o dia a dia. Fizemos uma votação e 27 
alunos votaram a favor da leitura, discussão e produção textual a partir do texto de 
Walcyr Carrasco – Pequenas Corrupções.

A partir deste momento começamos o trabalho com a apresentação da ima-
gem do texto a partir algumas questões norteadoras tais como: a) O que chama 
mais a sua atenção? b) Qual é o tema vocês acham que será abordado no texto ob-
servando essas frases? c) Qual ou quais dessas ações do texto já aconteceram com 
você ou você presenciou?  d) O que mais chama atenção de voes nas imagens?  e) 
Qual a diferença que existe entre quando usamos a palavra corrupção referindo-se 
a política e quando usamos nos referindo as ações apresentadas no texto? f) O que 
deve acontecer com que desrespeita os direitos dos outros?
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Após essa atividade solicitamos que os aprendizes escrevessem um texto con-
siderando os argumentos apresentados durante a discussão em sala de aula, seu 
conhecimento de mundo, textual e linguístico no qual eles apresentassem a sua opi-
nião sobre o tema debatido: A importância do respeito ao direito de sempre fazer o 
que é certo.

Escolhemos quatro questões acima perguntadas: C, D, e F, para sinalizar no 
gráfico o perfil nas respostas da turma. Observe a imagem e responda:

A partir dos gráficos retomamos discussão com eles sobre os resultados, para 
investigar se ampliaram a capacidade de elaborar argumentos relevantes e persu-
asivos que fossem capazes de convencer ao leitor do texto deles tanto oral quanto 
escrito levasse as pessoas a repensar as suas atitudes ou não.

Diante dos fatos colocados, algumas respostas nos chamaram atenção, tais como:

– Professora! Chamou atenção Rian Maltez – Educar é para quem quer 
ser educado, não pense que alguém vai lá para uma sala para falar sobre 
o que fez e se arrepender, se ele sair daquele lugar (o aluno se refere ao 
ambiente que poderia estar o infrator se cometesse algum delito), sem ter 
doído no bolso, não tem efeito, eu digo isso porque é fato. O cidadão só 
aprende se tiver que perder alguma coisa.

– Eu quero falar também – Gritou Tainara Santana – Aqui, a lei é do mais 
forte, eu, por exemplo, sei que tem uma lei do som, que não pode aumen-
tar muito para não incomodar vizinho, que só pode ficar ate determinada 
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hora, mas vai falar isso pros cara lá da rua?!, Lugar que a policia nem entra. 
Professora, eu sei que o certo a gente deve fazer, mas nem sempre é o que 
a gente pode fazer.

– Íris Maila então disse, - Até concordo com você Tai (apelido de Tainara) 
– Mas vamos pensar no seguinte, se eu não fizer o certo, como vou dar 
exemplo pro meu filho? Minha mãe sempre disse pra mim que não impor-
ta quem veja o que você faz, Deus vê. Não é porque o outro faz que devo 
fazer, praele não dá nada, mas no dia que eu fizer, ah! (rs) vai dar sim, eu 
concordo que tem que educar, precisa ser desde pequeno, devia ter na 
escola aula de Lei, de transito, de tudo professora, a gente acaba apren-
dendo na rua, eu duvido que se esses caras que fazem as leis na educação 
(referindo-se a LDB), pensem nisso, eles querem mais é que a gente não 
aprenda.

Essas respostas, a nosso ver, só fez ratificar o que já desconfiamos que en-
quanto o nosso país insistir numa política educacional que não se preocupa em co-
nhecer quem são os sujeitos que estão frequentando tanto as escolas básicas como 
as universidades e faculdades essas instituições continuarão desacreditadas como 
confirmam as respostas desses alunos do Ensino Básico.

A discussão seguiu então para um desfecho, em que tomando como base as 
vertentes dos direcionamentos da sala, pedimos que cada um iniciasse seus regis-
tros sobre a aula, as opiniões dadas e que por fim, pensassem, se nós não acredita-
mos que a educação vai fazer a diferença na nossa vida, o que fará então, queremos 
ser apenas reflexo dos outros ou servir de espelho para aqueles que nos enxerga 
como a esperança de um futuro melhor? Pensem e escrevam.

Na aula seguinte, fizemos a leitura do texto Pequenas corrupções –Walcyr 
Carrasco, e comparamos com os textos que a maioria dos estudantes trouxe de 
casa. Alguns identificaram passagens do texto original com o que foi feito e outros 
apenas concordaram com o texto.
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A partir deste momento, começamos um processo de escrita após das leituras 
e das discussões e reflexos, e (re)conhecimento dos elementos constituintes  do ar-
tigo de opinião após realizarmos a leitura e análise de alguns artigos de opinião. Foi 
a vez de planejar a escrita, escrever a primeira versão, fazer uma revisão coletiva e 
outra individual e finalmente a reescrita e publicação no mural da escola. 

Considerações	finais

Ao final deste processo percebemos que o gênero textual escolhido o texto de 
DC ampliou os conhecimentos em relação ao que estava sendo abordado do ponto 
de vista da ciência e o artigo de opinião a competência argumentativa dos alunos. 
Além disso, constatamos que os gêneros estudados na escola são, em algum mo-
mento, usuais do cotidiano do aluno, mas não atende a demanda social deles. E ain-
da, percebemos a importância deste aprendizado para que sejam tomados como 
base de outros no contexto social.

E como resultado verificamos que os aprendizes ampliaram a sua capacidade 
de ler e produzir textos tanto orais como escrito e nesse caso em especial elabo-
rar argumentos pertinentes como os mencionados acima e demonstraram que são 
capazes de fazer a leitura de mundo e da palavra escrita também e que foram os 
protagonistas da construção de conhecimentos nesse processo de ensino-aprendi-
zagem. Esse trabalho contribui também para que nós, professores de LP nos certifi-
cássemos da relevância que é conhecer as teorias que diz respeito a nossa área de 
ensino para saber optar pela mais adequada para referenciar nossa prática peda-
gógica e analisar e refletir sobre o que, como e para que fazemos em prol de quem 
(FREIRE, 2005).  
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VAMOS AO CINEMA?! O TRABALhO COM O GÊNERO 
RESENhA CINEMATOGRÁFICA NAS AULAS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA

MÁRCIO PEREIRA BEzERRA (UEPB)

O ensino da escrita nas escolas: algumas considerações

Quando contemplamos os diversos segmentos das atividades humanas, dificil-
mente encontramos algum em que a escrita não se faça presente direta ou indire-
tamente. Tal fato nos mostra como a escrita ganhou, ao logo do tempo, importante 
papel em nossa sociedade, sendo ela um meio de propagação do pensamento, de 
informações, interação, entre outros.

Ao pensarmos sobre o ensino de escrita em nosso país, algumas perguntas 
nos vêm à mente, por exemplo: quando ensinamos escrita, o que é que estamos en-
sinando aos nossos alunos? Outro questionamento com o qual nos deparamos diz 
respeito à funcionalidade do que está sendo ensinado: será que quando trabalha-
mos em sala de aula com nossos educandos o processo de ensino/aprendizagem da 
escrita conseguimos construir com eles algo que seja realmente útil ao seu convívio 
social? Estas e outras indagações nos fazem parar um pouco para refleti-las. Antes 
de tais reflexões, porém, creio ser pertinente trazer uma definição do que venha a 
ser o processo de ensino da escrita, a luz do que dizem as pesquisadoras Koch e 
Elias. Segundo elas

A escrita é vista como produção textual, cuja realização exige do produ-
tor a ativação de conhecimentos e a mobilização de várias estratégias. 
Isso significa dizer que o produtor, de forma não linear, “pensa” no que 
vai escrever e em seu leitor, depois escreve, lê o que escreveu, revê ou 
reescreve o que julga necessário, em um movimento constante e on-line 
guiado pelo princípio interacional (Koch, Elias, 2015)
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No Brasil, por muitos anos, o ensino de escrita foi pautado exclusivamente no 
uso das regras gramaticais. As produções textuais serviam apenas para que os alu-
nos demonstrassem o domínio da norma padrão da língua, embora isso não acon-
tecesse. Na maioria das vezes em que se tentava fazer o uso da variante linguística 
de mais prestígio, os estudantes acabavam cometendo uma série de inadequações, 
como nos aponta Bezerra: 

No século XIX, quando o português passou a ser disciplina oficial na gra-
de curricular dos brasileiros, privilegiava-se o ensino da norma culta e 
das regras gramaticais. A função da produção textual era, simplesmen-
te, fazer com que o aluno colocasse em prática o uso correto das regras 
gramaticais, mostrando obediência à norma culta padrão. Apesar disso, 
as produções textuais dos alunos não apresentavam a apropriação des-
sas regras e o léxico rebuscado aparecia de modo inadequado, o que 
evidenciava a pouca eficácia desse ensino tradicional e a necessidade de 
mudanças. (BEZERRA, 2005)

Atualmente, a escrita tem sido objeto de estudos, que buscam compreender 
melhor sua origem, função, estrutura, desenvolvimento, funcionamento, etc. Por 
isso, ela pode ser vista por diferentes perspectivas. De acordo com Koch e Elias 
(2015), a definição do que vem a ser a escrita depende de como concebemos sua 
produção e seu ensino. Segundo as autoras

A escrita não é compreendida em relação apenas à apropriação das re-
gras da língua, nem tampouco ao pensamento e intenções do escritor, 
mas, sim, em relação à intenção escritor-leitor, levando em conta, é ver-
dade, as intenções daquele que faz uso da língua para atingir o seu in-
tento sem, contudo, ignorar que o leitor com seus conhecimentos é par-
te constitutiva desse processo. Nessa concepção interacional da língua, 
tanto aquele que escreve como aquele para quem se escreve são vistos 
como atores/construtores sociais, sujeitos ativos que – dialogicamente 
– se constroem e são construídos no texto, este considerado um evento 
comunicativo para o qual  concorrem aspectos linguísticos, cognitivos, 
sociais e interacionais. (Koch, Elias, 2015) 
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As orientações dos PCNs (1998) sugerem que o ensino da escrita deve ser tra-
balhado considerando-se o aspecto sociointeracionista, isto é, fazendo com que o 
aluno sinta-se como um sujeito ativo em sua produção, interagindo linguisticamente 
com a situação discursiva em que estiver inserido. Nesse sentido, Marcuschi (2008) 
aponta que o trabalho com os gêneros discursivos é de extrema importância para 
o ensino, visto que permitem desenvolver juntamente com os alunos as habilidades 
e competências necessárias para a construção de sentido na produção do texto 
escrito.

Ainda segundo os PCNs de Língua Portuguesa (1998) a prática da produção 
textual tem como objetivo central a formação de leitores/escritores proficientes, 
que mostrem domínio do uso da língua, na construção dos gêneros discursivos di-
versos. Para isso, faz-se necessário que o professor de LP incorpore em seu plane-
jamento de ensino estratégias para que o desenvolvimento das habilidades e com-
petências necessárias para a construção do texto escrito sejam alcançadas, como 
também que o plano contemple ações voltadas a desenvolver a competência leitora 
dos educandos, visto que leitura e escrita são áreas de conhecimento diretamente 
ligadas uma a outra.

O trabalho com leitura tem como finalidade a formação de leitores com-
petentes e, consequentemente a formação de escritores competentes, 
pois a possibilidade de produzir textos eficazes tem sua origem na práti-
ca de leitura, espaço de construção da intertextualidade e fonte de refe-
rências modalizadoras. A leitura, por um lado, nos fornece matéria-pri-
ma para escrita: o que escrever. Por outro, contribui para a constituição 
de modelos: como escrever. (PCNs, 1998).

A prática da escrita demanda uma série de fatores, que o escritor deve consi-
derar para conseguir produzir um bom texto. Estes fatores são apontados por Koch 
e Elias (2015) como “estratégias”, a saber:
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• Ativação de conhecimentos sobre os componentes da situação comunica-
tiva, (interlocutores, tópico a ser desenvolvido e configuração textual ade-
quada à interação em foco);

• Seleção, organização e desenvolvimento das ideias, de modo a garantir a 
continuidade do tema e sua progressão;

• “Balanceamento” entre informações explicitam e implícitas; entre informa-
ções “novas” e “dadas”, levando em conta o compartilhamento de informa-
ções com o leitor e o objetivo da escrita;

• Revisão da escrita ao longo de todo o processo, guiada pelo objetivo da 
produção e pela interação que o escritor pretende estabelecer com o leitor.

Trabalhar com o texto escrito, como podemos observar, não é uma tarefa tão 
simples como alguns imaginam. Requer um planejamento bem feito, em que o pro-
fessor saiba com clareza que objetivos quer alcançar. É necessário que ao planejar 
sua aula o educador considere, principalmente, a figura de seus educandos, com os 
quais o processo da construção do conhecimento se dará efetivamente. Considere, 
em especial, o conhecimento que o aluno possui. Nesse sentido, Geraldi afirma que:

Todo menino que vem sentar-se nos bancos de uma escola traz consigo, 
sem consciência de tal, o conhecimento prático dos princípios da lingua-
gem, o uso dos gêneros, dos números, das conjugações, e, sem sentir, 
distingue as várias espécies de palavras. É a gramática natural, o sistema 
de regras que formam a estrutura da língua, e que os falantes interiori-
zam ouvindo e falando. (Geraldi, 2013)

Outro fator importante a considerar diz respeito à interação. Quando produ-
zimos um texto escrito estamos produzindo-o com algumas finalidades, dentre as 
quais está a sua apreciação pelo outro. O escritor, ao produzir seu texto, automati-
camente idealiza a figura de seu interlocutor, da pessoa que receberá aquela men-
sagem que está sendo construída, mesmo que este interlocutor seja o próprio su-
jeito autor da mensagem, a exemplo dos textos que encontramos em diários ou em 
anotações que fazemos para poder lembrar algo posteriormente. O ato de escrever 
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é, portanto, uma ação dialógica, em que o trabalho é realizado com a perspectiva 
do outro. Para Koch e Elias

A escrita é uma atividade que tem como base a interação, uma vez que: 
i) se escreve sempre para alguém, ainda que esse alguém sejamos nós 
mesmos; ii) se revê o que se escreve uma, duas ou quantas vezes forem 
necessárias, sempre pensando em “ajustar” o texto a intenção de seu 
produtor e  à compreensão do leitor. (Koch, Elias, 2015)

Entendemos, assim, que a escrita sempre irá considerar o leitor. Sua realização 
considerará o processo de interação entre os sujeitos, aquele que escreve e aquele 
para quem se escreve, numa relação de intersubjetividade, ativando saberes socio-
cognitivamente constituídos, num ato de “dizer” e “redizer”.

A produção de texto nas aulas de língua portuguesa

Trabalhar com os gêneros discursivos em sala de aula parece-me o caminho 
mais seguro e eficiente para que possamos atingir os objetivos de nosso plano de 
ensino, no tocante a construção do conhecimento de nossos educandos no que se 
refere à produção do texto escrito. Geraldi vê no trabalho com a produção textual 
um caminho que o professor pode trilhar na busca de alcançar o êxito do processo 
ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa. Para ele, as produções textuais devem 
funcionar

Como ponto de partida (e ponto de chegada) de todo o processo de en-
sino/aprendizagem da língua, pois é no texto que a língua se revela em 
sua totalidade quer enquanto conjunto de formas e de seu reapareci-
mento quer enquanto discurso que remete a uma relação intersubjetiva 
constituída no próprio processo de enunciação marcada pela temporali-
dade e duas dimensões. (Geraldi, 2013)

Assim, nossos educandos conseguiriam se apropriar melhor das normas e usos 
gramaticais, trabalhando de forma contextualizada, dando sentido e significado real 
ao uso de sua língua materna.
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Em nosso país, por muitos anos, o trabalho com a produção de textos foi feito, 
em sua maioria, de forma inadequada. Ao trabalhar com a produção do texto escri-
to em suas aulas, muitos professores de Língua Portuguesa consideravam apenas 
alguns aspectos que, embora importantes, não deveriam ser apreciados em primei-
ro plano. Quando se deparavam, ou ainda deparam, com o texto dos alunos, boa 
parte dos professores ainda está preocupada apenas em observar se o aluno faz 
uso das regras gramaticais de mais prestígio, se observa as normas de ortografia 
adequadamente, entre outros, quando na verdade deveria verificar se o aluno, ao 
produzir seu texto, conseguiu desenvolver sua capacidade critico/reflexiva a partir 
do uso de sua língua materna, para em seguida considerar os demais aspectos. 
Marcuschi defende que:

A escola não ensina língua, mas usos da língua e formas não corriqueiras 
de comunicação escrita e oral. O núcleo do trabalho será com a língua 
no contexto da compreensão, produção e análise textual. Nessa pers-
pectiva, o trabalho em língua materna parte do enunciado e suas condi-
ções de produção para entender e bem produzir textos. Sem esquecer 
a língua, essa mudança do foco iria do significante à significação. Do 
enunciado à enunciação. Da palavra ao texto e deste para toda análise 
e produção de gêneros textuais. É uma forma de chamar a atenção do 
aluno para a real função da língua na vida diária e nos seus modos de 
agir e interagir. Neste percurso, nota-se que a língua é variável e variada, 
as normas gramaticais não são tão rígidas e não podem ser o centro do 
ensino. (Marcuschi, 2008)

Koch e Elias (2015) defendem que a prática da produção do texto escrito é uma 
atividade que vai cobrar de quem escreve conhecimento da ortografia, da gramá-
tica e do léxico de sua língua, que foram adquiridos ao longo da vida, nas inúme-
ras práticas comunicativas que participamos enquanto sujeitos sociais e, de forma 
sistematizada, na escola. Para elas, saber como as palavras devem ser escritas de 
forma correta, segundo a convenção da escrita é algo importante para a produção 
textual e a obtenção do objetivo almejado. Assim, não estamos dizendo que nossos 
educandos devem produzir o texto “de qualquer jeito”, porém essa adequação lin-
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guistica deve ser observada sempre de maneira responsável, buscando o desenvol-
vimento das competências e habilidades corretas para a produção do texto escrito 
por parte de nossos alunos.

Geraldi (2013) afirma que para produzirmos um texto, seja ele em qualquer 
modalidade 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 algo para quem diz;
e) Se escolham as estratégias para realizar (a), (b), (c) e (d).
 
Assim, ainda segundo Geraldi, numa observação mais despretensiosa do ato 

de escrever um texto para a escola, podemos observar que nos textos produzidos 
há muita escrita e pouco texto, uma vez que nessas atividades encontramos res-
postas diferentes daquelas que se encontram qual a fala (e o discurso) é para valer.

Os gêneros discursivos em sala de aula

Para Bakhtin nossa forma de expressão se dá por meio de gêneros discursivos 
diversos. É a partir deles que conseguimos interagir com o outro. Sem eles, seria 
praticamente impossível a existência de comunicação no meio social em que os 
sujeitos estão inseridos. Falamos, lemos, escrevemos sempre a partir de algum gê-
nero.

Nós aprendemos a moldar o nosso discurso em formas de gênero e, 
quando ouvimos o discurso alheio, já adivinhamos o seu gênero pelas 
primeiras palavras, adivinhamos um determinado volume (isto é, uma 
extensão aproximada do conjunto do discurso), uma determinada cons-
trução composicional, prevemos o fim, isto é, desde o início temos a sen-
sação do conjunto do discurso que em seguida apenas se diferencia no 
processo da fala. Se os gêneros do discurso não existissem e nós não os 
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dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela primeira vez no processo 
do discurso, de construir livremente e pela primeira vez cada enunciado, 
a comunicação discursiva seria quase impossível (BAKHTIN, 2004).

Como defendi anteriormente, creio que o trabalho com os gêneros textuais, ou 
discursivos, como classifica Bakhtin, seja um caminho a ser pensado para as aulas 
de Língua Materna, tendo em vista as infinitas possibilidades de exploração de seu 
conteúdo. Temos que tentar multiplicar este trabalho que já vem sendo adotado 
por alguns professores em suas aulas, mas que, infelizmente, ainda não é algo que 
seja feito na maioria das escolas de nosso país. O trabalho com o gênero é defendi-
do por alguns teóricos, a exemplo de Bakhtin, Geraldi, Koch, Elias, Marcuschi, Köche, 
entre outros que veem no trabalho com os gêneros uma possibilidade concreta e 
real de os educandos conseguirem dar sentido ao uso de sua língua materna. Todos 
os autores citados a pouco, convergem em seus pensamentos com relação ao tra-
balho com os gêneros.

Marcuschi (2008), por exemplo, afirma que cada gênero textual tem um propó-
sito bastante claro, que o determina e lhe dá uma esfera de circulação. Para ele, o 
estudo dos gêneros textuais é uma fértil área interdisciplinar, com atenção especial 
para a linguagem em funcionamento e para as atividades culturais e sociais. Sua 
definição de gêneros textuais, inclusive, é bastante esclarecedora. Segundo o autor:

Gênero textual refere os textos materializados em situações comunicati-
vas recorrentes. Os gêneros textuais são os textos que encontramos em 
nossa vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos carac-
terísticos definidos por composições funcionais, objetivos enunciativos 
e estilos concretamente realizados na integração de forças histórias, so-
ciais, institucionais e técnicas. Os gêneros são entidades empíricas em 
situações comunicativas e se expressam em designações diversas, cons-
tituindo em princípio listagens abertas. Alguns exemplos seriam: tele-
fonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, romance, reportagem, 
cardápio de restaurante, resenha, edital de concurso, piada e assim por 
diante. Como tal, os gêneros são formas textuais escritas ou orais bas-
tante estáveis, histórica e socialmente situadas. (Marcuschi, 2008)
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Koch e Elias (2015), por sua vez, afirmam que o ensino dos gêneros textuais 
seria uma forma concreta de dar poder de atuação aos professores e, por consequ-
ência, aos seus alunos. Isso porque o trabalho com os gêneros requer a intervenção 
ativa de formadores e o desenvolvimento de uma didática específica. Elas ainda 
afirmam que ao se comunicar socialmente, o produtor escolhe no intertexto (sic) o 
gênero que lhe parece adequado. Esta afirmação das autoras vem evidenciar aquilo 
que já havíamos dito sobre a importância do trabalho com os gêneros, tanto para 
educadores, como, principalmente, para os educandos.

Para Geraldi (2013), o texto vem sendo o principal recurso para o trabalho com 
a linguagem nas escolas, quer enquanto objeto de leitura, quer enquanto trabalho 
de produção. O autor defende que é no trabalho com textos que poderemos traçar 
uma especificidade para o ensino de nossa língua materna. Ou seja, o primordial 
para as aulas de Língua Portuguesa é o trabalho com os textos. Segundo ele, o texto 
nem sempre teve a importância que tem hoje no ensino de língua em nosso país, 
porém, mesmo assim, o texto sempre se fez presentes nas aulas de LP, mesmo que 
seu uso fosse feito de forma inadequada, como, por exemplo, quando era usado 
predominantemente para o ensino gramatical.

O	trabalho	com	o	gênero	resenha	cinematográfica	nas	aulas	
de língua materna

Trabalhar com um gênero determinado implica em conhecermos suas caracte-
rísticas principais, sua funcionalidade, os saberes teóricos, o objetivo que almejamos 
alcançar, dentre outros. Para que o trabalho seja realizado de forma satisfatória, uti-
lizar a sequência didática talvez seja um dos caminhos que leve o professor ao êxito 
naquilo que ele está pretendendo, visto que a SD oferece aos alunos possibilidades 
reais de desenvolvimento das capacidades de linguagem referentes ao gênero apre-
sentado. Dolz e Schneuwly defendem que “a sequência didática é um conjunto de 
atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero 
textual oral ou escrito”. A sequência objetiva ajudar os alunos a se apropriarem 
melhor sobre determinado gênero. Nesse sentido, o ideal é que seja realizado um 
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trabalho com gêneros que eles ainda não conheçam, ou que apresentem alguma 
dificuldade, pois “as sequências didáticas servem para dar acesso aos alunos a prá-
ticas de linguagem novas ou dificilmente domináveis”. Para Dolz e Schneuwly:

Os gêneros podem ser considerados ferramentas, na medida em que 
um sujeito – o enunciador – age discursivamente numa situação defi-
nida – a ação – por uma série de parâmetros, com a ajuda de um ins-
trumento semiótico – o gênero. A escolha do gênero se dá sempre em 
função dos parâmetros da situação que guiam a ação e estabelecem a 
relação meio-fim, que é a estrutura básica de toda atividade mediada. 
(Schneuwly e Dolz, 2004)

Neste sentido, sugerimos como gênero textual/discursivo para trabalhar em 
sala de aula a Resenha, gênero bastante comum em meios acadêmicos e que pode 
também ser desenvolvida com alunos das séries finais do ensino fundamental. Se-
gundo Machado et al. (2004) a resenha é um gênero que:

Pode ser chamado por outros nomes, como resenha crítica, e que exi-
ge que os textos que a ele pertençam tragam as informações centrais 
sobre os conteúdos e sobre outros aspectos de outro(s) texto(s) lido(s) 
– como, por exemplo, sobre seu contexto de produção e recepção, sua 
organização global, suas relações com outros textos etc. – e que, além 
disso, tragam comentários do resenhista não apenas sobre os conteú-
dos, mas também sobre todos esses aspectos (MACHADO et al. 2004).

Para Fiorin (1993), resenhar é fazer uma relação das propriedades de um de-
terminado objeto cultural, enumerar cuidadosamente seus aspectos relevantes, 
descrever as circunstâncias que o envolvem. De acordo com o autor, o objeto re-
senhado pode ser qualquer acontecimento da realidade, como por exemplo, uma 
comemoração solene, uma feira de livros, ou textos e obras culturais, como um 
romance, um filme, uma peça teatral.

Sugerimos o trabalho com a sequência didática adotando como gênero textual/
discursivo a resenha cinematográfica, objetivando que os alunos possam construir 
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o conhecimento acerca deste gênero, que é bastante comum encontrar circulando 
em nosso meio social. Berbare acredita que a resenha

Seja uma ferramenta importante para desenvolver a escrita e a leitura, 
já que, com ela, teremos mais flexibilidade na escolha dos assuntos a se-
rem abordados. O aluno poderá opinar sobre assuntos de seu interesse 
e que tenham ligação com a sua vida cotidiana - um filme em cartaz. Esta 
atividade pedagógica permitirá ao aluno melhorar a sua capacidade de 
percepção de detalhes e o levará ao exercício de justificar sua opinião 
por meio de argumentos relacionados a partir dessa observação. (Ber-
bare, 2002)

Berbare (2002) ainda afirma que “criticar um filme é observar detalhes, iden-
tificar as características típicas da obra, compará-las a outras do gênero, criticar e 
elogiar o filme.”. Para ela, a crítica de cinema, presta um serviço de informação ao 
leitor, pela visão de um expectador experiente (o crítico, ou resenhista), mas o des-
tinatário da mensagem deve sempre “considerar as informações da crítica a partir 
de seus próprios critérios de apreciação de filmes”.

Assim, entendemos ser a resenha cinematográfica um gênero adequado para o 
trabalho da sequencia didática com os alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamen-
tal. Visto que os próprios PCNs de Língua Portuguesa, em sua concepção, orientam 
aos educadores no tocante ao trabalho ao gênero e, segundo consta no documento, 
a resenha seria um gênero discursivo apropriado para esta fase de ensino.

Trabalhar com o cinema na escola é um desafio para os professores, tanto de 
língua portuguesa como também para os docentes de outras disciplinas, porém é 
algo que deve ser pensado de forma responsável e inserido de forma a contemplar 
o conhecimento e a fruição por parte dos discentes. Segundo Napolitano (2003), 
“a utilização do cinema na escola pode ser inserida, em linhas gerais, num grande 
campo de atuação pedagógica”. Utilizar o cinema na educação

(...) é importante porque traz para a escola aquilo que ela se nega a ser 
e que poderia transformá-la em algo vivido e fundamental: participan-
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te ativa da cultura e não repetidora e divulgadora de conhecimentos 
massificados, muitas vezes já deteriorados, defasados. (ALMEIDA, 2001, 
apud NAPOLITANO, 2013)

Para Napolitano (2013), utilizar o cinema como instrumento pedagógico em 
sala de aula ajuda a escola a “reencontrar” a cultura ao mesmo tempo cotidiana e 
elevada, visto que o cinema é um meio em que a estética, o lazer, a ideologia e valo-
res sociais mais amplos são observados numa mesma obra. Ele defende ainda que 
mesmo dos comerciais e descomprometidos aos mais elaborados e complexos, os 
filmes sempre apresentam algumas possibilidades para o trabalho escolar.

Além disso, também possibilitaremos aos nossos educandos o contato com 
a linguagem cinematográfica, a partir da apresentação de filmes e documentários, 
de forma pedagógica, e tentaremos apresentá-los ao encantador mundo da sétima 
arte.

Procedimentos metodológicos

Para a realização do trabalho, inicialmente deve ser feito o levantamento da li-
teratura para a construção do referencial teórico, em seguida, aplicado com turma/s 
do 8º e/ou 9º um modelo de sequência didática, seguindo as concepções de Dolz e 
Schneuwly (2004). Para eles a SD é uma ferramenta didática capaz de proporcionar 
um trabalho com a oralidade ou a escrita de forma sistemática, podendo levar os 
alunos a desenvolverem com mais proficiência as capacidades de linguagem ineren-
tes ao gênero tomado como objeto de ensino. Abaixo, podemos observar como a 
referida sequência é apresentada pelos autores:



317

XXVI Jornada do Gelne

 Tentamos construir juntamente com nossos educandos, as competências e 
habilidades necessárias à compreensão e produção textual do gênero resenha cine-
matográfica. Para tanto, utilizamos o cinema, a partir da apreciação de filmes e/ou 
documentários, para a análise crítico-reflexiva por parte de nossos alunos. O cine-
ma em sala de aula, como já frisado anteriormente, representa uma proposta sólida 
de aprendizado para nossos discentes. Suas múltiplas linguagens serão também 
contempladas em nossa sequência, pois entendemos que para a realização desta 
pesquisa filme e resenha são atividades articuladas e interdependentes.

Considerações	finais

Nosso trabalho tentou apresentar como o trabalho com gênero discursivo re-
senha cinematográfica pode tornar as aulas de Língua Portuguesa mais dinâmicas 
e participativas, fazendo com que os alunos se sintam mais motivados na tarefa da 
construção do conhecimento, em especial no que diz respeito à produção textual. 
Esperamos poder contribuir para a formação de escritores proficientes, despertan-
do-os para os novos horizontes da interação da linguagem, auxiliando-os a produ-
zirem textos de diferentes esferas discursivas, dando significação e sentido para 
o trabalho com a língua materna. Desejamos também que nossa pesquisa possa 
servir como subsídio para outros Educadores que por ventura tenham o interesse 
de trabalhar com o referido gênero textual/discursivo em suas aulas.
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A IMPORTâNCIA DA ESFERA EDITORIAL NA FORMAÇÃO 
DE GRADUANDOS EM LETRAS
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Palavras iniciais

Ao ingressar em um curso de Letras, seja ele bacharelado ou licenciatura em 
língua portuguesa, ou em alguma língua estrangeira, o graduando é inserido no 
mundo acadêmico. Neste universo, coisas nunca antes vistas lhe serão ensinadas, 
diversas atividades teóricas serão realizadas e, eventualmente, atividades práticas 
também serão feitas, como nos estágios curriculares. Através desses estágios, o 
aluno vai associar o conhecimento teórico, obtido em sala de aula, à prática. Esse 
processo também será realizado caso o estudante consiga algum estágio extracur-
ricular. Ao se formar, se não lhe interessar dar continuidade aos estudos numa pós-
graduação ou numa especialização, o letrado é apresentado ao mercado de traba-
lho: docência, revisão textual, editoração, tradução etc, tenha ele estudado em uma 
universidade, a qual se destina a formar acadêmicos, ou em uma faculdade, com 
tendência a graduar profissionais de área.

A Revista Ao Pé da Letra é um desses espaços em que os alunos põem em prá-
tica conteúdos absorvidos em sala de aula. Vinculado ao Departamento de Letras 
da UFPE, está sempre a selecionar bolsistas voluntários para os cargos de secre-
tário e revisor técnico por meio de processo seletivo. Obras como Gêneros	textuais	
&	ensino	 (2002), deAngela Paiva Dionísio, Maria Auxiliadora Bezerra,eAnna Rachel 
Machado; Além	da	Revisão:	Critérios	Para	Revisão	Textual	(2013), de Aristídes Coelho 
Neto; Produção	textual,	análise	de	gêneros	e	compreensão	(2008), de Luiz Antônio Mar-
cuschi; entre outros, foram muito bem-vindas em nossa introdução ao periódico. 
Essas obras nos ajudaram a compreender melhor questões que trabalharíamos na 
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revista: oralidade, (in)formalidade dos textos, compreensão textual, coerência, coe-
são, estratégias para uma boa revisão etc.

A partir dessa experiência, estabelecemos como objetivos neste trabalho: i) 
apresentar a Revista Ao Pé da Letra, isto é, relatar toda a sua história, desde seu 
nascimento até os dias atuais, passando por momentos importantes de seu desen-
volvimento; ii) Descrever nossa experiência enquanto alunos da graduação nos car-
gos de revisor técnico e secretário da Revista, contando nossa relação com diversos 
gêneros textuais, orais e escritos, e vivência no mundo editorial: reuniões, prepara-
ção de volumes, divulgação do periódico, etc.; e iii) Contextualizar essa experiência 
ao discutir sua atuação em nossa formação acadêmica, que sem dúvida vem a ser 
positiva, uma vez que vem nos proporcionando experiências diversas na academia, 
como a escritura deste relato de experiência.

Relatando a experiência

Conhecendo a Ao Pé da Letra

A Revista Ao Pé da Letra é um periódico eletrônico semestral direcionado a 
alunos de graduação em Letras de todo o país. Ela recebe, em fluxo contínuo, traba-
lhos de cunho teórico e aplicado: resenhas, artigos científicos, ensaios e traduções 
desses gêneros, pertencentes às grandes áreas da Linguística e da Literatura. Esses 
trabalhos são avaliados por pareceristas de seu Conselho Editorial, formado por 
professores de diversas universidades, com base no sistema de parecer às cegas, 
que preza pelo anonimato de seus envolvidos. Todos os textos são fruto de grupos 
de pesquisa, iniciação científica, iniciação à docência ou atividade realizada em de-
terminada disciplina, orientados por um professor-orientador.

A Revista foi idealizada e criada pela professora Angela Paiva Dionisio, da UFPE, 
que, apostando na valorização de futuros pesquisadores, apresentou, em 1998, a 
ideia ao Departamento de Letras, com os objetivos de: “(i) estimular e valorizar a 
escrita acadêmica dos futuros professores e pesquisadores na área de Letras, (ii) 
legitimar a escrita acadêmica em línguas materna e estrangeira e (iii) divulgar as 
pesquisas realizadas em diferentes IES no Brasil, possibilitando o intercâmbio entre 
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alunos e professores de graduação.” O nome da revista foi escolhido por meio de 
um concurso entre os alunos do Departamento de Letras. Assim, foram apresen-
tadas 23 sugestões, dessas, o Conselho Editorial selecionou três, submetendo-as a 
uma votação entre os alunos e os professores de Letras. A sugestão que obteve o 
maior número de votos passou, então, a dar nome à Revista.

A proposta se concretizou com o apoio e dedicação de alunos e outros docen-
tes da universidade em dezembro de 1999, quando o primeiro volume foi publicado. 
Este volume trouxe apenas artigos científicos e ensaios produzidos na UFPE, uma 
vez que não houve tempo suficiente para que se fizesse uma maior divulgação da 
revista recém-inaugurada, como se havia planejado1. O volume de número um di-
vulgou 28 trabalhos realizadosnas áreas da Linguística, Língua e Literatura Portu-
guesa.

Com o passar do tempo, a Revista Ao Pé da Letra foi publicando seus volumes 
regularmente sob a liderançade dois editores: um chefe e um adjunto. Incialmente, 
as professoras Angela Paiva Dionísio e Medianeira Souza; e, atualrmente, Medianei-
ra Souza e Joice Armani Galli. Ao periódico também pertence uma equipe editorial, 
que estava sempre se renovando, formada por alunos da graduação da UFPE, com 
o intuito de auxiliar os editores nas atividades de recepção e revisão técnica dos 
trabalhos.

Imagem 01. Equipe Editorial 2013.

1. A publicação de resenhas e traduções dos gêneros citados só foi implantadaà Revista em 2012.
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Imagem 02. Equipe Editorial 2015.

Visando à expansão do alcance das produções acadêmicas, considerando a 
velocidade e praticidade proporcionadas pelos meios digitais, a partir de 2007, o 
periódico deixa de ser impresso e passa a ser eletrônico, sendo criado seu website2, 
no qual os volumes são expostos e arquivados, administrado pela empresa Pipa Co-
municação. No ano de 2012, a Revista ganha uma página no Facebook3, a qual, além 
de divulgar a existência do periódico, se compromete a tirar dúvidas de possíveis 
autores, divulga eventos endereçados à área de Letras, expõe trabalhos já publica-
dos em seus volumes etc.

Nos três anos seguintes, 2013, 2014 e 2015, A Revista Ao Pé da Letra inova, pu-
blicando duas edições especiais, a Edição Especial Francofonia 2013/2014, que publi-
cou trabalhos em língua francesa, e suas traduções em português, de graduandos 
em Letras de todo o país, demostrando a importância da presença francófona na 
cultura brasileira, mais especificamente no ensino; e a Edição Especial PIBID Letras 
2015, dividida em dois volumes, os quais publicaram vários relatos de experiência 
escritos também por graduandos em Letras de todo o Brasil, relatando a vivência de 
bolsistas na execução de suas atividades com professores do ensino-médio e pro-
fessores universitários no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência.

2. Todas as informações aqui apresentadas foram retiradas do referido site: <http://revistaaopedaletra.
net/>.

3. <https://www.facebook.com/RevistaAoPeDaLetra/?fref=ts>.
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Imagem 03. Equipe Editorial Edição Especial 
Francofonia 2013/2014.

A partir desses 18 anos de atividade, a Revista Ao Pé da Letra atinge seu ápice 
de maturidade como um periódico destinado exclusivamente á graduação. Foram 
mais de 30 volumes publicados, mais de 300 trabalhos disponibilizados  para leitura 
e consulta na internet, diversos cursos de Letras de várias universidades brasilei-
ras publicando trabalhos, tanto de língua portuguesa como de língua espanhola, 
francesa e inglesa. Esses números demonstram a produtividade e competência dos 
graduandos dos cursos de Letras do Brasil, cujos trabalhos passaram pelas mãos e 
olhar crítico de um Conselho Editorial renomado e uma Equipe Técnica competente.

Pondo as atividades em prática

As tarefas que se somam à rotina de estudos na UFPE dos voluntários da Ao 
Pé da Letra compreendem: (i) confecção de documentos para fins diversos, como 
declarações e solicitações de parecer, pôsteres de divulgação de eventos, de vagas 
para ingressar na própria equipe técnica do referido periódico, além de cartas con-
vidando novos professores a compor o Comitê Editorial; (ii) recebimento de emails, 
nos quais sanamos dúvidas de graduandos quanto à publicação, e de docentes, 
quanto à criação de volumes especiais; os secretários da revista realizam, ainda, a 
revisão parcial dos textos recebidos, verificando se estão de acordo com as normas 
pré-estabelecidas; textos esses que, após a aprovação pelos pareceristas, passam 
pelo olhar atento da Equipe Técnica em uma revisão final; (iii) elaboração de tabelas 
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visando a tornar nosso trabalho mais eficiente, distribuindo, desse modo, responsa-
bilidades (quem faz o que e dentro de que prazo) e controlando questões práticas, 
como datas de entrega de parecer, membros ativos ou inativos no Comitê Editorial, 
trabalhos a encaminhar, entre outros; (iv) e, por fim, os discentes que formam a 
equipe técnica atuam como social media, mantendo a página da Ao Pé da Letra (APL) 
no Facebook	atualizada com eventos da área de Letras, resumos de trabalhos publi-
cados em volumes antigos e recentes, divulgando chamadas de publicação noutros 
periódicos etc. Como dito anteriormente, todas essas tarefas são executadas a par-
tir de conhecimentos obtidos na própria graduação, conceitos básicos de informáti-
ca e edição de imagens e também por meio da orientação das Editoras.

Quanto aos momentos de execução dessas atividades, o secretário-chefe e o 
assistente tem uma rotina diária de trabalho, recebendo textos, confirmando se os 
autores se enquadram no perfil da APL, uma vez que alguns graduados ou mestran-
dos e até indivíduos de áreas como jornalismo ou psicologia, por acidente, subme-
tem suas produções à revista; que, como vem sendo ratificado até o momento, des-
tina-se unicamente a “dar voz/visibilidade” a produções de graduandos em Letras. 
Com a escolha dos pareceristas feita pelas editoras, os secretários encaminham os 
textos para tais professores e acompanham o processo de emissão de parecer. En-
quanto isso, a equipe técnica tira dúvidas nas redes sociais e dissemina informações 
relativas à própria universidade, como projetos de pesquisa e extensão, à área de 
Letras, artigos relevantes, depoimentos de teóricos etc., e à comunidade local, como 
atividades culturais.

Após a aprovação de um número x de trabalhos, há o fechamento do volume, 
o que leva geralmente três meses para ocorrer, totalizando, no máximo, entre 10 a 
14 trabalhos publicados por semestre. Com tal fato, os membros da equipe técnica 
deixam de se dedicar integralmente às mídias para se separar em grupos e distri-
buir entre si os textos para revisão tanto ortográfica quanto, de certa maneira, de 
conteúdo. Concluída a revisão, os grupos trocam os trabalhos analisados entre si 
e os revisam novamente para assegurar que nenhum equívoco de qualquer tipo 
passe despercebido. Essa última etapa dura cerca de um mês e é entrecortada por 
reuniões vespertinas, detalhadamente registradas em minutas pela equipe técnica, 
com as editoras do periódico, nas quais se discute aspectos a serem alterados para 
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elevar o Qualis, novos docentes a serem adicionados ao comitê, possível participa-
ção dos membros em eventos a fim de promover a APL, entre outros. Finalmente, é 
feita uma terceira revisão pelos secretários e, em seguida, tais trabalhos são envia-
dos a uma empresa que reúne e publica no formato flip	os volumes do periódico. 
A análise final é efetuada pelas editoras, juntamente com as questões financeiras 
e burocráticas. É papel das editoras também estabelecer os critérios de seleção de 
voluntários, indicar pareceristas, monitorar o andamento das atividades da equipe 
técnica e dos secretários, entre outras.

Mesmo havendo certa hierarquia, cargos específicos na revista, esta perma-
nece apenas no nome no que se refere aos estudantes, pois todos dividem as ati-
vidades igualmente e colaboram, de modos distintos, em todas elas, num trabalho 
democrático de esforço coletivo. O engajamento nessas funções possibilita a reu-
nião de dados sobre a revista na forma de gráficos/números com os quais se com-
preende o funcionamento desta e se traça um perfil, fato que resulta em artigos 
como esse.    

O que se conclui?

Neste trabalho, relatamos nossas experiências como integrantes da Equipe 
Editorial da Revista Ao Pé da Letra enquanto alunos da graduação. A partir disso, 
também enxergamos o quando esse periódico contribuiu para a formação dos es-
tudantes de Letras de todo o Brasil. Sobre isso, fazemos nossas as palavras do pro-
fessor de Linguística da UFPE, Luiz Antônio Marcuschi, em uma declaração sua para 
o primeiro volume da Revista, em 1999: “O que mais importa não é exatamente a 
novidade ou profundidade das investigações, embora estas já sejam consideráveis 
se olharmos com cuidado as análises aqui publicadas. O que de fato importa, de 
modo particular, é que aqui estão se projetando e preparando os futuros pesquisa-
dores e docentes de nossas Universidades.”
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PÔSTER

A REESCRITA NO PROCESSO DE PRODUÇÃO TEXTUAL: 
O ALUNO COMO SUJEITO CRÍTICO-REFLEXIVO

EMERSON MORAIS RAIMUNDO (UFRPE)

Introdução

Há muito tempo, a escola tomou para si o ensino da escrita (deixando de 
lado, muitas vezes, outros ensinos, como o da oralidade, por exemplo). No entan-
to, embora a prática seja considerada cristalizada, isto é, que já vem de um longo 
tempo, faz-se necessário considerarmos as estratégias adotadas pelos professo-
res quanto à execução de tal atividade.

Sabemos, por meio da observação à prática de professores, que muitos, ain-
da nos dias de hoje, reduzem o ensino da escrita a meras redações de texto, sem 
maiores proposições de como fazê-lo, para quem e em qual contexto. E aquilo que 
seria a contribuição do professor para a produção do aluno, no caso, a sua avalia-
ção, se limita à “caça” aos erros - sem quaisquer apontamentos do que precisaria 
ser melhorado – e na atribuição de notas (ANTUNES, 2003), que recai, muitas ve-
zes, na classificação de bons e maus alunos (SUASSUNA, 2007).

Diante desse contexto, são muitas as justificativas para os problemas encon-
trados: a formação deficitária do professor, a falta de tempo para trabalhos mais 
complexos em sala de aula, a baixa remuneração etc. Porém, se o objetivo da es-
cola for o de formar  cidadãos participativos do mundo, ela terá, necessariamente, 
que rever os seus conceitos e empreender estratégias que, de fato, façam sentido 
na vida do alunos, a começar pelo ensino da escrita, que deve ser motivado, com 
sentido, em detrimento daquele que privilegia a escrita com fins escolares.

Nesse sentido, visando a uma escrita contextualizada, procuramos tomar, 
nas aulas do projeto do PIBID, a escrita como uma atividade que se dá em proces-
so, respeitando suas diferentes etapas - elaboração, escrita, revisão e reescrita 
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do texto, as quais “não se dão de modo estanque, mas em ações praticamente 
simultâneas”, de modo recursivo, interativo e interrelacionado (MARCUSCHI, B., 
2007, 72).

A primeira versão do texto

Como dito antes, compartilhamos da visão de Marcuschi, B. (2007) no que 
tange à escrita como uma atividade processual, pois acreditamos que essa é a 
única maneira que os alunos têm de garantirem sucesso em suas produções, uma 
vez que os levam à reflexão e posterior reescrita de seus dizeres.

Nesse sentido, Marcuschi, B. (2007, p. 72) no diz que: 

Em uma perspectiva formativa, a produção escrita e sua avaliação são 
entendidas como um processo, no qual estão envolvidas diferentes ati-
vidades vistas de modo recursivo, interativo e interrelacionado. [...] o 
planejamento, a escrita, a revisão e a reescrita do texto não se dão de 
modo estanque, mas em ações praticamente simultâneas. Isso significa 
que não existe uma linearidade nas atividades de: planejamento – es-
crita – revisão – reescrita.

Logo, ao encarar a produção textual como um processo, que possui diferen-
tes etapas, conforme afirma a autora, entendemos que a primeira versão de um 
texto já pode ser considerada um produto (não final), visto que é o resultado de 
diferentes etapas de produção, as quais, não se dão de modo estanque, mas em 
processos simultâneos.

No entanto, embora a primeira versão de um texto tenha certo planejamen-
to, ela precisará de uma revisão (ou mais revisão, se for o caso), já que o produtor 
sempre terá algo a acrescentar, diminuir, reformular etc. Por isso, a revisão se 
constitui numa etapa fundamental da atividade de escrita, cabendo ao escritor 
reformular o texto, levando em consideração o gênero e o contexto de produção 
e circulação, com vistas a um produto final.
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Avaliação da produção do aluno

Realizada a primeira versão do texto, para a qual o aluno tem disponível o auxí-
lio do professor (parceria professor-aluno), faz-se necessário um momento de avalia-
ção para as produções dos alunos, em que o docente irá se debruçar sobre os textos 
para avaliá-los.

Aqui, a adoção pelo termo ‘avaliação’, ao invés de ‘correção’, por exemplo, já nos 
implica uma visão teórica, pois, embasados pela concepção sociointeracionista de 
língua, acreditamos que o olhar sobre o texto deve ir muito além da “caça” aos erros 
(caso que ficou conhecido como correção, conforme Antunes (2006)), propondo ca-
minhos possíveis para que os alunos possam alcançar os acertos pretendidos (AN-
TUNES, 2006), além de procurar destacar os ganhos dos discentes no texto avaliado.

Nesse sentido, a avaliação, dentro de uma perspectiva formativa, deve centrar-
se, sobretudo, nos problemas textuais-discursivos (sem esquecer os problemas de 
ordem linguística, obviamente), já que o foco deve ser o que o aluno diz e a forma 
como se diz, em detrimento de uma análise puramente linguística, em que se perde 
o conteúdo do texto, isto é, o sentido do que está escrito.

Para tanto, o professor pode utilizar-se de diferentes tipos de avaliação, entre 
as quais situam-se, conforme Ruiz (2001), (1) a avaliação textual-interativa, na qual se 
fazem comentários ao final do texto do aluno, com dicas e sugestões, visando à re-
escrita; (2) a indicativa, em que o professor se limita a apontar os erros de ordem lin-
guística; e (3) a resolutiva, na qual os erros são corrigidos e reescritos pelo professor.
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A reescrita: etapa fundamental

De fato, a etapa da reescrita é fundamental e, talvez, a etapa mais importante 
de todo o processo de escrita. Isso porque o aluno terá, nela, a oportunidade de 
reescrever o já dito para aprimorá-lo, isto é, com a reescrita, o aluno será, natural-
mente, levado a refletir sobre aquilo que escreveu (uma reflexão mais do conteúdo 
que da forma, vale destacar) e, a partir de suas conclusões, ele poderá fazer os ajus-
tes necessários, tanto do ponto de vista textual-discursivo como do ponto de vista 
linguístico.

É nessa perspectiva que está situado o aluno, enquanto sujeito crítico-reflexivo 
e sujeito central do ensino-aprendizagem, o qual não só é capaz, como é levado a 
pensar, repensar, refletir, criticar, mudar, tomar atitudes, enfim; sempre com o au-
xílio do professor, que deixa o posto de “transmissor do saber” para assumir o de 
“intermediador”.

Também, dentro desse contexto, pode ser esclarecida a visão que muitos têm 
de que a reescrita seria a higienização dos erros linguísticos, uma vez que a sua pro-
posta está muito além do “sanar erros”. Na verdade, ela objetiva à reflexão do autor 
do texto sobre sua redação, sendo os erros linguísticos os de “menores detalhes”. 
Afinal, é preferível um dizer com sentido e alguns erros de ortografia e pontuação, 
por exemplo, a um texto com uma qualidade ortográfica e de pontuação impecável, 
mas sem sentido.

É por isso que Antunes (2003, p. 59), ao abordar as etapas de produção de um 
texto, afirma: 

Não basta o cumprimento da etapa de escrever. É preciso que se provi-
dencie uma etapa anterior e uma outra posterior à escrita propriamen-
te. Cada uma tem uma função de grande importância para que nossas 
produções linguísticas resultem adequadas e relevantes.
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Ou seja, escrever por escrever, o que implica uma escrita sem condições de 
produção e circulação, não pode ser entendido como ensino de escrita, e sim aquele 
que, necessariamente, respeita cada uma de suas etapas, as quais dão condições 
ao aluno de obter sucesso em seus textos, com produções linguísticas adequadas e 
relevantes, conforme aponta Antunes.

Análise de dados

Figura 01. Trecho da primeira versão de um texto de aluno 1.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Na tentativa de discutir as questões aqui tratadas, iremos analisar produções 
textuais de alguns alunos participantes de um projeto realizado no contexto do PI-
BID em uma escola pública do município de Garanhuns (PE).

Então, analisando a imagem acima (Figura 1), na qual podemos ver um excerto 
da primeira versão de um texto feita por um aluno (precisamente, o 3º parágrafo), 
em que, na ocasião, foi solicitado um texto, do tipo argumentativo-dissertativo, que 
abordasse as consequências da superexposição nas redes sociais -, é possível tecer 
algumas considerações: a primeira delas é que o trecho em questão se apresenta 
confuso para o leitor, devido à ausência de algumas informações que não podem 
ser recuperadas pelo mesmo. Isso pode ser percebido em ‘ocasionar’ e ‘conteúdo’, 
em que o leitor, certamente, irá se questionar sobre o que seria o ocasionamento e 
o conteúdo a que se refere o produtor. A segunda consideração a respeito do trecho 
acima seriam as duas partículas condicionais: ‘se’ e ‘caso’ que, por estarem juntas, 
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causam redundância. E uma outra, a construção “não for recíproco”, ao invés de ‘não 
sejam recíprocos’, já que o escritor estaria se referindo a comentários e curtidas.

Diante disso, a intervenção do professor se faz fundamental e necessária, uma 
vez que, será a partir de suas observações que ele conduzirá o aluno na busca por 
um dizer mais claro, objetivo e adequado ao contexto de produção em questão. 
Logo, para a primeira versão do texto do aluno, cujo trecho está destacado acima, 
foram feitos apontamentos, dentro da perspectiva textual-interativa (RUIZ, 2001), 
conforme pode ser visto abaixo (Figura 2):

Figura 02. Avaliação dentro da perspectiva textual-interativa para a primeira versão do texto 
do aluno 1. Fonte: Elaborada pelo autor.

Nessa avaliação, feita ao final da redação do aluno, há um pequeno comentá-
rio (outros foram feitos no próprio texto, inclusive no excerto em questão, por meio 
de sinalizações ou pequenos escritos), que reforça que o aluno deve rever a cons-
trução do terceiro parágrafo, já que está confuso. Nesse momento, uma reescrita 
é solicitada, com o objetivo de fazer o aluno refletir sobre sua produção, levando 
em consideração as marcações feitas pelo professor, cujo resultado desse trabalho 
pode ser verificado abaixo (Figura 3):
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Figura 03. Reescrita da primeira versão do texto do aluno 1.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Na imagem, apesar de problemas de concordância (‘trará’ e ‘poderá’, ao invés 
de ‘trarão’ e ‘poderão’), podemos observar uma mudança de postura do aluno, que, 
ainda mais crítico e reflexivo, uma vez que foi estimulado a tais atitudes, pôde tor-
nar o trecho mais claro e objetivo, sem redundâncias e/ou comprometimento de 
informações.

Já analisando um trecho da primeira versão de um texto de outro aluno (Figura 
4), cuja temática e gênero solicitado foram iguais aos do primeiro caso (na ocasião, 
foi solicitado um texto, do tipo argumentativo-dissertativo, que abordasse as conse-
quências da superexposição nas redes sociais), observamos que ele apresenta boas 
ideias, mas elas ainda precisam de um melhor desenvolvimento.

Figura 04. Trecho da primeira versão de um texto de aluno 2.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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É nessa situação que se situa o professor para reorientar o dizer do aluno que, 
nesse caso, precisa de mais informações, de um melhor desenvolvimento (Figura 5). 

Figura 05. Avaliação dentro da perspectiva textual-interativa para a primeira versão do texto 
do aluno 2. Fonte: Elaborada pelo autor.

Assim, utilizando a avaliação na perspectiva textual-interativa (RUIZ, 2001), feita 
ao final do texto, o professor solicita (junto a outros apontamentos/formas de ava-
liação ao longo do texto) que o aluno desenvolva melhor o tema, trazendo novas in-
formações, como pode ser visto logo acima. Para tanto, solicita-o uma reescrita, cujo 
um excerto referente ao da primeira versão pode ser conferido abaixo (Figura 6):

Figura 06. Reescrita da primeira versão do texto do aluno 2.
Fonte: Elaborada pelo autor.



335

XXVI Jornada do Gelne

Conforme pode ser visto, o aluno segue a orientação do professor e, a partir 
de suas reflexões e conhecimentos, acrescenta ao texto novas informações que o 
torna mais claro, tanto em informação como em ideias defendidas pelo autor. Por 
isso, como reiterado, destacamos a importância da reescrita no processo de pro-
dução textual, seja ela de que natureza for, a fim de que os alunos sejam levados 
à reflexão sobre suas escritas e, a partir das considerações feitas pelos mesmos, 
possam reelaborar os seus dizeres, visando uma produção mais objetiva e rele-
vante.

Considerações	finais

Por tudo o que foi visto e discutido, acreditamos que o ensino de produção 
textual deve ser tomado como um processo, o qual respeita as diferentes e inter
-relacionadas etapas de produção – elaboração, escrita, revisão e reescrita –, ga-
rantindo, com isso, que os alunos possam refletir sobre suas redações (sobretudo, 
a respeito dos aspectos textuais-discursivos) e, a partir das constatações feitas, 
possam reelaborar os seus dizeres, caso da reescrita.

Dessa forma, o professor estará dando maior autonomia ao aluno, uma vez 
que o leva a refletir e agir com mais criticidade diante da atividade de produção. 
O discente, então, passa a estar no centro do processo de ensino-aprendizagem, 
como de fato deve ser; e o professor, ao adotar tal postura, se tornar o mediador 
do conhecimento, auxiliando o aluno na construção de saberes. 
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PÔSTER

CONCEPÇÕES DE ESTUDANTES SOBRE MATERIAIS 
DIDÁTICOS IMPRESSOS ELABORADOS NO CONTEXTO DA 
EDUCAÇÃO A DISTâNCIA

MAXIMINO DE ANDRADE XAVIER (UFRPE)
EVANDRO BATISTA DE SOUzA (UFRPE)
IVANDA MARIA MARTINS SILVA (UFRPE)

Percursos	iniciais:	a	importância	dos	materiais	didáticos	
impressos na EaD

No contexto da Educação a Distância (EAD), os materiais didáticos impressos 
(MDI) são um dos principais meios de socialização do conhecimento e de orientação 
do processo de aprendizagem, articulados com outras mídias: vídeo, videoconfe-
rência, telefone, ambiente virtual, mídias sociais. Muitas pesquisas já foram realiza-
das sobre materiais didáticos impressos para EAD, dentre as quais destacam-se os 
trabalhos de Franco (2007) Preti (2009) Silva (2011). Os estudos analisam o processo 
de elaboração textual de textos didáticos, bem como as características dos mate-
riais didáticos utilizados na EAD.

Na abordagem de Franco (2008, p. 21), o processo de elaboração de materiais 
didáticos para EAD requer uma abordagem pedagógica capaz de desenvolver a ca-
pacidade crítico-reflexiva do estudante, tendo em vista a mediação pedagógica na 
construção dos percursos de aprendizagem do educando.

Preti (2009) analisa as várias experiências coma produção de materiais didáti-
cos para EAD no Programa UAB/Universidade Aberta do Brasil, revelando desafios 
e perspectivas. De acordo com Preti (2009), vários motivos podem ser elencados, 
considerando-se a aceitação dos materiais didáticos impressos nos programas de 
EAD no Brasil, tais como: a) o fato de o livro impresso não ser uma tecnologia nova 
e já participar da cultura escrita dos estudantes brasileiros; b) o crescimento da 
indústria de material impresso, c) o livro como tecnologia que faz parte de nossa 
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formação escolar, d) a utilização da mídia impressa com grande aceitação nas uni-
versidades que trabalham com EAD; e) o crescimento da indústria do livro no campo 
da EAD, com a produção de materiais específicos para estudantes que participam 
de programas nesta modalidade de ensino.

A produção de materiais didáticos impressos envolve algumas características 
importantes, visando à adoção de um estilo dialógico de linguagem que promova a 
interatividade com os alunos. Assim, hipertextualidade, intertextualidade, multimo-
dalidade, dialogismo e várias outras noções tornam-se fundamentais quando visua-
lizamos a escrita de materiais construídos para facilitar as mediações pedagógicas 
entre docentes e discentes. (SILVA, 2011). A produção textual para EAD configura-se 
como “essencialmente didática e dialógica”, visto que pressupõe um forte diálogo 
com o aluno leitor. (FRANCO, 2007, p. 25).

Considerando as abordagens dos autores relacionados e a importância dos 
materiais didáticos impressos nesse processo de diálogo/interação com o aluno/lei-
tor, este trabalho pretende analisar as concepções de estudantes participantes do 
Programa da UAB/UFRPE sobre práticas de linguagem e características de materiais 
didáticos impressos para EAD.

Em termos metodológicos, a pesquisa priorizou a abordagem qualitativa, com 
a aplicação de questionário para verificar as concepções dos estudantes de cursos 
de Licenciatura em Letras e Licenciatura em Física ofertados pela UAB/UFRPE. Os 
resultados ratificam a importância dos materiais didáticos impressos (MDI) na ótica 
dos estudantes, compreendendo-se o MDI como veículo mediador na interação en-
tre professores/autores e alunos/leitores.

Desenho metodológico da pesquisa

A metodologia utilizada durante a concepção do estudo fundamentou-se em 
uma abordagem qualitativa. A coleta de dados priorizou a análise de materiais di-
dáticos elaborados para cursos de Licenciatura ofertados pelo Programa da UAB/
UFRPE. A coleta de dados foi realizada com base nos materiais didáticos disponíveis 
no portal da UAB/SISUAB (http://sisuab.capes.gov.br), privilegiando-se materiais di-
dáticos produzidos por diferentes instituições de ensino superior que trabalham 
com a modalidade da educação a distância. 
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Ressalta-se que este trabalho é fruto do Projeto de Pesquisa do Programa PI-
BIC/UAEADTec da UFRPE intitulado Linguagem	e	Letramentos	na	Educação	a	Distância:	
Interfaces	com	a	Produção	de	Materiais	Didáticos	Impressos,	cujo	subprojeto/plano	de	
trabalho	estava	relacionado	às	avaliações	de	estudantes	sobre	materiais	didáticos	para	
EAD. Orientado pelo plano de trabalho, o presente estudo descreve as concepções 
de estudantes dos cursos de Licenciaturas nas áreas de Letras e Física, oriundos do 
Programa Universidade Aberta do Brasil-UAB/UFRPE, a respeito dos materiais didá-
ticos impressos elaborados para EAD. 

O Programa UAB/Universidade Aberta do Brasil é coordenado pela CAPES e 
conta com a participação de diferentes instituições públicas de ensino superior que 
ofertam cursos na modalidade a distância. Essas instituições disponibilizam materiais 
didáticos impressos no portal do Sistema da UAB/SISUAB (http://sisuab.capes.gov.br).

Como instrumento de coleta de dados, foi elaborado um questionário com ques-
tões abertas e fechadas, disponibilizado no link da plataforma Google	drive	(https://docs.
google.com/forms/d/1aqN4taa6ZxHABKllJijleQY7jMa2mb7RTJ4MUQQS8oU/viewform).

Figura 01. Interface do questionário disponível na plataforma Google drive.
Fonte: Instrumento de coleta da pesquisa (2006).

O link do questionário foi enviado por e-mail para os licenciandos de Letras e 
Física da UAB/UFRPE. O questionário ficou disponível no Google	drive no período de 
01/04/2016 a 15/04/2016. O instrumento de coleta foi elaborado com 19 questões, 
considerando a avaliação dos estudantes em relação a materiais didáticos impres-
sos elaborados para EAD.

Na próxima seção, será apresentada a análise dos dados coletados na pesqui-
sa, priorizando-se a análise qualitativa das concepções dos estudantes na avaliação 
dos materiais didáticos impressos para EAD.

https://docs.google.com/forms/d/1aqN4taa6ZXHABKllJijleQY7jMa2mb7RTJ4MUQQS8oU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1aqN4taa6ZXHABKllJijleQY7jMa2mb7RTJ4MUQQS8oU/viewform
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As vozes dos alunos da EAD: concepções sobre materiais 
didáticos impressos

A pesquisa foi realizada com estudantes das Licenciaturas em Letras e Física da 
UAB/UFRPE, oriundos de diferentes polos de apoio presencial localizados em Pernam-
buco, tais como: Surubim, Recife, Carpina, Pesqueira, Limoeiro. Os referidos cursos de 
Licenciatura visam à formação de professores para educação básica, considerando 
os anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º anos) e o ensino médio.  O modelo 
pedagógico dos cursos prioriza as articulações entre atividades virtuais realizadas no 
ambiente Moodle e ações presenciais realizadas nos polos/municípios. Os materiais 
didáticos são encaminhados em meio impresso aos polos de apoio presencial e tam-
bém disponibilizados pelos professores no ambiente virtual de aprendizagem.

Após a aplicação do questionário, foi obtido um total de participação de 35 alu-
nos, sendo 22 (63%) alunos de Licenciatura em Letras e 13 (37%) alunos de Licencia-
tura em Física. Por questões éticas não são citados os nomes dos alunos envolvidos 
na pesquisa, atribuindo-se uma letra para indicar cada estudante, considerando, 
também, o polo município de apoio presencial em que o estudante realiza suas 
atividades acadêmicas. O gráfico 01 revela a adesão dos estudantes por cursos de 
graduação, evidenciando o total de 35 respostas.

Gráfico 01. Adesão dos estudantes por cursos.
Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

A seguir visualizamos a adesão dos estudantes por polo, sendo 40% dos alunos 
oriundos do polo Surubim, 14% do polo Recife, 20% do polo Carpina, 6% do polo 
Pesqueira, 20% do polo Limoeiro.
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Gráfico 02. Respostas dos Estudantes por polos/EAD.
Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

Iniciamos a pesquisa sobre o materiais didáticos impressos com a primeira 
pregunta, “Em	seu	curso	foi	disponibilizado	aos	estudantes	Material	Didático	Impresso	
(MDI)?”. Segundo os dados do gráfico 03, 100% dos alunos responderam sim, sendo 
que 88,6% dos alunos receberam de todas as disciplinas, 8,6% de mais da metade e 
2,9% de poucas disciplinas.

Gráfico 03. Acesso ao Material Didático Impresso (MDI).
Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

Na terceira questão da pesquisa “Se	lhe	fosse	dada	a	opção	de	receber	ou	não	
o	MDI,	qual	você	marcaria?”, nesta questão, 97,1% dos alunos afirmaram que gosta-
riam de receber MDI e 2,9% não revelaram a vontade de receber MDI, como mostra 
gráfico a seguir:
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Gráfico 04. Opção de receber ou não o MDI.
Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

Com base nos dados da pesquisa, 97,1% dos alunos querem receber os MDI, 
isso nos mostra que tais materiais são recursos muito apreciados pelos estudantes 
no apoio ao processo de ensino-aprendizagem na modalidade EAD. Certamente os 
alunos valorizam os materiais didáticos impressos no apoio aos processos de ensi-
no-aprendizagem no contexto da EAD.

Em relação às atividades propostas no MDI em cada disciplina, questionados 
se os estudantes percebiam conexões entre o MDI e as atividades solicitadas pelos 
docentes nos ambientes virtuais de cada disciplina, 80% dos alunos responderam 
que as atividades abordadas nas disciplinas estão relacionadas ao MDI. No entanto, 
segundo os estudantes, é necessário buscar outros materiais didáticos para apoiar 
os estudos e realizar as atividades propostas pelos docentes. 2,9% afirmaram que 
as atividades das disciplinas não estão relacionadas à proposta do MDI, sendo fun-
damental a utilização de outros materiais didáticos para o desenvolvimento das 
atividades propostas no ambiente virtual.

Os estudantes também apontam que os professores/autores de materiais di-
dáticos para EAD deveriam fazer uma pesquisa de campo para colher sugestões 
dos alunos/leitores para só depois produzir o MDI. Essas reflexões dos estudantes 
ratificam a necessidade se se buscar uma interação entre professor/autor e aluno/
leitor desde o planeamento, até a produção textual didática para EAD. Os próprios 
estudantes evidenciam a importância de os professores ouvirem as vozes dos leito-
res no processo de elaboração de materiais didáticos, no sentido de os MDI aproxi-
maram-se mais das demandas dos discentes diante dos desafios da EAD.
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Ainda nas visões dos licenciandos, o acesso a materiais didáticos impressos 
(MDI) é fundamental para apoiar os percursos de aprendizagem dos estudantes 
na EAD. Conforme gráfico 04, 62,9% responderam que é importante sim receber o 
MDI, porque a leitura de textos longos disponibilizados no computador é cansativa. 
28,6% afirmaram que é importante, pela dificuldade de acesso a recursos tecno-
lógicos, tais como: computador e celular que possam ser utilizados para a dispo-
nibilização de material didático do curso. Para 14,3% dos estudantes é importante 
receber MDI, pela baixa velocidade de acesso à internet em seus municípios, o que 
inviabiliza baixar vídeos e textos, por exemplo. 5,7% dos alunos afirmaram que é 
importante receber MDI, devido a problemas com os serviços de distribuição de 
energia elétrica (falta constante de energia). 2,9% afirmaram que não tem importân-
cia receber o MDI, pois todo o material já está no ambiente virtual de aprendizagem 
e existe muito material didático disponível na internet.

Essas respostas apontam os desafios que os estudantes de EAD enfrentam, 
visto quem muitos residem longe dos grandes centros urbanos. Dificuldades no 
acesso à internet e até a própria qualidade no fornecimento de energia elétrica são 
apontados pelos estudantes como motivos importantes que confirmam a impor-
tância dos materiais didáticos impressos para o aluno da EAD.

Continuando a destacar a visão dos estudantes sobre o MDI, abordamos o se-
guinte questionamento: “Em	geral,	de	que	você	sentiu	falta	no	MDI	disponibilizado	para	
o	seu	curso?”. Essa pergunta foi de natureza aberta, com o objetivo de os alunos se 
expressassem livremente acerca do MDI. Foi constado que apenas 23% dos alunos 
responderam que não sentiram falta de nenhum recurso e 77% dos alunos consi-
deram que sentiram falta de alguns recursos nos MDI disponibilizados para seus 
cursos. Seguem algumas respostas dadas pelos estudantes.

Senti falta de uma linguagem mais conectada às novas mídias e de formas 
de avaliação de conhecimento que tragam os exercícios de forma mais con-
textualizada. A linguagem por vezes é infantil ou muito resumida, apontan-
do apenas para links externos. Poderíamos aproveitar melhor os espaços. 
(Depoimento	do	aluno(a)	C,	polo	Recife-PE,	Licenciatura	em	Letras	EAD	UFRPE).

O MDI é importante se estiver alinhado com o professor, este alinha-
mento não se fez presente em todas as cadeiras. O que tornou 4 livros 
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um gasto desnecessário de recursos, já que foi totalmente ignorado e 
substituído por outro material do professor, acredito que esta falta de 
alinhamento foi o único problema dos materiais que recebi inicialmen-
te. (Depoimento	do	aluno(a)	D,	polo	Carpina-PE,	Licenciatura	em	Física	EAD	
UFRPE).

As vozes dos licenciandos revelam preocupações sobre a natureza da lingua-
gem apresentada nos materiais didáticos impressos para EAD. O estudante C, por 
exemplo, ressalta a necessidade de o MDI apresentar uma linguagem articulada às 
mídias e também critica o teor “infantil e resumido” da linguagem abordada no MDI. 
Além disso, o depoimento do estudante D reforça que o MDI precisa estar “alinha-
do” ao trabalho que o professor realiza nos ambientes virtuais de aprendizagem, o 
que nem sempre ocorre de modo satisfatório.

Outra questão contemplou como o aluno da EAD avalia as contribuições dos 
materiais didáticos impressos para apoiar seus percursos de aprendizagem. Nes-
se sentido, questionamos: “Existe	algum	aspecto	do	MDI	que	você	considera	essencial	
para	sua	aprendizagem?	Qual?	 Justifique.”. Com base nas respostas para o referido 
questionamento, foi possível identificar que os MDI são importantes no apoio aos 
processos de ensino-aprendizagem, conforme demonstram alguns depoimentos 
destacados a seguir:

Essencial na minha opinião é a praticidade que o MDI possui quando não 
se pode dispor, em um momento específico, de acesso aos equipamen-
tos eletrônicos. (Depoimento	do	aluno(a)	A,	polo	Recife-PE,	Licenciatura	em	
Letras	EAD/UFRPE)

Alguns, independência, conteúdo e qualidade. O material pode ser 
transportado para qualquer lugar, sem necessidade de energia, internet 
ou provocar qualquer espécie de interesse de assaltantes. O material 
impresso sempre será uma ferramenta fundamental para a educação a 
distância. Livros, apostilas além de serem acessíveis, possibilitam uma 
amplitude maior na propagação do conhecimento, rompendo com bar-
reiras como horários em lan	house, e problemas de conexões. (Depoi-
mento	do	aluno(a)	B,	polo	Carpina-PE,	Licenciatura	em	Física	EAD/UFRPE)
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Sim, produzidos de maneira dialógica, simples e objetivas, a fim da auto-
nomia do aluno seja não só alcançada, mas também que o conhecimen-
to seja construído. (Depoimento	do	aluno(a)	C,	polo	Limoeiro-PE,	Licencia-
tura	em	Física	EAD/UFRPE).

Conforme revelam os depoimentos, as vantagens do MDI são direcionadas 
para questões relativas às facilidades no acesso e no transporte dos materiais, caso 
ocorra algum problema técnico que dificulte a utilização dos ambientes virtuais de 
aprendizagem na EAD. O aluno B, por exemplo, ressalta a “falta de interesse dos 
assaltantes” em relação ao MDI, diferentemente do interesse em relação às tecno-
logias digitais, o que pode ser uma vantagem para o aluno EAD que viaja de ônibus 
até os polos e, muitas vezes, enfrenta problemas relativos à falta de segurança. O 
estudante B, ainda afirma que “o material impresso sempre será uma ferramenta 
fundamental para a educação a distância”, mesmo com os avanços tecnológicos. 
O estudante C destaca a natureza “dialógica, simples e objetiva” na organização da 
linguagem apresentada nos materiais didáticos. Ainda na visão deste aluno, o MDI 
pode apoiar a construção da autonomia dos alunos na EAD.

Essa avaliação dos estudantes em relação à linguagem utilizada no MDI tam-
bém foi contemplada no questionário aplicado, tendo em vista o seguinte questio-
namento: “Como	você	avalia	a	linguagem	usada	na	elaboração	do	MDI?	É	uma	lingua-
gem	dialógica?	Comente,	de	modo	geral,	o	tipo	de	linguagem	usados	na	construção	do	
MDI.	O	professor	autor	dialoga	com	os	alunos	 leitores?”.	A seguir são apresentados 
alguns depoimentos sobre a linguagem utilizada na elaboração do MDI para EAD.

Sim, a comunicação é efetiva, cheios de aspectos que proporcionam 
uma atenção mais contínua e um pensamento didático. Os temas de 
forma breve são discutidos, mas podendo ser compreendidos direta-
mente. Com o uso das artes, posso imaginar e compreender os fatos 
relacionados aos diferentes assuntos, e com os exemplos e dicas baseio-
me ao deparar com atividades que busco para exercitá-los. E nos dife-
rentes tópicos surpreendo-me ao ver lembretes que ajudam a conhecer 
de forma clara os pontos em que são evidenciados, me proporcionando 
um conhecimento extra. (Depoimento	do	aluno(a)	A,	polo	Limoeiro-PE,	Li-
cenciatura	em	Física	EAD/UFRPE).
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Eu diria que em alguns momentos ele não só dialoga como chega a pegar 
na mão do aluno para ajudar. É interessante esta quebra de paradigmas, 
mas apesar de estarmos a distância, o autor passa a ser um persona-
gem companheiro ao longo do processo. (Depoimento	do	aluno(a)	B,	polo	
Carpina-PE,	Licenciatura	em	Física	EAD/UFRPE).

Na construção do MDI, o professor autor mostra um bom diálogo, tendo 
em vista, explicando cada tópico de maneira objetiva. E também utiliza 
uma linguagem clara, direta e expressiva, que dá ideias de aprendiza-
gem mais interativa ao aluno.(Depoimento	do	aluno(a)	C,	polo	Limoeiro-PE,	
Licenciatura	em	EAD	UFRPE).

Os depoimentos dos estudantes confirmam uma avaliação positiva em relação 
às características da linguagem no MDI para EAD. O depoimento do aluno A sugere 
o caráter multimodal do material didático impresso, por meio das conexões com 
outras linguagens e gêneros, auxiliando a compreensão do aluno/leitor. Conforme 
o aluno A, por meio da linguagem que dialoga com “o uso das artes”, o leitor pode 
“imaginar e compreender os fatos relacionados a diferentes assuntos”, favorecendo 
à realização de atividades propostas pelos professores/autores.

O aluno B ressalta que o MDI não apenas “dialoga”, mas “chega a pegar na mão 
do aluno para ajudar”, possivelmente minimizando as distâncias físicas entre pro-
fessores/autores e alunos/leitores por meio da linguagem dialógica. Na visão do alu-
no, “o autor passa a ser um personagem companheiro ao longo do processo”. Esse 
“caráter dialógico da linguagem” (BAKHTIN, 1995) também é apontado pelo aluno C, 
o qual salienta outros aspectos, como “linguagem clara, direta e expressiva”, impor-
tantes para uma “aprendizagem mais interativa”.

Finalizamos a pesquisa com uma avaliação dos licenciandos em relação ao MDI. 
A partir de uma escala de 1 a 5 (1=Muito	 Ruim/2=Insuficiente/3=Regular/4=Bom/5=	
Excelente), solicitamos que os alunos elaborassem uma avaliação global dos MDI/
materiais didáticos impressos, considerando: linguagem, interação professor/autor
-aluno/leitor, propostas de atividades/exercícios, além de outros pontos que o aluno 
julgasse importantes na avaliação.
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Gráfico 04. Avaliação geral dos estudantes sobre MDI.
Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

Conforme podemos observar no gráfico 04, 25,7% dos alunos responderam 
com a avaliação positiva em relação ao MDI, assinalando a opção excelente, 60% 
dos alunos avaliam o MDI assinalando a opção “bom”; 8,6% avaliaram o MDI para 
EAD como regular, 2,9% assinalam a opção “insuficiente” e, por fim, 2,9% considera-
ram o MDI como “muito ruim”.

As vozes dos estudantes confirmam as posições de alguns estudiosos da EAD 
que defendem os materiais didáticos impressos como a mídia mais utilizada na EAD. 
(FRANCO, 2007, PRETI, 2009). Os alunos reconhecem a importância do MDI para 
apoiar os processos de ensino/aprendizagem mediados pelas tecnologias da infor-
mação e comunicação no cenário da EAD brasileira. Os depoimentos dos licencian-
dos reforçam a necessidade de os professores/autores repensarem o processo de 
elaboração de materiais didáticos para EAD. Conforme Franco (2007, p. 21), quan-
do o professor/autor iniciar a produção de materiais didáticos para EAD, “é preciso 
pensar em uma abordagem pedagógica que desenvolva a capacidade reflexiva do 
aluno, integrando conhecimento prático e teórico relacionado ao seu contexto de 
atuação”. (FRANCO, 2007, p. 21). Além disso, o material didático impresso “deve re-
fletir a preocupação com a mediação pedagógica que resulte na produção de co-
nhecimento do aluno”. (FRANCO, 2007, p. 21).

Considerações	finais

O presente estudo apontou a importância que os materiais didáticos impres-
sos exercem para alunos na modalidade de Educação a Distância, considerando a 
realidade dos estudantes das Licenciaturas em Letras e Física da UAB/UFRPE.
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Mesmo com as inovações tecnológicas, os materiais didáticos impressos (MDI) 
ainda são recursos muito apreciados pelos alunos da EAD, o que verificamos com 
os dados da pesquisa realizada, segundo os quais, somando-se as avaliações entre 
excelente e bom, 65,7% dos estudantes avaliaram positivamente os MDI.

Os alunos avaliaram os MDI como recursos essenciais para apoiar os estudos 
e a aprendizagem na EAD, tendo em vista características, como versatilidade, por-
tabilidade, linguagem dialógica, interatividade. As pesquisas sobre MDI precisam 
ser estimuladas, no sentido de se ampliarem as reflexões sobre o que pensam os 
alunos/leitores em relação à produção textual didática para EAD.
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PÔSTER

CULTURA SURDA NO FACEBOOk: UMA ANÁLISE DE 
GÊNEROS NUMA COMUNIDADE DO FACEBOOk

TÁRCIA TAMÁRIA COSTA SILVA (UFERSA)
VICENTE DE LIMA-NETO (UFERSA)

Introdução

Com o advento da internet e consequentemente com o surgimento de sites de 
redes sociais, ocorreram várias mudanças no âmbito da comunicação e estudo de 
gêneros. Tendo em vista que os gêneros discursivos são indispensáveis nos proces-
sos comunicativos e que são responsáveis por promoverem as trocas de informa-
ções, é perceptível que a medida em que surgem novas tecnologias e espaços de 
interações, ocorra a adaptação e/ou surgimento de novos gêneros decorrente da 
necessidade dos seus usuários para a realização de suas comunicações.

Diante disso, é do objetivo deste trabalho analisar os gêneros discursivos pre-
sentes em uma comunidade no Facebook que aborda a cultura surda, buscando 
identificar quais gêneros são mais recorrentes nela e quais as características mais 
pertinentes nesses gêneros que os diferenciam da cultura oral.

Para isso, nossas discussões se delinearam em quatro momentos:  primeira-
mente, a fundamentação teórica, na qual discutimos apresentamosanoção de gê-
neros que utilizamos aqui, a cultura surda e a relação entre gêneros e ambientes 
virtuais; em seguida apresentamos nossos procedimentos metodológicos, dando 
sequência com a apresentação das nossas análises e, por fim, nossas considerações 
(semi)finaissobre o objeto de estudo.

Sobre gêneros

Diariamente são desenvolvidas várias atividades que só são capazes de serem 
realizadas por intermédio da comunicação entre dois ou mais indivíduos. Seja na 
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escola, seja em ambientes de trabalhos, consultórios médicos e/ou até mesmo em 
uma simples conversa entre amigos, é necessário a utilização de textos em diferen-
tes formas para que as informações essenciais no ato comunicativo sejam enten-
didas entre os interlocutores. Esses textos são regulados por forças sociais e orga-
nizados para pertencerem a determinados gêneros discursivos. Logo, adotamos a 
concepção de Bakhtin (2011, p. 280) em que ele define por gêneros todos os tipos 
de enunciados que são relativamente estabilizados, que circulam entre os usuários 
da língua e que possuem estilo, conteúdo temático e construções composicionais a 
depender da necessidade de seus usuários.

Diante disso, percebe-se que, além de objetos que promovem a circulação da 
língua por proporcionarem a comunicação entre os indivíduos, os gêneros também 
se tratam porartefatos culturais, pois, para se estabelecerem nas suas esferas de 
atuação, eles tiveram como influência os costumes, contextos históricos e sociais da 
comunidade que os adotaram (MILLER, 1984). Dessa forma, percebemos até aqui 
que os gêneros promovem a comunicação e,àparte disso, é notório que eles surgem 
e sejam compartilhados a depender da necessidade de uso das pessoas, tornando-
se uma fonte inesgotável de produção e de conhecimento a ser estudado:

Com isso, podemos entender que a riqueza e a diversidade dos gêneros 
são infinitas, posto serem inesgotáveis as possibilidades multifacéticas 
da atividade humana e porque cada esfera produz seu repertório de 
gêneros, que se modifica e se complexexifica proporcionalmente às mu-
danças e complexificações da esfera. (ACOSTA-PEREIRA, 2011, p. 28).

Mediante a grande ampla área que nos é disposta para o estudo de gêneros, Mar-
curchi (2008) alerta que, mesmo com a grande diversidade de conhecimento, é quase 
impossível abordar de maneira eficaz e coerente a quantidade de possibilidades de es-
tudos sobre o assunto. De fato, qualquer tentativa de abordar todos os vieses disponí-
veis a serem estudados sobre gêneros torna-se uma tentativa falha e vazia, desde que 
esses mecanismos envolvem além da linguagem em funcionamento, as várias formas 
de ações e atividades socioculturais de um povo (MARCURCHI, 2008, p. 151).

Por serem inerentes às ações sociais, esses mecanismos que norteiam os proces-
sos comunicativos surgem e se adaptam à medida que a sociedade consegue avanços 
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tecnológicos e que seus usuários mudam suas concepções de vida. Por conseguinte, 
do mesmo modo que é inadequado querer abordar as várias possibilidades de estu-
dos sobre gêneros, seria uma tentativa de estudá-los de maneira totalmente estável 
sem levar em consideração as mudanças ocorridas no seu ambiente de circulação.

Deste modo, acreditamos que, por se tratarem de objetos sociais e por se 
“constituírem para o falante como um ‘modelo’ para a construção da totalidade 
discursiva e, para o interlocutor, por sua vez, como um horizonte de expectativas” 
(ACOSTA-PEREIRA, 2013, p. 70), o estudo sobre gêneros é essencial, principalmente 
nas áreas de maior circulação social e interações de cultura. Concomitante a isso, 
os ambientes virtuais advindos da internet, principalmente os sites de redes so-
ciais, nos dispõem de um espaço com inúmeras interações sociais que fazem uso 
de diversos gêneros que necessitam serem analisados, já que estão em constante 
circulação nesses ambientes.

Logo, em consequência disso é necessário analisarmos a relação existente en-
tre gêneros e os ambientes virtuais, em decorrência do rápido e maleável acesso 
que as pessoas possuem a internet e principalmente pela mudança que esse adven-
to realizou na área da linguagem.

Gêneros e ambientes virtuais

Sendo os gêneros os mecanismos que possibilitam a comunicação em diferen-
tes ambientes e situações (BAKHTIN, 2011), os seus surgimentos e adaptações sur-
gem de acordo com a necessidade de uso de seus usuários e, com isso, diariamente 
surgem e/ou adaptam-se inúmeros gêneros proporcionalmente às mudanças so-
ciais e tecnológicas que acontecem na sociedade.

Em concordância a isso, Ferraz (2010) relata que o rápido desenvolvimento e 
movimentação nas diferentes áreas de atuação humana geram modificações nas 
formas de linguagem, e isso faz com que surjam novos gêneros discursivos ou vá-
rias modificações nos já existentes. Assim, acreditamos que:

Com o advento da Internet e de seus gêneros digitais, houve uma trans-
formação tanto na produção quanto na divulgação de conhecimento. 
[...] Essas alterações foram impulsionadas não só pela gratuidade no 
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fornecimento como, e principalmente, pela simplificação na interface 
desses gêneros, favorecendo sua popularização e ampliação funcional 
(MAGNABOSCO, 2010, p. 1).

As modificações de linguagem ampliaram-se ainda mais com o surgimento dos 
sites de redes sociais, que dispõem de trocas de informações rápidas, sejam em 
formas de textos escritos, vídeos ou imagens e proporcionam a troca mútua de 
comunicação entre diferentes culturas. Sobre o fácil acesso a esses sites, Araújo e 
Costa (2013) discorrem em seu trabalho que a liberdade existente nos sites de redes 
sociais induz que seus participantes façam uso de diferentes formas de interagir 
nesses locais, criando novos gêneros a partir dos já existentes.

Levando em consideração que as mudanças e ou/ adaptabilidades dos gêneros 
são elaborados pelos seus usuários, é proporcional que eles variem conforme a cul-
tura que os circulam. Dessa forma, e com o grande acesso das pessoas surdas nos 
ambientes virtuais, é importante que sejam estudados os gêneros mais utilizados 
por essa comunidade, assim como as suas diferenças em relação aos gêneros orais, 
com o intuito de entendermos melhor a língua usada pela comunidade surda, espe-
cificamente a LIBRAS. Para isso, propomos adiante investigar alguns aspectos dos 
povos surdos, para entendermos melhor os gêneros mais utilizados nessa cultura.

Comunidade surda e cultura

Ao sermos questionados sobre o conceito de cultura abordamos corriqueira-
mente em nossas respostas que ela é a língua, os costumes, religiões, comportamen-
tos, e as artes desenvolvidas por uma certa comunidade. Essa é uma concepção de 
cultura que é trabalhada desde cedo nas escolas e que continua a ser dissolvida até 
hoje. Empregando o termo cultura para a comunidade surda, podemos percebe que:

Na área da surdez encontra-se geralmente o termo “cultura” como refe-
rência à língua (de sinais), às estratégias sociais e aos mecanismos com-
pensatórios que os surdos realizam para agir no/sobre o mundo, como 
o despertador que vibra, a campainha que aciona a luz, o tipo de piada 
que se conta etc. (SANTANA; BERGAMO, 2005, p. 572)
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Relacionado a isso, Meneses (2014) destaca em seu trabalho que, mesmo com 
todos os diversos fatores, a língua é o principal parâmetro de uma cultura, pois, 
através dela, são formadas as relações de convivências e socialização dos indivíduos 
para desenvolver as diversas atividades sociais. Esta concepção se adapta perfeita-
mente à comunidade surda, pois é por intermédio da língua e dos gêneros que são 
utilizados pelos usuários que podemos adquirir uma forma de aprendizagem sobre 
a cultura e comunidade surda, já que abordamos aqui os gêneros como mecanis-
mos sociais.

No Brasil, com a regulamentação do Decreto de Lei n° 5626/ 2005, o qual reco-
nheceu legalmente a LIBRAS como a modo principal para a manifestação da cultura 
das pessoas surdas, o sujeito surdo começou a poder desenvolver suas atividades 
político-sociais amparados pela lei (ANDRIOLI; VIEIRA; CAMPOS, 2013). Em decor-
rência disso, o povo surdo ganhou mais autonomia para realizar suas atividades e 
apresentar sua cultura nos mais diversos locais, utilizando a sua língua espaço-vi-
sual.

Os sites de rede sociais são um desses espaços nos quais a comunidade surda 
utiliza diariamente diversos gêneros que envolvem a LIBRAS, e são compartilhados, 
curtidos e comentados por diversas pessoas. Assim, partindo do princípio que os 
gêneros propiciam a circulação da língua e que a língua de sinais brasileira apre-
senta aspectos estruturais que podem explicar a natureza da linguagem e cultura 
surda (QUADROS e KARNOPP, 2004), a análise desses gêneros presentes em sites 
de redes sociais torna-se fundamental para compreender mais a LIBRAS e a cultura 
surda. Deste modo, buscar analisar quais gêneros estão em maior circulação em 
uma comunidade de LIBRAS no facebook, e quais aspectos os diferem da cultura 
oral, podem nos apresentar metodologias para aprendizagem da língua de sinais 
utilizada no Brasil, assim como apresentar a cultura em que estes gêneros estão 
atrelados. A seguir, passamos para explicitar como desenvolvemos a metodologia 
desta pesquisa.

Metodologia 

O nosso universo foi o site de rede social Facebook, especificamente numa 
página que tem como assunto principal a LIBRAS e aspectos relacionados à comu-
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nidade surda. A escolha desse ambiente foi decorrente do grande número de aces-
so e participação dos seus usuários, que diariamente interagem compartilhando e 
curtindo os gêneros que são consumidos no ambiente. Diante disso, construímos 
nosso corpus de análise com base nas postagens mais curtidas e comentas, tendo 
como critério de seleção a presença de mais de 2.000 curtições por postagem.

A aquisição desse material se deu por intermédio da ferramenta printscreen,ou 
captura de tela, por meio das nossas próprias contas. A coleta do corpus aconteceu 
em dois meses, em junho e julho do ano de 2016. Após a seleção das postagens, 
categorizamos os gêneros por pastas, buscando os traços que os diferenciam da 
cultura oral, como estrutura, propósitos e conteúdos, fatores que iremos nos apro-
fundar em nossas análises.

Gêneros mais recorrentes na comunidade LIBRAS e suas 
diferenças da cultura oral

Ao nos inserirmos na comunidade na qual a pesquisa foi realizada, foi percep-
tível o grande acesso e compartilhamento de inúmeros gêneros. A partir da nossa 
metodologia para constituição do corpus, verificamos que, entre os meses de junho 
e julho de 2016, os gêneros mais acessados foram o post do alfabeto em LIBRAS, 
frases sinalizadas, mensagem datilologada, música em LIBRAS, reflexão e outros 
gêneros que são nomeados pela comunidade sob o rótulo de meme.

Logo, partindo da concepção que abordamos nesse estudo que reconhece es-
ses mecanismos como formas de ações sociais e que são modificados a depender 
da cultura que estão inseridos, o que se percebe são modificações na maneira que 
são abordados os gêneros na comunidade LIBRAS em relação à cultura oral, de 
usuários da língua portuguesa. Um dos gêneros que analisamos e verificamos essa 
perspectiva foi o gênero humorístico abaixo:
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Figura 01. Meme.

Primeiramente, de imediato, percebemos, na figura 1, o grande número de 
acessos: nota-se que são 3.800 reações em relação a essa postagem, o que nos 
demostra uma aceitabilidade e uso desse material entre os usuários da página para 
atingir algum propósito comunicativo. Sob rótulo de meme, mas, na verdade, o gê-
nero crítica é atravessado por um discurso muito presente na cultura surda, pois o 
seu conteúdo temático, a busca de afirmar que a LIBRAS é realmente uma língua, 
denota-se como uma estratégia social utilizada pelo povo surdo para defender a 
sua língua materna e, por demonstrar isso, emprega-se a cultura dessa comunidade 
(SANTANA; BERGAMO, 2005).

Nesse mesmo gênero, também podemos perceber algumas diferenças quanto 
aos memes que circulam na cultura oral. Essas diferenças são expressas principal-
mente pelos conteúdos abordados, por exemplo, a maioria dos memesque circulam 
na cultura oral não tem o intuito de abordar a defensoria da língua utilizada, pois ela 
já é aceita e reconhecida. No caso dos memes utilizados na comunidade LIBRAS, há 
recorrências nos conteúdos abordados, diferentemente dos orais eles prezam pelo 
reconhecimento da língua e sua valorização, evidenciam as dificuldades do surdo 
quanto à aceitação da língua que eles usam, e principalmente a maior diferença 
corresponde à presença da identidade surda e busca pela quebra de preconceitos, 
sendo que, na cultura oral, não há essa busca evidenciada pelo estabelecimento de 
uma identidade ou preocupação quanto a paradigmas sobre a maneira que a língua 
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é desenvolvida. Que fique claro que não estamos defendendo tratar-se de dois gê-
neros distintos, mas, sim, de um discurso de aceitação que atravessa essas práticas 
discursivas da cultura surda que pouco são vistas na cultura oral.

Outro gênero bastante corrente na página são as mensagens datilologadas. 
Tratam-se, como a própria nomenclatura induz, de mensagens realizadas em forma 
de datilologia. Na figura 2, vemos que o gênero ultrapassa de 3.000 curtições e que 
através dele foram gerados 197 comentários:

Figura 02. Mensagem datilologada.

Diferentemente do meme apresentado na figura 1, as mensagens datilologa-
das muitas das vezes abordam o mesmo conteúdo de gêneros bastantes conheci-
dos na cultura oral, como as mensagens motivacionais representadas pela figura 3:

Figura 03. Mensagem motivacional.
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Traduzindo para o português, as sentenças apresentadas na figura 2 teremos 
a mesma frase utilizada no gênero mensagem motivacional (figura 3) : “Aprenda a 
perdoar, porque você também erra”. Entretanto, mesmo ambos contendo o mesmo 
conteúdo de reflexão, as mensagens com intuito de incentivar, existem algumas 
diferenças que distinguem o gênero circulado na comunidade LIBRAS para o da cul-
tura oral. A mudança nesse caso está relacionada com os propósitos do gênero: ve-
jamos que na figura 3 o propósito mais nítido é o de gerar uma reflexão sobre o ato 
de perdoar, exposto por meio da sentença escrita em português. Diferentemente 
dele, o gênero mensagem datilologada tem como propósito, além da reflexão, a tra-
dução da sentença apresentada. Vê-se, portanto, que há, para além do cunho mo-
tivacional, um propósito pedagógico, da ensinagem de uma língua. Eis um discurso 
corrente na cultura surda, que é o da aceitação e propagação da língua. É notável 
essa busca nas descrições dos moderadores da página quando postam o gênero 
perguntando se é possível os usuários responderem.

A evidência das configurações de mãos, a busca pela tradução e composição 
que preza pelo espaço-visual também são outras características bem presentes na 
comunidade surda, que, mais uma vez, mostra, por intermédio de seus gêneros, a 
tentativa de apresentar a sua língua e seus aspectos culturaise que, por isso, alguns 
de seus gêneros, embora sob praticamente a mesma forma e conteúdo, são dife-
rentes da cultura oral por apresentarem propósitos distintos. Podemos perceber 
ainda mais essas diferenças no gênero que chamamos de música em LIBRAS:

Figura 04. Canção em LIBRAS.
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Este gênero, diferentemente dos anteriores aqui apresentados, é desenvolvido 
em forma de vídeo. Nesse caso, existe uma pessoa ouvinte cantando e, em parceria 
com ela, um indivíduo que interpreta a canção em LIBRAS. O gênero é bastante uti-
lizado pela comunidade ouvinte e, mesmo sendo desenvolvido em grande maioria 
por mecanismos orais, a comunidade surda faz cada vez mais uso dele. Podemos 
perceber isso através das curtições e comentários gerados em torno da postagem, 
são 6.100 curtições e 650 comentários entre ouvintes e surdos.

Mesmo sendo realizado com uma base musical oral, este gênero também se 
diferencia na cultura surda por evidenciar a LIBRAS e mostrar a tradução das sen-
tenças oralizadas para a língua de sinais. Com isso, percebemos que as maiores 
diferenças entre o gênero música em LIBRAS para o mesmo gênero realizado na 
cultura oral diz respeito à estrutura que ele aborda na sua execução e os outros me-
canismos semióticos utilizados para a composição do gênero é evidente que a can-
ção, como é utilizada numa cultura oral, não pode ter a mesma função social para a 
comunidade surda, já que se trata de um gênero oral. Portanto, só é possível que ela 
funcione para os surdos se amparados por outros elementos semióticos, no caso, o 
vídeo, onde se vê um intérprete traduzindo o conteúdo para a língua de sinais.

O uso intensificado das expressões faciais como instrumentos de sentido, o 
desprendimento da estruturagramatical do português na execução dos sinais e a 
valorização do espaço visual são algumas das diferenças existentes nesse gênero, e 
além delas a composição e o conteúdo também se diferenciam prezando pelo uso 
da LIBRAS assim como nos outros gêneros que aqui analisamos.

Os aspectos que encontramos nos gêneros que mais circulam na comunidade 
LIBRAS no Facebook nos rementem principalmente às mudanças que existem entre 
as duas línguas (uma oral e outra espaço-visual), o que corrobora para mudanças 
na maneira de compreender o mundo. Logo, diante do vasto acervo de gêneros que 
esses sites têm são necessários outros estudos que os analisem especificadamente, 
para uma melhor valorização da cultura surda e em busca de materiais que possam 
contribuir para o ensino da LIBRAS para ouvintes e surdos.
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Considerações	finais

A internet e os sites de redes sociais contribuem com um vasto espaço de es-
tudo em diferentes áreas. O Facebookcomo um desses espaços contribui para ana-
lisarmos quais gêneros estão em maior circulação numa comunidade surda e quais 
características os diferem da cultura oral. Os gêneros postdo alfabeto em LIBRAS, 
as frases sinalizadas, a mensagem datilologada, a canção em LIBRAS, a mensagem 
motivacional e gêneros humorísticos diversos que ganham o rótulo de meme foram 
os de maior circulação no ambiente de pesquisa durante o tempo de coleta do nos-
so corpus. De fato, esse gêneros assemelham-se aos da cultura oral por promove-
rem a comunicação e por serem mecanismos de posicionamento social, entretanto 
algumas diferenças, como  temas abordados, identidade surda e língua de sinais, 
elaboração de frases que usem a datilologia e busque a tradução e uso da LIBRAS 
e o uso das expressões faciais com desprendimento do português sinalizado, são 
aspectos que não estão presentes na cultura oral, mas que são fundamentais para 
aquisição de conhecimentos sobre a LIBRAS e cultura surda. Diante de tantos gêne-
ros que podem serem analisados mais profundamente, é necessária a elaboração 
de outros trabalhos que também abordem essa temática, tento em vista os sites 
de redes sociais como mecanismos que podem contribuir para a aprendizagem de 
línguas como a LIBRAS. 
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PÔSTER

DA MONOGRAFIA AO RELATÓRIO: OPERAÇÕES DE 
RETEXTUALIzAÇÃO

JACILENE DE OLIVEIRA CRUz (UFCG)

Introdução

Este artigo científico foi fruto das ações desenvolvidas no projeto de monito-
ria do Campus I da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), na disciplina 
Língua Portuguesa-Básico, oferecida para graduandos dos cursos de Engenharia de 
Petróleo e Engenharia de Alimento da mesma instituição. Nessa disciplina foram 
trabalhados gêneros textuais para fins específicos ora da academia, ora da futura 
área de atuação dos alunos: resumo, relatório, laudo e parecer técnico. Dentre eles 
destacamos, aqui, o trabalho voltado à produção do relatório, em que, primeira-
mente os alunos realizaram a leitura de uma monografia da área e escolhida por 
eles em sala e posteriormente a reescreveram sob a forma de um relatório. Neste 
sentido tal exercício esteve intrinsecamente relacionado ao conceito de retextua-
lização, uma vez que houve a reescrita de um texto para outro. Então, cabe aqui 
lembrarmos que num processo de transformação de um gênero textual para outro 
estão envolvidas operações específicas de acordo com o funcionamento da lingua-
gem (DELĹ ISOLA, 2007).

Neste sentido, o presente estudo apresenta como objeto de estudo os rela-
tórios produzidos pelos já mencionados graduandos com o objetivo de identificar 
e descrever as operações de retextualização utilizadas pelos referidos alunos no 
processo de produção do relatório. Fundamentam esse trabalho, de maneira dire-
ta ou tangencial as contribuições teóricas de Dell’Isola (2007), Motta-Roth (2010); e 
Marcuschi (2010).

O senso comum em associar a imagem do estudante da área de Ciência Exata 
com a de mau produtor de textos é o que nos motiva a buscar neste trabalho olhar 
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por um outro ângulo para situações de produções textuais dessa comunidade em 
específica. Neste sentido, as análises foram realizadas a partir de recortes da escrita 
e reescrita dos relatórios produzidos pelos alunos. Por fim, discutiremos os resulta-
dos obtidos através da análise dos dados coletados ancorados nas teorias citadas 
anteriormente.

Este artigo científico esta dividido em seções: a primeira será de natureza teóri-
ca, a segunda metodológica, a quarta analítica, além de uma seção conclusiva e por 
fim, as referências que embasaram este trabalho.

Sobre a retextualização

Apesar dos estudos iniciais sobre a retextualização se preocuparem essen-
cialmente com a passagem da fala para a escrita, as operações de retextualização 
propostas por Marcuschi (2010) também podem ser aplicadas num processo de 
reescrita de um texto para outro. De modo geral, entende-se por retextualização 
um processo de que envolve operações complexas que interferem tanto no código 
como no sentido e evidencia uma série de aspectos da relação entre oralidade- es-
crita, oralidade- oralidade, escrita-escrita, escrita-oralidade (DELĹ ISOLA, 2007).  É 
neste sentido que Marcuschi (2010) apresenta um quadro contendo quatro possi-
bilidades de retextualização e seus respectivos exemplos, conforme observamos a 
seguir:

Quadro 01. Possibilidades de retextualização.
Fonte: MARCUSCHI, 2010, p. 48.
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Para tal autor as atividades de retextualização se apresentam como ações au-
tomatizadas, não mecânicas, realizadas no meio linguístico nas sucessivas refor-
mulações de textos numa intricada variação de registros, gêneros textuais, níveis 
linguísticos e estilos, que segundo Motta-Roth (2010), assumidos em um texto se 
determina estratégias com que se aborda um tópico de acordo com a audiência que 
se espera atingir. Delĺ Issola (2007) lembra que os textos circulam socialmente com 
finalidades definidas e suas estruturas dependem de uma infinidade de fatores que 
vão desde as escolhas linguísticas até os suportes físicos que os sustentarão. É nes-
te sentido que autora afirma que a retextualização não deve ser vista como tarefa 
artificial que ocorre apenas em exercícios escolares, ao contrário, é fato comum na 
vida diária.

Adiante, trataremos das operações de retextualização  que envolvem a pas-
sagem de um texto escrito para outro texto escrito, especialmente, de um gênero 
textual para outro gênero textual.

Operações de retextualização

Marcuschi (2010) define as operações de retextualização categorizando-as em 
quatro grupos: (A)- de idealização que contempla as operações de eliminação, com-
pletude, regularização; (B)- de reformulação que envolve as operações de acrésci-
mo, substituição e reordenação; (C)- de adaptação que comporta o tratamento da 
sequência dos turnos; e (D) de compreensão que envolvem a inferência, a inversão 
e a generalização. Essa relação é apresentada no Quadro 2, conforme observamos 
a seguir:

Quadro 02. Aspectos envolvidos nos processos de retextualização.
Fonte: MARCUSCHI, 2010, p. 69.
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No que toca este quadro o autor argumenta que nos grupos (A e B) se atêm 
às evidências empíricas com repercussão direta no discurso. Que o grupo (C) diz 
respeito ao tratamento dos turnos de fala. E que o grupo (D) é o mais complexo, 
pois, antes de qualquer atividade de transformação textual, ocorre uma atividade 
cognitiva denominada compreensão. Embora esta atividade, em geral seja ignorada 
ou dada por satisfeita e não problemática pode ser a fonte de muitos problemas no 
plano da coerência no processo de retextualização. De acordo com Delĺ Isola (2007) 
a compreensão é a atividade onipresente nesse processo. A partir da leitura e com-
preensão do texto, o aluno deverá considerar, pelo menos, três variáveis relevantes 
nesse processo de retextualização de gêneros textuais: o objetivo da retextualiza-
ção; a relação tipológica entre o gênero textual original e o gênero da retextualiza-
ção; e os processos de formulação típicos de cada modalidade.

Numa situação de ensino e aprendizagem o objetivo da retextualização pode 
ser previamente determinado pelo professor que vai apresentar ao aluno o texto 
de origem e propor como finalidade a transformação. Sendo assim, o professor me-
diador é tido como fundamental no desenvolvimento desta atividade. É importante 
que no processo de retextualização de um gênero textual para outro gênero textual 
seja mantida a essência do conteúdo do texto original, embora possam ser realiza-
das intervenções quando o gênero proposto exigir.

Vale lembrarmos, que Dell̀ Isola (2007) estabelece um diálogo com a teoria de 
Marcuschi (2010) quando defende que no processo de retextualização, pode ocor-
rer a introdução ou eliminação de formas linguísticas, algumas são substituídas e 
outras reordenadas, sendo assim, um processo que mobiliza estratégias de regula-
rização linguística. É importante que no decorrer do processo de formulação, em-
bora que permaneçam alguns vestígios do texto de partida no texto retextualizado 
tenha características do gênero proposto. Segundo a autora, os processos de for-
mulação resultam de operações que, além das estruturas discursivas, do léxico, do 
estilo, da ordenação tópica, da argumentatividade, envolvem ordenação cognitiva, 
características dos gêneros como ação social e transformação propriamente dita 
que refletem na qualidade do texto retextualizado.
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Metodologia

Este trabalho, como mencionado anteriormente, é decorrente das ações de-
senvolvidas no projeto monitoria do Campus I da Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), na disciplina Língua Portuguesa-Básico, oferecida para graduandos 
dos cursos de Engenharia de Petróleo e Engenharia de Alimento da mesma ins-
tituição no período de 26 de janeiro de 2016 a 9 de junho do mesmo ano.  A tur-
ma era constituída por 18 (dezoito) graduandos de períodos variados e tinha como 
mediadora a professora doutora Márcia Candeia Rodruguês. Ao longo da disciplina 
a turma também contou com a assistência da monitora Jacilene de Oliveira Cruz, 
também graduanda do 6º Período de Letras- Língua Portuguesa. No decorrer desta 
disciplina as aulas foram moldadas para o trabalho com gêneros textuais para fins 
específicos ora da academia, ora da futura área de atuação dos alunos, tais como o 
resumo, o relatório, o laudo e o parecer técnico. Neste sentido, nas aulas eram ex-
postas as normas padrão de cada gênero usando como apoio a ABNT aliada a um 
exemplo de texto correspondente a cada gênero textual citado anteriormente, pro-
piciando, desta forma, momentos de discussão fundamentais para a aprendizagem.

Este trabalho se voltará à produção do relatório científico, momento em que 
alunos leram uma monografia da área e escolhida por eles em sala e a reescreve-
ram sob a forma de um relatório. Cabe, aqui, então informarmos que a monografia 
a que nos referimos tem como título “Análise do Equilíbrio Líquido- Vapor e Dimen-
sionamento de Vasos Separadores de Petróleo em Campos Maduros” e como auto-
ria Aldrey Luis Morais da Silva.

A análise apresentada nesse trabalho irá em direção às operações de retextu-
alização utilizadas pelos referidos alunos no processo de transformação do gênero 
monografia para o gênero relatório. Para isso, consideramos as produções textuais 
dos alunos essenciais para a execução de nossa análise. Sendo assim, serão rea-
lizados recortes das produções dos alunos com o intuito de atender os objetivos 
traçados para com esse artigo científico.

Vale informarmos, que a escolha do material de análise se deu a partir da dis-
posição dos já referidos graduando em disponibilizar seus textos à pesquisa. Sendo 
assim, serão analisados na seção seguinte a produção textual de três alunos.
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Análise dos dados

Antes de iniciarmos nossa análise propriamente dita, vale informarmos que 
a mesma será compreendida através de duas etapas. Na primeira, será realizada 
uma análise com relação aos recortes destacados da primeira produção ou primei-
ra escrita do relatório dos alunos. Na segunda etapa, será realizada uma análise em 
direção aos recortes retirados da segunda produção ou reescrita do relatório dos 
alunos, juntamente com os recortes o texto alvo da retextualização, a monografia 
de autoria já revelada no capítulo anterior.

Por questões éticas, a identidade do autor de cada relatório, aqui, analisado 
será mantida em sigilo, sendo assim, ao longo desta análise os alunos serão men-
cionados através de números (aluno 1, aluno 2 e aluno 3).

Para enfim, darmos início a nossa análise é importante não perdermos de vista 
o objetivo deste trabalho que é o de identificar e descrever as operações de retex-
tualização utilizadas pelos referidos alunos no processo de produção do relatório. E 
é neste sentido que apresentaremos a seguir a análise dos dados sistematizada em 
duas etapas.

Etapa 1: na escrita

A primeira escrita dos alunos, em que consistia na transformação de uma mo-
nografia em um relatório, apresentou desvios quanto ao gênero proposto. Tais ina-
dequação pode ser comprovada nos recorte 1 retirado do texto do “aluno 1” confor-
me vemos a seguir:
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Recorte 1:

Sabendo que o relatório é de natureza descritiva ao observarmos esse recorte 
notamos que nessa produção o aluno não realiza movimentos fundamentais ao 
gênero relatório como: quando foi realizado o trabalho? onde foi realizado o traba-
lho? e como foi realizado o trabalho? Desta forma, fugindo a finalidade do gênero 
proposto e se aproximando do gênero artigo acadêmico1. O mesmo acontece com 
a produção do “aluno 2”, conforme observamos no recorte 2:

Recorte 2:

1. O artigo científico pode ser definido como a “publicação com autoria declarada, que apresenta e 
discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento” ABNT 
(NBR 6022, 2003, p.2)
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Em tal recorte notamos que o “aluno 2” além de não descrever como foi reali-
zada o trabalho ainda não delineou o objetivo de seu relatório.  Sendo assim, pode-
mos apontar através dos recortes apresentados anteriormente uma falha em maior 
grau em uma das categorias de retextualização, definido por Marcuschi (2010) como 
processo de compreensão. Uma atividade cognitiva em que se exige do aluno o deli-
neamento de três variáveis: o objetivo da retextualização; a relação tipológica entre 
o gênero textual original e o gênero proposto; e os processos de formulação típicos 
de cada modalidade (DELL´ISOLA, 2007).

Tal situação tornou-se preocupante ao considerarmos a relevância do domínio 
do relatório por partes dos graduandos que fatalmente irão fazer uso do referido 
gênero seja para fins acadêmicos seja para fins profissionais. Tendo em vista a reso-
lução desta problemática foi proposto um momento em que os alunos realizaram a 
reescrita de suas produções textuais.

Etapa 2: na reescrita

A reescrita é um momento fundamental para o aprimoramento da escrita. Pen-
sando desta forma foi que se reservou um momento dedicado a uma nova escrita 
do relatório, visando, assim, uma melhor compreensão dos aspectos que envolvem 
o já referido gênero. Neste sentido, através de continuas orientações, os alunos 
alcançaram de forma satisfatória a retextualização da monografia sob a forma de 
um relatório. Tal afirmação pode ser confirmada a partir da comparação entre os 
recortes 3 e 4. Em que o recorte 3 corresponde a parte da metodologia da mono-
grafia e o recorte 4 corresponde a parte da retextualização do “aluno 3”, conforme 
visualizamos a seguir:
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Recorte 3:

Recorte 4:

Ao compararmos as duas metodologias notamos que na produção do “aluno 
3” há uma colocação clara quanto a natureza do trabalho: relatório, descrevendo 
minuciosamente as ações do relatório. Evidencia-se no recorte referente à produ-
ção do “aluno 3” o uso de operações de regulamentação e idealização, uma vez 
que houve  a  eliminação das características próprias do texto original, bem como 
as operações de transformação, quando  se substituiu, reformulou, reorganizou e 
acrescentou informações, deste modo, resultando na mudança de estilo e atendo a 
um específico  fim social.

Conclusão

A partir do estudo e análise sobre o processo de retextualização, chegamos 
ao entendimento da importância da mesma não só em ambiente acadêmico, mas 
também em ambiente social, uma vez que suas atividades estão constantemente 
presentes na rotina social, nas sucessivas reformulações de textos voltadas a fins 
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comunicativos específicos.  Com relação à situação de ensino e aprendizagem apre-
sentado na análise deste trabalho, concluímos que apesar dos alunos apresentarem 
dificuldades no processo de escrita, os mesmos demonstraram evoluções através 
de orientações da ministrante e monitora da turma. Neste sentido, a orientação, 
ocupa um espaço privilegiado no contexto de ensino e aprendizagem do gênero 
textual.
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GÊNEROS LITERÁRIOS NO CIBERESPAÇO: FANFICS E 
CIBERPOESIA

JOÃO kLEBER RODRIGUES DOS SANTOS (UFRPE)

Introdução

Ensinar literatura nas escolas é em resumo apenas trabalhar o texto em sua 
forma analisada gramaticalmente visando por vezes à exigência do conhecimen-
to da estrutura ou da forma gramatical, o aluno terminar por fazer exercícios de 
fixação de português sem refletir e interpretar sobre o texto. As obras literárias 
terminam por perder a capacidade de serem contempladas. Partindo delas, pode-
mos formar indivíduos que sejam críticos e aptos a reflexionar sobre o cotidiano e a 
sociedade em si, além de despertar para um novo mundo e expandir as janelas de 
oportunidade de ensino-aprendizagem no sentido de humanização da sociedade, 
como afirma Todorov:

O horizonte no qual se inscreve a obra literária é a verdade comum do 
desvelamento ou, se preferirmos, o universo ampliado ao qual se chega 
por ocasião do encontro com um texto narrativo ou poético. (TODOROV, 
2010, P. 83)

Assim vemos que a dimensão da literatura enquanto comunicação é imensa e 
pode formar leitores literários. Quando entramos em contato com a arte da poesia, 
ele sai da posição cômoda de ver o mundo e em relação a si mesmo. A literatura é 
olhar para dentro que se alarga ao mundo.

Em análise sucinta, a literatura tende a buscar significados, explica-los nos mí-
nimos detalhes possíveis. É renovadora, quando cria novas visões; torna-se histó-
rica, a partir do momento que baseia-se em fatos passados de construções para o 
presente. Em determinados momentos, recria-se em uma estrutura artística, trans-
parecendo algo inusitado, curioso, redesenhado em linhas curtas ou longas.
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A mesma pode ser vista, em textos, em obras extensas ou simples, como em 
uma pequena frase, que transmite uma ideia completa, sombria, romântica ou trá-
gica/dramática. O amante da literatura não prende-se ao presente, pelo contrário, 
vive-se em um mundo criativo, à frente de seu tempo; tendo uma visão de mundo, 
que não ama um algo específico para descrever, pelo contrário, ama o todo, e mui-
tas vezes escreve sentidos indefinidos.

O próprio estudo dos autores deixa claro, que a literatura manipula a escrita 
e a passagem de ideias onde muitas vezes descreve uma vida real ou uma fantasia.

Destaca-se a exigência da poesia para interpretações, que nem sempre são 
simples e fáceis o que dificulta a prática em sala de aula como instrumento na for-
mação de leitores, porém é um ótimo aporte para a reflexão e produção de lite-
ratura. Levar poesia como método de reflexão significativa pode ser um pequeno 
desafio ao trabalho com a literatura em sala de aula.

A poesia é um texto curto e estético que oferece inúmeras possibilidades de 
interpretação por parte dos alunos. Dessa forma, o que tem ganhado espaço nos 
trabalhos com textos literários é a ciberpoesia, que conversa diretamente com a 
temática do letramento digital. A era digital vem abarcando todos os processos de 
interatividade. A Ciberpoesia surgiu depois de um longo percurso das experimenta-
ções eletrônicas prévias, mas que teve sua primeira fonte nas artes que a sucede-
ram.

A evolução tecnológica e o advento da informática, trouxeram muitos bene-
fícios para a literatura, melhorando significativamente o processo de produção de 
livros impressos. Mas, além disso, os computadores também possibilitaram o sur-
gimento e um novo tipo de arte, a literatura eletrônica. A principal diferença em re-
lação ao livro impresso é justamente o meio de propagação ou o modo que o leitor 
tem acesso a essa literatura, o ambiente virtual dos computadores e a internet.

Junto aos usuários da geração Z (PRENSKY, 2001), a literatura digital e a ciber-
cultura ganham terreno e encontra nesse nicho de leitores espaço para serem ex-
plorados e produzidos de uma forma colaborativa e repaginando antigas obras ou 
até mesmo criando novas técnicas.

Embora seja uma área de grande potencial, os trabalhos de literatura eletrôni-
ca ainda não partilham grande conhecimento do público em geral, especialmente 
porque a internet pessoal é uma tecnologia bem recente, o que tornava difícil a 



373

XXVI Jornada do Gelne

difusão dos trabalhos. O meio impresso perdura por milênios, enquanto o digital 
tem menos de meio século, podendo haver muita resistência ou desconfiança em 
relação à literatura produzida para o computador.

As novas mídias surgem como uma alternativa a superar esses obstáculos, um 
canal a mais onde a arte em geral possa interagir. “Os meios de nosso tempo estão 
nas tecnologias digitais, nas memórias eletrônicas, nas hibridizações dos ecossiste-
mas com os tecnosistemas e nas absorções inextricáveis das pesquisas científicas 
pela criação artística, tudo isso abrindo no artista e literato horizontes inéditos para 
a exploração de territórios inatos da sensorialidade e sensibilidade” (SANTAELLA, 
2007, p.330), sendo assim podemos considerar que a ciberpoesia é: “nova expres-
são poética do nosso tempo e integra o território da ‘ciberarte’, termo que assim 
como a net arte e web arte ou arte das redes, se refere a toda a arte que tem sua 
base na cibercultura” (SANTAELLA, 2007, p. 332).

Atualmente a ciberpoesia ou cibercultura é um neologismo, pois a arte reflete 
e sempre refletirá a sociedade em que está inserida. Como sabemos a tecnologia 
é a cada dia mais presente em nossas vidas e os métodos de consumo de leitura 
mudam a passos largos, os processos estão ficando cada vez mais curtos e a neces-
sidade de se ter o bem material está caindo em desuso, no que se diz respeito aos 
livros e materiais impressos. “Nova expressão poética do nosso tempo e integra o 
terriotório da ‘ciberarte’, termo que assim como a net arte e web arte ou arte das 
redes, se redere a toda a arte que tem sua base na cibercultura.” (SANTAELLA, 2007, 
p.332)

Geração z

Segundo os estudos de Presky, A geração Z é marcada pela interação com as 
novas tecnologias digitais, e o jovem conhecido como nativo digital não tem receio 
de navegar na grande biblioteca que é a rede mundial de computadores. O uso das 
tecnologias nos mostra diferentes vias de acesso à informação.

A geração Z tem grandes pontos positivos, ela tem noção de velocidade, instan-
taneidade e senso de urgência, o que torna os nativos digitais adeptos de platafor-
mas que tenham um caráter instantâneo, ou que sejam colaborativas no sentido de 
haver feedback e retorno pelo que eles consomem ou produzem na rede.
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Os jovens da geração Z se motivam e se engajam na escolarização conforme 
o conteúdo abordado seja positivo na construção de sua identidade, o estudante 
dessa faixa etária busca reconhecimento por seus feitos e alternativas aos métodos 
tradicionais de ensino.

A motivação para o estudo nessa geração é feita através da estimulação para 
que o aluno se sinta parte do processo e que ele mesmo abra a porta para a motiva-
ção. A motivação deve vir de dentro para fora.

O saber dessa geração é uma mescla de saberes que vem da família, da mídia, 
da internet, da sociedade e de suas experiências pessoais. O processo de construção 
desse saber é de fato complexo, pois a escola agora que começa a despertar para 
trazer esses conceitos para dentro da sala de aula, porém a velocidade da geração Z 
é maior que a capacidade de adaptação da escola.

Os nossos alunos são boa parte do século xxI, nós professores somos do sécu-
lo xx, e a escola está pautada ainda no século xIx, existem três séculos em colisão. 
É preciso modernizar e a modernização não vem apenas pela tecnologia, não é a 
tecnologia que moderniza uma mente, na verdade uma mente moderna é que não 
recusa tecnologias quando são necessárias.

O perfil da geração Z é altamente diferenciado em relação aos princípios curri-
culares e às normas vigentes na maioria das escolas.

Figura 01. O perfil da geração Z - Fonte: puc.vc.

Essa geração precisa ser educada para a noção de que há fronteiras a serem 
exploradas e que essa geração pode aproveitar muito do potencial colaborativo da 
internet e ser ao mesmo tempo consumidora e produtora de conteúdos para a pró-
pria rede gerando uma troca positiva no processo de ensino-aprendizagem.
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Ciberpoesia

Já é notável à necessidade de alargar a concepção de literatura devido à uti-
lização significativa de elementos visuais (fotografias, desenhos e figuras geomé-
tricas) associados ao texto literário. O site Ciberpoemas, como um passo adiante, 
que acrescenta elementos de áudio, vídeo e interatividade, ultrapassa totalmente 
os limites do conceito de literatura enquanto texto impresso, a começar pelo meio 
que chega ao leitor, que passa a ser obrigatoriamente digital.

Hayles (2009) prega uma ampliação do conceito de literatura em geral, mas 
suas discussões e exemplos pouco fogem do âmbito da ficção narrativa (a exceção 
dos geradores de palavras e dos codeworks), tendo a poesia pouco espaço na dis-
cussão. Tomemos um conceito básico de literatura, retirado do dicionário eletrônico 
Houaiss (2009): “uso estético da linguagem escrita; arte literária” (sem pág.). Eis um 
critério básico para considerarmos determinada arte como literatura (em termos 
conceituais, não qualitativos), o trabalho com a linguagem escrita.

Figura 02. Poema visual presente no site ciberpoesia.com.
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Em geral o usuário clica no link e o poema se desenvolve. Esse mecanismo 
“obriga” o leitor a acompanhar o ritmo do poema. Corroborando com a descrição 
de Hayles (2009), os ciberpoemas não concedem ao leitor o controle sobre a veloci-
dade do conteúdo hipermidiático. Uma vez dado o comando, deve-se estar atento 
aos vários estímulos possíveis. Alguns são rápidos, como “Primavera” (CAPPARELLI 
& GRUSZYNSKI, 2012), enquanto outros são mais Linguasagem, São Carlos, v.23 
(1):2015 7 cadenciados, sendo um bom exemplo deste último tipo o “Navio” (CAPPA-
RELLI & GRUSZYNSKI,2012), em que os versos se formam da fumaça da embarcação. 
“Diferentemente do poema visual, o ciberpoema exige um leitor atento e possuidor 
de habilidades técnicas” (CAPPARELLI, et al . 2000, p. 81), dizem os autores, demons-
trando consciência dessa característica da arte hipermidiática.

O poema visual “Navio” (CAPPARELLI & GRUSZYNSKI, 2012) deu origem ao ciber-
poema homônimo. A ideia dos versos formarem a imagem da fumaça permanece, 
assim como o próprio texto, mas a apresentação em geral tem mudanças significati-
vas. Além das animações e da interatividade, a mudança mais evidente é a ausência 
da imagem do navio na versão digital, que era destaque no poema visual. O fundo 
branco dá lugar a um azul, como se fosse o oceano, onde os versos esfumaçam. Mas 
no desfecho da animação surge uma pequena reprodução do planeta Terra em mo-
vimento, sugerindo que ele seja o navio em questão. Neste caso ocorreu também 
uma mudança (ou no mínimo ampliação) do sentido do poema. Embora haja jogos 
de palavras e sons, a divisão dos versos não segue orientação métrica nem rítmica, 
pois se apresenta condicionada à formação da imagem da fumaça do navio.

O fio condutor que une os ciberpoemas, como o próprio nome sugere, pa-
rece ser mesmo a exploração dos recursos do meio digital. Essa visão tem como 
argumentos a independência temática e a variedade de recursos utilizada em cada 
construção. E nesse conjunto de recursos o texto escrito pode vir a ficar em se-
gundo plano e, em última instância, ser até mesmo suprimido, como sugeriram os 
concretistas (apud CAPARELLI, et al., 2000). Diante disso, percebemos também a im-
possibilidade de estudar o texto escrito separado dos elementos midiáticos virtuais, 
uma vez que eles não são apenas acessórios, mas parte fundamental na construção 
dos ciberpoemas.
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Fanfics

O termo ciberespaço, desde seu uso pela primeira vez por William Gibson1 , 
tem atingido desdobramentos diversos de modo a se tornar um “lugar” da civiliza-
ção moderna e de operação da humanidade, conforme Lévy (2000, p. 111), amplian-
do possibilidades na construção de um novo saber ou de um saber derivado, (re)
construído como forma de questionamento da originalidade, do leitor e da autoria.

Dessa forma surgem as fanfics à margem das grandes obras literárias publi-
cadas muitas vezes por editoras visando apenas o lucro de forma automatizada e 
desconsiderando as demandas da geração de nativos digitais.

As fan fictions, mais conhecidas pelo acrônimo “fanfic”, ampliaram o conceito 
de apropriação das criações alheias pelos fãs. Fan fiction pode ser traduzida para 
português como “ficção de fã”. Sob essa “nomenclatura” reúnem-se essencialmente 
histórias que fãs escrevem sobre personagens ou universos ficcionais de que gos-
tam, seja de literatura, cinema quadrinhos ou qualquer outra mídia. Os escritores 
de fanfics são popularmente chamados de fanfiqueiros ou ficwriters.

Entre os autores e leitores de fanfiction, existem várias pessoas que começa-
ram o seu contato com os textos em fanzines (Fanzine é uma abreviação de fanatic 
magazine, mais propriamente da aglutinação da última sílaba da palavra magazine 
[revista] com a sílaba inicial de fanatic).

Existem vários sites especializados em fanfics como por exemplo o fanfic.net e 
o fanfiction.net que juntos tem mais de 11 milhões de textos em mais de 42 línguas. 
O Brasil também tem diversos sites do gênero, como o Fanfic Addiction, o Clube das 
Autoras, o Fanfic Brasil e outros. Só no Social Spirit, rede social de cultura da inter-
net, há 192 mil textos. O texto “Soul Rebel”, com aventuras inventadas do cantor 
Justin Bieber, imaginadas por Kim Mascarenhas, tem mais de dois milhões de visu-
alizações. O conteúdo desses textos geralmente é criado por adolescentes e jovens 
mulheres, muitos têm conteúdos eróticos, com classificação etária que, em alguns 
casos, os próprios autores não poderiam acessar.
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Tipos	de	Fanfics

Os fanfics são organizados por tipos, classificados por público e faixa etária, 
conforme descrição apresentada abaixo:

a) Doujinshi – Ficção japonesa, baseada em mangás
b) Mary sue – Formato romântico leve em forma de conto melodramático e 
apelativo
c) Dakcfic – Atmosfera sombria e depressiva
d) Deathfic – Os personagens principais morrem
e) Slash – Geralmente trata de romances homossexuais masculinos
f) Femeslash – A versão de romances homossexuais femininos
g) Fanon – Fanfic baseada em uma fanfic anterior que fez sucesso
h) Lemon – Cenas de sexo entre homens (detalhada)
i) Orange – Cenas de sexo entre mulheres (detalhada)
j) Yaoi – Fanfic com romance entre dois homens
k) Yuri – Fanfic com romance entre duas mulheres
l) Shonen-ai - Fanfic com romance entre dois homens (leve)
m) Shoujo-ai - Fanfic com romance entre duas mulheres (leve)
n) Shotacon - Fanfic com romance entre um homem mais velho com um mais 
novo.
o) Lolicon - Fanfic com romance entre uma mulher mais nova e uma mulher/
homem mais velho(a) - O termo deriva da estória “Lolita”
p) Hentai - Fanfic com cenas de sexo (explicitamente)
q) Citrus - Fanfic de romance adulto, pode ou não conter cenas de sexo
r) Canon - Segue o “Cânone”. Refere-se a fanfics que sigam fielmente a história, 
principalmente em termos de shippers (casais) e caracterização de persona-
gens
s) Oneshot - Fanfic que contém somente um capítulo (one-shot: um-tiro (por 
ser uma leitura rápida), seja ele curto e postado de uma só vez, ou longo e pos-
tado em partes
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t) Songfic - Quando a fanfic segue acompanhada da letra (e/ou tradução) da 
música, escolhida pela autora, como trilha sonora. Geralmente seu gênero é 
drama e são Oneshots
u) U.A. (Universo Alternativo) - Quando a fanfic se passa num mundo diferente 
do criado pelo(a) autor(a) original da série, mas utilizando os personagens já 
existentes na história, na maioria das vezes buscando não alterar as caracterís-
ticas físicas e psicológicas das personagens.

Figura 03. Algumas fanfics do site spiritfanfics.com.

Como observamos na imagem as fanfics podem ser escritas e lidas ao mesmo 
tempo enquanto se constrói a história o autor já vai disponibilizando os capítulos e 
ao receber os comentários ou os likes pode perceber qual destino sua história deve-
rá tomar. É importante ressaltar que dentro dos próprios sites agregadores existem 
tópicos que são sobre aulas de português onde alguns usuários mais experientes 
de forma colaborativa publicam aulas para incentivar o incentivo não só a leitura 
mas também a criação de fanfics.
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Considerações	finais

É notável que os desdobramentos literários através da geração Z inserida no 
ciberespaço contribui e muito para que o gosto pela literatura continue vívido e que 
a propagação de ideias criativas e questionamentos acerca da existência continuem 
a existir, é necessário se ampliar os espaços e dar visibilidade a essa literatura que 
está ainda e infelizmente marginalizada por falta de divulgação ou conhecimento.

Esse estudo não apenas possibilita uma janela para que essa divulgação acon-
teça como também é peça ideal para os estudos culturais a cerca dessa nova manei-
ra de se fazer e consumir literatura. Cabe também refletir sobre a noção de autoria 
que os escritores de fanfics e ciberpoesia trazem, como agem nas margens e qual 
seu posicionamento literário, não apenas como simples escritores, mas como, em 
sua posição subalterna, buscam alternativas, modificam e alteram a cultura domi-
nante. É preciso deslocar para as margens toda a atenção massificada dos campe-
ões de venda e focar na produção independente que vise a autonomia do aluno-es-
critor.
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PÔSTER

GOOGLE SITES: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O 
LETRAMENTO DIGITAL NA PRÁTICA DOCENTE

ALEXSANDRO DUARTE ALVES PONTES

Introdução

O grande avanço tecnológico proporcionou a oportunidade de ampliar os hori-
zontes do ensino tradicional para além do espaço físico da sala de aula. Diante desse 
panorama, tornou-se necessário organizar novas experiências educacionais em que 
se introduzam tecnologias que possam ser utilizadas em processos cooperativos de 
aprendizagem, tornando-a mais significativa na medida em que maior for o grau 
de interação e comunicação entre os participantes do processo. Quanto maior o 
contato com a tecnologia por parte dos professores, maior será a incorporação de 
novos ambientes e a utilização de ferramentas virtuais como forma de ampliar po-
sitivamente o processo de ensino e aprendizagem.

Com a aceleração do uso das tecnologias da informação e comunicação (TICs) 
e, principalmente, depois da chegada da internet, o conhecimento sistematizado, 
que tinha caráter estático, passou à condição de fluxo dinâmico e exigiu mudanças 
na postura dos sujeitos que lidam cotidianamente com ele. Entre esses sujeitos, 
está o professor. Diante dessa nova configuração, em que o acesso ao conhecimen-
to é cada vez mais democratizado, o professor necessita assumir novos papéis.

Dessa forma, a ação docente requer compreensão da lógica que permeia essas 
tecnologias e as mudanças promovidas na forma de ensinar e aprender os saberes 
necessários. Aos docentes cabem não apenas o conhecimento técnico básico para a 
manipulação das ferramentas, mas também a reflexão sobre as mudanças que elas 
trazem ao processo ensino-aprendizagem.

Diante do avanço tecnológico e o crescente uso das novas ferramentas 
tecnológicas (computador, Internet, caixa eletrônico, cartão magnético, 
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etc.) na vida social, há uma necessidade de os cidadãos aprenderem a 
lidar como esses novos comportamentos e raciocínios específicos. Por 
essas razões, pesquisadores envolvidos com a temática tecnológica le-
vam-nos a uma nova modalidade de paradigma, o chamado letramento 
digital ( MACIEL,2008).

O tema do letramento digital pode ser tratado a partir de diferentes focos, en-
tretanto o presente trabalho o abordará na perspectiva da formação de professo-
res, buscando conhecer o letramento digital dos docentes. Nesse sentido, repensa-
mos as condições do nível de letramento digital dos docentes, abordando questões 
pertinentes ao conceito desse e o que ele suscita, especialmente quando se busca 
compreender a dimensão das novas tecnologias no âmbito do ensino. Assim, a te-
mática da análise do nível de letramento digital de docentes será trabalhada a partir 
da observação e da avaliação das tecnologias digitais utilizadas pelos mesmos em 
sala de aula. Os professores conhecem, na prática, as tecnologias digitais? Será que 
eles as utilizam? Como eles as utilizam? Quais utilizam?

A pesquisa foi desenvolvida através de aplicação de um questionário, da ob-
servação das aulas e de uma formação continuada com a ferramenta virtual Google 
sites com um grupo de professores convidados das disciplinas: Português, Inglês, 
Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia e Filosofia, que atuam no 
ensino médio integral integrado ao técnico, da Escola Técnica Estadual de Pernam-
buco, localizada no município de Paulista. Paralelo a isso, também participaram um 
grupo de dez alunos que cursam o terceiro ano do ensino médio integrado ao cur-
so técnico de Administração. Com o grupo de alunos participantes, foi trabalhado 
pelo professor autor da pesquisa a criação de um site, pelo Google sites, por meio do 
qual o professor enviava conteúdos, exercícios, trabalhos, slides e vídeos, criação 
de agendas, planejamento da disciplina, horários, entre outros. Após o teste da fer-
ramenta, foi aplicado um questionário ao qual eles responderam sobre o que acha-
ram da ferramenta e se gostaria do uso contínuo da mesma pelos os professores 
da escola.

Após uma análise dos questionários, das aulas observadas dos professores e 
o teste da ferramenta com os alunos, apresentamos aos docentes envolvidos, por 
meio de uma formação continuada, um guia com orientações sobre como criar um 
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site pelo Google sites como forma de contribuição, a fim de ser utilizada pelos docen-
tes em sala de aula, estreitando a relação professor x aluno e o uso das tecnologias 
nas práticas pedagógicas para além do espaço físico da sala de aula.

Nesse aspecto, é possível pensar de forma ampla nas implicações das Tec-
nologias de Informação e Comunicação (TICs) para a formação de professores. As 
mudanças mais óbvias, e, talvez, por isso, as que têm sido mais debatidas e imple-
mentadas, são as que dizem respeito à necessidade de acesso do professor, em 
formação ou em serviço, às novas tecnologias (algo que tem sido feito não apenas 
pela implantação da infraestrutura na escola e nos locais de treinamento, mas atra-
vés de iniciativas de financiamento subsidiado para a compra de computadores por 
parte de professores, e outras) e a sua capacitação básica para o uso de computa-
dores e Internet.

O educador é aquela pessoa que tem de estar sempre aberta ao novo, para 
investigá-lo e ver o que ele representa para o conhecimento e para a aprendizagem. 
Para formar futuros professores para o trabalho com nativos digitais, faz-se neces-
sário enfrentar a responsabilidade de uma constante atualização, a defasagem en-
tre o seu letramento digital e o do aluno, e manter o distanciamento possibilitador 
de um olhar crítico diante do que a tecnologia digital oferece. Assim, espera- se que, 
nessa era da internet, o professor possa fazer de sua sala de aula um espaço de 
construções coletivas, de aprendizagens compartilhadas (FREITAS, 2010).

O professor precisa desenvolver essa competência tecnológica e estender essa 
relação professor x conteúdo x aluno para além do espaço físico da sala de aula, 
para isso, o docente precisa aumentar seu nível de letramento digital, conhecendo 
ferramentas tecnológicas (virtuais), conhecendo os gêneros textuais digitais e utili-
zá-los, efetivamente, no processo de ensino e aprendizagem, ou seja, interagir com 
os alunos por meio dessas ferramentas e gêneros digitais, dando significação a sua 
prática, uma vez que estes já fazem parte do universo dos nossos estudantes.

O presente trabalho teve como objetivo geral identificar o nível de letramento 
digital dos docentes e discentes, a partir do uso de tecnologias digitais, e apresentar 
o Google sites como proposta para o uso de tecnologias digitais na prática docente. 
Como objetivos específicos, foram propostos realizar um levantamento sobre o uso 
de tecnologias digitais por professores e alunos no tocante ao uso no processo de 
ensino e aprendizagem, apresentar uma proposta para a criação de um site, por 
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meio do Google sites, como apoio à prática docente, bem como a elaboração de um 
guia enfocando seu passo a passo, promover uma formação continuada para os 
professores da escola, visando a utilização dessa ferramenta virtual no contexto 
escolar.

Letramento digital

A tecnologia vem mudando a rotina dos indivíduos na sociedade. O computa-
dor e as tecnologias móveis fazem parte efetivamente das ações comunicativas di-
árias das pessoas. São desenvolvidas habilidades de se comunicar através das telas 
dessas ferramentas, de aplicativos, através da internet, para as práticas sociais. Por 
meio dessas ferramentas, as pessoas praticam a leitura e a escrita, se comunicam e 
interagem, tornando-se sujeitos da informação.

A ciência e a tecnologia aliadas à qualidade e ao gerenciamento da informação 
se tornaram mais presentes na vida social, provocando novas formas de comunica-
ção e estilos de vida. Isso implicou uma diversidade textual que perpassa a capaci-
dade de apreensão dos leitores, implicando em novas maneiras de ler, escrever e 
publicar no meio eletrônico; e ainda provocando o surgimento de um novo tipo de 
letramento: o letramento digital.

Essas novas tecnologias trouxeram uma nova textualidade na qual a tela rom-
pe a linearidade do livro, provocando não só mudanças materiais, mas nas relações 
“entre escritor e leitor, entre escritor e texto, entre leitor e texto e até mesmo, mais 
amplamente falando, entre o ser humano e o conhecimento” (SOARES, 2002, p.151).

O letramento digital é, então, a competência que tem o indivíduo de responder 
adequadamente as demandas sociais que envolvem o uso dos recursos tecnológi-
cos e da escrita no meio digital proporcionando uma comunicação e interação com 
a sociedade.

Soares (2002) ressalta que o sintagma letramento digital é usado para referir-
se à questão da prática de leitura e de escrita possibilitada pelo o computador e 
pela internet.

Nessa linha, Soares (2002), apresenta uma nova visão do conceito de letra-
mento, bem como a acareação de tecnologias digitais de leitura e de escrita com 
tecnologias tipográficas diferentes conceitos de letramento que cada um tem o seu 
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espaço e um efeito na sociedade, resultando em diferentes conceitos de letramen-
to, o que sugere que a palavra seja pluralizada: há letramentos e não letramento, 
isto é, diferentes espaços de escrita e diferentes recursos de produção, reprodução 
e difusão da escrita resultam em diferentes letramentos (SOARES, 2002).

Nesse sentido, a tela do computador se constitui como um suporte para a lei-
tura digital. Segundo ela, a tela é considerada como um novo espaço de escrita e 
traz transformações significativas nas formas de interação entre o escritor e o lei-
tor, entre o escritor e o texto, entre o leitor e o texto, enfim, até mesmo entre o ser 
humano e o conhecimento. Para Soares (2002), essas transformações têm desen-
volvimentos sociais, cognitivos e discursivos, “configurando, assim, um letramento 
digital”.

Segundo Barton (1998 apud	xavier, 2007), como existem vários tipos de letra-
mento, o letramento digital seria um tipo e não um novo letramento imposto à 
sociedade pelas novas tecnologias. Para eles os tipos de letramento mudam, por-
que são situados na história e acompanha a mudança de cada contexto tecnológi-
co, social, político, econômico ou cultural numa sociedade. O que anda ocorrendo 
atualmente é uma aceitação do tipo de letramento alfabético para o digital. Como 
afirma Xavier (2007):

O alfabético está servindo de apoio para a aprendizagem do letramento 
digital. A principal condição para a apropriação do letramento digital é o 
domínio do alfabético pelo indivíduo”. Isto quer dizer que um indivíduo 
só pode usar plenamente as vantagens da era digital a sua necessidade 
se tiver aprendido a escrever, a compreender o lido, se tiver dominado 
o sistema alfabético ao ponto de ter alcançado um elevado grau das 
convenções ortográficas que orientam o funcionamento da modalidade 
escrita de uma língua. xavier (2007, p.139).

Soares (2002, p.151) define o letramento digital como: “um certo estado ou con-
dição que adquirem os que se apropriam da nova tecnologia digital e exercem prá-
ticas de leitura e de escrita na tela, diferente do estado ou condição – do letramento 
– dos que exercem práticas de leitura e de escrita no papel”.

A diferença nas práticas de leitura e de escrita reside, basicamente, no suporte, 
que é o computador, mas não se limita a ele. A tecnologia dos programas (em par-
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ticular, a interface gráfica) também determina a maneira como realizamos nossos 
letramentos e como participamos de eventos de letramentos.

Para Lévy (1999), letramento digital é um conjunto de técnicas materiais e inte-
lectuais, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e valores que se desen-
volvem juntamente com o crescimento do ciberespaço, como sendo um novo meio 
de comunicação que surge da intercomunicação mundial dos computadores. Nesse 
contexto, Buzato afirma:

Letramentos digitais (LDs) são conjuntos de letramentos (práticas sociais) 
que se apoiam, entrelaçam, e apropriam mútua e continuamente por meio 
de dispositivos digitais para finalidades específicas, tanto em contextos so-
cioculturais geograficamente e temporalmente limitados, quanto naqueles 
construídos pela interação mediada eletronicamente (Buzato, 2006, p.16).

O letramento digital implica realizar práticas de leitura e de escrita diferentes 
das formas tradicionais de letramento e alfabetização. Ser letrado digital pressu-
põe assumir mudanças nos modos de ler e escrever os códigos e sinais verbais e 
não-verbais, como imagens e desenhos, se compararmos às formas de leitura e de 
escrita feitas no livro, até porque o suporte sobre o qual estão os textos digitais é a 
tela, também digital (xAVIER, 2007).

O que se espera do cidadão, do professor e do aluno, não é simplesmente 
que domine um conjunto de símbolos, regras e habilidades ligadas ao uso das TICs, 
mas que “pratique” as TICs socialmente, isto é, que domine os diferentes “gêneros 
digitais” que estão sendo construídos sócio-historicamente nas diversas esferas de 
atividade social em que as TICs são utilizadas para a comunicação.

Em outras palavras, espera-se que esses atores sociais estejam familiarizados 
com essa nova linguagem não apenas na sua dimensão de sistema de representa-
ção ou de tecnologia de comunicação, mas na sua dimensão de uso, aquela que a 
implica na construção e na manutenção de relações sociais (BUZATO, 2006).

O letramento, contudo, é a competência em compreender, assimilar, re-
elaborar e chegar a um conhecimento que permita uma ação conscien-
te, o que encontra correspondente no letramento digital: saber utilizar 
as TICs, saber acessar informações por meio delas, compreendê-las, uti-
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lizá-las e com isso mudar o estoque cognitivo e a consciência crítica e 
agir de forma positiva na vida pessoal e coletiva (SILVA et al, 2005, p.33).

Letramento digital na prática docente

Diante das mudanças que estão acontecendo na educação através das novas 
tecnologias, Levy (1999) propõe a realização de duas grandes reformas. A primeira 
delas está relacionada com a adaptação dos novos dispositivos de ensino ao cotidia-
no, assim como ao dia-a-dia da educação; e a segunda se refere ao reconhecimento 
das experiências adquiridas fora da escola. Com a perda do monopólio da escola e 
da universidade na transmissão do conhecimento, o sistema educacional se volta 
agora para a orientação dos indivíduos na busca dos saberes e competências ne-
cessárias para o seu êxito profissional, pessoal e social, contudo isso implica em um 
novo estilo de pedagogia que favoreça simultaneamente tanto as aprendizagens 
personalizadas quanto a aprendizagem desenvolvida coletivamente na rede.

Refletindo sobre o espaço escolar, percebemos que a tecnologia está presente 
no cotidiano de alunos e professores, principalmente a tecnologia móvel e suas fer-
ramentas. A tecnologia é uma grande aliada do professor em suas aulas como fer-
ramenta para o processo de ensino-aprendizagem. Há uma gama de dispositivos e 
de aplicativos com os quais o professor pode trabalhar: data	show,	tablet,	notebook,	
Power	Point,	Prezi,	Google, entre outros.

Vivemos a era dos nativos digitais. É importante destacar que esse letramen-
to digital lhes concede um acesso mais amplo às informações. O aluno traz para a 
sala de aula o que descobriu no ciberespaço. Ele não vê mais o professor como um 
transmissor ou a principal fonte de conhecimento, mas espera que ele se apresente 
como um orientador das discussões travadas em sala de aula ou mesmo nos am-
bientes on-line integrados às atividades escolares.

A possibilidade de pesquisar, ler e conhecer sobre os mais variados assuntos 
navegando na internet confere ao aluno um novo perfil de estudante, que exige 
também novo perfil de professor. Cabe ao professor estar atento a essa nova fonte 
de informações para transformá-las, junto com os alunos, em conhecimento.

Essa é uma das características do letramento digital: associar informações, ter 
uma perspectiva crítica diante delas, transformando-as em conhecimento. O pro-
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fessor é parte inerente e necessária a todo esse processo, em seu lugar insubstituí-
vel de mediador e problematizador do conhecimento, um professor que também 
aprende com o aluno (FREITAS, 2010).

As novas tecnologias de comunicação e de informação, aliadas às práticas tra-
dicionais dos métodos de ensino e de aprendizagem, permitem aos educadores um 
acréscimo significativo em suas práticas pedagógicas, que, mediadas pelo computa-
dor, são, ainda, de difícil aplicabilidade nos dias atuais, uma vez que nos deparamos 
com a falta de professores preparados para o uso das ferramentas tecnológicas e 
com a insuficiência de equipamentos e problemas de manutenção.

A escola atual deve assumir novas funções sociais e, para que isso aconteça, 
deve estar com seu espaço físico equipado e com investimento para a formação 
de seus professores e de todos aqueles ligados diretamente ao processo ensino/
aprendizagem. Um dos desafios da escola atual, que deve compartilhar parte dos 
seus ensinamentos com o ciberespaço, é o de proporcionar aos aprendizes a vivên-
cia e a aprendizagem por meio das ferramentas tecnológicas e, para tal propósito, 
professores e alunos necessitam buscar os saberes (MACIEL, 2008).

Se o desejável é que os professores integrem computador-internet à prática 
profissional, transformando-a para melhor inseri-la no contexto da sociedade mar-
cada pelo digital, é preciso ir muito além. Os professores precisam conhecer os gê-
neros discursivos e linguagens digitais que são usados pelos alunos, para integrá
-los, de forma criativa e construtiva, ao cotidiano escolar.

Quando é dito integrar é porque o que se quer não é o abandono das práti-
cas já existentes, que são produtivas e necessárias, mas que a elas se acrescente o 
novo. É preciso que professores e alunos sejam letrados digitais, isto é, professores 
e alunos que se apropriam crítica e criativamente da tecnologia, dando-lhe significa-
dos e funções, em vez de consumi-la passivamente. O esperado é que o letramento 
digital seja compreendido para além de um uso meramente instrumental (FREITAS, 
2010)

Google Sites

Diante de uma expressiva quantidade de ferramentas tecnológicas, queremos 
dar destaque à ferramenta virtual Google sites, que é a proposta de nosso trabalho 
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e funciona como um repositório de informações, fichas de exercícios, orientações 
para trabalhos e pesquisas, slides, vídeos etc.

O Google sites é uma ferramenta on-line que possibilita a criação de um site da 
web. Com ele é possível coletar rapidamente diversas informações em um só lugar, 
inclusive vídeos, agendas, apresentações, anexos e textos, e compartilhá-las com 
facilidade para a visualização, edição e downloads.

Consideramos como principais características da ferramenta:

• Personalizar a interface do seu site para que ele tenha as características de 
sua disciplina ou projeto;

• Criar subpáginas;
• Escolher um tipo de página em uma lista oferecida pelo site: página da web, 

página de anúncios, página de arquivos;
• Centralizar as informações compartilhadas: incorporar conteúdos através 

do Google drive como: Google docs, planilhas, apresentações e Google fo-
tos;

• Gerenciar as configurações de permissões para manter seu site privado ou 
editável e visualizável.

• Pesquisar seu conteúdo do Google sites com tecnologia e pesquisa da Goo-
gle.

Um ponto interessante desta ferramenta é que ela substitui um e-mail, assim, 
o professor não precisa enviar para vários e-mails as atividades de interesse das 
turmas. Na mesma plataforma, o professor cria as disciplinas e as turmas que vai 
trabalhar. O passo a passo para a criação e a utilização de um site do Google sites 
será apresentado e juntamente com um guia.

Destacamos que as ferramentas tecnológicas de aprendizagem não são sufi-
cientes para que os alunos construam um aprendizado de qualidade, fazem-se ne-
cessária uma formação e uma qualificação do professor, pois o acompanhamento 
dele é fundamental para o aluno. Por mais que as ferramentas sejam dinâmicas e 
interativas, o contato com o professor é o ponto chave para um aprendizado satis-
fatório.
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Procedimentos metodológicos

O presente trabalho foi elaborado numa perspectiva etnográfica colaborativa. 
Segundo (BORTONI- RICARDO, 2008), o objetivo da pesquisa etnográfica de sala de 
aula é o desvelamento do que está dentro da “caixa preta”, na rotina dos ambientes 
escolares, identificando processos que, por serem rotineiros, tornam-se “invisíveis” 
aos atores que deles participam.

Valendo-se do processo etnográfico, necessariamente adjetivado como colabo-
rativo, na medida em que o objeto da pesquisa é a ação/reflexão/ação dos sujeitos 
parceiros, o pesquisador tem como procedimento básico a observação participante.

Na pesquisa etnográfica colaborativa, o pesquisador não é um observador 
passivo que procura entender o outro, que também, por sua vez, não tem um papel 
passivo. Ambos são coparticipantes ativos no ato da construção e da transformação 
do conhecimento. Para tal, a agenda da pesquisa é negociada de modo a atender as 
necessidades do grupo que vai ser pesquisado (MAGALHÃES, 1994 apud	BORTONI 
– RICARDO, 2008).

As etapas metodológicas são descritas e resumidas no quadro a seguir:

ETAPAS FINALIDADE

1 Levantamento do perfil do professor 
através da aplicação do questionário.

Verificar o conhecimento sobre o letramento 
digital do professor.

2 Observação das aulas dos professores.
Verificar se as respostas dos professores ao 
questionário correspondem com sua práticas 
em sala de aula.

3
Uso do site com os alunos do 3º ano 
do curso técnico de Administração e 
aplicação do questionário. 

Criar situações de interação com os alunos 
através de ferramenta virtual do Google 
sites. 
Coletar informações e obervações registra-
das nos questionários sobre o uso da ferra-
menta virtual utilizada em sala de aula. 

4 Oficina com os professores para a cria-
ção de um site a partir do Google sites.

Incentivar os professores ao uso de sites em 
para desenvolver seus trabalhos na prática 
docente. 

Quadro 01.
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Considerações	finais

Este trabalho teve como principal contribuição a reflexão sobre o letramento 
digital e o uso de tecnologias digitais na prática docente, bem como a apresenta-
ção de uma ferramenta virtual como proposta para apoio ao processo de ensino e 
aprendizagem.

O professor na contemporaneidade é um formador de uma nova geração de 
discentes, os nativos digitais. O educador é aquela pessoa que deve estar sempre 
aberta ao novo, para investigá-lo e ver o que ele representa para o conhecimento e 
para a aprendizagem.

O docente precisa ser inovador e perceber a agitação pedagógica das tecnolo-
gias contemporâneas trabalhando em favor da aprendizagem de seus alunos. En-
xergá-la como uma companheira nesse projeto de continuada formação intelectual 
e humana dos nossos alunos que trafegam por nossas salas de aula, contudo têm 
uma forte disposição a adquirir conhecimentos também em ambientes virtuais.

Em face disso, acreditamos que o uso de um site criado pelo professor seja 
uma importante contribuição para o letramento digital na prática docente, possi-
bilitando uma ampla comunicação das atividades desenvolvidas em sala de aula, 
bem como uma oportunidade de repensar o uso de tecnologias e partir em busca 
de outras tecnologias que também venha contribuir com essa prática no processo 
de ensino e aprendizagem, pois acreditamos na importância das implicações do 
seu uso nesse processo. Por isso, em plena caminhada da revolução digital, somos 
bombardeados pelas novas tecnologias, o que se faz necessário promover grandes 
mudanças com o propósito de ampliar o letramento digital na prática docente.

Não queremos aqui destacar uma ferramenta tecnológica virtual, mas que a 
partir dela o interesse e o despertar para o uso das tecnologias digitais contempo-
râneas façam parte da prática docente e tenham um significativo impacto sobre 
o papel dos professores, pela formação continuada constante recebida via rede, 
em termos de conteúdos, métodos e uso da tecnologia, apoiando um modelo ge-
ral de ensino que encara os estudantes como participantes ativos do processo de 
aprendizagem e não como receptores passivos de informações ou conhecimento, 
incentivando os professores a utilizar redes e começarem a reformular suas aulas e 
a encorajar seus alunos a participarem de novas experiências.
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PÔSTER

LETRAMENTO E EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 
TUPINIkIM NO PROCESSO ENSINO-APRENDIzAGEM: 
ORALIDADE E LETRAMENTO NO CONTEXTO CULTURAL 
DA ALDEIA PAU BRASIL/ES

VALDEMIR DE ALMEIDA SILVA (UNB)
ROSINEIDE MAGALhÃES DE SOUSA (UNB)

Introdução

Num tempo de violência generalizado no país, a reflexão sobre os povos indí-
genas, assim como a contribuição da interação entre culturas, e sobre as lições que 
a sua história e suas concepções de mundo e de vida social podem nos trazer, aliada 
ao exame dos modos de relacionamento que a sociedade e os estados nacionais 
oferecem à sociedade indígena, constituem um campo fértil para pensarmos o país 
e futuro que queremos.

Por meio da ideia de que a escola indígena fica situada em espaço de fronteira 
(TASSINARI, 2001) e utilizando-se da teoria do cotidiano (CERTEAU, 2009) preten-
demos possibilitar a reflexão sobre a proposta da Educação Escolar Indígena (EEI) 
diferenciada e intercultural, conforme presente nos documentos e legislações es-
pecíficas, identificando algumas referências nas práticas cotidiana da EEI do povo 
Tupinikim, que habita na cidade de Aracruz, estado de Espírito Santo. Pensar a es-
cola indígena provavelmente signifique conceber essa escola, enquanto espaço de 
contato, onde as diferenças interétnicas emergem e adquirem novos contornos e as 
técnicas e conhecimentos provenientes de diferentes tradições podem ser trocados 
e, assim, reinventados, de acordo com Tassinari (2001) e Certeau (2009). Dessa for-
ma ao nos depararmos com a temática da EEI diferenciada e intercultural é possível 
pensar em uma escola assimilacionista, indígena ou em espaço de fronteira?

Vive-se um período, marcado por fortes referências temporais e históricas. Te-
mos, atrás, experiências acumuladas e, à nossa frente, projetos de futuro a definir. 
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O presente se define, pois, como momento de revitalizar, reavaliar e de reinterpre-
tar o que fomos e o que pretendemos ser.

A educação indígena se caracteriza pelos processos tradicionais de 
aprendizagem de saberes e costumes característicos de cada etnia. Es-
tes conhecimentos são ensinados de forma oral no dia-a-dia, nos rituais 
e nos mitos. Entretanto, várias etnias indígenas têm buscado a educação 
escolar como um instrumento de redução da desigualdade, de firmação 
de direitos e conquistas e de promoção do diálogo intercultural entre 
diferentes agentes sociais (GONÇALVES & MELLO, 2009).

Educação escolar indígena e fronteira

A educação escolar indígena está respaldada pela Constituição Federal como 
subsistema diferenciado do modelo oficial de ensino fundamental. No texto consti-
tucional (capítulo III, art. 210, parágrafo 2), lê-se: “o ensino fundamental regular será 
ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a 
utilização de suas línguas e processos próprios de aprendizagem”.

A Educação Escolar Indígena do povo Tupinikim (EEIT) passou por mudanças 
significativas. Escola Municipal Pluridocente Indígena Pau Brasil, aprovada pelo Con-
selho Estadual de Educação no ato de Resolução nº 41 / 75, anteriores a 1993, eram 
e, até hoje, são mantidas pela Secretaria Municipal de Aracruz, de conformidade 
com o Regimento Comum das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ara-
cruz, cujo Capítulo I: Da criação e identificação. Os professores que atuaram nas 
aldeias, eram de distintos órgãos: FUNAI, que iniciou seu trabalho nas escolas em 
1980; Secretaria estadual de Educação, pelo fato deste segmento estar vinculado 
ao Sistema Municipal de Educação e, por fim, a Secretaria Municipal de Educação, 
nesta época as escolas indígenas eram consideradas escolas rurais.

As lideranças indígenas distinguem a educação indígena da educação escolar: 
a educação indígena é responsável pela aquisição das tradições, costumes e sabe-
res específicos da tribo, da etnia a qual o indivíduo pertence; já a educação escolar 
complementa os conhecimentos tradicionais e garante o acesso aos códigos esco-
lares não-indígenas. Além disso, a formação da consciência da cidadania, a capaci-
dade de reformulação de estratégias de resistência, a promoção de suas culturas e 
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a apropriação da estruturas da sociedade não-indígena e a aquisição de novos co-
nhecimentos úteis para a melhoria da condição de vida dos índios fazem parte das 
pautas relativas à educação escolar indígena (GONÇALVES & MELLO, 2009).

O povo Tupinikim tem séculos de contato com a sociedade não-indígena, o que 
resultou em impactos significativos para sua história e organização sociocultural, 
história esta marcada por inúmeros conflitos pela posse da terra. A convivência 
secular com os não-indígenas tem suas bases nas relações de preconceito, perse-
guições, violências e resistência.

A educação escolar indígena está respaldada pela Constituição Federal como 
subsistema diferenciado do modelo oficial de ensino fundamental. No texto consti-
tucional (capítulo III, art. 210, parágrafo 2), lê-se: “o ensino fundamental regular será 
ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também 
a utilização de suas línguas e processos próprios de aprendizagem”. No atual mo-
mento, a educação escolar indígena é responsabilidade do Estado e a descentrali-
zação dos projetos será através dos Estados e Municípios. Compete à Gerência de 
Desenvolvimento Humano reconhecer e proceder a devida regulamentação das ati-
vidades educacionais do ensino fundamental, desenvolvidas nas escolas indígenas, 
a fim de que seja assegurada a complementaridade desses estudos nas escolas, à 
medida que existir pessoal capacitado para a oferta às escolas próprias comunida-
des e/ou nas escolas da rede pública.

Na Educação Escolar Indígena Tupinikim, busca-se construir uma formação 
respaldada na democracia. A escola torna-se um espaço onde a comunidade em 
geral, educadores, alunos, pais e lideranças têm oportunidade de opinar a respeito 
do processo educativo de modo que este atenda à demanda da maioria. Muito se 
tem feito para que os povos indígenas tenham a sua autonomia e a escola seja o 
lugar privilegiado para contribuir na formação de pessoas capazes de agir e tomar 
suas próprias decisões.

A partir da criação do CIMI, outro caminho se desenhou: a presença dos mis-
sionários nas aldeias, participando da vida indígena, ouvindo as expectativas que 
os povos indígenas expressavam a respeito das escolas. Projetos educativos foram 
sendo implantados, a partir do conhecimento das culturas, sem esquecer a gravida-
de da situação colocada pelo acirramento dos conflitos no campo.
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Em alguns casos, a escola é explicitamente solicitada para atender às necessi-
dades presentes na luta pela terra: é preciso viajar a Brasília, falar com a Funai, com 
ministros; é preciso ler letreiros de ônibus; é preciso saber manejar dinheiro; é pre-
ciso entender a linguagem dos mapas... um risco mais para frente ou para trás pode 
significar enormes reduções das áreas. A escola não pode estar alheia a estas ques-
tões, ao contrário, ela é vista como intrinsecamente ligada à luta e à garantia de um 
território. Assim, não se coloca a suposta “neutralidade” da escola; ao contrário, a 
questão do ensino é pensada junto com a garantia de um chão, que é condição sine 
qua non para que o processo de socialização dos conhecimentos continue existindo.

Como diz Paulo Freire, a compreensão da cultura passa pela compreensão da 
língua e da linguagem. A língua indígena ocupa um lugar de destaque nesta nova 
práxis; antes, depreciada como língua limitada, por vezes considerada mero dialeto, 
algo que não merecia o empenho dos missionários uma vez que estava fadada a 
desaparecer, agora se constitui como preocupação central nos programas educa-
tivos. Não é possível mais ignorar a situação sócio-lingüística dos povos indígenas, 
situação de profunda diglossia frente à língua da sociedade dominante.

A língua indígena era utilizada como “ponte”, apenas para facilitar o aprendiza-
do do português. É o “uso da língua sem a língua”. Ou seja, trabalhar com fonemas 
e palavras desligadas de um contexto sócio-cultural e contribuindo, assim, para um 
paulatino desaparecimento da riqueza lingüística de um povo.

Uma língua tem uma história. Palavras e modos de dizer envelhecem e mor-
rem. A língua se realimenta continuamente com novas experiências. A língua não 
está desligada dos fatos sociais que ela vive. A língua, que é uma representação do 
espaço vital, é também o modo de vivê-la socialmente, com todas as suas mudanças 
históricas.

Essa indissociabilidade entre língua, cultura e momento histórico transparece 
claramente nas reflexões dos índios. A escola deve ensinar o nande reko – nosso jeito 
de viver, nossos costumes, crenças, tradições, nosso jeito de educar nossos filhos, 
de acordo com o nosso jeito de trabalhar e com nossa organização. Para isso, pre-
cisa-se ensinar na nossa língua. Mas, precisa-se também aprender alguma coisa do 
branco, português como segunda língua, as leis e outras coisas que nos interessam.

No antigo modelo implantado pelos jesuítas desde a época seiscentista, o obje-
tivo maior da educação era fazer com que o “índio deixasse de ser índio”, integrando
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-o no sistema da sociedade majoritária. Os índios, vistos genericamente como seres 
sem lei, sem rei, sem fé, tinham que ser “civilizados” a todo custo e a educação, sem 
dúvida, constituía um meio eficientíssimo para isso, malgrado toda a violência prati-
cada contra as crianças e jovens indígenas, arrebatadas a contragosto de seus pais.

O novo modelo, ao contrário, quer potencializar as sociedades indígenas, ape-
sar das imposições do contato; exige muito estudo, muita reflexão, muita troca con-
junta, para atuar com coerência. O ano de 1978 é a época do famigerado projeto de 
emancipação dos índios, proposto pelo governo militar. A sociedade civil se organi-
za em grupos de apoio em defesa dos direitos indígenas, as chamadas Comissões 
Pró-Índio. A questão da educação indígena se constitui num dos temas a serem ana-
lisados, e a CPI-SP organiza um encontro que, pela primeira vez, reúne experiências 
significativas das diversas regiões do país. O CIMI se faz presente com vários traba-
lhos apresentados. A amplitude deste encontro, possibilitando o intercâmbio entra 
as novas experiências em curso no país, caracteriza um espaço no qual começaram 
a ser gestadas diretrizes consensuais a respeito de uma nova prática em educação 
escolar indígena.

A maneira mais eficaz de agrupar e abordar os conhecimentos essenciais das di-
versas disciplinas escolares é a partir de problemáticas. Uma problemática pode ser 
compreendida como uma totalidade de problemas relativos a um assunto ou ciência.

Algumas problemáticas já foram definidas e outras surgirão ao longo do pro-
cesso de implementação do currículo para nortear todo o processo educativo. São 
elas que ajudam os educadores indígenas tanto na contextualização da história de 
seu povo como também na organização e sistematização dos conteúdos, que os 
permitirão um trabalho interdisciplinar. Sabendo-se que a arte de problematizar 
educa para a vida, pois contribui na formação de sujeitos que aprendem a pensar, 
a fazer, a ser de forma coletiva ousando transcender o óbvio para criar o novo, o 
diferente.

Procura-se estudar e compreender de que forma os povos indígenas e outros 
grupos sociais vêm se organizando e resolvendo suas questões em relação à terra, à 
saúde, à educação, ao reconhecimento étnico, etc., será privilegiado o entendimen-
to de diversas leis (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988).

Visa-se compreender a influência da cultura indígena na formação da socieda-
de brasileira e demais aspectos culturais brasileiros, assim como a influência da so-
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ciedade brasileira sobre a sua cultura. É nesta problemática que estuda-se a ques-
tão da pluralidade cultural, étnica e educacional.

Procura-se trabalhar a questão da relação dos povos indígenas e não indígenas 
com os ecossistemas, sendo que será dada maior ênfase aos tipos de ecossistemas 
existentes nas aldeias, aborda-se também a questão da saúde (prevenção de doen-
ças, o lixo, o desmatamento, poluição...) e a importância da terra para a manuten-
ção/enriquecimento de suas culturas.

Para garantir o ensino-aprendizagem a partir de problemáticas de forma efi-
caz, é preciso que haja um planejamento bem elaborado o qual determinará que 
conteúdos intelectuais serão desenvolvidos de maneira sistemática e progressiva 
proporcionando apropriação dos conhecimentos práticos e teóricos.

Seguindo a mesma trajetória dos países desenvolvidos, o final do século XX 
impôs a praticamente todos os povos a exigência da língua escrita não mais como 
meta de conhecimento desejável, mas como verdadeira condição para a sobrevi-
vência e a conquista da cidadania. Foi no contexto das grandes transformações cul-
turais, sociais, políticas, econômicas e tecnológicas que o termo “letramento” sur-
giu1 , ampliando o sentido do que tradicionalmente se conhecia por alfabetização. 
Sabendo que a avaliação nas escolas indígenas é entendida como um processo nor-
teador do ensino-aprendizagem da qual participam os alunos, pais, educadores, 
lideranças, ou seja, toda a comunidade. Desse modo todos são responsáveis pelos 
avanços e dificuldades no processo educacional. A avaliação acontece em duas mo-
dalidades auto e hetero-avaliação. É ela que proporciona a cada um dos atores uma 
participação mais eficaz no processo. Ao aluno é dada a possibilidade de reflexão e 
análise dos próprios avanços e dificuldades, a partir de sua produção oral e escri-
ta, de seu desempenho durante todo o processo. Ele deverá se auto-avaliar pelos 
colegas, pelo educador, pela família e pela comunidade em geral. O/A educador(a) 
também faz sua auto-avaliação e participa do processo de avaliação dos alunos e 
da comunidade. Seu desempenho é medido em função dos avanços e dificuldades 
dos alunos, e para que sua atuação seja mais eficaz busca soluções aos problemas 
de aprendizagem encontrados e cria novas estratégias metodológicas, levantando 

1. No Brasil, o termo “letramento” foi usado pela primeira vez por Mary Kato, em 1986, na obra “No 
mundo da escrita: uma perspectiva psicolingüística” (São Paulo, Ática).
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os pontos falhos de sua prática pedagógica. Os pais, comunidades e lideranças au-
to-avaliam as atitudes, comportamentos e aprendizagem dos alunos, bem como 
atitudes e comportamentos, a diversidade e a eficácia dos métodos aplicados pelos 
professores. Por outro lado, eles auto-avaliam a sua participação e colaboração no 
processo educativo. Nesse processo avaliativo a avaliação acontece de forma cole-
tiva e contínua, fazendo emergir assim, os valores, as atitudes, os conhecimentos 
apreendidos e comunicados pelos alunos e educadores.

A educação indígena quer ser um meio para ter-se uma fundamentação teórica 
que respalde a luta pelos seus direitos. Assim, os povos Tupinikim e Guarani buscam 
recriar os conhecimentos culturais e empíricos, fortalecer a organização e a cultura 
no contexto de um mundo globalizado, criar condições para que os alunos se apro-
priem dos conhecimentos científicos integrando-os aos valores e atitudes próprios 
de sua cultura para serem sujeitos na construção de uma sociedade mais fraterna, 
humana e solidária.

Conseqüentemente, a educação indígena diferenciada tem como escopo o en-
sino intercultural, bilíngüe, específico e de qualidade nas escolas das aldeias. O cur-
rículo é elaborado pelos próprios educadores indígenas, lideranças e comunidade, 
sendo que os técnicos da educação (Secretaria Municipal de Educação – SEMED e 
Secretaria Estadual de Educação – SEDU) e as parcerias (Conselho Indigenista Mis-
sionário – CIMI, Pastoral Indigenista, Instituto para o Desenvolvimento e Educação 
de Adultos – IDEA, FUNAI) têm o papel de contribuir em todo o processo. 

A discussão e agilização se dão no sub-núcleo de educação, onde tudo é pensa-
do e organizado em conjunto. Lá se discute, planeja, executa e avalia as ações edu-
cacionais nas aldeias; objetiva uma educação diferenciada por meio da formação 
dos educadores índios no magistério de 1º a 4º série, voltada para a revitalização 
dos valores e da cultura indígena, respeitando as tradições, crenças e costumes 
desses povos. 

A Educação Escolar Indígena, intercultural e específica, bilíngüe e de qualida-
de é uma exigência dos povos indígenas, que requer dialogicidade entre a própria 
cultura e a do outro, a formação de base formal e a especificidade de cada etnia, a 
língua portuguesa e a língua materna, esta em processo de resgate, através de um 
método participativo, em que os mais velhos são agentes de construção à medida 
que contribuem para o resgate das crenças, das histórias, das lendas, das danças, 
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das plantas medicinais e de outros elementos da cultura. Neste sentido, Paulo Frei-
re, contribui para a compreensão desta afirmação ao dizer:

Como um ato de conhecimento, o processo de alfabetização implica na 
existência de dois contextos dialeticamente relacionados. Um é o con-
texto do autêntico diálogo entre educadores e educandos, enquanto su-
jeitos de conhecimento. É o contexto teórico. O outro é o contexto con-
creto, em que os fatos se dão – a realidade social em que se encontram 
os alfabetizandos. (FREIRE, 1982, p.51).

Para entender essa dinâmica dialógica que está permeada no processo ensi-
no-aprendizagem, é imprescindível ter presente o contexto sócio-político-histórico-
cultural do educando e do educador. Nisso, Freire é incontestável quando diz que 
a leitura do mundo precede a leitura da palavra, de modo que as duas são comple-
mentares e indissociáveis, isto é, se entrelaçam dinamicamente num ensino-apren-
dizagem que prima a qualidade e a interculturalidade. Aprender a ler o mundo é 
apropriar-se dos valores da própria cultura e contemporaneamente, questioná- los 
criticamente e dinamicamente para uma interação entre o conhecimento empírico e 
o conhecimento científico. Segundo o RCNEI/Indígena (1998, p. 22): “... cada povo in-
dígena que vive hoje no Brasil é dono de universos culturais próprios. Sua variedade 
e sua originalidade são um patrimônio importante não apenas para eles próprios e 
para o Brasil, mas, de fato para toda a humanidade.” 

Lévi-Strauss (1976) contestou a idéia de que o pensamento “primitivo” corres-
ponderia a uma lógica pragmática, voltada para a sobrevivência e adaptação às con-
tingências do ambiente, ao contrário do pensamento moderno que, sob influência 
da escrita, seria mais abstrato, menos determinado pelas contingências imediatas. 
O autor sustenta a tese de que os conhecimentos dos povos tradicionais estão, na 
verdade, envolvidos na busca sistemática da classificação e compreensão simbóli-
cas do mundo. Fundamentando-se na matriz conceitual saussuriana, na qual o signo 
estaria numa posição intermediária entre a imagem presa ao real e o conceito com-
pletamente liberado dele, Lévi-Strauss questiona as explicações contrastivas que ri-
valizam o pensamento selvagem tido como concreto e o pensamento moderno tido 
como abstrato. Assim, a experiência significada pela linguagem, na qual o signo é 
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elemento constitutivo, seria responsável pela dupla inserção do pensamento (selva-
gem ou moderno) tanto na esfera da concretude quanto da significação simbólica. 

A partir dessa perspectiva teórica, Kleiman (1995) e Soares (1995, 1998) utilizam 
o termo “letramento”, no sentido de separar os estudos sobre o “impacto social da 
escrita” dos estudos sobre a alfabetização, cujas conotações escolares destacam as 
competências individuais no uso e na prática da escrita. 

Um argumento importante que justifica o uso do termo letramento no lugar 
de alfabetização está no fato de que, em certos contextos culturais, ou mesmo clas-
ses sociais, as crianças já estão expostas a um ambiente letrado muito antes de se 
alfabetizarem. Esse argumento nos permite relativizar a dicotomia existente entre 
os conceitos alfabetismo e analfabetismo, na medida em que o foco da atenção não 
estaria mais direcionado para a condição individual de domínio ou o desconheci-
mento das técnicas envolvidas no ato de ler e escrever, mas, sim, para as práticas 
e os contextos sociais nos quais a leitura e a escrita estão, direta ou indiretamente, 
envolvidas. 

A partir desse ponto de vista, o fenômeno do letramento é tomado como um 
processo de construção social definido e redefinido por meio da interação de dife-
rentes grupos sociais incluindo grupos de leitores, famílias, classes de aula, escolas, 
comunidades etc. Como processo, o fenômeno do letramento só pode ser percebi-
do nas ações dos sujeitos, no que as orienta nas suas expectativas e, por último, na 
forma como os sujeitos interagem, interpretam e constroem os textos (CASTANHEI-
RA et al., 2001). 

Percebe-se, então, como é fundamental estudar o revitalização da cultura indí-
gena no processo ensino-aprendizagem de maneira crítica, com os olhos e os ouvi-
dos na realidade do povo indígena nas diferentes aldeias, procurando viver e enten-
der a dinamicidade, a riqueza da cultura de um povo que luta pela sua autonomia 
há cinco séculos. 

A autonomia, a dignidade e a identidade do educando têm de ser respeitado, 
caso contrário, o ensino tornar-se-á “inautêntico, palavreado vazio e inoperante”. 
E isto só é possível tendo em conta os conhecimentos adquiridos de experiências 
feitas pelas crianças e adultos antes de chegarem à escola. O ensino-aprendizagem 
é uma descoberta criadora que vai abrindo espaços para o novo, para definir a pró-
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pria identidade, a dinamicidade do ser no seu contexto cultural, a reafirmar a sua 
autonomia, a sua diferença, pois, ensinando se aprende e aprendendo se ensina. 

A educação intercultural, diferenciada, específica e bilíngüe tão almejada pelo 
povo indígena não é alheia à vida da comunidade; espera-se que o educador in-
dígena seja pesquisador, um articulador, um líder que assimile a própria cultura e 
dinamize-a significativamente de modo que repercuta no processo ensino-aprendi-
zagem e no cotidiano das aldeias.

Para entender a realidade do povo indígena, é preciso fazer memória do pas-
sado para compreender as suas transformações sócio-culturais, costumes, crenças, 
organização social, comportamento, enfim o que tem significado, ao longo dos tem-
pos.

Percebe-se a importância da educação escolar indígena estar contribuindo na 
construção do conhecimento através de uma releitura e análise do contexto sócio
-histórico-cultural do processo de revitalização da cultura indígena, sendo que tam-
bém através dela a cultura é re-pensada, re-criada e re-significada e como afirma 
Coutinho:

A educação indígena é fundamentada na realidade da sobrevivência, e 
sua origem é, portanto telúrica, isto é, baseada na necessidade concreta 
de trabalhar a terra e a natureza, de onde deveriam tirar o seu sustento 
[...]. (COUTINHO, 1993, p. 44).

Revitalizar é uma palavra chave para o povo indígena, pois revela toda a ânsia 
que têm em recuperar aquilo que lhe foi espoliado, ferindo-lhe a própria identidade 
étnica; este povo pretende gritar para o mundo que ele existe, mesmo que seja em 
três pequenas áreas descontínuas; o território dos Tupinikim, composto por três 
áreas contínuas, demarcadas somam aproximadamente 13.579 mil hectares. As 
áreas estão localizadas no extremo norte do Estado do Espírito Santo nos municí-
pios de Aracruz e são ocupadas por aproximadamente 1804 habitantes Tupunikim, 
enquanto que os Guarani são 220 habitantes, o que representa 0,06% da população 
do Espírito Santo e 3,13% da população do município. Mas, antes da chegada dos 
portugueses, habitavam em uma área que compreendia o sul da Bahia, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.
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A criança indígena assume um papel ativo na sua aprendizagem, o adulto intera-
ge com ela, mas numa relação de respeito, não de autoritarismo, a paciência sempre 
presente. O aprendizado destina-se a algo significativo para a vida. Tudo está interliga-
do – a confecção de cestos, a ida à roça, aprender a olhar os produtos que estão bons 
para a colheita, amarrá-los no cesto, a “interdisciplinaridade” acontece naturalmente.

Essa práxis pedagógica, sem sombra de dúvida, deve estar presente no coti-
diano da escola que se quer indígena. Decorrentes dessa atitude têm, então, ou-
tro princípio: os parâmetros metodológicos da educação escolar indígena se pauta 
pelas regras presentes no processo próprio de aprendizagem de cada povo. Outra 
questão diz respeito à situação vivida pela maioria dos povos indígenas hoje: há 
sistemas culturais em contato. Todo o problema da educação indígena hoje é o con-
texto intercultural, ou seja, a existência de duas culturas que se interferem; às vezes 
uma está dominando a outra e às vezes dialogam. A interculturalidade é um fato, o 
diálogo é uma saída. O diálogo é um momento de diferenças bem marcadas, depois 
um momento de confluência que não é mistura; depois desse momento, as diferen-
tes culturas saem ainda mais enriquecidas.

Por essa razão, procuraremos utilizar o modelo ideológico de abordagem da 
relação entre oralidade e letramento proposto por Street (1984), segundo o qual os 
estudos sobre a relação fala- escrita não poderiam ocorrer sem se levar em conside-
ração as práticas de letramento e as relações de poder que imperam em qualquer 
grupo ou sociedade. O que Street propõe basicamente é captar a ideologia como 
tensão que atravessa as práticas culturais, caminhando do particular (práticas de 
indivíduos e de pequenos grupos) para o geral (estruturas universais de poder e de 
saber), que incluem e superam as primeiras, possibilitando uma visão mais apro-
priada do contexto social no qual as práticas de linguagem tomam sentido. 

Esse fato põe em xeque a diferenciação, feita por vários teóricos, entre orali-
dade e letramento, tomando-se como base tanto o plano da materialidade gráfica 
quanto o plano discursivo ou enunciativo. Tal diferenciação é fundada em dicoto-
mias que colocam a fala e a escrita em pólos opostos, com uma tendência velada, e 
às vezes explicita, de supervalorização da segunda em detrimento da primeira. Na 
palavra falada, o locutor manteria uma relação de implicação na situação de produ-
ção, enquanto na enunciação escrita o que caracterizaria a interação seria a posição 
de autonomia do locutor em relação ao contexto de produção ( ROJO, 1998). 
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Por último, ao considerar os princípios do alfabetizar letrando (ou do Modelo 
Ideológico de letramento), devemos admitir que o processo de aquisição da língua 
escrita está fortemente vinculado a uma nova condição cognitiva e cultural. Parado-
xalmente, a assimilação desse status (justamente aquilo que os educadores espe-
ram de seus alunos como evidência de “desenvolvimento” ou de emancipação do 
sujeito) pode se configurar, na perspectiva do aprendiz, como motivos de resistência 
ao aprendizado: a negação de um mundo que não é o seu; o temor de perder suas 
raízes (sua história e referencial); o medo de abalar a primazia até então concedida 
à oralidade (sua mais típica forma de expressão), o receio de trair seus pares com o 
ingresso no mundo letrado e a insegurança na conquista da nova identidade (como 
“aluno bem-sucedido” ou como “sujeito alfabetizado” em uma cultura grafocêntrica 
altamente competitiva).

De acordo com Kleiman:

(...) há uma dimensão de poder envolvida no processo de aculturação 
efetivado na escola: aprender – ou não – a ler e escrever não equivale 
a aprender uma técnica ou um conjunto de conhecimentos. O que está 
envolvido para o aluno adulto é a aceitação ou o desafio e a rejeição dos 
pressupostos, concepções e práticas de um grupo dominante – a saber, 
as práticas de letramento desses grupos entre as quais se incluem a lei-
tura e a produção de textos em diversas instituições, bem como as for-
mas legitimadas de se falar desses textos -, e o conseqüente abandono 
(e rejeição) das práticas culturais primárias de seu grupo subalterno que, 
até esse momento, eram as que lhe permitiam compreender o mundo. 
(KLEIMAN, 2001, p. 271).

Quer-se, ainda, com a escola indígena formar cidadãos críticos, conscientes de 
seus direitos, comprometidos com a luta de seu povo e de outros povos sedentos 
de justiça, dando continuidade à luta de todos os outros que tombaram na luta pe-
los seus direitos. Lutar-se-á, também, para que todos os conhecimentos próprios 
de cada povo sejam valorizados, tanto quanto aqueles que têm maior formação 
escolar.
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Os indígenas Tupinikim globalizados

A globalização representa uma palavra chave de retóricas estratégicas, que 
constituem um meticuloso jogo político em que os discursos vão instituindo pro-
posições quase unanimemente inquestionáveis. Globalizar pode significar homo-
geneizar, diluindo identidades e apagando as marcas das culturas ditas inferiores, 
das raças, etnias, gêneros, linguagens, religiões, grupos, etc. que, segundo a lógica 
das narrativas hegemônicas, foram identificadas como portadoras de deficiências, 
inclusive de racionalidade. Assim, “neste novo século”, parece que não se trata mais 
apenas de lutar pela sobrevivência física, material, dos grupos marginalizados, tra-
ta-se agora de lutar pela própria possibilidade de sua existência no campo do sim-
bólico, compreendendo suas culturas como sistemas originais de viver e pensar.

Conforme pesquisa em andamento nota-se, no município de Aracruz, esta edu-
cação de tão grande significado, não ocorre como deveria. Na educação indígena 
compreende-se que a educação não se reduz simplesmente à transmissão e à assi-
milação disciplinar	de informações especializadas. Pois, o processo educativo consis-
te basicamente na criação e no desenvolvimento de contextos	educativos. Contextos 
em que as pessoas em relação ativam as interações entre seus respectivos contextos 
culturais. Uma relação que se dá, não abstratamente, mas entre pessoas concretas. 
Entre sujeitos que decidem construir contextos e processos de aproximação, de co-
nhecimento recíproco e de interação. Relações estas que produzem mudanças em 
cada indivíduo, favorecendo a consciência de si e reforçando a própria identidade. 
Sobretudo, promovem mudanças estruturais nas relações entre grupos. Estereóti-
pos e preconceitos - legitimadores de relações de sujeição ou de exclusão - são ques-
tionados, e até mesmo superados, na medida em que sujeitos diferentes se reconhe-
cem a partir de seus contextos, de suas histórias e de suas opções.

Contudo, na educação dos “brancos”, simplesmente, o tema “cultura” é entendi-
do de modo abstrato. Valoriza- se prioritariamente os conteúdos, as matérias em si, 
os sujeitos que são os criadores e sustentadores das culturas, não são ouvidos seus 
pontos de vista. Trata-se desse tema mais em épocas comemorativas, dia do índio, 
dia da escravatura, descobrimento do Brasil... São saberes de grupos e de pessoas 
históricas, tratadas separadamente. As pessoas são formadas em contextos cultu-
rais pré-determinados. Como se não fossem as pessoas que fizessem cultura.
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A educação indígena faz a sua parte e espera que, com essa perspectiva de 
educação intercultural, implique em mudanças profundas na prática educativa, de 
modo particular na escola, principalmente, a “escola dos brancos”. Pela necessidade 
de oferecer oportunidades educativas a todos, respeitando e integrando a diversi-
dade de sujeitos e de seus pontos de vista. Pela necessidade de desenvolver pro-
cessos educativos, metodologias e instrumentos pedagógicos que dêem conta da 
complexidade das relações humanas entre indivíduos e culturas diferentes. E pela 
necessidade de reinventar o papel e o processo de formação dos educadores.

Os índios vivem num município globalizado. Nesse sentido, os índios de Ara-
cruz vivem uma situação suigeneris. Sua luta intercultural não se dirige apenas ao 
esforço de sobrevivência dentro da sociedade nacional, mas sim dentro de uma 
sociedade nacional local e globalizada, onde se trava uma luta de duplo sentido, 
buscar a inserção no contexto social brasileiro e auto-afirmar-se diante da avassa-
ladora cultura global.

A cultura representa justamente este conjunto de práticas e instituições de-
dicadas à administração, renovação e reestruturação do sentido. Entende-se “sen-
tido” como a identificação simbólica, por parte de um ator social, da finalidade da 
ação praticada por tal ator. Nesta perspectiva, podemos entender as escolas e seus 
currículos como territórios de produção, circulação e consolidação de significados, 
como espaços privilegiados de concretização da política da identidade. Quem tem 
força nessa política impõe ao mundo suas representações e o universo simbólico 
de sua cultura particular.

Portanto, a educação deixa de ser entendida apenas como transmissão de in-
formações de um indivíduo para outro. A educação passa a ser concebida como 
construção de processos em que diferentes sujeitos desenvolvem relações de reci-
procidade (cooperativa e conflitual) entre si. As ações e reações entre sujeitos criam, 
sustentam e modificam contextos	relacionais. Estes contextos, por um lado, configu-
ram referências culturais, a partir das quais os atos individuais adquirem significa-
dos. Por outro lado, através das relações entre pessoas pertencentes a contextos 
diferentes, estes mesmos contextos interagem, influenciando-se e transformando-
se mutuamente.
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Considerações	finais

Esse artigo marcou o início de uma pesquisa que exigirá continuidade, pois no 
decorrer da mesma surgiram várias dimensões a serem contempladas. A questão 
da educação intercultural abre novas perspectivas a serem pesquisadas e aprofun-
dadas como, por exemplo Revitalização da Identidade Histórica e o Fortalecimento 
Cultural do Povo Tupinikim do Estado do Espírito Santo/Brasil: história de resistên-
cia e luta, no processo ensino/aprendizagem, o respeito às diferenças, a questão da 
cidadania, etc. O próprio tema abordado exige, ainda, muito estudo e para que dê 
certo é preciso que todos estejam engajados.

Nas comunidades, busca-se respeitar sua história, sua cultura local, suas dife-
renças, mas, busca-se também mudanças, viabilizar mais a organização e participa-
ção popular. Desta forma, a tarefa é questionar, problematizar o contexto, a realida-
de, procurando trazer à tona, diferenças e semelhanças, numa busca constante de 
interculturalidade.

Todo esse quadro se constitui como um grande desafio. Os/as educadores/
as não poderão ignorar, neste século, essas difíceis questões do multiculturalismo, 
da raça, da interculturalização, da identidade, do poder, do conhecimento, da ética 
e do trabalho que, na verdade, as escolas já estão tendo de enfrentar. Essas ques-
tões exercem um papel importante na definição do significado e do propósito da 
escolarização do indígena, do que significa ensinar, e da forma como os/as estudan-
tes devem ser ensinados/as para viver em um mundo que será amplamente mais 
globalizado. Enfim, a trajetória da educação indígena é marcada pelo desrespeito 
à cultura e aos costumes dos próprios indígenas, pois por muito tempo os povos 
indígenas foram obrigados a negar sua identidade e integralizar-se aos costumes da 
sociedade branca.
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Conexões	iniciais:	MDI	e	configurações	do	gênero	discursivo	
mediacional

No cenário de inovações tecnológicas, a Educação a Distância (EaD) vem se 
adaptando, tendo em vista avanços no campo das mídias digitais, ambientes virtu-
ais ainda mais interativos, games online, além de programas/softwares que inves-
tem nas potencialidades da realidade virtual (RV). Os mundos virtuais 3D, a criação 
de personagens (avatares), as inovações nas ferramentas da web 2.0 começam a se 
destacar diante do cenário de constantes transformações tecnológicas.

No entanto, mesmo com a rápida e contínua evolução das mídias e tecnologias 
digitais, os materiais didáticos impressos continuam desempenhando papel impor-
tante nas orientações de aprendizagem dos educandos. (PRETI, 2009). Conforme 
Litto (2010, p.45), 84.7% das instituições brasileiras que oferecem aprendizagem a 
distância utilizam a mídia impressa. Como afirma Fernandez (2009, p. 395):

Ainda hoje, apesar de todo desenvolvimento tecnológico pelo qual a EaD 
passou, o material impresso é um componente significativo da maioria 
dos programas nessa modalidade, seja na forma de e-learning. Isso mos-
tra que, em EaD, não se observa a exclusão de um componente e sua 
simples substituição por outro.
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Na esteira de Silva e Sousa (2015), os materiais didáticos impressos podem es-
tabelecer conexões dialógicas com o gênero discursivo mediacional (SOUSA, 2001, 
2009). O material didático impresso para EaD configura-se como gênero discursivo 
mediacional (SOUSA, 2001, 2009), revelando sua natureza didática e dialógica no 
apoio à aprendizagem dos alunos/leitores. Essa reflexão retoma o debate sobre gê-
nero mediacional no processo de interação entre docentes e discentes na EaD que 
envolve questões teóricas de base sobre gêneros textuais, considerando também 
o processo de organização do livro didático como uma ação social discursiva (BUN-
ZEN, 2009), a qual envolve vários elementos, tais como: didatização dos textos, pro-
cesso de autoria, diagramação, seleção da variedade textual, dentre outros pontos 
importantes para ampliar nossa reflexão.

Os estudos de Sousa (2009) apontam para o gênero discursivo mediacional 
como instrumento de ensino-aprendizagem, com linguagem dialógica, envolvente, si-
mulando-se uma espécie de interação face a face em que o professor expõe, parafra-
seia, explica, reitera conteúdos, visando apoiar a aprendizagem dos educandos. Con-
forme Sousa (2009), podemos caracterizar o gênero discursivo mediacional como:

Configuração discursiva destinada à produção de material para Educa-
ção a Distância. Esse gênero serve como instrumento de ensino-apren-
dizagem. Apresenta uma linguagem envolvente, com traços da interação 
face a face de sala de aula, onde o professor expõe, parafraseia, explica, 
reitera um tema (conteúdo) com o objetivo de proporcionar o aprendiza-
do aos seus alunos. (SOUSA, 2009, p. 1748).

Em termos estruturais, Sousa (2009, p. 73) aponta ainda para a configuração 
do formato do gênero mediacional, com algumas seções recorrentes, tais como:

Texto introdutório; conversa prévia com o leitor; objetivos explícitos de 
temas a serem estudados; divisão do texto por tópicos, capítulos, uni-
dades ou seções; expressões que marcam o envolvimento na interação, 
muito frequente na fala; atividades a serem realizadas; diferentes inter-
textualidades: muitos fragmentos de textos e registros de diferentes gê-
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neros, demonstrando, dessa forma, o hibridismo do gênero mediacio-
nal; e, ainda, registra no final das seções ou tópicos, ou do módulo, uma 
espécie de síntese dos temas que foram tratados ao longo do texto.

Algumas características são apontadas por Sousa (2009) na organização do 
gênero discursivo mediacional, tais como:

Intertextualidades: o gênero mediacional revela intertextualidades explícitas, 
por meio de fragmentos de textos incorporados à estrutura maior na organização 
do material didático. Evidencia-se claramente o diálogo entre textos como um prin-
cípio constitutivo da linguagem, retomando a posição de Bakhtin (1993, p.88), se-
gundo a qual: “a orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo 
discurso. Trata-se da orientação natural de qualquer discurso vivo. Em todos os 
seus caminhos até o objeto, em todas as direções, o discurso se encontra com o 
discurso de outrem...”.

Perífrases: a utilização de perífrases é um recurso frequente na organização do 
gênero mediacional.  Na ótica de Sousa (2009), as perífrases revelam as aproxima-
ções de traços de oralidade na expressão escrita do gênero mediacional, o que pro-
move maior envolvimento entre o autor e o leitor. Ao utilizar tais recursos, o autor 
pode convidar os seus interlocutores a compartilhar uma atividade, uma conversa, 
uma ação etc.

Repetição: em função de sua finalidade didático-pedagógica, o gênero discur-
sivo mediacional também utiliza a repetição como estratégia importante para des-
tacar alguns assuntos, enfatizar certos conteúdos, representar marcas da conver-
sação, como se os alunos/leitores estivessem bem próximos dos docentes/autores.

A multimodalidade é outra característica destacada por Sousa (2009) na con-
figuração de gênero discurso mediacional. A autora cita os trabalhos de Kress & 
Leewen (2001, apud	SOUSA, 2009), os quais consideram a natureza multimodal no 
uso de diversos meios semióticos para a elaboração de gêneros discursivos e outras 
produções. O diálogo entre a linguagem verbal e a linguagem não-verbal pode mo-
tivar a leitura, contribuindo para reforçar, complementar a interpretação de textos, 
propiciar a leitura do não-dito, além de várias outras ações.
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Alguns professores/autores conseguem rapidamente se adaptar ao contexto 
dinâmico da EaD e iniciam a escrita de materiais didáticos, explorando as caracterís-
ticas do gênero discursivo mediacional (SOUSA, 2009). No entanto, outros docentes, 
acostumados à escrita de artigos científicos, teses, relatórios, dissertações, reve-
lam-se atônitos diante do desafio de construir textos didáticos, priorizando a natu-
reza dialógica da linguagem. Tendo em vista a importância de se ampliarem pesqui-
sas sobre materiais didáticos para Educação a Distância (EaD), compreendidos nas 
interfaces do gênero discursivo mediacional, realizamos uma pesquisa qualitativa, 
com finalidade de investigar as práticas de linguagem utilizadas na elaboração dos 
materiais didáticos impressos para a EaD. A seguir descreveremos os percursos me-
todológicos na pesquisa.

Percursos metodológicos

A metodologia utilizada durante a concepção do presente estudo fundamen-
tou-se em uma abordagem qualitativa. A coleta de dados priorizou a análise de ma-
teriais didáticos elaborados para cursos de Licenciatura ofertados pelo Programa da 
UAB/UFRPE. A coleta de dados foi realizada com base nos materiais disponíveis no 
portal da UAB/SISUAB (http://sisuab.capes.gov.br), privilegiando-se materiais didáti-
cos produzidos por diferentes instituições de ensino superior que trabalham com a 
modalidade da educação a distância.

Ressalta-se que este trabalho é fruto do Projeto de Pesquisa do Programa PI-
BIC/UAEADTec da UFRPE intitulado Linguagem	e	Letramentos	na	Educação	a	Distância:	
Interfaces	com	a	Produção	de	Materiais	Didáticos	Impressos,	cujo subprojeto/plano de 
trabalho estava relacionado à análise materiais didáticos para EaD, considerando-se 
como eixo norteador a reflexão sobre o gênero discursivo mediacional.

As reflexões sobre o material didático impresso como instrumento mediador 
nas relações entre professor/autor e aluno/leitor foram importantes na constituição 
do trabalho e, consequentemente, para a sustentação teórica da pesquisa. Nesse 
sentido, realizamos pesquisa bibliográfica para consolidar a revisão da literatura, 
destacando-se enfoques de diferentes autores sobre Educação a Distância (LÉVY, 
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1999, MORAN, 2002, MOORE e KEARSLEY, 2007), materiais didáticos impressos 
(FRANCO, 2007, PRETI, 2009, SILVA, 2011), gêneros textuais (MARCUSCHI (2002) BA-
ZERMAN (2011) BAKHTIN (1993), gênero discursivo mediacional (SOUSA, 2001, 2006).

A coleta de dados foi fundamentada inicialmente na pesquisa e seleção de 
materiais didáticos impressos elaborados para os cursos EaD ofertados pela 
UAB. O Programa UAB/Universidade Aberta do Brasil é coordenado pela CAPES 
e conta com a participação de diferentes instituições públicas de ensino superior 
que ofertam cursos na modalidade a distância. Essas instituições disponibilizam 
materiais didáticos impressos no portal do Sistema da UAB/SISUAB (http://sisuab.
capes.gov.br).

A coleta privilegiou materiais didáticos produzidos por diferentes instituições 
de ensino superior que trabalham com Educação a Distância, dentre as quais cita-
mos: UFRPE, UFPB, UFMS, UPE, UFSC, UNIMONTES. Para a análise, foi elaborado um 
roteiro, tendo em vista os seguintes eixos norteadores: a) a linguagem apresentada 
no MDI, observando-se se o MDI apresentava uma linguagem dialógica ou não; b) a 
configuração do gênero discursivo mediacional, considerando-se se o MDI apresen-
tava características do gênero discursivo mediacional.

Neste trabalho, fizemos um recorte para apresentar a análise de um material 
didático impresso (MDI), intitulado Fundamentos	Filosóficos,	Históricos	e	Sociológicos	
da	Educação, elaborado para os Cursos de Licenciatura da UAB/UFRPE, conforme 
destacamos na próxima seção.

Da	análise	à	reflexão...	Dialogando	com	a	produção	textual	
didática para EaD

A construção de materiais didáticos impressos para EaD vem desafiando a prá-
tica pedagógica do professor na posição de elaborador de textos didático-pedagó-
gicos, os quais são utilizados para apoiar os espaços de intercomunicação entre au-
tores e leitores nos processos de ensino/aprendizagem mediados pelas tecnologias.

Antes acostumados a adotar os materiais didáticos e os livros-texto para apoiar 
suas aulas, agora, considerando os desafios da EaD, os professores descobrem-se 
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como produtores de conteúdos pedagógicos, ou seja, autores que precisam desen-
volver competências comunicativas e priorizar uma abordagem dialógica na produ-
ção textual.

Na EaD, é importante que os professores/autores conheçam as característi-
cas dos materiais didáticos impressos, priorizando a natureza dialógica da lingua-
gem (BAKHTIN, 1993) e o caráter “mediacional” da produção didática (SOUSA, 2001). 
Nesse processo, o papel do professor é incentivar e motivar a troca de saberes, a 
mediação relacional e simbólica entre os sujeitos, gerenciando a “pilotagem	persona-
lizada” dos percursos de aprendizagem (LÉVY, 1999, p.171).

Preti (2009), ao refletir sobre a produção de material para EaD, defende que 
elaborar um texto didático é completamente diferente de escrever um artigo cientí-
fico, uma dissertação ou uma tese. Nesse sentido, ainda na visão do autor, seria um 
equívoco o professor/autor conceber o texto didático como espaço para publicação 
científica, colocando-se na atitude de escrever para os pares e não para estudantes. 
Preti (2009) destaca ainda que, na educação superior, há professores/autores que 
encaminham tese ou uma coletânea de seus artigos científicos para serem publica-
dos como textos didáticos na EaD. (PRETI, 2009).

É importante destacar que a produção de textos didáticos ancorados no gêne-
ro discursivo mediacional configura-se em um contexto de letramento específico, 
por meio de estratégias linguísticas que marcam o diálogo entre docentes/autores 
e discentes/leitores (SOUSA, 2009). Segundo a autora,

A proposta que vemos no gênero discursivo mediacional é promover 
a interação virtual do texto com o estudante da Educação a Distância. 
Isso constitui um contexto de letramento específico, o que, consequen-
temente, resulta no envolvimento virtual autor e leitor por meio das es-
tratégias linguísticas construídas para esse fim. (SOUSA, 2009, p.77).

Considerando tais pressupostos, iremos apresentar a análise do material di-
dático Fundamentos	Filosóficos,	Históricos	e	Sociológicos	da	Educação, elaborado para 
cursos de licenciatura na modalidade a distância do Programa UAB/UFRPE. Nesta 
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análise, priorizamos uma abordagem qualitativa, avaliando a natureza da linguagem 
utilizada pela professora/autora na configuração do gênero discurso mediacional, a 
fim de estreitar o diálogo entre autor/leitor.

O material didático de	Fundamentos	Filosóficos,	Históricos	e	Sociológicos	da	Edu-
cação foi produzido por uma professora/autora com larga experiência na educação 
superior. A autora é graduada em Sociologia Política, tem mestrado em Tecnologia 
da Educação e doutorado em Educação. É professora da Universidade Federal Ru-
ral de Pernambuco. Atuou como tutora do Curso de Especialização em Avaliação a 
Distância da Universidade de Brasília. Atualmente colabora em Programas de Pós-
graduação da UFRPE e realiza pesquisas na área de Educação, com ênfase em for-
mação de professores e prática pedagógica.

O material didático Fundamentos	Filosóficos,	Históricos	e	Sociológicos	da	Educação 
foi elaborado para um público amplo e diversificado, ou seja, alunos das diversas 
licenciaturas da UAB/UFRPE que precisavam cursar a referida disciplina. Em geral, 
esse material didático era ofertado para alunos do 1º ou 2º períodos dos cursos de 
Licenciatura da UAB/UFRPE (Letras, Artes, Computação, História, Pedagogia, Física). 
Desse modo, a autora buscou realizar um enfoque mais global em relação à lingua-
gem utilizada na construção do diálogo com os alunos/leitores. 

Em função da natureza heterogênea do público-alvo, a tarefa dessa professo-
ra/ autora foi árdua, pois era preciso considerar as demandas de licenciados com 
formações e conhecimentos prévios bem diversificados para explorar o caráter me-
diacional na organização do texto didático. Em relação ao planejamento didático, a 
autora iniciou a escrita textual a partir da seguinte ementa da disciplina:

A relação educação e sociedade (educação e transformação / reprodução 
social; educação e luta de classes; educação e ideologia) numa perspecti-
va da teoria crítica. As teorias pedagógicas. Educação e desenvolvimento 
social no Brasil. As raízes dos problemas da educação brasileira. Os nú-
meros da educação no Brasil. Algumas saídas. (Planejamento Didático de 
Fundamentos	Filosóficos,	Históricos	e	Sociológicos	da	Educação - Ementa).
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Os objetivos didáticos refletem a preocupação da autora com a aprendizagem 
dos educandos, evidenciando uma concepção dialógica da educação, tendo o aluno 
como sujeito de sua aprendizagem. Como objetivos gerais, a autora propõe:

• Compreender, a partir do estudo das teorias que fundamentam a educação, 
as raízes da política e da prática pedagógica, vigente nas escolas brasileiras;

• Discutir uma proposta pedagógica que aponte para a superação dos entra-
ves a uma educação crítica e de qualidade.
(Planejamento Didático de	Fundamentos	Filosóficos,	Históricos	e	Sociológicos	
da	Educação –	Objetivos	gerais).

Também os objetivos específicos dialogam com os objetivos gerais apresenta-
dos e estão direcionados ao educando, como podemos notar a seguir:

• Compreender as influências sobre a educação da superestrutura (base po-
lítico-ideológica) e da infraestrutura (base econômica);

• Compreender a relação educação-sociedade como um processo dialógico;
• Compreender a função da educação no processo de transformação social;
• Analisar criticamente as condições concretas de ensino nas escolas;
• Refletir sobre o papel do educador e da escola e de seu compromisso com 

a sociedade.
(Planejamento Didático de	Fundamentos	Filosóficos,	Históricos	e	Sociológicos	
da	Educação –	Objetivos	específicos).

Para elaborar o material didático em tela, a autora partiu da abordagem base-
ada em problemas, tentando levar o aluno/leitor à compreensão de questões filo-
sóficas a partir de atitudes e ações cotidianas do cidadão. Assim, logo no início do 
primeiro volume, a autora já apresenta uma contextualização inicial, convidando o 
aluno/leitor a refletir sobre os fundamentos da educação na atualidade, como po-
demos notar na figura a seguir:
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Figura 01. Contextualização no MDI para EaD.
Fonte: Volume 1 - Material didático da disciplina Fundamentos	Filosóficos,

	Históricos	e	Sociológicos	da	Educação	- UAB/UFRPE.

Na figura acima, observamos que a autora busca ativar os conhecimentos pré-
vios dos alunos/leitores (“Vamos	ver	o	que	você	já	sabe”), por meio dos títulos e sub-
títulos das seções que já surgem tentando estabelecer o diálogo com o educando. 
O estilo de linguagem priorizado apresenta natureza dialógica, buscando fazer com 
que o aluno/leitor reflita sobre questionamentos apresentados, além de propiciar 
as conexões dialógicas entre os conteúdos abordados e o contexto sociocultural 
dos educandos. Certamente, a própria natureza da disciplina aponta para uma con-
cepção dialógica da educação, nos termos de Freire (2002), bem como para a natu-
reza dialógica da linguagem (BAKHTIN, 1993).

A autora utiliza o plural de modéstia ao longo de todo o material didático, in-
cluindo-se no discurso e assumindo a postura de “ficar lado a lado do aluno/leitor”, 
minimizando as distâncias físicas, por meio da linguagem que configura a mediação 
interativa entre autora e leitores.
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Você percebeu a infinita capacidade que temos nós, seres humanos, de 
degradar o maravilhoso ecossistema que foi colocado a nossa disposi-
ção? No entanto,	nós,	responsáveis	pela	degradação,	somos	os	mesmos	que	
podemos	reverter	este	quadro	de	destruição. Da mesma forma, as injusti-
ças sociais perpetradas no planeta, também são responsabilidade da 
espécie humana e a nós,	humanos, cabe o dever de revertê-las. (Material 
didático impresso de Fundamentos	Filosóficos,	Históricos	e	Sociológicos	da	
Educação, Volume 01, p. 17, grifos nossos).

Notamos que fica evidente a ênfase no plural de modéstia, por meio da repeti-
ção de expressão com a utilização de “nós” para incluir autora e leitores no mesmo 
plano discursivo no processo de interação verbal. Conforme Sousa (2009), o uso de 
expressões, como: “nós	vamos	praticar...;	iremos	refletir	sobre....” e a utilização do uso 
do dêitico externo “você”	que indica a pessoa para qual o discurso está sendo dire-
cionado (o destinatário) promovem o envolvimento do leitor com o texto didático, 
simulando-se situações de fala representadas na escrita que certamente poderiam 
estar inseridas em um contexto de sala de aula.

Na escrita do MDI em análise, o diálogo na interação entre professora/autora 
e alunos/leitores ressoa no diálogo social estabelecido entre o texto didático e a di-
mensão sociocultural. Os temas apresentados, pela própria natureza da disciplina, 
motivam os educandos à reflexão-ação-reflexão, por meio de questionamentos di-
recionados para as ações humanas nas questões ambientais, sociais, econômicas e 
políticas. A motivação para a construção do pensar como ato político-social é abor-
dada durante toda a escrita do material didático, conforme trecho a seguir:

Para superarmos o senso comum e adotarmos uma consciência filosó-
fica, o primeiro passo é refletir, pensar sobre os valores que direcionam 
nossa existência. Isto, se estivermos questionando o sentido de nossa 
vida ou o objeto do nosso estudo ou trabalho. (Material Didático de	Fun-
damentos	Filosóficos,	Históricos	e	Sociológicos	da	Educação, Volume 01, p. 
10, grifos nossos). 
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A autora também utiliza perguntas retóricas para estimular a criticidade dos 
educandos e ampliar o grande debate que se configura na escrita do material didá-
tico. A figura a seguir ilustra uma série de perguntas retóricas que contribuem para 
o exercício da problematização, propiciando que o aluno/leitor reflita sobre seu con-
texto, suas experiências de vida, fazendo conexões entre os conteúdos abordados 
e a sua realidade.

Figura 02. Construção do diálogo com o aluno/leitor.
Fonte: Volume 1 - Material didático da disciplina Fundamentos	Filosóficos,

	Históricos	e	Sociológicos	da	Educação	- UAB/UFRPE.

A utilização de perguntas retóricas é uma estratégia importante no processo 
dialógico de interação com os alunos/leitores. A autora lança perguntas retóricas, 
ou seja, questionamentos que irão direcionar as inferências dos alunos-leitores à 
procura de possíveis respostas para as indagações. Podemos dizer que perguntas 
retóricas são aquelas que não precisam de respostas imediatas, já que a sua formu-
lação tem como objetivo principal estimular o pensamento lógico.
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Reconhecendo a importância de estreitar o diálogo com o aluno/leitor, a autora 
do material didático explora diferentes níveis do dialogismo, analisados por Silva 
(1997) de acordo com a abordagem bakhtiniana (BAKHTIN, 1993):

a) Diálogo	na	interação	verbal, por meio da configuração do gênero discursivo 
mediacional, com o uso de marcadores conversacionais, perífrases, uso da ex-
pressão “você” para se dirigir ao aluno/leitor.
b) Diálogo	entre	textos, explorando a intertextualidade no processo de amplia-
ção da memória discursiva e intertextual dos alunos/leitores.
c) Diálogo	entre	texto	e	contexto	sociocultural, por meio de exemplos, questio-
namentos e reflexões direcionados às questões socioculturais, articulando os 
conteúdos propostos ao cotidiano dos alunos/leitores.
d) Dialogicidade	interna: diálogo entre as partes constitutivas do material didá-
tico, por meio das conexões entre seções, subseções, capítulos. Sob esse as-
pecto, destacamos o uso de elementos intratextuais responsáveis pela coesão 
entre seções, subseções do material didático. Nesse sentido, as expressões 
“como	vimos	no	primeiro	capítulo...”; “esse	assunto	será	mais	explorado	na	próxi-
ma	seção” e várias outras contribuem para a intratextualidade no processo de 
organização do material didático, favorecendo a dialogicidade interna.

Em síntese, podemos dizer que o material didático da disciplina de Fundamen-
tos	Filosóficos,	Históricos	e	Sociológicos	da	Educação	revela-se como exemplo ilustrati-
vo da configuração do gênero discursivo mediacional, pelo caráter dialógico da lin-
guagem e pelas representações discursivas que aproximam docentes e educandos 
no ato da leitura como processo de construção e reconstrução textual.
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Conexões	finais

As reflexões sobre a produção de materiais didáticos para Educação a Distância 
precisam estar em sintonia com as discussões sobre gênero discursivo mediacional 
(SOUSA, 2001, 2009), considerando a abordagem dialógica da linguagem (BAKHTIN, 
1993) e a necessidade de se minimizarem as distâncias físicas, por meio de recursos 
tecnológicos que ampliem cada vez o diálogo entre professores e alunos.

O presente estudo buscou ampliar das reflexões teórico-metodológicas sobre 
as características dos materiais didáticos impressos (MDI) para EaD, compreenden-
do o papel dos MDIs no apoio à aprendizagem dos alunos. Além disso, este estudo 
também trouxe reflexões importantes sobre o material didático impresso como tec-
nologia que continua e continuará com seu espaço garantido, por meio da integra-
ção de diferentes mídias e diversos suportes tecnológicos no cenário dinâmico da 
EaD no Brasil.
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ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS XAVIER (UFPE)

Introdução

Faz-se alto, hoje, o índice de estudantes universitários de primeira geração, 
cujo acesso ao ambiente acadêmico se tornou possível em virtude de políticas afir-
mativas levadas a cabo nos últimos anos, tais como o Programa Universidades para 
Todos (PROUNI) e o sistema de cotas, que determina percentuais de reserva de 
vagas para candidatos advindos de escolas públicas, pertencentes a famílias de bai-
xa renda, autodeclarados pardos ou negros e membros de tribos indígenas. Deste 
modo, notamos que o ambiente universitário passa a receber estudantes oriundos 
de classes sociais cuja educação ia, na maior parte das vezes, atéo último estágio 
da Educação Básica, representado pelo Ensino Médio. Esta nova geração de univer-
sitários passa a encarar, por isso, uma série de dificuldades. Em virtude deste fato, 
muitos deles acabam por abandonar o curso apenas começado, aumentando a taxa 
de evasão. Deste modo, partimos da premissa de que, a exemplo de associações 
internacionais como a Friendship	Technology	Preparatoy	Academy, o fornecimento de 
um suporte pedagógico, que visasse suprir as necessidades dos jovens universitá-
rios, éum instrumento indispensável e eficaz ao aprimoramento e àformação aca-
dêmico-profissional destes estudantes.

Deste modo, elaboramos um programa de mentoria, em que 16 sujeitos, oriun-
dos de cursos das Humanidades da Universidade Federal de Pernambuco, recebe-
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ram, durante seis meses, aulas presenciais, nas quais se trabalharam os gêneros 
acadêmicos mais relevantes e as competências linguísticas para eles necessárias. 

O processo de letramento acadêmico

O problema relativo ao baixo grau de habilidades letradas dos discentes de ní-
vel superior é, na atual literatura, tema bastante debatido. Cruz (2007), aponta que 
a preocupação relativa à produção escrita de alunos universitários:

tem crescido nas últimas décadas, motivada sobretudo pelas dificulda-
des dos alunos nos usos das formas lingüísticas, na organização e na 
composição textual, fenômenos há muito observados pelos colegas, o 
que nos leva a ponderar que, de modo geral, nossos alunos encontram 
dificuldades para se expressar na modalidade escrita da linguagem. 
(CRUZ, 2007, p. 5)

Sobretudo em cursos de nível superior, tal problema ganha uma relevância 
considerável, tendo em vista que a universidade é o principal locus social de produ-
ção de conhecimento científico. Além disto, é preocupante que alunos de nível supe-
rior tenham problema para organizar conceitualmente suas ideias, o que é, muitas 
vezes, causado pelo estranhamento que lhes causam os gêneros. Como afirma Silva 
(2016, p.132), a falta de consideração, por parte dos docentes, das experiências pré-
vias de seus alunos, sobretudo da ausência de contato com determinados gêneros, 
faz com que haja um desencontro entre estas duas esferas, o que traz consequên-
cias negativas para os discentes. Não recebendo esclarecimento quanto ao formato 
e estrutura em que se devem concretizar os variados trabalhos acadêmicos, aca-
bam os alunos por não corresponder às exigências de seus professores. A conse-
quência lógica é um baixo desempenho, que, por sua vez, engendra o desestímulo 
responsável pela ulterior evasão.

O letramento acadêmico é, assim, entendido como suporte sócio-cultural com 
que os sujeitos podem mover-se e interagir no ambiente universitário. Mais do que 
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o domínio de técnicas, ele representa um saber agira e interagir de acordo com as 
necessidades situacionais (Silva, 2016, p. 128). Tal é a opinião sustentada por Street 
and Lea (1998), com que compactuamos no presente trabalho. Adotamos, portanto, 
a perspectiva de que o nível de letramento dos discentes tem grande influência nas 
suas práticas e performances acadêmicas. Problemas tais como a evasão e a desis-
tência, hoje presentes nas universidades públicas, podem ter nos baixos graus de 
competências letradas uma de suas causas estruturais. 

Metodologia

Com base nos estudos de Kram (1988), formulamos a hipótese conforme a qual 
um sistema de mentoria acadêmica, se oferecido a discentes do primeiro período, 
pode ser de grande relevância no aprimoramento das capacidades letradas de seus 
participantes. Por conseguinte, acreditamos que problemas como a evasão podem 
ser solucionados, uma vez que sejam fornecidos aos universitários recém-ingressos 
os predicados necessários à sua permanência no ambiente acadêmico. Kram con-
cebe a mentoria como um processo no qual dois elementos interagem, um deles 
possuindo mais experiência e sendo, portanto, o mentor; um segundo com menor 
experiência e constituindo-se, por isso, como mentorado. Buscamos traduzir tal sis-
tema e implantá-lo no ambiente universitário, colocando alunos mais avançados e 
com boas performances acadêmicas no lugar de mentores, enquanto aos alunos 
iniciantes caberia o lugar de mentorados.

Para tanto, identificamos os alunos de primeira geração dos cursos de Letras, 
História, Pedagogia e Geografia da Universidade Federal de Pernambuco. Após fa-
zê-lo, procedemos a uma diagnose, através da qual foi possível avaliar o nível de co-
nhecimento linguístico detido pelos alunos, a fim de traçar um cronograma geral do 
conteúdo a ser trabalhado, de acordo com as dificuldades de cada sujeito. O terceiro 
passo consistiu no estabelecimento do sistema de aulas, feito em conformidade 
com os horários dos voluntários. Nesta etapa da pesquisa, foram oferecidas aulas 
nas quais os sujeitos recebiam acompanhamento personalizado. Após isto, foi reali-
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zado mais um diagnóstico, com o intuito de perceber quais foram as competências 
nas quais se observou aprimoramento.

Para o recolhimento de participantes, foi necessário proceder a uma identifi-
cação discreta dos sujeitos. Para tanto, o projeto foi apresentado em diversas salas 
dos cursos de Letras, Pedagogia, História e Geografia. Deste modo, os interessa-
dos deveriam assinar uma ata, na qual escreveriam seus nomes completos e seus 
respectivos emails. Foi-nos possível, assim, proceder a um cruzamento de dados 
para identificar alunos bolsistas, utilizando-nos da lista dos alunos aprovados na 
UFPE, na qual apareciam, ao lado dos nomes dos ingressantes, a respectiva catego-
ria em que concorreram. Deste modo, pudemos isolar os alunos que ingressaram 
por meio de políticas afirmativas, notadamente as cotas, e entrar em contato com 
eles. Nesta etapa, enviamos um email para cada sujeito, no qual o projeto era de-
talhado de modo a oferecer-lhes toda a clareza possível. Se se interessassem pelo 
projeto, os sujeitos deveriam responder ao email. Após esta confirmação, em que 
foram recolhidos um total de 21 sujeitos, pudemos marcar um dia para aplicação do 
diagnóstico, em virtude do qual a segunda parte do projeto teria início.

Aplicamos a diagnose a 17 sujeitos, dos quais 14 permaneceram efetivamente 
no projeto. O exame constituía-se de cinco questões, a cada uma delas correspon-
dendo certa habilidade linguística. O primeiro quesito tinha como objetivo observar 
a capacidade de síntese e de coerência dos sujeitos, demandando-lhes para tanto 
que reduzissem uma notícia de 104 palavras em um resumo de 60. Ainda no primei-
ro quesito, era-lhes demandado que elaborassem da notícia um fichamento. Caso 
não o soubessem fazer, deveriam informá-lo na folha de respostas. No segundo 
quesito, deveriam os sujeitos escrever um texto dissertativo-argumentativo sobre 
o tema “A imposição de padrões estéticos na sociedade”. As competências a serem 
diagnosticadas eram 1) Adequação ao gênero 2) Propósito comunicativo explícito, 3) 
Coerência, coesão e progressão temática, 4) Vocabulário e 5) Uso da norma padrão.

Na terceira questão, era apresentado um texto em internetês, que os sujeitos 
deveriam adaptar à modalidade padrão da língua. A quarta questão consistia na 
identificação de erros de colocação pronominal, conhecimento linguístico muitas 
vezes ausente nos discentes. A quinta e última questão concernia a compreensão 
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textual. Nela, era fornecido um texto, do qual se elaboraram quatro perguntas. As 
duas primeiras diziam respeito ao fenômeno da	pressuposição,	sendo as duas últi-
mas referentes ao fenômeno do subentendido. Nesta questão, pretendíamos medir 
o nível de compreensão textual apresentado pelos indivíduos da pesquisa.

Pelos dados obtidos, pudemos identificar as principais dificuldades apresen-
tadas pelos sujeitos, de modo a elaborar um material específico a ser utilizado nos 
encontros presenciais. Feito isto, pudemos dar início às aulas, havendo estas come-
çado em abril, indo até setembro. Nestas, foram abordados conteúdos sobre gêne-
ros textuais e habilidades linguísticas. As aulas e seus conteúdos foram ajustados de 
acordo com as necessidades dos sujeitos. Inicialmente, trabalhamos na formação 
dos horários, conforme a disponibilidade de cada aluno. Após tê-los elaborado, fo-
ram constituídas duas turmas de duas pessoas, uma de quatro, uma de seis, e uma 
de uma só pessoa. A tabela do horário pode ser vista abaixo:

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SExTA

8h - 10h

10h - 12h

GRUPO 1
(S1)
(S2)
(S3)*
(S4)

- - -

GRUPO5
 (S8),(S9),  
(S10)*,  
(S11), (S12),  
(S13)

12h - 16h - -

GRUPO 2
(S5)
(S6)
12h às 14h

GRUPO 3
(S7)
14h ás 16h

- -

18h - 19h - -
GRUPO 4
(S14)
(S15)

- -

Com o grupo 2 e 3 foram trabalhados conteúdos gramaticais, a respeito dos 
quais os sujeitos apresentavam dificuldades. Logo depois, foram trabalhados dois 
gêneros em especial: o artigo científico e a resenha crítica. Trabalhamos, também, 
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habilidades de sumarização, utilizando-nos para tanto dos materiais de Machado 
e Lousarda e Abreu-Tardelli (2005). Foi interessante notar que o sujeito 7, o qual 
compõe o grupo 3, recebeu como trabalho acadêmico a obrigação de escrever uma 
resenha crítica. Deste modo, pudemos trabalhar atentamente cada passo da produ-
ção escrita, aplicando a teoria apresentada à prática efetiva. Tal fenômeno aconte-
ceu, também, com os sujeitos que compõem o grupo 4. Ambos tiveram de produzir 
uma resenha crítica e, em seguida, um artigo científico. Portanto, também com eles 
pudemos acompanhar detalhadamente o processo de escrita, corrigindo-os quan-
do necessário. Além disso, o sujeito 15 cursava, paralelamente ao projeto, a cadeira 
de LPTA (Leitura e Produção de Textos Acadêmicos), oferecida no curso de Letras. 
Quando o conteúdo relativo à resenha crítica foi estudado, perguntamos ao Sujeito 
15 se ele havia já recebido esta explicação metalinguística, necessária ao entendi-
mento da estrutura do gênero. Ficamos surpresos ao ouvir que ele não se lembra-
va de haver recebido tal explicação, razão pela qual, aliás, o sujeito experimentou 
muitas dificuldades na construção da resenha, antes de receber as aulas e o atendi-
mento particular. Tal fenômeno é interessante na medida em que nos mostra que, 
apesar de demandados pelos professores, muitos dos gêneros em questão não são 
esclarecidos aos discentes, o que lhes causa dificuldades quando da escrita.

Com os grupos 1 e 5 foram trabalhados os gêneros resenha crítica, resumo 
e	fichamento. Além disso, foram estudados também conteúdos gramaticais com 
os quais os sujeitos apresentavam dificuldades. Com estes sujeitos, foram também 
trabalhados conteúdos referentes à coesão e coerência textuais. A todos os conteú-
dos teóricos trabalhados nos encontros presenciais, somaram-se exercícios que os 
abordavam, de modo que os sujeitos podiam aplicar e desenvolver o conhecimento, 
sendo sempre mediados pelos mentores. 

Ao final do mês de agosto, foram realizados uma diagnose e um questionário, 
com o intuito de, respectivamente, constatar o avanço obtido pelos sujeitos e suas 
opiniões a respeito da importância do projeto. O questionário consistia de cinco 
itens. O primeiro deles perguntava ao participante quais gêneros acadêmicos lhes 
foi necessário produzir. Os gêneros em questão eram: resenha	crítica,	resumo,	fi-
chamento,	artigo	científico,	ensaio	e	seminário.	O segundo quesito demandava 
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aos sujeitos que relatassem as principais dificuldades sentidas quando da produção 
dos gêneros em questão. Na terceira pergunta, o sujeito deveria informar se rece-
beu, da parte de seus professores,  explicações a respeito da estrutura dos gêneros 
a serem produzidos. O quarto item indagava a respeito da importância do projeto 
na vida do participante. Por fim, o quinto e último quesito pedia ao sujeito que 
elaborasse uma avaliação geral do projeto, considerando os seguintes aspectos: a) 
importância	do	projeto	para	a	vida	acadêmica	dos	universitários	atendidos, b) 
didática utilizada pelos bolsistas, c) atividades e exercícios realizados sobre os 
conteúdos estudados, d) tempo de atendimento, local e recursos pedagógicos 
para os encontros presenciais e e) outros aspectos que deseje mencionar.

Pelas respostas obtidas através do questionário, objetivamos medir mais pro-
fundamente a importância e eficácia do projeto na vida dos participantes, assim 
como compreender se, na opinião deles, o projeto deveria ser expandido, de modo 
a abarcar outros discentes.

Resultados

Após a aplicação da diagnose e do questionário, constatamos que houve, efe-
tivamente, um progresso notável quanto as habilidades letradas dos sujeitos. Em 
relação ao domínio dos gêneros estudados, todos os participantes apresentaram 
progresso relevante. No que tange o domínio de elementos coesivos, observamos 
efetiva aprendizagem por parte dos participantes, os quais foram capazes de me-
lhor construir seus textos. Notável também é a adequação estílistca que apresenta-
ram os sujeitos na construção de abstracts, em que puderam demonstrar conheci-
mentos a respeito da construção de um artigo científico. 

A respeito do questionário, constatamos que, primeiramente, os gêneros aca-
dêmicos mais demandados são, por ordem: resumo (oito dos nove sujeitos fize-
ram-no), seminário (sete sujeitos), fichamento	(seis sujeitos), resenha crítica (seis 
sujeitos), artigo	científico	 (quatro sujeitos) e ensaio (dois sujeitos). As principais 
dificuldades sentidas pelos sujeitos quando da escrita de tais gêneros foram: dificul-
dade na adaptação da linguagem a um contexto científico; dificuldade com os con-
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teúdos em si; dificuldade com as normas da ABNT; falta de esclarecimento quanto 
à estrutura e ao método necessário para realização, de modo que não houve uma 
explanação prática que explicitasse como produzir o gênero em questão.

Quando indagados, na terceira questão do questionário, a respeito da presença 
de explicações metalinguísticas por parte dos professores, 6 sujeitos responderam 
que houve explicações; 3 responderam negativamente. No entanto, grande parte 
dos que afirmaram receber explicações relatou que a linguagem utilizada para tal foi  
“técnica, esquemática, não apropriada a iniciantes”, com a escassez de exemplos. No 
quarto quesito, foi satisfatório constatar que a maioria absoluta dos participantes 
disse haver-lhes sido a experiência útil. Quanto às respostas do quinto quesito, que 
lhes demandava aos discentes uma avaliação geral do projeto, disseram os sujeitos 
que o projeto deveria  abarcar mais alunos, receber mais apoio pedagógico, mais 
professores e instaurar uma maior carga horária. Um dos sujeitos propôs que os 
gêneros acadêmicos fossem ensinados desde o Ensino Médio, com o intuito de pre-
pará-los para as exigiencias acadêmicas. É notável também  o que um dos sujeitos 
propõe a respeito do projeto, afirmando que este deveria “se espalhar por todo o 
campus, pois nós que entramos no curso nos sentimos perdidos, sem orientação.”

Conclusão

Em função de tais políticas afirmativas hoje vigentes, assistimos a um aumento 
do número de universitários oriundos de classes historicamente desfavorecidas, so-
bretudo no que tange o acesso ao ensino superior. São estudantes aos quais não foi 
dado, durante seu percurso escolar, oportunidade de contato com gêneros acadê-
micos mais elaborados, além de haverem estudado em instituições com problemas 
estruturais de ensino. Deste modo, apresentam os discentes, em seus primeiros pe-
ríodos, uma série de dificuldades, concernentes sobretudo ao domínio dos gêneros 
e da norma padrão, em virtude das quais seu desempenho acadêmico apresenta-se 
como baixo. Tal resultado leva-os, muitas vezes, ao desestímulo, o que engendra al-
tas taxas de evasão. A partir do programa de mentoria ofertado, constatamos que, 
se oferecido a discentes nos primeiros períodos, tal sistema de aulas pode ser de 
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significativa importância em suas vidas, pois que lhes dá o apoio pedagógico indis-
pensável ao domínio de práticas letradas no ambiente acadêmico.

Pelos resultados obtidos, constatamos uma efetiva melhora no que toca as ha-
bilidades letradas dos participantes. Tanto no quesito gramatical, quanto no domí-
nio dos gêneros acadêmicos, pudemos verificar uma aprendizagem significativa, o 
que acabou refletindo em suas performances acadêmicas. Ademais, pelo que cons-
tatamos a partir das respostas ao questionário, a maioria absoluta dos participan-
tes consideram o projeto necessário e útil. Seguindo a mesma linha de raciocínio, 
opinamos que, se oferecido como projeto de extensão permanente, um tal sistema 
de mentoria acadêmica poderia melhorar as performances de alunos de universida-
des públicas, além de evitar uma série de exemplos de problemas estruturais que 
estas hoje apresentam, dos quais a evasão é um exemplo.
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A CONTRIBUIÇÃO DOS TEXTOS MULTIMODAIS PARA O 
LETRAMENTO DO ALUNO SURDO

FÁBIA SOUSA DE SENA1 (UFPB)
MARINEUMA DE OLIVEIRA COSTA CAVALCANTI2 (UFPB)

Introdução

Com a inserção das novas tecnologias no mundo contemporâneo, estamos vi-
venciando uma sobrecarga de informações e avanços em todas as áreas do conhe-
cimento, o que tem provocando grandes mudanças no nosso dia a dia e contribu-
ído, indiscutivelmente, em diversos aspectos, os quais têm sido influenciados pelo 
mundo audiovisual.

Com a linguagem e a escrita não está sendo diferente. As mesmas têm con-
templado diversos formatos, tendo em vista que a linguagem contemporânea tem 
apresentado múltiplas modalidades de composição, o que nos leva a uma nova 
perspectiva do ponto de vista dos eventos comunicativos e a uma nova forma de 
construção de textos, que contemplam diversas modalidades de linguagem, como 
a verbal, não-verbal, visual, cinética, escrita, tátil, entre outras, em um único texto.

O espaço concedido à imagem tem garantido o seu lugar no dia a dia em nossa 
sociedade e os textos estão se utilizando cada vez mais de diversos recursos visuais, 
como forma de atender a esse mundo imagético. Essa diversidade na construção 
dos textos é chamada de multimodalidade.

O texto multimodal, é aquele que constrói o seu significado se utilizando de 
mais de um código semiótico, ou seja, é o texto que utiliza duas ou mais modali-
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mailto:fabiasena1@gmail.com
mailto:marineumaoliveira@gmail.com


434

XXVI Jornada do Gelne

dades de linguagem para a sua construção, que poderá por exemplo,  ser a escrita 
(verbal) e imagem (não-verbal).

Dionísio (2007, p.17) define o texto multimodal como um processo de constru-
ção textual ancorado na mobilização de distintos modos de representação. Essa nova 
escrita de textos tem adentrado no espaço escolar e tem contribuindo para a apren-
dizagem dos educandos que fazem parte dessa nova geração, a qual se apropria dos 
recursos visuais e das novas tecnologias, facilitando o seu processo de aprendizagem.

O trabalho descrito trata de uma pesquisa que está sendo desenvolvida em 
uma escola do município de João Pessoa, que atua como escola bilíngue de tempo 
integral e tem como objetivo refletir sobre as contribuições dos textos multimodais 
para o letramento do aluno surdo, ancorado em alguns estudiosos da área como: 
Dionísio 2006, 2007, Ferraz 2008, Kleiman 1998, Oliveira 2006, Stumpf 2009, Qua-
dros 1997, 2006, autores que presenciam o uso intensivo da imagem nas práticas 
da escrita, não apenas no ambiente escolar, mas no cotidiano do nosso educan-
do, ressaltando ainda a importância de refletir sobre a utilização desses textos nas 
práticas pedagógicas, utilizando as novas tecnologias como aliada nesse processo, 
tendo em vista que a utilização das novas tecnologias no âmbito educacional facilita 
a apreensão da leitura e escrita da criança surda.

O texto multimodal no contexto escolar

Os textos multimodais no contexto escolar trouxeram uma nova visão para o 
processo de ensino-aprendizagem, pois os professores se apropriam dos mesmos 
para tornarem suas aulas mais dinâmicas e atrativas, por meio dos diversos gê-
neros textuais.    De acordo com Oliveira (2006, p. 19), “as imagens são realizações 
semióticas de práticas sociais”, contribuindo ainda no processo de letramento dos 
educandos.  Entendemos por letramento o conceito de Kleiman (1998, p. 181), como 
sendo “as práticas e eventos relacionadas com o uso, função e impacto social da 
escrita”. Nesse conceito, o letramento é configurado como as práticas sociais que 
envolvem leitura e escrita, bem como as ações destas nos eventos do dia a dia.

Os referidos textos vêm atender as necessidades do público que atualmente 
recebemos em nossa escola, que chegam com um grande número de informações 
advindo de diversas fontes. O papel da escola hoje é, pois, o de transformar essas 
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informações em conhecimento, tendo em vista que os nossos educandos perten-
cem a esse novo modelo de sociedade, que se encontra imersa e operando sobre as 
influências, vantagens e desvantagens nas novas tecnologias, possuindo necessida-
des distintas que surgem devido às exigências que são geradas pelo novo meio de 
produzir e socializar o conhecimento. Assim como o nosso aluno, a escola também 
vive essas transformações, em decorrência das mudanças sociais, econômicas e 
políticas. Nesse sentido, as propostas curriculares caminham em busca de soluções 
validadas que permitem o alcance das metas educativas e a utilização dos textos 
multimodais nesse processo tem contribuído, favoravelmente, ao alcance desses 
objetivos.

De acordo com Dionísio (2006, p. 21), “os textos visuais são responsáveis pela 
sistematização de informações não contidas no texto escrito”, ou seja, as imagens 
deixam de compor o seu papel simplesmente ilustrativo e passam a fazer parte 
do texto em sua totalidade. Ainda sobre essa questão, Cavalcante (2010, p. 9) se 
posiciona afirmando que “a produção de linguagem verbal e não verbal constitui 
atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos que se realiza, 
evidentemente, com base nos elementos presentes na superfície textual e na sua 
forma de organização”.

Desse modo, é possível detectar, no presente estudo, que a estrutura dos tex-
tos citados favorece a aprendizagem do aluno surdo, tendo em vista que este se 
apropria do visual para a realização da sua leitura de mundo e a inserção destes 
textos no âmbito educacional tem possibilitado um maior envolvimento desse alu-
no nas aulas.

Os recursos visuais oriundos das novas tecnologias no contexto escolar têm 
ampliado as possibilidades de ensino-aprendizagem, não apenas do aluno surdo, 
mas de todos os educandos, sejam eles surdos ou ouvintes, facilitando a interação 
entre eles e contribuindo para uma aprendizagem mais sólida.

A discussão da educação para surdos tem como princípio norteador o reco-
nhecimento da Língua Brasileira de Sinais – Libras, como língua principal no currícu-
lo escolar (língua materna) e assegurada como segunda língua a aprendizagem da 
língua nacional do seu país, no caso do Brasil, a língua portuguesa, na modalidade 
escrita, situação que se encontra contemplada, desde o reconhecimento da Libras 
em nosso país no ano de 2002, oficialmente garantida com a Lei Federal 10.436/ 
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2002, certificando, no entanto, em seu parágrafo único, que a Língua Brasileira de 
Sinais – Libras - não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa.

Quadros e Schmiedt (2006, p. 17) se posicionam em relação às práticas de le-
tramento dos surdos, enfatizando que “língua portuguesa, portanto, será a segunda 
língua da criança surda sendo significada pela criança na sua forma escrita com as 
suas funções sociais representadas no contexto brasileiro”, desse modo, deverá ser 
ensinada nas oportunidades ocorridas na sala de aula, além de em momentos sin-
gulares como nos afirma Quadros (1997, p. 32):

A língua portuguesa deverá ser ensinada em momentos específicos das 
aulas e os alunos deverão saber que estão trabalhando com o objetivo 
de desenvolver tal língua. Em sala de aula, o ideal é que sejam trabalha-
das a leitura e a escrita da língua portuguesa (QUADROS, 1997, p. 32).

Verifica-se, no entanto, que há uma grande dificuldade do aluno surdo em con-
solidar esse letramento em sua função escrita, o que nos propõe um estudo mais 
aprofundado do tema, visando a construção da garantia do atendimento à lei ci-
tada. De acordo com Quadros (1997, p. 90) “os aspectos que dificultam o processo 
de aquisição da segunda língua são de ordem variada, envolvendo um complexo 
número de fatores pessoais, sociais, culturais e políticos”.

Consoante com Silva (2015, p. 38) “o processo do letramento do aluno surdo 
é um tema preocupante e tem ganhado espaço nas discussões entre os profissio-
nais”, desse modo, podemos perceber que o letramento do aluno surdo impõe aos 
educadores um olhar diferenciado sobre a situação linguística desse aluno, tendo 
em vista que segundo Quadros (1997, p. 113) o fato dos alunos surdos apreenderem 
a língua portuguesa no ambiente escolar, a torna superficial, contudo uma forma 
de atender e contribuir com esse processo do letramento é fazer uso dos recursos 
visuais, que auxiliam na internalização dos conteúdos.

A	importância	do	texto	multimodal	para	o	aluno	surdo

A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) encontra nos textos multimodais um 
grande aliado junto às propostas educacionais e às práticas sociais envolvendo o 
aluno surdo, pois a aprendizagem do mesmo se dá por meios das atividades que 
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envolvem o visual e das tecnologias, que inseridas no ambiente educacional, têm 
contribuído significativamente neste processo.

De acordo com Stumpf (2010, p.4), “as modificações trazidas pelas novas tecno-
logias não foram apenas educativas sociais e laborais, mas, sobretudo, de inserção 
comunicativa em muitas das atividades de vida diária do sujeito surdo”.

No entanto, o papel e o compromisso do professor neste processo são indiscu-
tíveis, para Silva (2012, p. 47) “é fundamental que se ressalte a importância do edu-
cador - elemento indispensável de mediação – para o êxito de qualquer proposta 
pedagógica que privilegie ou não a tecnologia”, pois é o professor que em sua sala 
de aula é o responsável por fazer acontecer a propositura pedagógica de forma sig-
nificativa no âmbito do ensino – aprendizagem.

Com a utilização dos textos multimodais no meio educacional, percebeu-se cla-
ramente uma expansão de possibilidades na aprendizagem do aluno surdo, tendo 
em vista que o mesmo se apropria do mundo por meio de experiências visuais. Esse 
novo formato de apresentação de textos oferecem grandes contribuições, favore-
cendo as práticas dos seus mediadores, além de promoverem novos caminhos para 
a construção de conhecimentos, revisitando as práticas constituídas, estabelecendo 
a construção de práticas sociais de leitura e escrita de forma significativa para os 
sujeitos surdos. Levando em consideração o posicionamento de Silva (2012, p. 49) 
quando nos afirma que “a formação de um cidadão mais crítico depende de uma 
escola mais crítica e ativa, uma escola que construa com seus próprios instrumen-
tos os seus projetos e a sua forma de atuação”, desse modo, a escola estará se po-
sicionando da maneira favorável ao contexto descrito e contribuindo para uma edu-
cação verdadeiramente inclusiva, em que os educadores assumam o seu papel na 
sociedade, enquanto responsáveis pelo fazer pedagógico e da construção de uma 
escola autônoma, por meio de atividades reflexivas que conduzam seus sujeitos à 
práticas políticas conscientes.

Os textos multimodais como auxiliar no processo de 
aprendizagem do aluno surdo

Os textos multimodais têm impactado nas práticas de conhecimento, bem 
como nas práticas de letramento e escrita. São ferramentas que facilitam a aprendi-
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zagem do aluno surdo, pois essas são alternativas de comunicação e de aprendiza-
gem, por serem tecnologias visualmente acessíveis. Desse modo, a escola se utiliza 
dessa nova forma de escrita como ferramenta para a inclusão deste aluno e como 
uma maneira de assegurar uma melhor aprendizagem em todos os âmbitos, mas, 
principalmente, no que diz respeito ao seu letramento.

Como forma de verificar a contribuição dos textos multimodais no processo de 
letramento do aluno surdo, foi ministrada uma oficina de Histórias em Quadrinhos 
na escola onde foi realizado o estudo, que é uma unidade de tempo integral, em 
que os alunos passam o dia na escola. Os alunos surdos, além de participarem das 
atividades comuns oferecidas pela entidade, no turno da tarde, também assistem 
aula de língua portuguesa na sala de A.E.E. (Atendimento Educacional Especializa-
do), com o objetivo de ser letrado na segunda língua. Essa dinâmica se dá ao fato de 
que segundo Santos (2012, p. 59) “ a sala de recursos não é, apenas, um espaço de 
apoio, mas um espaço escolar que consolida o aprofundamento de conhecimentos 
que auxiliam no seu desenvolvimento e aprendizagem”.

A oficina de Quadrinhos foi desenvolvida em três momentos, com tempo pre-
visto de 50 minutos, cada. Para tanto, foram utilizados os estudos do letramento 
que refletem no processo de ensino-aprendizagem e destacam níveis de conheci-
mentos dos educandos surdos e suas práticas sociais de leitura e de escrita, engaja-
das numa perspectiva sociointerativa.

No primeiro momento, o objetivo foi proporcionar um espaço para a aprecia-
ção do gênero: Histórias em Quadrinhos. Após a discussão e a exploração do tema, 
foram distribuídas revistas em quadrinhos, gibis, livros escritos em quadrinhos, e 
foi solicitado que eles os manuseassem, livremente, observando as características, 
suporte e funcionalidade.

Em seguida, foi realizada uma apresentação do gênero textual “Histórias em 
Quadrinhos”, enfatizando os elementos que o compõem relacionando os elementos 
verbais e não verbais, as representações sociais, a intertextualidade, a funcionalida-
de, suporte e outros. Também foram apresentadas várias histórias em quadrinhos 
no data show e discutidas a sua funcionalidade social. 

Para melhor compreensão, o assunto foi iniciado por meio de perguntas inves-
tigativas a respeito do gênero para nortear os alunos.
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No segundo momento, a sala foi dividida em grupos produtivos e foram entre-
gues Histórias em Quadrinhos, sem o texto, para que eles identifiquem o contexto 
e por meio da percepção visual das imagens  criassem as falas dos personagens, 
como no exemplo abaixo:

Disponível em: http://alfabetizandocommonicaeturma.blogspot.com.br/2010/07/historias
-emquadrinhos.html. Acesso em: 25 ago. 2016.

Outro momento da oficina foi a retomada da escrita do texto apresentado. 
Para essa atividade, foi realizada uma revisão da escrita, observando o nível da es-
crita dos educandos surdos e realizando uma análise linguística que pudesse refletir 
acerca da organização do texto, tendo em vista o contexto da sua produção, o gê-
nero textual selecionado, a seleção lexical que se preocupa com a situação intera-
cional, bem como os instrumentos utilizados no referido contexto e a utilização da 
gramática fundamental para o entendimento da língua. Foi verificado, também, o 
emprego da pontuação adequada e sua importância para expressar, de forma clara 
e precisa, as ideias contidas no texto escrito.
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Em seguida, foi realizada a socialização das observações feitas, individualmen-
te, pelos alunos, com a apresentação das possíveis estratégias empregadas por eles 
no processo de escrita (eliminação das marcas mais evidentes – hesitações, marcas 
de interação, repetições e truncamentos; emprego da pontuação e substituição le-
xical), no intuito de incentivar uma prática reflexiva sobre como estas estratégias 
estão envolvidas no processo de retextualização. Na sequência, os alunos foram 
convidados a realizar a reescrita do texto, para tanto, a atividade foi devolvida, com 
as devidas observações.

No terceiro dia de oficina, foi realizada a construção de Histórias em quadri-
nhos utilizando a plataforma do ambiente de aprendizagem Proativa, como forma 
de contribuir com a aprendizagem do aluno surdo, pois essas atividades favorecem 
na construção de práticas sociais de leitura e de escrita, de forma significativa, des-
se modo, foi aplicada a Fábrica	de	Tirinhas3. A aula teve início com a apresentação 
das possibilidades de criação, as construções das cenas e figuras que poderão ser 
inseridas. Nesse momento, os alunos puderam manusear, livremente, como forma 
de se inteirar e de conhecer o ambiente em que iria ser desenvolvida a atividade.

Na atividade descrita, os alunos criaram suas histórias em quadrinhos, esco-
lhendo o cenário, os personagens, objetos e balões a serem inseridos na cena por 
meio da utilização do computador e internet. Como as crianças surdas se apropriam 
do mundo por meio de experiências visuais, os recursos tecnológicos oferecem 
grandes contribuições, favorecendo as práticas dos docentes, além de promoverem 
novos caminhos, para a construção de conhecimentos, por meio da criação de tex-
tos multimodais.

Na sequência, os alunos puderam realizar a sua própria história em quadri-
nhos, usando a sua criatividade, abordando o tema do Projeto	de	Educação	Patrimo-
nial, que está sendo desenvolvido na escola com o título Conservação	do	patrimônio	
público	no	ambiente	escolar, que tem como objetivo contribuir no sentido de valori-
zar o espaço social de convivência e fomentar na comunidade escolar o interesse à 
conservação desse espaço, ampliando a qualidade das interações entre os mesmos. 
A atividade descrita trabalhou o tema de forma interdisciplinar, alargando as pos-

3. Acessado no endereço eletrônico: http://www.proativa.vdl.ufc.br/

http://www.proativa.vdl.ufc.br/
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sibilidades de ensino-aprendizagem, por meio do ambiente proposto, onde foram 
vivenciadas experiências que ampliaram conhecimentos significativos de processo 
descrito.

A oficina de quadrinhos foi concluída com a exposição das atividades desen-
volvidas, no mural da escola. O objetivo foi socializar, com a comunidade escolar, os 
temas discutidos, além do proposto para produção, bem como o processo de ela-
boração e as experiências que adquiriram durante a aplicação da oficina, podendo 
compartilhar seus conhecimentos que estão além dos muros da escola.

Considerações	finais

A presente pesquisa apresentou objetivos claros e indícios de incentivo para a 
sua continuidade. Os alunos se mostraram motivados para a realização da propos-
ta, ampliando a sua visão de aprendizagem e leitura, levando-os a questionamen-
tos, mudanças de atitudes e, consequentemente, a uma aula repleta de motivações, 
por parte de alunos e professores que puderam vislumbrar nos textos multimodais 
e nos recursos tecnológicos mais uma oportunidade de conhecimento, tornando o 
momento atrativo e a aula mais dinâmica, com o envolvimento e participação de 
todos. A aplicação da oficina foi uma proposta de trabalho para desenvolver o inte-
resse e participação interdisciplinar de educadores e, obviamente, dos educandos, 
trazendo sugestões de trabalho pedagógico, para o contexto de sala de aula, possi-
bilitando um processo ativo de conhecimento.

Apesar do atual estado da pesquisa, ainda de maneira superficial, podemos 
perceber que se faz necessário repensar as discussões sobre a prática das políticas 
educacionais voltadas para o aluno surdo e a formação dos profissionais que atuam 
diretamente com esses alunos. Contudo, percebemos que o surdo se encontra em 
condição desfavorável no que diz respeito à cultura surda que é pouco valorizada 
em detrimento à cultura ouvinte.

Diante do exposto, se faz necessário repensar também as práticas desenvolvi-
das no âmbito escolar, para assim promover uma aprendizagem satisfatória dentro 
do contexto do letramento do aluno surdo.
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SimPóSio TEmáTiCo

A EXPERIÊNCIA DAS “NARRATIVAS ANDANTES” COMO 
MOTIVAÇÃO PARA AS PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA

ANA PAULA LOPES (UERN)
ELAINE MARIA GOMES DE ABRANTES (UERN)
NÚBIA CRISTINA PESSOA DE QUEIROz (UERN)

Palavras iniciais

Na prática docente da disciplina de língua portuguesa vivenciamos uma imen-
sa dificuldade na leitura e na escrita dos textos pelos alunos. Há resistências dos 
alunos em ler o texto escrito e a produzi-lo, apresentando deficiências em usar a 
linguagem a seu favor, de forma a pensar de maneira organizada, adotando posicio-
namentos favoráveis ao que diz em seu texto. Dessa maneira, apresentam dificul-
dades em raciocinar sobre os fatos, pensar sobre o que e como deve escrever, de 
forma a deixar claro suas posições sobre o assunto abordado.

Visualizamos, ainda, um grande desinteresse dos alunos frente às atividades 
de produção textual sugeridas nos manuais didáticos, pois se distanciam da realida-
de de nossos alunos, tornando-se desinteressante a prática de leitura e da escrita 
de textos, da forma apresentada.

Mediante essa realidade, motivamo-nos pela necessidade de adotar novas 
práticas de ler e produzir textos no ensino fundamental, visando letrar os alunos, 
envolvendo aspectos da realidade, considerando a emergência de trazer atividades 
que levem o aluno a pensar e a racionar, a argumentar. Desenvolvemos, assim, uma 
pesquisa de intervenção e interpretação, em uma turma de 7º ano de uma escola 
pública municipal da Cidade de São Miguel, RN, quando realizamos uma ação peda-
gógica interventiva para enfrentar a problemática a partir de um trabalho com nar-
rações que aliam o estudo do texto com a vida dos alunos, estimulando a leitura e 
a produção textual de forma diferenciada, interessante, vendo o aluno como sujeito 
ativo em suas produções e conhecimentos da história e cultura do seu lugar.



444

XXVI Jornada do Gelne

Escolhemos a narração sobre a passagem da Coluna Prestes por São Miguel/
RN, por ser uma temática pouco conhecida pelos alunos RN, que contou com perso-
nagens históricos e fatos importantes para a constituição da cidade na qual vivem, 
também porque nos permite compreender a contribuição que uma temática real, 
parte da vida, história e cultura dos alunos apresenta para o estudo do texto nas 
aulas de língua portuguesa.

A razão pelo texto narrativo deve-se ao fato de ser esse tipo de texto direciona-
do para o ano escolar em estudo. Nessa etapa escolar tanto os materiais didáticos 
quanto os gêneros sugeridos pelos PCN (1998) são de caráter narrativo. De acordo 
com Abreu (2013) as narrativas fazem parte de nossas vidas, desde o tempo das 
cavernas. As nossas vidas pessoais são construídas a partir de narrativas, cada um 
de nós tem uma história para contar. Nessa visão, narrar significa, também, argu-
mentar, uma vez que o narrador faz uso de um posicionamento próprio, há uma 
subjetividade, o uso de técnicas mobilizadas de acordo com a vivência e contexto e, 
ainda, ao teor dado ao discurso.

Da forma descrita, desenvolvemos uma proposta de letramento tendo como 
estratégia para o letramento as narrativas vinculadas aos próprios lugares dos acon-
tecimentos históricos sobre a passagem da Coluna Prestes pelo município de São 
Miguel, RN - o que denominamos de narrativas andantes - com o objetivo de motivar 
a leitura e a escrita, considerando o contexto social e cultural dos alunos. Com essa 
pretensão respaldamos nosso trabalho em Geraldi (2003), Antunes (2009), Marcus-
chi (2008), Bakhtin (2000), Abreu (2002,2003), entre outros.

Pelo exposto, com este trabalho, buscamos a contribuição para os estudos so-
bre o letramento, o uso do texto em sala de aula, bem como, e principalmente, 
para um ensino/aprendizagem de língua portuguesa mais atraente, significativo, 
contextualizado, mais especificamente das atividades de escrita, na argumentação 
dos alunos, no qual sejam consideradas as necessidades e expectativas destes, suas 
culturas, bem como a finalidade social da escola.

A atividade “Narrativas andantes”

A leitura, considerada neste trabalho como construção de sentidos por meio 
da interação verbal (c.f KLEIMAM, 2003), envolve, além da escrita, diversas formas 
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de linguagem articuladas para estabelecer os sentidos constituídos pelo leitor. As 
imagens, sejam estáticas ou em movimento, os sons, a fala ampliam a maneira de 
ler e produzir os textos, uma vez que a construção de significados não depende so-
mente da decodificação da escrita, mas das situações de leitura segundo as novas 
práticas de letramentos.

O letramento implica em realizar atividades de leitura e escrita diferentes em 
diferentes situações sociais que envolvem a linguagem, conduzindo o indivíduo a 
participar efetivamente de seu contexto social, no qual, culturalmente, está histori-
camente situado. Nas considerações de Rojo (2009, p. 96) “O letramento não é pura 
e simplesmente um conjunto de habilidades individuais; é o conjunto de habilidades 
ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem em seu contexto so-
cial”.

O indivíduo letrado, dessa forma, é o que consegue ir além do código, porque 
entende e usa a linguagem, seja qual for a modalidade, a seu favor e a serviço da sua 
vida, vinculando as informações textuais a sua realidade social, histórica e cultural.

Considerando isso, propomos uma intervenção voltada para o enfrentamento 
do problema do desinteresse pelo ler e escrever vivenciado em sala de aula, visando 
motivar a leitura e a escrita, considerando o contexto social e cultural dos alunos, 
buscando o interesse nas discussões, nas leituras e nas produções textuais.

A proposta desenvolvida é voltada para um ensino produtivo da língua portu-
guesa que objetiva, sobretudo, desenvolver a competência comunicativa dos alunos, 
para que tenham condições de participar ativamente da sociedade. Nessa perspec-
tiva, as práticas de leitura e escrita dada a grande importância para o alcance desse 
objetivo, estão interligadas, permeadas pela motivação para o conhecimento do 
novo associado ao conhecimento já obtido pela vivência em sociedade. Como bem 
exposto nas palavras de Koch e Elias (2010) essa é uma concepção interacional (dia-
lógica) da língua, que compreende os sujeitos como construtores sociais ativos que 
constroem e são construídos no texto, visto como lugar da interação.

Assim, para um ensino e a compreensão de textos numa perspectiva sociointe-
racionista, dialógica e discursiva como preconiza Bakhtin (2000) é necessário ir além 
do conhecimento dos fatores linguísticos do texto. É preciso considerar que o ensino 
da linguagem deve acontecer por meio dos gêneros discursivos e ocorrer de forma 
contextualizada com os fatores históricos e sociais de produção, que, de fato, asse-
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gura o verdadeiro uso da língua na vida social, fazendo emergir, sempre, novas prá-
ticas de linguagem, conforme as necessidades dos sujeitos em suas relações sociais.

Nesse sentido, os sujeitos participam criativa, flexível e ativamente na produ-
ção de sentidos e utilizam a língua como um sistema em que efetivam suas respec-
tivas práticas sociais e históricas; e neste caso “o enunciado se torna a unidade con-
creta e real da atividade comunicativa entre os indivíduos situados em contextos 
sociais e sempre reais” (MARCUSCHI 2008).

Com esse pensamento, realizamos um trabalho interdisciplinar, quando alia-
mos a história local ao ensino de língua portuguesa buscando novos textos, novos 
discursos para incrementar as aulas, que atendessem as expectativas dos discen-
tes, desejosos de novas narrativas que contemplem sua necessidade de (re) cons-
truir suas próprias histórias, pontos de vista como possibilidade de ampliação e 
ressignificação das práticas de leitura e de escrita.

Consideramos que o desenvolvimento de sujeitos letrados é o reflexo de uma 
escola cidadã que busca educar para a formação plena e a atuação consciente em 
sociedade. De acordo com Bazerman (2007, p.15) “as mudanças em nossas vidas co-
municativas têm  consequências para nossas vidas nesses mundos”. Isso que dizer 
que esta interação consciente do indivíduo com as práticas leitoras e de escritura 
pode afetar as ações sociais e culturais do sujeito, tais como a memória coletiva, a 
autoimagem, a participação política, a complexidade do conhecimento e do reper-
tório cultural disponível, as relações de trabalho, a participação em instituições e a 
estratificação social (BAZERMAN, 2007).

Desse modo, na realidade vivenciada trazer para a sala de aula a temática da 
Coluna Prestes, que interferiu diretamente na construção histórica do município de 
São Miguel e na identidade de seu povo é relacionar a vida dos educandos a história 
e cultura de seu contexto social e instigar a imaginação dos alunos, a construção de 
sentidos para o que já ouviu falar e sabe a partir do que está discutindo e pesqui-
sando intra e extra escola sobre a temática.

Com essa proposta de trabalhar com narrativas sobre a vinda da Coluna Pres-
tes no município iniciamos o trabalho com alunos do 7º ano do ensino fundamental 
de uma escola pública do munícipio de São Miguel, RN e desenvolvemos pedagogi-
camente a proposta de trabalho com o gênero relato histórico.  Para Kleiman (2003) 
um fator que muito colabora com a formação do leitor é a abordagem textual inicia-
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da pela elaboração de predições sobre o texto. É a formulação de hipóteses de leitu-
ra. Isso ocorre de acordo com o conhecimento de mundo do aluno, das associações 
feitas para ativar o conhecimento prévio sobre o assunto do texto, do conhecimento 
textual e do conhecimento social, cultural e pragmático. Concordando com a autora, 
fizemos a ativação dos conhecimentos prévios sobre o assunto, questionando os 
discentes sobre o que íamos trabalhar. Depois buscamos despertar o interesse pela 
temática e saber o conhecimento prévio dos alunos, incentivando entrevistas com 
pessoas da comunidade mais idosas, com os pais e familiares para que buscassem 
saber informações sobre o ocorrido há muitos anos.

Nas aulas, em grupos os alunos apresentaram as pesquisas feitas, discutindo 
as diferenças do que foi pesquisado, expondo as suas opiniões sobre o que ouvi-
ram nas entrevistas. Em sala de aula, fizemos a contextualização do movimento 
Prestes no Brasil em linhas gerais e orientamos uma pesquisa no laboratório de 
computação da escola, dado que poucos têm acesso ao computador em casa, so-
bre curiosidades sobre o movimento no país. Propusemos uma discussão sobre as 
informações textuais pesquisadas, “[...] é nos textos e pelos textos que o aluno vai 
adquirir a competência de operar criativamente, com os dados armazenados, um 
tipo de saber cada vez mais raro na contemporaneidade e que precisa ser recupe-
rado” (FIORIN, 2002, p. 03).

Na sequência da atividade fizemos uma exposição de fotos, documentos com 
foco na passagem da Coluna em São Miguel, conduzindo a uma leitura das ima-
gens construindo significados diante do que já sabiam sobre a temática e dos locais 
apresentados nas fotografias. Como próprio questionamento de um aluno sobre 
o porquê dos participantes da Coluna Prestes serem chamados de revoltosos e re-
beldes, conforme pesquisaram, construímos em cartazes associações para essas 
palavras com a apresentação oral de ideias relacionadas aos fatos conhecidos por 
eles, com construção de teses sobre a Coluna Prestes. É por meio dessa interação 
textual que, segundo Pinto (apud Dionísio 2010), os “aprendizes conscientizam-se 
das habilidades e dos tipos de compreensão usados nos contextos sociais, interna-
lizando-os gradualmente, estruturando e regulando suas próprias estratégias de 
aprendizagem” (p.53).

Após todo o trabalho de envolvimento com a temática e motivação para o en-
tendimento do assunto, com a colaboração de um professor, contador de histórias 
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e pesquisador sobre a passagem da Coluna Prestes em São Miguel, levamos os alu-
nos a campo, para fazermos as narrativas andantes percorrendo todo o caminho 
feito pela coluna no município. Ouvirmos as narrativas sobre os acontecimentos 
de forma andante, começando pela região do Cantagalo, Ladeira do Engenho  por 
onde entraram os componentes da Coluna na cidade, passando pelas ruas e espa-
ços onde ocorrem fatos marcantes até por onde saíram da cidade rumo a outro 
município.

Propomos ao aluno atividades que o conduziu a promover leituras e construir 
sentidos de acordo com a intencionalidade, o público, o contexto de produção, com 
outros textos e com outras áreas de conhecimento. Portanto, para nós é cabível 
pensar no texto não apenas como pretexto para atividades de exploração gramati-
cal, como constructo formal, acabado, mas sim, pensar no texto como detentor de 
possibilidades na “sua função de ruptura no processo de compreensão da realida-
de.” (GERALDI, 2003, p.64).

Foram 15 h/a em campo utilizando o texto oral do contador como objeto de es-
cuta e leitura para os alunos. Para a realização desse trabalho, tivemos o auxílio de 
um transporte para percursos distantes. No âmbito urbano os alunos pediram para 
andarem a pé, pois o horário e clima facilitava a atividade. Outro pedido dos alunos 
foi usarem de lenços vermelhos, remetendo a uma característica da Coluna Prestes, 
pois os colunistas usavam lenços vermelhos no pescoço para marcar o movimento.

Os acontecimentos foram relatados passo a passo, com intervenções dos alu-
nos sobre o assunto, com anotações, gravações, filmagem e tiragem de fotos.  O 
contador sempre expondo as diferenças ocorridas nos espaços e mudanças ob-
servadas pelo tempo, sempre com muita empolgação, criatividade envolvendo os 
alunos e os remetendo a outro espaço a partir da imaginação.

Depois de muitas discussões, diversas leituras em diferentes formatos, sejam 
nos livros que falam sobre o assunto, nas páginas da internet, das imagens, docu-
mentos e dos lugares visitados no percurso, organização e produção de textos orais 
pelos alunos, passamos a produção de textos escritos sobre a temática, de cons-
truir narrativas com o olhar de cada um sobre os fatos. Vejamos uma das narrativas 
escritas pelos alunos:
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Texto produzido por aluno 01

Valentes Andantes

A Coluna Prestes era um grupo de homens valentes que buscavam a liberda-
de andando pelas cidades do Brasil, pois se revoltaram contra o governo au-
toritário. A Coluna se iniciou com 18 tenentes de Copacabana, se revoltando 
contra aquela opressão, por isso foram chamados de revoltosos. Eles se se-
pararam em duas partes e o lado comandado por Luís Carlos Prestes, grande 
tenente e líder dos revoltosos, quando chegaram no Ceará queriam ir para o 
Juazeiro.  Só que eles chegaram em Jaguaribe, receberam informações para 
não irem, que o temido Lampião estava lá, daí eles não foram. Decidiram ir 
pelo Rio Grande do Norte. Desceram a ladeira do engenho e chegaram no 
Cantagalo para virem por São Miguel lutar pela liberdade do povo. Quando lá 
chegaram, estavam 28 homens de São Miguel que foram se encontrar com a 
Coluna Prestes, que tinha muitos homens, para impedir a entrada na cidade 
tão pequena.
Isso foi em Fevereiro de 1926, se iniciou um conflito em nossa cidade. Para o 
Cantagalo, a Coluna tinha mandado 30 homens para reconhecer o local, com 
pouco tempo, de madrugada houve um tiroteio entres esses homens e os da 
cidade, um da Coluna morreu, mesmo assim os revoltosos não atingiram nin-
guém, pois não buscavam matar o povo.  Como a coluna tinha mais de mil 
homens, assim os de São Miguel, foram em busca de mais pessoas.
Voltaram com um pedaço, começou outra, chuva de balas, grande tiroteio, 
mas graças a algumas pedras que estavam no caminho os de São Miguel 
sobreviveram. A Coluna entrou em São Miguel, quando chegaram, um da 
coluna saiu gritando e dizendo ao povo: - Não fiquem com medo! - mas não 
adiantou alguns ainda foram pra outros sítios, se esconderem, pois estavam 
com medo.
Para saber para onde iam abriram o mapa, pois foram pela rua do cemitério, 
estavam no mercado que hoje é a biblioteca, uma mulher da coluna deu à luz 
a uma criança e morreu, batizaram a criança, e ficou em São Miguel, depois 
faleceu.
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No Riacho fundo, partiram para a casa de Casimiro. Chegando lá a mulher da 
casa matou um carneiro e várias galinhas e fez um almoço para os valentes. 
Nesse local, depois da festa de comida, chegaram os policiais vindos de Pau 
dos Ferros. No confronto morreu um jovem que foi ferido que se chamava 
Otávio. Os policiais não chegaram a entrar na casa, pois a dona não deixou, 
protegendo os revoltosos. Toda a coluna foi dali embora rumo a outras cida-
des e lutas, pois eram corajosos, valentes e guerreiros andantes em busca da 
liberdade para todos.
A cidade de São Miguel, depois voltou ao normal, ou melhor, nunca mais foi 
a mesma, pois teve que fazer uma nova história, reconstruindo a cidade que 

era uma pequena vila.

Pela narrativa exposta que trata de um relato sobre a passagem da Coluna 
Prestes por São Miguel/RN, detalhando fatos ocorridos nesse momento históri-
co, conforme ouvidos, pesquisados e imaginados, observamos que conseguimos 
oportunizar ao aluno ler e escrever considerando seu contexto sociocultural.  As 
narrativas andantes instigaram o interesse pela temática, ao desenvolvimento da 
imaginação e as associações entre o que foi narrado e o espaço dos acontecimen-
tos, conduzindo a uma produção textual melhor construída argumentativamente. 
Podemos dizer que a leitura realizada pelos alunos dos lugares por onde andou em 
diálogo com o que ouviu do contador de história foi uma etapa importante para a 
produção textual escrita. Isso porque, foi a partir daí que estes se envolveram com 
a temática, buscando em seus textos contar a história por sua ótica, como sujeitos 
ideológicos que raciocinam e argumentam sobre o que querem defender, articulan-
do seu discurso às suas intenções.

A interação social por meio da linguagem está integrada nessas narrativas, 
em um contexto sociocultural voltado para a aprendizagem, de forma a ampliar 
a perspectiva do aluno sobre situações vivenciáveis por ele, ou por sujeitos a eles 
interligados pela história e pela identidade. Em outras palavras, ampliamos o leque 
de possibilidades de experiências, trazendo o mundo para a sala de aula e levando 
o aluno a vivenciar o mundo fora, (re) conhecendo sua história e cultura, e, assim, 
valorizando-as.
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O fato de trabalhar algo da realidade deles e ainda fazê-los construtores da 
aprendizagem por meio de pesquisas, de discussões e debates sobre o assunto foi 
instigante, desafiador. Sair da sala de aula para uma aula de campo para ouvir as 
narrativas, fazendo a leitura do dito e dos locais dos acontecimentos dos fatos moti-
vou os discentes a tomarem o lugar de jornalistas que apuraram o assunto e tem o 
que dizer em suas narrativas escritas sobre o que escutaram, viram e leram.

Outro fator que percebemos como positivo foi o desenvolvimento da imagina-
ção sobre o movimento, pois nas discussões os alunos tomavam parte de defesa 
dos colunistas como heróis, outros como bandidos, saqueadores. Houve até nas 
discussões, associações bem coerentes da Coluna com os manifestantes de hoje 
em outra realidade. Portanto, definimos essa ação como produtiva em relação ao 
problema didático-pedagógico identificado. Isso tornou a proposta satisfatória, á 
medida que privilegiou o texto em suas modalidades como cerne do estudo da lín-
gua portuguesa.

Palavras	finais	

A proposta de letramento “Narrativas andantes” desenvolvida possibilitou aos 
discentes práticas de escrita associadas ao universo cultural por meio da leitura e 
produção escrita das narrativas locais. Essa oportunidade se mostrou promissora 
para o desenvolvimento de estratégias e metodologias de ensino-aprendizagem, 
mais especificamente, da língua portuguesa.

Constatamos que quando trouxemos atividades textuais que trataram sobre o 
contexto sociocultural dos alunos, houve um interesse significativo, porque foram 
oferecidas situações de aprendizagem mais focadas na realidade e na vida deles. As 
narrativas, quando trazidas para a sala de aula, oportunizaram um mundo de en-
cantamento, de imaginações e representações que tiveram a ver com a construção 
de imagens e com o estabelecimento de comparações, haja vista que é através da 
linguagem que as narrativas vão ganhando sentido em relação a um grupo do qual 
o sujeito que narra faz parte.

Assim, ir ao local dos próprios acontecimentos narrados fez a diferença para 
instigar a imaginação dos alunos para produzir as suas narrações. E ainda, utilizar 
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um momento histórico tão singular para a história do município e torná-lo conhe-
cido para os alunos proporcionou a aquisição do conhecimento de forma interdis-
ciplinar e a própria valorização da história e cultura local, tão pouco utilizada em 
nossas escolas.

Isso tornou a proposta relevante, uma vez que privilegia o letramento, a leitura 
e a produção oral e escrita, enfim o texto, como centro do estudo da língua portu-
guesa, pois trabalhamos com a linguagem em ação, com o discurso que emerge das 
relações sociais vivenciadas por sujeitos ativos, sócio e historicamente situados.
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A LEITURA DE CONTOS DE FADAS NO LETRAMENTO 
LITERÁRIO INFANTIL
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Introdução

Há séculos os contos vêm se perpetuando na imaginação de crianças e adultos, 
e trazem consigo a possibilidade de apresentar, através do simbolismo, as expe-
riências cotidianas vividas especialmente pelas crianças. As primeiras publicações 
foram produzidas no final do século XVII e durante o século XVIII. Anterior a esse 
período, não se escrevia para elas, porque não existia a “infância” propriamente 
dita. No entanto, isso passou a ser percebido quando houve a necessidade de uma 
nova concepção de família que pudesse estimular o afeto entre os seus membros, 
gerando uma maior união familiar. Por outro, isso passaria a servir também como 
meio de controle do desenvolvimento intelectual da criança e a manipulação das 
suas emoções.

De início, as crianças não foram receptoras iniciais para essas narrativas, pois 
foram coletadas através da oralidade que se encontrava presente no folclore euro-
peu. Assim, Charles Perrault e, posteriormente, os irmãos Jakob e Wilheim Grimm, 
respectivamente, na França e na Alemanha, coletaram muitos relatos orais das ca-
madas mais populares da sociedade e também da burguesia. Mais tarde, passan-
do-os para a escritura, e transformando-os em narrativas, esses relatos acabaram 
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sendo direcionados à criação da literatura oral para as crianças, os chamados con-
tos de fadas, trazendo consigo elementos narrativos como simbolismo das experi-
ências cotidianas da criança.

No Brasil, esse primeiro momento da literatura infantil chegou através de Por-
tugal, como de praxe ocorria com qualquer outra publicação até o final do século 
xIx. Logo, o acervo dessa espécie literária alcançou o espaço escolar, pois se care-
cia, “em especial de um projeto educativo e ideológico que via no texto infantil e na 
escola aliados imprescindíveis para a formação de cidadãos”. Com isso, “a literatura 
infantil se engajava como instrumento de um projeto nacionalista que dava lugar ao 
discurso otimista da classe dominante.” (LAJOLO; ZILBERMAN, 2002, p. 32).

A partir do século xIx, a literatura produzida para crianças traz uma preocu-
pação com a correção de linguagem. Além de fornecer exemplos de qualidades, 
sentimentos, atitudes e valores a serinteriorizado pelas mesmas, outro valor a ser 
assimilado e manifestado com limpidez através do texto seria o perfeccionismo 
com a linguagem. Logo, abrem-se novos caminhos para escrever histórias numa 
linguagem que realmente interessasse às crianças.

Nos últimos anos do século xx, a literatura infantil produzida tomou outros ca-
minhos e aproximou as crianças das diversas experiências com a linguagem e com 
os sentidos. Sabendo disso, Cademartori considera que:

A importância da literatura infantil na formação de pequenos leitores 
consolidou-se, integrando a pauta das políticas públicas de educação e 
cultura. Se ainda estamos longe de constituir um país de leitores, se os 
problemas da qualidade da educação fundamental são grandes e per-
sistentes, a escola e o gênero, no entanto, já não são os mesmos que 
eram. (CADEMARTORI, 2010, p. 9).

Sendo assim, a leitura é um fator determinante na formação social do aluno, 
principalmente, por estar ligada a sua capacidade de ler para aprender e compreen-
der o mundo através da literatura infantil, tornando-o mais crítico e reflexivo frente 
à realidade que atua nas diversas possibilidades de compreensão como forma de 
linguagem.

No presente trabalho, pretende-se demonstrar um estudo de caso sobre a prá-
tica da leitura de contos de fadas em sala de aula. Com isso, o objetivo é observar 
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como esta prática se configura como ferramenta pedagógica para o letramento na 
educação infantil. Para fazer frente a essa situação, apresenta-se uma perspectiva 
de trabalho acerca da formação do leitor e dos modos como a atividade com a leitura 
pode ser desenvolvida, visando também o letramento literário a partir de algumas 
indagações relacionadas: Como a prática de leitura é executada? Que repertório é 
utilizado pelo professor que utiliza a prática de leitura na sua sala de aula? Para isso, 
recorre-se ao pensamento teórico de estudiosos como Lajolo e Zilberman (2002), 
Cosson (2006), Bajard (2005), Zumthor (2007), Bettelheim (2011), Zilberman (2003), 
Cademartori (2010), Costa (2007) e Soares (2005), e analisar-se-ão os resultados de 
sua aplicação em uma turma de 5º. Ano Ensino Fundamental I, em uma escola pri-
vada da cidade de Natal-RN, principalmente a partir dos textos de Elie Bajard e Paul 
Zumthor, classificados como base textual-literária do processo de prática de leitu-
ra. Com isso, pretende-se demonstrar como tal atividade constitui subsídio para a 
prática de letramento a partir da análise de uma realidade de prática de leitura na 
escola refletida à luz dos referenciais teóricos.

A origem dos contos de fadas

A partir da Idade Moderna muitas das narrativas foram transmitidas pelos 
povos, oriundas da fusão dos mitos antigos com representações e mentalidades 
conservadas, sobretudo, na cultura popular. Historicamente, os contos surgem na 
França no século xVII, foram escritas histórias que aos poucos se tornaram literatu-
ra apropriada à infância. Dentre as quais, as Fábulas, de La Fontaine, As Aventuras 
de Telêmaco, de Fénelon, e os Contos da Mamãe Ganso, cujo título original era His-
tórias ou narrativas do tempo passado com moralidades, por Charles Perrault, em 
1697. Sobre este, costuma-se afirmar que “seu livro provoca também uma preferên-
cia inaudita pelo conto de fadas, literarizando uma produção até aquele momento 
de natureza popular e circulação oral, adotada doravante como principal leitura in-
fantil.” (LAJOLO E ZILBERMAN, 2002, p. 16).

Desse modo, a origem popular dos contos enfoca os heróis que, em situação 
de inferioridade, somente com ajuda de elementos mágicos conseguem superar as 
dificuldades. Isso, no espaço da escola permite o trabalho com a imaginação das 
crianças e o desejo de responder a alguns dilemas que trazem uma discussão mora-
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lizante. Da mesma forma, os contos populares apresentam soluções para possíveis 
conflitos, todavia, com raríssimas exceções, a superação dos obstáculos pelo herói 
torna-se, ao final, uma realidade. Assim, determinar a sua origem não é tão impor-
tante como estabelecer as formas de transmissão que estas narrativas vêm se di-
fundindo com o passar dos séculos e identificando os elementos de transformação 
e compatíveis com o momento histórico. Pensando assim, cada conto poderia ser 
visto como um produto de uma cultura cujos usos, costumes e mentalidade são 
refletidos nas narrativas.

Por isso, é nesse cenário que:

No século xIx inicia-se pela repetição dos caminhos bem-sucedidos: os 
irmãos Grimm, em 1812, editam a coleção de contos de fadas que, dado 
o êxito obtido, converte-se de certo modo, em sinônimo de literatura 
para crianças. A partir de então, esta define com maiorsegurança os ti-
pos de livros que agradam mais aos pequenos leitores e determina me-
lhor suas principais linhas de ação. (LAJOLO; ZILBERMAN, 2002, p. 20).

Pensando nisso, a arte da narrativa é uma das mais antigas práticas do homem, 

recheadas de conflitos, histórias fantásticas, aventuras e que muitas vezes não eram 

apresentados por crianças. Porém, “foi essencial para a cooperação e a sobrevivência 

dos primeiros grupos de caçadores e coletores”. Com isso, “uma troca de informações 

ao menos, possivelmente fazendo uso não só da palavra como de outros sons, gestos 

e mímica.” (CADEMARTORI, 2010, p. 16).

Contudo, muitos destes contos sofreram modificações na passagem para a es-
crita, pois acompanhavam as transformações que surgiam na sociedade, entretanto 
mantiveram muitos dos ensinamentos que faziam parte da memória dos povos que 
os conheciam. Surgidos da tradição popular, o fato é que esses contos continuam 
presentes em nosso imaginário, com elementos básicos que não variam indepen-
dente da versão apresentada. Sob este aspecto, podemos imaginar no simbolismo 
dos contos de fadas como algo universal e de suma importância para a formação do 
desenvolvimento emocional infantil.
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Contos de fadas no letramento literário

Na primeira metade do século xVIII, a relação entre a literatura para crianças 
e a escola vem sendo observada a partir da ‘construção’ da ideia de infância. Dessa 
forma, contar histórias para as crianças passa a obter maior atenção dos diversos 
saberes, em especial na pedagogia, e, assim, distinguindo-se das demais histórias 
infantis pelas suas principais características como o uso da magia e do encantamen-
to.

No Brasil, esse cenário do imaginário coletivo apresentado nas histórias para 
crianças tem sido a escola, um espaço propício para mediação da leitura e a forma-
ção de novos leitores. Afinal, o livro, as histórias e os contos de fadas são represen-
tados pelas crianças como agentes de transformação. Eles proporcionam habilida-
des novas ao pensamento reflexivo, sua criatividade e o desejo de liberdade que se 
tem caracterizado pelas brincadeiras vivenciadas no seu espaço infantil.

Nesse sentido, a literatura infantil e juvenil, no Brasil, teve um divisor de águas 
com Monteiro Lobato, em 1920. Isso se deu através dos inúmeros títulos voltados 
à produção de contos de fadas e voltados ao público infantil. Tais publicações vêm 
influenciando autores do nosso tempo como Ana Maria Machado, Ziraldo, Elias José, 
Tatiana Belinky, Sylvia Orthof, Lygia Bojunga Nunes e Ruth Rocha. Embora as escolas 
já promovessem a leitura de valor literário, conhecida do público, ao lado de outras 
obras também chamadas de literatura, a finalidade era sempre pedagógica. Para 
tanto, antes como atualmente, o trabalho com literatura deve contar com o profes-
sor apto “à escolha de obras apropriadas ao leitor infantil; ao emprego dos recur-
sos metodológicos eficazes que estimulem a leitura, suscitando a compreensão das 
obras e a verbalização, pelos alunos, do sentido apreendido.” (COSTA, 2007, p. 41).

Dessa maneira, os contos de fadas no letramento literário passam a serem fon-
tes de prazer tanto para os que ouvem quanto para os que possam representá-lo 
através das suas emoções, sentimentos e simbolismos retratados por suas práticas 
sociais. Portanto, torna-se fundamental que os educadores vejam os alunos como 
parte essencial desse processo de interação do texto-leitor. Assim, “ler implica troca 
de sentidos não só entre o escritor e leitor, mas também com a sociedade onde am-
bos estão localizados, pois os sentidos são os resultados de compartilhamentos de 
visões de mundo entre o tempo e o espaço.” (COSSON, 2006, p. 27).
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Para isso, se faz importante perceber o envolvimento que a leitura propor-
ciona através das palavras e assegura o seu domínio num processo de educação 
literária que aos poucos vai se fortalecendo, e assim, ampliando suas perspectivas 
de atuação através da sua aquisição da habilidade de ler e escrever que por si só 
não constituiria letramento. Com isso, “letramento é, pois, o resultado da ação de 
ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire um 
grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita.” 
(SOARES, 2005, p. 18).

A partir desse conceito é possível compreender a especificidade que ele assu-
me no âmbito da literatura. Por isso, devemos compreender que:

O letramento literário é uma prática social e, como tal, responsabilidade 
da escola. A questão a ser enfrentada não é se a escola deve ou não es-
colarizar a literatura, com bem nos alerta Magda Soares, mas sim como 
fazer essa escolarização sem descaracterizá-la, sem transformá-la em 
um simulacro de simesma que mais nega do que confirma seu poder de 
humanização. (COSSON, 2006, p. 23).

Assim, percebemos o quanto é importante que esse encontro da criança com 
os textos literários proporcione elementos significativos para sua formação como 
bons leitores, principalmente, pela relação que o leitor terá com a obra lida, dando 
significado à leitura absolvida e ampliando os significados para novas experiências 
com o mundo ao seu redor. Isso se justifica porque o “letramento não é pura e 
simplesmente um conjunto de habilidades individuais; é um conjunto de práticas 
sociais ligadas à leitura e à escrita em que indivíduos se envolvem em seu contexto 
social.” (Soares, 2005, p. 72).

É a partir dessa perspectiva multidisciplinar que se torna possível analisar e 
compreender a importância dos contos de fadas não apenas histórico e literário, 
mas como parte integrante do patrimônio cultural da humanidade, que com o pas-
sar do tempo tornou-se uma verdadeira riqueza dos nossos antepassados e que 
através do nosso contributo se manterá presente em nossas emoções e perpetuará 
ao longo das novas gerações.
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A prática de leitura na sala de aula

Como forma de verificar a teoria apresentada na ‘roda de leitura’, foi realizada 
a pesquisa com uma turma de alunos nas séries finais do Ensino Fundamental I (5º 
ano) em uma escola privada na cidade de Natal-RN. Com a participação de trinta (30) 
alunos, compreendidos na faixa etária entre 09 a 10 anos. Eles foram observados 
durante duas sessões de prática com a leitura para que todos os alunos da turma 
pudessem participar da presente pesquisa. Essas sessões foram sempre direciona-
das e acompanhadas pela professora responsável por estes encontros semanais 
durante a aula de cinquenta (50) minutos, na chamada Sala de Leitura.

Durante a observação foi interessante perceber que todos na escola demons-
travam interesse e disponibilidade em participar da pesquisa. Primeiramente, a co-
ordenação da escola prontamente se colocou à disposição e, ao mesmo tempo, 
despertou interesse em saber o resultado da pesquisa. Por sua vez, a professora 
responsável pela execução do projeto da ‘Roda de leitura’ em nenhum momento 
se negou a participar da pesquisa, juntamente com a professora da turma do 5º 
ano, que demonstrou interesse em contribuir caso fosse necessário para que as 
informações sobre o desenvolvimento da leitura com a sua turma contribuíssem na 
melhoria do aprendizado coletivo.

No entanto, de todos os interesses aqui mencionados, os alunos eram os que 
mais queriam participar da pesquisa. Isso ocorreu, principalmente após serem co-
municados pela professora da sala de leitura e pelo pesquisador sobre a impor-
tância daquele trabalho para o aprendizado e o conhecimento que essa atividade 
traria para os leitores que dela compartilham e, especialmente, por terem sido os 
escolhidos de toda a Escola para esse momento. Logo, os alunos demonstravam 
interesse na participação das atividades da aula e sequer percebiam que o pesqui-
sador estava em sala observando o envolvimento de todos e também observando 
as práticas de leitura vivenciadas na formação do leitor. Podemos afirmar, portanto, 
que também nesse espaço de prática de leitura “o envolvimento de alunos e profes-
sores nas atividades mostrava que o letramento literário preconizado pelo método 
era um novo caminho que se abria ao ensino de literatura na escola.” (COSSON, 
2006, p. 75). Na situação acompanhada foram utilizadas, após as duas sessões de 
observação, in loco, a aplicação de questionários tanto para os alunos quanto para 



460

XXVI Jornada do Gelne

o professor da sala de leitura. Os alunos responderam questões objetivas acerca 
da leitura e sobre a importância da ‘Roda de leitura’ na sua escola. Enquanto isso, o 
professor respondeu questões objetivas e subjetivas acerca da leitura, suas práticas 
literárias, estratégias de motivação, as mudanças que essa atividade traz para a sala 
de aula e, especialmente, para os alunos.

Para Bajard (2005), atraído pela voz do professor, o aluno pode experimentar 
o prazer do texto antes de gastar a energia para lê-lo. Permitindo ao aluno a pos-
sibilidade de respirar um novo contexto, que suscitará um esforço coletivo e abrirá 
novos caminhos para novas histórias que assumirão o papel fundamental durante 
a sua execução ao assumir os diferentes momentos de prazer priorizados no texto 
literário e enraizados na sua dimensão lúdica.Pensando nisso, as narrativas ofere-
cem a possibilidade de retomar o lugar de origem. Pois, “a história tem evidente 
sentido conformista, mostrando a sabedoria dos mais idosos e o valor da acomo-
dação e segurança.” (LAJOLO e ZILBERMAN, 2002, p. 60). De modo que, aos poucos 
é proposta com muita criatividade perante o leitor através dos contadores de histó-
rias como forma de estabelecer novos comportamentos e valores, que configuram 
como características marcantes diante da relação entre o propósito das narrativas 
e o papel que essa modalidade narrativa assumirá no futuro.

Nos últimos anos a arte de contar histórias vem sido apropriada não apenas 
por professores, mas por pessoas de diversos setores da nossa sociedade, que se 
encontram para partilhar conhecimento e assuntos de interesse coletivo através 
das narrativas. Para isso, não existe uma regra propriamente dita, mas é preciso 
saber que tais narrativas são adquiridas através do tempo e que aos poucos se 
aprimorou como uma arte popular. Pois, ao estabelecer uma linguagem universal 
e uma estrutura simples, as narrativas são capazes de transmitir sensações que 
representam o estilo do leitor e favorece o objetivo de desmitificar o conhecimento 
contido em cada trecho da história e em cada elemento da narrativa. Nesse cenário, 
o espaço escolar torna-se essencial para os contadores de histórias que, ao pensar 
no coletivo, na leitura partilhada e no professor como um leitor e formador de leito-
res, vem reforçar as palavras de um texto e o aproxima do mundo.
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A leitura em voz alta

Como mencionamos anteriormente, a partir da observação iniciada na sala 
de leitura, o leitor é estimulado à curiosidade e não elimina o acesso aos novos co-
nhecimentos, mas assimila novas informações e populariza a leitura como função 
comunicativa.Para isso, é importante o papel da professora ao conduzir todos os 
passos para a realização de uma boa leitura por parte dos alunos. Na turma pes-
quisada, os alunos socializam com a turma o livro escolhido para a leitura e o apre-
sentam a todos. Neste momento de socialização, todos os alunos praticamente dão 
início a uma disputa de quem vai ler por primeiro. Desse modo, é preciso reforçar 
algumas regras de leitura para que os demais colegas não tenham dificuldades de 
serem escutados e o respeito entre todos seja uma das estratégias para que essa 
prática chegue a toda turma.

Desse modo, essa prática de leitura vai revelando a sua relação com outros 
aspectos da escrita que permeiam as transformações sociais que as crianças ad-
quirem durante a sua aprendizagem através dos métodos de leitura que funcionam 
como uma transposição de signos. Para isso, “A voz alta liberada pela decifração se 
torna necessária à leitura; precedendo a compreensão, ela permite o surgimento 
do sentido.” (BAJARD, 2005, p. 35).Nesse sentido a leitura em voz alta reforça o seu 
papel ao relacionar-se com o projeto da ‘Roda de leitura’, principalmente pela prá-
tica discursiva que essa atividade oferece aos que dela participam e impulsionam 
uma melhor compreensão do texto escrito. É o que afirma uma aluna ao justificar a 
escolha da obra compartilhada: “eu escolhi este livro pelas rimas de que tanto gosto 
e pelos sons que chamam a atenção”.

É nesse cenário que:

Um texto seja reconhecido por poético (literário) ou não depende do 
sentimento que nosso corpo tem. Necessidade para produzir seus efei-
tos; isto é, para nos dar prazer. É este, a meu ver, um critério absoluto. 
Quando não há prazer – ou ele cessa – o texto muda de natureza. (ZUM-
THOR, 2007, p. 35).
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Desse modo, se o prazer está atrelado ao conceito de “poético”, é importante 
que essa leitura seja sensível a todos que escutam e trazem na sua construção tex-
tual a sensibilização de quem o conta, embora o cenário pesquisado seja favorecido 
a partir do momento em que o gênero textual proposto toma outros sentidos. É o 
que nos relata a professora da sala de leitura ao ser perguntada sobre que estraté-
gias de leitura dos contos de fadas são utilizadas para conseguir chamar a atenção 
dos seus alunos? Ela afirma que: ‘os alunos ficam empolgados quando se trata de 
histórias imaginárias’ e comenta que ‘os contos de fadas lhes proporcionam isso 
através das suas narrativas’.

Na sequência, a professora é questionada sobre A leitura literária acontece 
diariamente na sala de aula e como é aceitação desta prática pelos demais profes-
sores? E ela afirma que ‘sim, na nossa prática pedagógica a leitura está inserida em 
todos os momentos em sala de aula’ e ‘os demais professores veem como necessá-
rio esse processo de formação entre a escrita e o oral’. De modo que, a turma nas 
quais o professor usa a prática de leitura é identificada pelo uso do contar (dizer) e 
da leitura (ler). Embora, sejam eventos distintos como forma de interpretação dos 
resultados de uma construção dos sentidos para sua melhor compreensão.

A esse respeito, Bajard (2005, p. 77) afirma:

Ler e dizer são duas atividades distintas e cada uma delas não pressu-
põe a presença da outra. O dizer poderá avaliar uma leitura cada vez que 
for relacionado a ela. Assim o professor deverá se assegurar de que o 
dizer não resulta de um conhecimento de cor do texto, mas exige uma 
leitura. [...] a leitura é uma atividade silenciosa e invisível, que não pode, 
portanto ser avaliada de modo direto, mas somente por seus efeitos. 
(BAJARD, 2005, p. 77).

Desse modo, o papel do enunciador é fundamental para uma melhor compre-
ensão do texto lido e que ao mesmo tempo pode provocar mudanças ao interpretar 
os resultados e valorizar sua função social. Como nos revela a professora ao ser 
questionada como tem sido a participação dos pais na promoção da prática de lei-
tura com os filhos em casa? E ela afirma que ‘sim, alguns inclusive me procuram para 
conversar sobre as obras trabalhadas e dão sugestões’ e ‘como os filhos conseguem 
envolvê-los nas práticas de leitura e que também estão adquirindo esse hábito de 
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leitura em casa’. Sendo assim, “perguntar se é preciso começar a aprendizagem da 
leitura ao mesmo tempo, ou antes, da escrita, é formular uma falsa questão, uma 
vez que não é a escola que decide, mas a vida.” (BAJARD, 2005, p. 78).

O papel da performance como ação vocal

Levando em consideração os diferentes modos que o texto narrativo é transmi-
tido, se faz necessário perceber claramente aquilo que define essa transmissão vo-
cal por meio da sua compreensão. Para isso, é importante observar como o público 
recebe essa narrativa. Desse modo é possível identificarmos a presença do sujeito 
narrador não necessariamente através da leitura, mas através dos sentidos em sua 
significação corporal por meio dos gestos, olhares, audição, expressões e do pró-
prio corpo. Como fruto de uma aprendizagem que aos poucos vem se construindo 
como ferramentas de conhecimento, afinal “a performance é então um momento 
da recepção: momento privilegiado, em que um enunciado é realmente recebido.” 
(ZUMTHOR, 2007, p. 50).

Diante disso, a observação na sala de leitura perpassa pela ação performática 
da professora que vem se utilizando da oralidade e o apoio do texto para expres-
sar a emanação do corpo que se torna uma grande motivação da energia coletiva. 
Como nos revela a professora ao ser questionada como você consegue perceber 
que a leitura trouxe mudanças para a sua turma? E ela afirma que ‘as transforma-
ções são de atitudes na sala de leitura, pois quando eles chegam inicialmente falam 
o que desejam, dizem o porquê daquela leitura chamou sua atenção’ e ‘em seguida, 
eles falam o que já leram e o que agradou ou não, especialmente pelas entonações 
utilizadas no texto’. Como também, ‘os gestos e as vestimentas que são utilizadas 
para explorar sua criatividade e todo seu imaginário’.

Sendo assim, entendemos a importância do espaço escolar para a contação de 
histórias, principalmente, pela afirmação de uma das alunas da turma sobre o que 
ela acha dessa atividade na escola. Ela responde: ‘Eu leio mais na Roda de leitura, 
pois não tenho livros em casa, apenas de adultos’. Além disso, a aluna acrescenta 
aspectos importantes da prática de leitura na escola: ‘as mensagens moralizantes 
que os contos de fadas nos trazem’ e ‘que muitas vezes em casa não temos toda 
essa magia que a nossa professora nos presenteia’. Estes aspectos, portanto, são 
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inerentes ao fazer do sujeito que transmite ou conduz a sessão com o texto literá-
rio, pois “a maneira pela qual é lido o texto literário é que lhe confere seu estatuto 
estético; a leitura se define, ao mesmo tempo, como absorção e criação, processo 
de trocas dinâmicas que constituem a obra na consciência do leitor.” (ZUMTHOR, 
2007, p. 51).

De modo que se possa dar ao texto toda sua potencialidade em que o ouvin-
te ou leitor encontra a obra. Nessa performance processada por uma ação vocal, 
a professora relata que ‘diante de cada apresentação vai dando o direcionamento 
adequado e realizando correções a leitura feita pelos alunos, especialmente, com 
relação as entonações as frases lidas no seu determinado tempo’. E ainda destaca: 
‘o efeito que os vocativos exercem para o chamamento de todos que recebem o tex-
to, e logo, não perda de vista o silêncio envolvente que essa leitura pode oferecer a 
cada estrofe apresentada’.

Sabendo disso, ressaltamos que:

Ao ato de ler integra-se um desejo de restabelecer a unidade da perfor-
mance, essa unidade perdida de nós, de restituir a plenitude – por um 
exercício pessoal, a postura, o ritmo respiratório, pela imaginação. Esse 
esforço espontâneo, em vista da reconstituição da unidade, é insepará-
vel da procura do prazer. (ZUMTHOR, 2007, p. 67).

Aos poucos, essa ideia é muito interessante, pois trabalha a importância do 
prazer para o leitor através de algumas estratégias utilizadas pela professora para 
fazer a narrativa chegar ao seu público. Ao ponto de o leitor ser envolvido neste jogo 
de linguagens que constituem um passo decisivo para gerar sempre mais o prazer 
literário através dos contos de fadas no letramento infantil.

Considerações	finais

A presença da leitura narrativa em nossas vidas demonstra o quanto somos 
privilegiados por aproximarmos o mundo imaginário ao real. De modo que, as nar-
rativas fazem com que a socialização do gênero ‘contos’ pudesse corresponder às 
necessidades do público infantil. Apesar de estar sempre relacionado à análise dos 
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comportamentos sociais e individuais, apresentou-se como narrativa moralizante 
que faz alusão às inúmeras alegorias e aos acontecimentos reais.

Na perspectiva de observar como essa prática de leitura se configura como fer-
ramenta pedagógica para o letramento na educação infantil, foi possível vislumbrar 
os caminhos percorridos pela professora da ‘sala de leitura’ na formação do leitor 
e os modos como essa atividade de leitura é desenvolvida. Presenciamos com isso, 
a oportunidade dada aos alunos para ampliar sua criatividade e melhorar o relacio-
namento entre professor e aluno; tudo isso a partir de uma visão crítica do mundo 
como forma de prepará-los para uma sociedade mais comprometida com o gosto 
pela leitura.

As situações relatadas demonstram a importância do espaço escolar como ce-
nário propício para o trabalho com a oralidade e a escrita. Por outro lado é compre-
ensível a opinião da professora em reconhecer que o ensino da leitura na escola é 
deficitário. Ela chama a atenção, em especial, para o tratamento dado com relação 
ao espaço denominado ‘sala de leitura’ que ‘precisa ser ampliado e mais atraente 
para os seus alunos’ e ‘sem perder as características do encantamento e da fanta-
sia’. E chama a atenção também para a necessidade de ‘aquisição de novas edições 
de livros que caracterizem o gênero contos de fadas, para que a atenção ao leitor 
seja respeitada’. Porém, são inúmeros os esforços para que sejam solucionadas tais 
dificuldades, pois a motivação exercida pela professora parece nunca ceder ao am-
biente inadequado ou a qualquer outro tipo de dificuldade no exercício dessa ativi-
dade.

Esperamos que isso não seja motivo para acomodação dos promotores da lei-
tura nem tampouco premissa que sustente a ineficiência e negligência de quem 
deve promover, no caso dos espaços públicos, por exemplo, o acesso satisfatório 
dos leitores em formação aos materiais e ambientes de que devem dispor nesse 
processo fundamental de suas formações intelectuais e cidadãs. Como sabemos, a 
formação do leitor é atribuição primordial da escola e, para tanto, nesse processo 
é imprescindível a inserção de atividades nas quais se presencie o papel da perfor-
mance como ação vocal pela qual o texto poeticamente é transmitindo, conforme 
assegura Zumthor (2007). Na situação observada no espaço escolar os alunos con-
seguiram ir além da oralidade e impulsionados por sentimentos e sensações foram 
construtores de uma ponte segura para a literatura infantil em suas vidas.
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De modo que, a informação transmitida faz parte de um cenário historicamen-
te anunciado e que pode funcionar como a voz do narrador-professor, que sabe 
respeitar as suas necessidades, culturas e direitos que configuram como instrumen-
tos na sociedade multiculturais comprometidos com grande parte dos leitores do 
século xxI através das suas experiências com o mundo ao seu redor.Esses fatos re-
vitalizam o empenho da formação de leitores através dos textos renovados a partir 
da criatividade infantil e favorece ao mesmo tempo as transformações vividas por 
meio das narrativas dos contos de fadas permitidas através de “uma representação 
visível, concreta e simultânea de todas as facetas que constituem o universo da 
criança.” (ZILBERMAN, 2003, p. 138).

Por essa razão, as questões apresentadas para a realização desse artigo se vê 
no compromisso de mencionar a importância na formação de leitores competentes 
na leitura de textos literários destinados às crianças.

Referências

BAJARD, Elie. Ler	e	dizer: Compreensão e comunicação do texto escrito. São Paulo, Cortez, 2005.
CADEMARTORI, Ligia. O que é literatura infantil. São Paulo: Brasiliense, 2010.
COSSON, Rildo. Letramento	literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2006.
COSTA, Marta Morais da. Metodologia do ensino da literatura infantil. Curitiba: Ibpex, 2007.
LAJOLO, Marisa. ZILBERMAN, Regina. Literatura infantil brasileira: história e histórias. São Paulo: 
Ática, 2002.
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.
ZILBERMAN, Regina. A literatura infantil na escola. São Paulo: Global, 2003.
ZUMTHOR, Paul. Performance,	recepção,	leitura. São Paulo: Cosac Naify, 2007.



467

SimPóSio TEmáTiCo

A LEITURA DOS NATIVOS DIGITAIS: UMA ABORDAGEM 
PSICOLINGUÍSTICA

JOANA ANGéLICA DA SILVA DE SOUzA
EDUARDO kENEDy NUNES AREAS

Introdução

O presente artigo tem como objetivo apresentar as consequências, do ponto 
de vista cognitivo, do uso excessivo de Internet e outras ferramentas digitais para as 
atividades de leitura e compreensão de textos. A escolha pelo tema do impacto da 
Internet para a leitura se dá pelo fato de que estamos ficando conectados cada vez 
mais horas por dia. Já o interesse pela compreensão de textos surge da observação 
da falta de proficiência nas tarefas de leitura em praticamente todas as camadas 
socioculturais no Brasil.

Nas últimas décadas, o uso de tecnologias como computadores, tablets e ce-
lulares do tipo smartphone se intensificou e se popularizou em todas as camadas 
sociais e faixas etárias, no Brasil e em diversos outros países. Segundo dados do 
IBGE, “No Brasil, o percentual de pessoas de 10 anos ou mais de idade que acessa-
ram a Internet passou de 20,9% (31,9 milhões) em 2005 para 46,5% (77,7 milhões) 
em 2011” (IBGE, 2011).

A tendência é que tais números aumentem a cada dia, já que as crianças que 
nascem agora já ficam imersas no universo digital desde a primeira infância e suas 
vidas e atividades cotidianas estão profundamente ligadas aos meios digitais e à 
Internet. Nesse sentido, Prensky (2001) inaugura, em seu artigo Digital	Natives,	Digi-
tal Immigrants, o termo “nativos digitais” para se referir à parcela da população que 
nasceu e cresceu já dentro dessa nova lógica da vida social. Para ele, essas pessoas 
das gerações mais jovens com acesso diário aos meios digitais interagem com o 
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mundo e com o conhecimento de forma mais dinâmica, rápida e menos linear que 
as pessoas que nasceram antes, os chamados “imigrantes digitais”.

Para alguns autores (SMALL, 2009; CARR, 2011), esse cenário de uso exacerba-
do de tecnologias virtuais é preocupante, sobretudo no que se refere às diferenças 
da leitura em meio digital e em papel.

Uma página de texto on-line vista através da tela de um computador 
pode parecer similar a uma página de texto impresso. Mas rolar ou cli-
car através de um documento da web envolve ações físicas e estímulos 
sensoriais muito diferentes daqueles envolvidos em segurar e virar as 
páginas de um livro ou uma revista. Pesquisas1 mostraram que o ato 
cognitivo de ler se baseia não apenas no sentido da visão, mas também 
no tato. É tátil assim como visual. (CARR, 2011, p. 129)

Pesquisas recentes (SMALL, 2009; CARR, 2011) têm demonstrado através, in-
clusive, de técnicas refinadas de neuroimagem que o nosso cérebro se comporta de 
forma diferente em ambientes virtuais, em comparação com a interação física com 
o mundo real, e, mais do que isso, que ele é fisicamente alterado de acordo com as 
habilidades que desenvolvemos nesses ambientes digitais. Na realidade, toda expe-
riência realizada de forma repetida influencia nossas sinapses devido à propriedade 
do cérebro denominada plasticidade cerebral ou neuroplasticidade.

Para Carr (2009), estamos presenciando o surgimento de uma geração de leito-
res superficiais, como sugere o próprio título do seu livro, A	geração	superficial:	o	que	
a	internet	está	fazendo	com	os	nossos	cérebros,	que reúne diversas pesquisas sobre 
o tema. Visões catastróficas ou demasiadamente esperançosas à parte, o que se 
conclui é que há uma evidente necessidade de que voltemos nosso pensamento e 
nossos esforços enquanto estudiosos da linguagem e da mente para entender em 
que medida esse cenário está afetando nossa cognição.

No presente artigo, focaremos na questão da leitura e da compreensão de 
textos e tal escolha se deve ao fato de que podemos observar no meio pedagógico 

1. Anne Mangen, “Hypertext Fiction Reading: Haptics and Immersion”, Journal of Research in Reading, 
31 no. 4 [2008]; 404-19.
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uma crescente preocupação com o desenvolvimento da habilidade da leitura desde 
as séries iniciais da formação dos alunos. Para a área pedagógica e, portanto, para 
a sociedade em geral, os estudos de Psicolinguística que se voltam para os aspec-
tos cognitivos da leitura são aliados essenciais. É justamente nessa parceria que 
encontramos a justificativa para a escolha do tema e da linha teórica que norteia o 
presente trabalho. Pois, conforme já dito, a leitura é um dos desafios da pedagogia 
e da formação de professores, como salienta Morais (1996):

(...) a leitura é indiscutivelmente um problema da sociedade. O desenvol-
vimento econômico é condicionado pela possibilidade que terão todos 
os homens e mulheres ativas (e não apenas certas camadas sociais) de 
tratar a informação escrita de uma maneira eficaz. (MORAIS, 1996. pp. 
19-20).

Sendo assim, descreveremos a revisão da literatura sobre leitura, a partir do 
escopo teórico da psicolinguística, relacionando ao tema do impacto cognitivo da 
Internet. Em seguida, apresentaremos o experimento realizado, bem como seus re-
sultados e a análise dos dados coletados. Por fim, indicaremos o que os resultados 
obtidos sugerem e como esperamos que a presente pesquisa contribua para futu-
ros estudos que relacionam o uso de Internet à habilidade leitora.

Revisão da literatura

O presente trabalho se insere no escopo teórico da Psicolinguística Experimen-
tal (CABRAL, 1986), que caminha no sentido de estabelecer interconexões com di-
versas outras áreas do conhecimento e tem como base os estudos de Psicologia 
voltados para a cognição humana, de onde herda a metodologia experimental para 
a obtenção de dados.

No que se refere à leitura, existem duas abordagens principais para o estudo 
do processamento do texto escrito: a abordagem cognitiva e a abordagem global. 
A abordagem cognitiva se centra na visão de que a decodificação é a etapa mais 
importante do processo de aprendizagem da leitura e é utilizada por autores como 
CABRAL (1986; 2003), MORAIS (1996), CAPOVILLA (2004) e DEHAENE (2009), que ar-
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gumentam que antes de a criança compreender o que lê, é preciso que ela domine a 
identificação de letras, sílabas e palavras e consiga fazer a correlação entre as unida-
des mínimas da escrita e da fala. Já a abordagem global, utilizada por FOUCAMBERT 
(1994) e SMITH (2003), centra-se na importância dos sentidos prévios construídos 
pelo leitor, na construção do conhecimento durante a leitura e na interatividade do 
processo de ler. Ambas as propostas serão consideradas na presente pesquisa a fim 
de fornecer um escopo teórico mais abrangente para nossas análises.

A capacidade de ler é uma forma específica da capacidade da mente de trans-
formar representações de entrada (input) em representações de saída (output), ou 
seja, transformar um determinado estímulo visual em representação fonológica na 
forma de informação a ser utilizada pelo resto do sistema cognitivo. É importante 
ressaltar que ainda que o objetivo do ato de ler seja a compreensão, não se pode 
dizer que os processos de ler e compreender se identificam, pois a decodificação do 
material escrito e transformação em matéria fonológica é parte imprescindível do 
ato de ler. Nas palavras de Morais, “a leitura não atinge seu objetivo sem compreen-
são, todavia os processos específicos da leitura não são processos de compreensão, 
mas que levam à compreensão” (MORAIS, 1996, p. 114).

(...) competências lexicais (isto é, nosso conhecimento do sentido das 
palavras), além de processos de análise sintática e de integração semân-
tica; utilizamos até nosso conhecimento de mundo, nossa experiência 
pessoal, mas todos esses processos e conhecimentos também atuam 
quando compreendemos a linguagem falada. Processos e conhecimen-
tos desse tipo são desenvolvidos na criança bem antes que ela aprenda 
a ler. (MORAIS, 1996, p. 114)

Nos últimos anos, os avanços tecnológicos na área de neuroimagem permi-
tiram que os neurocientistas verificassem com precisão áreas do cérebro que são 
ativadas durante a atividade de leitura e, como consequência, estamos dando pas-
sos mais largos no sentido de compreender as engrenagens dessa tão complexa 
atividade humana, conforme nos explica Dehaene (2009):

Advances in psychology and neuroscience over the last twenty years 
have begun to unravel the principles underlying the brain’s reading cir-
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cuits. (…) On this empirical ground, a theory of reading is materializing. It 
postulates that the brain circuitry inherited from our primate evolution 
can be co-opted to the task of recognizing printed words. (DEHAENE, 
2009, p. 482)3

Como já dito, a leitura é uma atividade de alta complexidade, que envolve di-
versos aspectos da cognição humana, tais como a linguagem, a memória, o pensa-
mento, a inteligência e a percepção (ADAMS, 1999; GARROD, DANEMAN, 2003). É im-
portante pontuar também que na leitura satisfatória de um texto estão envolvidos 
quatro processos básicos: decodificação, compreensão, interpretação e retenção 
(CABRAL, 1986). Dentro desses quatro processos, existem diversos subprocessos, 
conforme podemos depreender pelo excerto a seguir:

Os subprocessos que constituem o ato da leitura (considerando textos de 
prosa) vão desde as fixações precedidas e seguidas dos movimentos em 
sacadas, reconhecimento da palavra, enfatiamento de unidades básicas 
de significação na sentença, captação das funções das entidades que as 
compõem e de seu relacionamento, apropriação do sentido adequado das 
palavras ao contexto, com eliminação de outros sentidos possíveis (polissê-
micos ou ambíguos), relacionamento das significações entre as sentenças, 
utilização de todos os elementos correferenciais e, finalmente, as inferên-
cias que darão unidade ao texto em exame. Resumidamente, poderemos 
dizer que há quatro etapas decisivas no processo da leitura: decodificação, 
compreensão, interpretação e retenção. (CABRAL, 1986, p. 8)

Vale ressaltar que em um indivíduo adulto, que já automatizou de forma fluen-
te e adequada o processo da leitura, esses processos e subprocessos não necessa-

2. O livro Reading	in	the	brain:	a	new	science	of	how	we	read,	de Dehaene, foi lido em sua versão digital 
para Kindle e, portanto, no lugar do número da página da citação, usaremos para fins de referência o 
número da posição.

3. Os avanços na psicologia e na neurociência nos últimos vinte anos começaram a desvendar os prin-
cípios subjacentes aos circuitos de leitura do cérebro. (...) Neste campo empírico, uma teoria da leitura 
está se materializando. Ela postula que o nosso circuito cerebral herdado da evolução dos primatas 
pode ser cooptado para a tarefa de reconhecer palavras impressas (tradução nossa).
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riamente ocorrem de forma linear, um após o outro e unidirecionalmente, o que faz 
com que a leitura não seja caracterizada como um processo bottom-up	ou ascen-
dente (STERNBERG, 2012). Podemos dizer que existem três modelos para explicar 
como ocorre o processamento da leitura. Foucambert (1994) sintetiza o modelo as-
cendente e descendente da seguinte forma:

- o	modelo	ascendente	(bottom	up), que parte das letras para as sílabas, 
as palavras, as frases... e funciona com base na decodificação, indo do 
simples ao complexo;
- o	modelo	 descendente	 (top	down), que parte do conjunto (da Gestalt) 
e caminha do sentido para os elementos que o expressam. (FOUCAM-
BERT, 1994, p. 53)

O terceiro e último modelo é chamado de interativo e é o mais reconhecido, 
integrando os dois modelos acima abordados. Para o modelo interativo, durante 
a atividade de leitura ocorre uma sucessão de etapas de recuperação fonológica, 
morfossintática, semântica, discursiva e pragmática. Tais etapas muitas vezes ocor-
rem simultaneamente e fazem com que ler seja um fenômeno complexo do ponto 
de vista cognitivo e profundamente relacionado às práticas sociais e culturais do 
indivíduo. Em Kleiman (2007), temos a consideração de como se dá essa sucessão 
de etapas. 

O processamento do texto, isto é, o agrupamento e transformação de 
unidades de um nível (por exemplo, letras) em unidades significativas de 
outro nível (por exemplo, palavras) se faz tanto a partir do conhecimen-
to prévio e das expectativas e objetivos do leitor (chama-se esse tipo 
de processamento descendente ou de-cima-para-baixo) quanto a partir 
de elementos formais do texto a medida que o leitor os vai percebendo 
(chama-se esse tipo de processamento ascendente, ou de-baixo-para-ci-
ma).	(KLEIMAN, 2007, p. 55)

Cabral (2003) sintetizou os processos mencionados acima e dividiu o ato de ler 
em sete etapas (motivação, pré-leitura, movimentos oculares, decodificação, atri-
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buição de sentidos, interpretação e retenção). A partir dessa divisão e paralelamen-
te à análise dos dados advindos do experimento realizado, poderemos chegar a 
conclusões sobre o efeito da Internet no processamento da leitura e, mais especifi-
camente, sobre como as etapas do ato de ler são influenciadas pelo uso dos meios 
digitais.

Cabe mencionar aqui que toda leitura culmina na retenção das informações e 
impressões deixadas pelo texto. A retenção, por sua vez, está diretamente ligada ao 
que conseguimos compreender de um texto e a compreensão, seguindo o raciocí-
nio apresentado, depende necessariamente da correlação entre o que está no texto 
e o que faz parte dos esquemas mentais frutos das leituras anteriores (e vivências) 
do indivíduo. Como podemos perceber, trata-se de um ciclo no qual leitura, compre-
ensão e retenção das informações contidas em um novo texto dependem do que já 
foi lido, compreendido e retido anteriormente. Isso significa dizer que quanto mais 
se lê, mais facilidade se tem com novas leituras.

Na Internet, temos acesso a muita diversidade de informação, através de uma 
variedade enorme de textos, que em sua maioria são curtos e muitas vezes não são 
lidos por inteiro, pois realizamos um scanning e identificamos apenas a informação 
que nos interessa. É como se tivéssemos poucas informações sobre muitos temas.

Nesse cenário em que as leituras tendem a ser muito mais superficiais, é de se 
supor que ocorram ativações mais fracas dos esquemas mentais do indivíduo. Isso 
prejudicaria a criação de previsões, a apreensão dos sentidos contidos no que está 
sendo lido e, consequentemente, a retenção das informações.

Quando se confronta a ideia de que o cérebro é plástico e adaptável com o 
fato de que estamos mudando radicalmente nossos hábitos, fato que se comprova 
pela presença constante de tecnologias digitais em nossas vidas e tarefas rotinei-
ras, intuímos as mudanças que estão ocorrendo em nossa forma de pensar, por 
consequência das novas arquiteturas cognitivas que as demandas do mundo virtual 
impõem ao cérebro. Nesse sentido, Small (2009) explica o que está por trás desse 
processo do ponto de vista biológico: 

The current explosion of digital technology not only is changing the way 
we live and communicate but is rapidly and profoundly altering our 
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brains. Daily exposure to high technology (…) stimulates brain cell altera-
tion and neurotransmitter release, gradually strengthening new neural 
pathways in our brains while weakening older ones. (SMALL, 2009, p. 1)4

Para Gardner (2013), alguns aspectos da cognição humana são favorecidos pelo 
uso consciente de apps e outras tecnologias similares:

(...) with respect to imagination and creativity, digital technologies af-
ford enormous potential for individual or group breakthroughs – pro-
vided that the existing apps are treated as approaches to be built upon 
(allowing us to be app-enabled), rather than ones that constrict or cons-
train one’s means and one’s goals (causing us to become app-dependen-
t)5 (GARDNER, 2013, p. 161)

Uma das vantagens que se vê nos novos dispositivos eletrônicos, tais como 
smartphones e tablets, que são utilizados também para leitura, é justamente a possi-
bilidade de realização de diversas tarefas ao mesmo tempo através de um número 
incontável de aplicativos. O número de tarefas que se pode realizar em um desses 
aparelhos – ao mesmo tempo, de preferência, – é diretamente proporcional ao su-
cesso que tal aparelho irá obter no mercado. A dispersão, característica inerente a 
algumas pessoas, acaba por ser acentuada de forma nunca antes vista com o uso 
desses dispositivos.

Em 2008, Small publicou uma pesquisa denominada Your	Brain	on	Google:	Pat-
terns	of	Cerebral	Activation	during	Internet	Searching	(Seu	Cérebro	no	Google:	Padrões	de	
Ativação	Cerebral	durante	a	Pesquisa	na	Internet)	com o primeiro experimento que de 

4. A atual explosão de tecnologia digital não está somente alterando a forma como vivemos e nos co-
municamos, mas está rápida e profundamente alterando nossos cérebros. A exposição diária a alta 
tecnologia (…) estimula a alteração neuronal e a liberação de neurotransmissores, gradualmente for-
talecendo novos caminhos neurais em nosso cérebro ao passo em que enfraquece caminhos antigos 
(tradução nossa).

5. (…) com respeito à imaginação e criatividade, as tecnologias digitais proporcionam um enorme poten-
cial para avanços individuais ou em grupo – desde que os aplicativos existentes sejam tratados como 
abordagens com as quais se pode trabalhar (permitindo-nos estarmos habilitados para seu uso), em 
vez de comprimir ou restringir nossos meios e nossas metas (levando-nos a sermos dependentes de-
les) (tradução nossa)
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fato mostrava as mudanças no cérebro que ocorriam em resposta ao uso da Internet. 
O experimento foi realizado utilizando a técnica de ressonância magnética e os par-
ticipantes, divididos em dois grupos de acordo com a experiência no uso da Internet, 
realizavam buscas no Google. O resultado foi que o grupo dos usuários experientes 
apresentou um padrão de ativação da área do cérebro conhecida como córtex dor-
solateral pré-frontal, responsável pela tomada de decisões, muito maior em compa-
ração aos usuários inexperientes. Como controle, os participantes leram um texto 
corrido, simulando a leitura de uma página de livro e nenhuma diferença na atividade 
cerebral foi notada, o que significa que a alteração nas vias neurais observada na ati-
vidade de busca no Google foi realmente ocasionada pelo uso da Internet.

Esse experimento foi repetido seis dias depois e durante os cinco dias anterio-
res os usuários inexperientes passaram por um treinamento de apenas uma hora 
por dia usando a Internet. As diferenças na ativação da área do córtex dorsolateral 
pré-frontal entre os dois grupos diminuíram drasticamente e isso sugere que o tem-
po necessário para o cérebro se adaptar ao uso da tecnologia é muito pequeno.

A indagação que fazemos a partir de tal experimento é: se em tão pouco tempo 
o uso da Internet consegue alterar as vias neurais dos usuários e o padrão de ativação 
de certas áreas do cérebro durante a realização de uma tarefa, qual é o impacto cog-
nitivo dessas alterações? A qualidade na realização das tarefas muda? Em que grau?

No Brasil, ainda não existem muitas pesquisas na área, mas podemos tomar 
como exemplo o artigo de Magalhães e Leite (2014), denominado Memorização	e	
compreensão	na	leitura	de	textos	manuscritos	e	digitados. Pensando em um contexto 
em que cada vez mais passamos a ler e escrever em dispositivos eletrônicos, o ar-
tigo reporta os resultados de um experimento que tem como objetivo verificar se, 
em termos de memória, podemos dizer que a leitura/escrita em meio digital e em 
papel são compatíveis.

A análise dos resultados indica que a leitura/produção de textos manuscritos 
se mostra mais eficiente em termos de memorização quando comparadas aos tex-
tos digitados. Cabe ressaltar que a variável de grupo não foi controlada, ou seja, o 
teste foi realizado por nativos digitais e imigrantes digitais.

A conclusão a que se chega é que as diferentes ativações motoras (no caso da 
escrita) e visuais (no caso da leitura) são capazes de modificar nossa atividade cere-
bral e influenciar o nível de memorização.
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Como vimos, a retenção de informações é uma das etapas do processo de lei-
tura. Izquierdo (2004) afirma que “a melhor recomendação possível para o exercício 
da prática da memória é ler” (IZQUIERDO, 2010, p. 62). Isso porque a leitura ativa a 
memória verbal, visual, de imagens e motora, sendo um dos mais completos “exercí-
cios” para a mente como um todo. A memória pode ser definida como “a aquisição, 
a formação, a conservação e a evocação de informações” (IZQUIERDO, 2002, p. 9).

Em termos neurológicos, as memórias se situam em neurônios e sinapses, que, 
como sabemos, são muito numerosos. Quando perdemos neurônios e as ligações 
entre eles e outros neurônios, perdemos as memórias que a eles estavam vincula-
das. Como os neurônios não se reproduzem, a morte celular realmente significa o 
fim da memória. Mas, se há tantos recursos disponíveis – bilhões de neurônios e 
possibilidades de interconexão entre eles – por que os neurônios morrem e por que 
esquecemos? A resposta é simples: porque nem sempre usamos os neurônios vin-
culados às memórias de forma adequada. Claro, nem todos os esquecimentos têm 
a mesma causa, mas como nos afirma Izquierdo, “a maior parte dos esquecimentos 
resulta da falta de uso das sinapses. (...) Quanto mais se usa a sinapse, melhor a fun-
ção. Quanto menos se usa, pior a função.” (IZQUIERDO, 2010, pp. 52, 53).

Isso significa que se ao longo do tempo estamos perdendo o hábito de nos con-
centrar para ler textos longos e refletir sobre eles por causa de dispositivos digitais, 
a cada dia teremos mais dificuldade para fazê-lo. Naturalmente, não perderemos a 
memória de como decodificar letras e palavras, pois essa é uma tarefa incorporada 
em nossa memória procedimental e que continuamos a exercitar durante a nave-
gação na Internet.

A tendência é que em uma pessoa que abandone totalmente a leitura de livros 
e passe a ler exclusivamente textos na Internet, as etapas mais profundas e extralin-
guísticas do processo de leitura sofram com a falta do exercício da leitura concentra-
da, que é facilitada no texto impresso em comparação com o meio digital. Tais etapas 
demandam concentração e reflexão sobre o material escrito, como a interpretação e 
a retenção de informações do texto e a falta de seu exercício atrapalharia a formação 
de novos esquemas cognitivos, afetando o processamento de novos textos.

Além disso, o uso exacerbado de Internet, com informações de múltiplas natu-
rezas sendo processadas com uma velocidade maior do que o usual, tende a sobre-
carregar a memória de trabalho, causando falhas na mesma. Isso significa que não 



477

XXVI Jornada do Gelne

estamos perdendo nossa capacidade de memória, mas que estamos dando outro 
uso para a nossa memória “interna”. A Internet está funcionando como uma espé-
cie de “memória externa” de nossas mentes, estamos nos adaptando ainda mais à 
necessidade de recuperar informação que não está em nossa mente.

Obviamente, isso não se iniciou com a Internet, pois mesmo antes dela sabía-
mos como pesquisar em dicionários e em enciclopédias. A questão é que a intensi-
ficação desse processo, mesmo que nos leve a um aprimoramento da nossa capaci-
dade de julgamento e pesquisa, pode nos deixar menos autônomos em termos de 
conhecimento.

Como Izquierdo pontua na epígrafe de A Arte de Esquecer, “cada um de nós é 
quem é porque tem suas próprias memórias”. Essa não é uma capacidade descar-
tável, pois faz parte da nossa essência enquanto seres humanos. Isso não significa 
que devemos frear os avanços tecnológicos, mas que devemos pensar em formas 
de não prejudicar nossa memória.

Deixar de ler livros não é prejudicial apenas ao processamento de novos textos 
escritos. A leitura concentrada de ficção é a atividade mais completa em termos de 
exercício dos neurônios e sinapses, ativando diversas áreas do cérebro.

Não sabemos com precisão quais sinapses são usadas para cada memó-
ria. Sabemos, sim, onde estão: no hipocampo, no núcleo da amígdala e 
nas conexões de ambas as estruturas entre si e com o resto do cérebro, 
fundamentalmente o córtex. No córtex, é evidente que as memórias vi-
suais utilizarão o córtex visual e toda a via que vai desde a retina até esse 
córtex. Nas memórias que requeiram a evocação ou a formação de ima-
gens, muitas áreas do córtex visual e associativo. Nas memórias verbais, 
utilizaremos as regiões vinculadas à linguagem, no córtex frontal, parie-
tal e temporal. Nas memórias com um componente motor importante, o 
córtex motor; e assim por diante. Uma atividade que requer a utilização 
de todas estas regiões é a simples leitura. (IZQUIERDO, 2010, p. 61)

Concluímos, portanto, algo que muitos de nós já repetimos incessantemente 
aos nossos alunos e aos mais jovens: ler é muito importante. Não apenas por ser a 
melhor forma de se informar, conhecer outras realidades e dar espaço à imagina-
ção, mas também para fortalecer nosso cérebro e nossa cognição.
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Enquanto a leitura de um livro se constitui em um exercício para a concentra-
ção, pois é uma atividade que exige nosso foco e aplaca nosso anseio por estímulos, 
a Internet funciona exatamente ao contrário. Na Internet, ficamos em um estado 
de desatenção constante, saltando entre as mensagens de amigos, as redes sociais, 
a pesquisa do Google e as outras inúmeras possibilidades que ela nos apresenta. 
Isso, naturalmente, não significa que estamos fadados a não conseguirmos mais 
focar em uma única atividade.

Da mesma forma que o esquecimento é importante para a memória, a distra-
ção também é importante, é impossível e desaconselhável estar atento o tempo 
inteiro. Não precisamos abandonar nossos computadores. No entanto, a prática da 
leitura concentrada – e por lazer, de preferência – também precisa fazer parte das 
nossas atividades rotineiras para que possamos tirar melhor proveito das novas 
ferramentas sem perdermos a antiga, e essencial, capacidade de concentração.

Como a metodologia da presente pesquisa é experimental, idealizamos um 
experimento que desse conta de testar as teorias acima expostas. Incluímos a tes-
tagem dos processos de compreensão de texto e também memória e concentração, 
pois estas são habilidades extralinguísticas envolvidas diretamente com a leitura.

Metodologia

O teste selecionado para o experimento foi o Teste de Cloze (TAYLOR, 1953), 
que é um modelo de testagem de compreensão de textos aceito dentro do campo 
da Linguística Aplicada e da Psicologia, criado para medir o nível de compreensibi-
lidade de um determinado texto por parte do leitor e se fundamenta na Teoria da 
Informação e na ideia de amostra aleatória (ADELBERG; RAZEK, 1984).  “Logo se des-
cobriu que o Cloze não media apenas a inteligibilidade do texto, mas era também 
um instrumento válido e confiável para medir a proficiência de leitura; a variação de 
acertos no teste discrimina fidedignamente o leitor fluente do leitor fraco” (LEFFA, 
1996, p. 70).

O teste consiste em retirar palavras de um texto aleatoriamente e substituí-las 
por lacunas a serem preenchidas pelos participantes. Assim, quanto mais lacunas 
forem preenchidas corretamente, de acordo com critérios de coesão e coerência, 
maior será o score do participante no que se refere à compreensão.
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Para realizar o teste, o participante precisa reconstruir a mensagem do texto, 
demonstrando que conseguiu cumprir satisfatoriamente com todas as etapas de 
leitura já mencionadas. Por isso, a técnica vem sendo utilizada para medir não só a 
inteligibilidade de um texto, mas também a proficiência da leitura e a competência 
linguística, sendo utilizado inclusive para o ensino (LEFFA, 1996).

A nossa hipótese é que os nativos digitais se distraiam mais durante a tarefa 
de leitura e preenchimento das lacunas e, consequentemente, preencham mais la-
cunas de forma incoerente com o texto, demonstrando uma pior compreensão dos 
sentidos nele veiculados. Ainda nesse sentido, a opção pelo teste de Cloze se deu em 
função do fato de ser um teste que demanda do indivíduo a capacidade de deco-
dificação do material linguístico do texto, mas que exige principalmente uma asso-
ciação de seu conhecimento extralinguístico e de processos de interpretação mais 
profundos para a elaboração de hipóteses quanto ao preenchimento das lacunas.

Para fins de comparação do comportamento cognitivo entre os grupos, nati-
vos e imigrantes digitais, comparamos o desempenho de participantes classificados 
como nativos digitais com o dos classificados como imigrantes digitais em termos 
de compreensão do texto (score de erros) e memória (número de palavras recorda-
das), conforme mostrado no capítulo dedicado aos resultados da pesquisa.

Para realizar o Teste de Cloze, seguimos as seguintes etapas: a) selecionamos o 
texto a ser avaliado; b) excluímos a décima sexta palavra e, a partir dela, toda quin-
ta palavra do trecho selecionado foi retirada e substituída por lacunas de tamanho 
único; c) o texto foi apresentado aos participantes, que não entraram em contato 
previamente com o texto integral; d) instruiu-se que os participantes preenchessem 
as lacunas com as palavras que acreditassem terem sido retiradas, informando que 
não havia um gabarito a ser seguido, qualquer palavra que completasse o sentido 
do texto seria válida. Por fim, consideramos corretas as respostas que completaram 
a lacuna de forma a manter a coesão e a coerência do texto.

Quando o participante devolvia o texto com as lacunas preenchidas, entregá-
vamos a ele uma folha contendo 10 palavras que ele deveria julgar se estavam pre-
sentes no texto ou não, com o objetivo de avaliar sua memória.

Como podemos perceber, o método é off-line	(não cronométrico), pois se trata 
de uma aferição feita em um momento posterior ao do processamento linguístico, 
ainda que imediatamente subsequente a este.
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As variáveis dependentes foram o score de acerto no Teste de Cloze e o número 
de palavras recordadas do texto. As variáveis independentes foram a classificação 
em nativo digital ou imigrante digital de acordo com o questionário, o meio utilizado 
para a leitura (papel ou computador) e o tamanho do texto (curto ou longo).

Temos, portanto, oito condições experimentais. A saber: 1) Nativos digitais len-
do texto longo em papel; 2) Nativos digitais lendo texto longo em tela; 3) Nativos 
digitais lendo texto curto em papel; 4) Nativos digitais lendo texto curto em tela; 5) 
Imigrantes digitais lendo texto longo em papel; 6) Imigrantes digitais lendo texto 
longo em tela; 7) Imigrantes digitais lendo texto curto em papel; 8) Imigrantes digi-
tais lendo texto curto em tela.

Quanto ao material, usamos um texto, com uma versão curta e uma versão 
longa. O gênero do texto selecionado foi crônica, por ser um gênero jornalístico, com 
grau de complexidade baixo, ainda que ficcional. Para avaliar o nível de concentra-
ção, comparamos o resultado nas questões referentes aos textos curtos e longos.

As tarefas realizadas pelos participantes foram divididas em dois momentos: 
no primeiro momento, tivemos a resposta a um questionário que avaliava a idade e 
os padrões de uso de ferramentas digitais, que serviu para classificar os participan-
tes em nativos ou imigrantes digitais. Em um segundo momento, entramos em con-
tato com os participantes selecionados de acordo com o perfil de acesso à Internet 
e agendamos horários com cada um deles.

Dividimos os grupos dos nativos digitais e dos imigrantes digitais em 4 subgru-
pos cada: 1) os que leram a versão longa do texto selecionado no computador; 2) os 
que leram a versão longa do texto selecionado no papel; 3) os que leram a versão 
curta do texto selecionado no computador e 4) os que leram a versão curta do texto 
selecionado no papel.

Cada participante recebeu a instrução de ler o texto recebido e preencher as 
lacunas com palavras que consideravam que completariam o sentido do texto. Os 
participantes que realizaram a tarefa no computador, utilizaram o programa Micro-
soft Word, pela maior familiaridade com o programa em relação a outras platafor-
mas. Depois, sem acesso ao texto, cada participante julgou se as 12 palavras que 
apresentamos faziam parte do texto.

O questionário foi aplicado a um total de 122 alunos de nível superior da Uni-
versidade Federal Fluminense dos períodos iniciais dos cursos de Letras e Jornalis-
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mo e, dentre eles, selecionamos dois grupos: os maiores de 40 anos e os menores 
de 25 anos. Dentro do grupo dos maiores de 40, selecionamos os oito que se pro-
puseram a participar do experimento seguindo a ordem de menor pontuação no 
questionário para montar o grupo de imigrantes digitais. Já para formar o grupo de 
nativos digitais, selecionamos as 24 maiores pontuações dentro do grupo dos me-
nores de 25 anos dentre os participantes que estavam disponíveis para a aplicação 
do experimento. A distribuição foi entre sujeitos, ou seja, os participantes não esta-
vam expostos às mesmas condições experimentais.

Resultados

As médias dos resultados obtidos nos testes foram registradas nas tabelas a 
seguir e submetidas aos testes estatísticos Qui-quadrado de Aderência, Homoge-
neidade e Independência para depreender a validade das respostas e o comporta-
mento das variáveis no resultado do experimento.

Tabela 01. Média dos resultados dos imigrantes digitais.

                               Var. ind.
Var. dep.

Imigrantes digitais (ID)

Texto longo (TL) Texto curto (TC)

  Papel (LP) Tela (LT) Papel (LP) Tela (LT)

Score no teste (ST) 86 73,5 73,16 57,31

N°. de palavras recorda-
das (PR) 66,66 50 77,77 54,16

Tabela 02. Média dos resultados dos nativos digitais.

                               Var. ind.
Var. dep.

Nativos digitais (ND)

Texto longo (TL) Texto curto (TC)

  Papel (LP) Tela (LT) Papel (LP) Tela (LT)

Score no teste (ST) 88,16 87,5 84,23 82,11

N°. de palavras recorda-
das (PR) 65,27 62,49 73,6 66,66
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A partir dos testes estatísticos, realizamos as análises que seguem. A variável 
independente tamanho do texto teve um efeito inesperado em nossos resultados. 
A hipótese inicial era de que os participantes teriam mais dificuldade para inter-
pretar o texto longo pela necessidade de se concentrar por um período de tempo 
maior, no entanto, pelos testes estatísticos, não pudemos rejeitar a hipótese nula 
(H0). Isso pode gerar três interpretações possíveis: a primeira está ligada ao fato de 
que a diferença no tamanho do texto não foi suficiente para causar um problema de 
concentração, a segunda ao fato de que o texto longo forneceu mais informações 
ao participante, que conseguiu ter mais base para preencher as lacunas do Teste de 
Cloze e a terceira interpretação se refere ao fato de que nativos digitais e imigran-
tes digitais não apresentam dificuldades quanto à concentração independente do 
suporte da leitura. O mesmo se aplica à memória, o que indica que o tamanho do 
texto foi irrelevante para a retenção de informações lexicais.

Quanto à variável independente de grupo, tivemos um resultado melhor no 
grupo dos nativos digitais em quase todas as condições. A única exceção foi no teste 
de memória na leitura em papel. Isso contraria a hipótese levantada a partir das re-
flexões de CARR (2011) de que o uso de Internet desde os primeiros estágios de vida 
pode ter um impacto negativo para a compreensão de textos. No entanto, nossos 
resultados não nos permitem afirmar que os nativos digitais estão lendo melhor 
que os imigrantes digitais porque apesar de termos controlado a variável escolari-
dade, a fim de homogeneizar o grupo experimental e o grupo controle, percebemos 
que existe uma discrepância muito grande no nível de conhecimento e nos hábitos 
de leitura entre os ingressantes, o que influencia no nosso resultado.

No Teste de Cloze, todos os resultados no papel foram melhores em compa-
ração com os resultados na tela, o que significa que ler em um meio digital ainda 
acarreta uma sobrecarga cognitiva e gera um decréscimo na nossa capacidade de 
compreender um texto. No entanto, quando realizamos o teste de proporção para 
cada grupo, vimos que o meio de leitura só teve efeito para o grupo dos nativos di-
gitais. Isso pode indicar que as próximas gerações terão cada vez menos prejuízos 
com a leitura em meios digitais.

No teste de memória, esse padrão se repete. Enquanto os nativos digitais têm 
desempenho ligeiramente superior no papel, os imigrantes digitais têm um desem-
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penho muito superior no papel, o que nos faz questionar: será que isso indica que a 
cada geração que passa, teremos menos prejuízos com a leitura em meios digitais? 

Quando fizemos o teste de proporção para o grupo dos nativos e para o gru-
po dos imigrantes, encontramos um resultado estatisticamente não significativo 
(p>.05) para o grupo dos nativos digitais e estatisticamente significativo (p<.05) para 
o grupo dos imigrantes digitais. Já quando juntamos os dois grupos, o resultado foi 
significativo (p<.05), conforme mostrado no gráfico abaixo.

Gráfico 01. Tabela cruzada para a variável suporte de leitura

Esse resultado indica que quando juntamos nativos e imigrantes digitais, o su-
porte de leitura é uma variável relevante, ou seja, rejeitamos a hipótese nula (H0). 
Conforme observado no gráfico acima, tanto no teste de Cloze quanto no teste de 
memória, os participantes se saíram melhor quando realizaram as tarefas no papel 
em comparação com a tela do computador, corroborando os resultados encontra-
dos por Magalhães e Leite (2014).
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Conclusão

A partir do referencial teórico, adotamos como hipótese a ideia de que os nati-
vos digitais leem de forma mais superficial que os imigrantes digitais (CARR, 2011). 
Sendo a leitura uma atividade extremamente complexa do ponto de vista cognitivo 
(DEHAENE, 2009), é de se imaginar que a leitura em um suporte que promova a dis-
persão provoque um encargo cognitivo em relação à leitura em papel. No entanto, 
conforme já apresentado, os nativos digitais se saíram melhor que os imigrantes 
digitais nas tarefas de leitura e memória.

Por um lado, esse resultado nos mostra que, apesar das diferenças neurológi-
cas observadas no cérebro dos nativos digitais por conta da reorganização cortical 
causada pelo uso de ferramentas digitais (SMALL, 2009), não precisamos ficar tão 
alarmados quanto aos estragos dessas mudanças, é possível que elas não causem 
déficits tão preocupantes quanto podemos pensar a princípio.

A análise dos resultados nos aponta ainda para a necessidade de ter muito cui-
dado ao escolher os participantes de experimentos dessa natureza e para a impor-
tância da tentativa de minimizar os efeitos de possíveis variáveis de confusão nos 
resultados. Apesar de termos controlado a variável escolaridade no experimento, 
isso não foi suficiente para garantir que os dois grupos ficassem homogêneos em 
termos socioculturais, o que acabou por influenciar no resultado.

Apesar disso, nosso experimento indicou que o tamanho do texto não teve 
efeito para o resultado do teste e o suporte foi, sim, relevante para a eficiência 
da leitura, sobretudo dentre os imigrantes digitais. Somente a realização de mais 
experimentos que levem em consideração os achados da presente pesquisa pode 
fornecer respostas mais sólidas e confiáveis a respeito do nosso objeto.

Esperamos que essas conclusões possam ser importantes para o desenvolvi-
mento de um conhecimento mais consolidado a respeito do impacto cognitivo da 
tecnologia em nosso cotidiano e, especificamente, a respeito dos efeitos do uso de 
meios digitais para a leitura e as diferenças entre meios digitais e papel no que se 
refere a como interpretamos informações.

Ainda que não se possa afirmar categoricamente, nossos resultados sugerem 
que o uso de meios digitais como suporte para a leitura causa um prejuízo na efi-
ciência da mesma. Tal fato é preocupante para a sociedade, visto que no Brasil a 
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leitura ainda é um problema muito grave em termos educacionais. Com o uso das 
novas tecnologias se expandindo cada dia mais entre jovens e idosos de todas as 
camadas sociais, as consequências podem ser negativas.

Apesar de nossos resultados sugerirem que a leitura é mais eficiente em papel, 
o fato é que estamos apenas no início da busca por mais evidências de quais são os 
impactos das mudanças neurológicas que estão ocorrendo em nosso cérebro para 
as atividades intelectuais do dia a dia, como é o caso da leitura.

Sendo assim, concluímos que a Psicolinguística, estudo com uma perspectiva 
cognitiva sobre o comportamento linguístico humano, tem ainda grandes contribui-
ções a fazer para a sociedade no que se refere à leitura e ao ambiente virtual, na 
medida em que as conclusões tiradas a partir de pesquisas experimentais podem 
– e devem – dialogar com as pesquisas pedagógicas sobre o tema.

Referências

ADAMS, M. J. Reading. In: R. A. Wilson, F. C. Keil. The	MIT	encyclopedia	of	the	cognitive	sciences. 
Cambridge, MA: MIT Press, 1999.
ADELBERG, A. H.; RAZEK, J. R. The cloze procedure: a methodology for determining the unders-
tandability of accounting textbooks. The	accounting	review, 1984.
ALTMANN, G &  STEEDMAN, M. Interaction with context during human sentence processing. 
Cognition, 30, 191-238, 1988.
ALVES, S. V. Trabalhando	as	Inteligências	Múltiplas	em	Sala	de	Aula. Brasília: Plano Editora, 2003.
BARTLETT, Frederic. Remembering: a study in experimental and social psychology. Cambridge 
University Press, 1961.
BRIGGS, A.; BURKE, P. A	social	history	of	the	media: from Gutenberg to the Internet. Cambridge: 
Polity Press, 2002.
CABRAL, L. S. Processos psicolinguísticos de leitura e a criança. Porto Alegre: Letras de Hoje, v19, 
n1, pp. 7-20, 1986.
______. Guia	prático	de	alfabetização,	baseado	em	princípios	do	sistema	alfabético	do	português	do	
Brasil.	São Paulo: Contexto, 2003.
CAIRO, A., MOON, P. e SORG, L. A	Internet	faz	mal	ao	cérebro. Revista Época. 29 de outubro de 
2011. (Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/ideias/noticia/2011/10/Internet-faz-mal
-ao-cerebro-trecho.html>. Acesso em 30 ago. 2014).
CAPOVILLA, A.; GÜTSCHOW, C.; CAPOVILLA, F. Habilidades	cognitivas	que	predizem	competência	
de leitura e escrita. Psicologia: Teoria e Prática – 2004; 6(2):13-26.



486

XXVI Jornada do Gelne

CARR, N. A	geração	superficial: o que a Internet está fazendo com nossos cérebros. Rio de Ja-
neiro: Agir, 2011.
CHOMSKY, N. Linguagem	e	pensamento. Petrópolis: Vozes Limitadas, 1971.
CRAIN, S.; STEEDMAN, M. J. On not being led up the garden path: The use of context by the 
psychological parser. In: D. Dowty, L. Karttunen & A. Zwicky (eds.). Natural	 language	parsing: 
psychological computational, and theoretical perspectives. Cambridge University Press, 1984.
DEHAENE, S. Reading	 in	 the	brain: a new science of how we read. New York: Viking Penguin, 
2009.
FERES, B. Arnaldo	Antunes,	inferenciação	e	sentimento: fundamentos semiolinguísticos para aula 
de leitura, 2010. (Disponível em: http://www.filologia.org.br/xiv_cnlf/tomo_1/535-547.pdf) 
FERREIRO, E.; TEBEROSKY, A. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 1986.
FODOR, J. A. Modularity of mind: an essay on faculty psychology. Cambridge, Mass.: MIT Press, 
1983.
FOUCAMBERT, J. A	leitura	em	questão. Porto Alegre: Artes Médicas. 1994.
FREIRE, Paulo. A	importância	do	ato	de	ler. 23ed. São Paulo: Cortez, 1989.
GARDNER, H. The	app	generation: how today’s youth navigate identity, intimacy and imagina-
tion in a digital world. New Haven: Yale UP, 2013.
GARROD, S., DANEMAN, M. Reading, psychology of. In: Encyclopedia	of	cognitive	science. v3. Lon-
dres: Nature Publishing Group, 2003.
GOODMAN, K. S. Unidade na leitura. Um modelo psicolinguístico transacional. Letras de Hoje, 
n86, p. 9-43. Porto Alegre: EDIPUCRS, dez. 1991.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/000000129623051220132
34016242127.pdf>. Acesso em: 8 mai. 2015.
IPM – Instituto Paulo Montenegro. 3º	Indicador	Nacional	de	Analfabetismo	Funcional. Disponível 
em: http://www.ipm.org.br/download/inaf03.pdf. Acesso em 8 mai. 2015.
IZQUIERDO, I. Memória. Porto Alegre: Artmed, 2002.
______. A arte de esquecer. Rio de Janeiro: Vieira e Lent, 2010.
JERÔNIMO, G. O	processamento	da	 leitura	e	as	 especificidades	dos	hemisférios	 cerebrais. 2012. 
(Disponível em: http://online.unisc.br/seer/index.php/signo/article/download/2980/2326, 
acesso em 06 abr. 2016)
KATO, M. O	aprendizado	da	leitura. 5ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
KENEDY, E. Curso	básico	de	linguística	gerativa. São Paulo: Contexto, 2013.
KLEIMAN, A. Texto	e	leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: Pontes, 2007.
LEFFA, Wilson. Aspectos	da	leitura. Porto Alegre: Sagra-DC Luzzato, 1996.

http://www.ipm.org.br/download/inaf03.pdf
http://online.unisc.br/seer/index.php/signo/article/download/2980/2326


487

XXVI Jornada do Gelne

MAGALHÃES, J. O.; LEITE, C. T. Memorização e compreensão na leitura de textos manuscritos 
e digitados. Revista	Linguística. Revista do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro. v10, n1, junho de 2014. Disponível em: <http://www.letras.
ufrj.br/poslinguistica/revistalinguistica>. Acesso em: 25 ago. 2014.
MORAIS, J. A arte de ler. Tradução de Álvaro Lorencini. São Paulo: 
Editora da Universidade Estadual Paulista, 1996.
SIQUEIRA, E. Revolução	digital: história e tecnologia no século 20. Ed. Saraiva, 2007.
PEREIRA, V. W.; GUARESI, R. (org.). Estudos sobre leitura: psicolinguística e interfaces. Porto Ale-
gre: EDIPUCRS, 2012.
PRENKSY, M. Digital Natives, Digital Immigrants. On	the	Horizon. MCB University Press, v9, n5, 
October 2001). Disponível em: <http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digi-
tal%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf> . Acesso em: 25 ago. 2014.
ROSSI, J. “O	ambiente	digital	está	alterando	nosso	cérebro	de	forma	inédita”,	diz	neurologista	bri-
tânica. Veja, 30 de setembro de 2012. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/o-
-ambiente-digital-esta-alterando-nosso-cerebro-de-forma-inedita-diz-neurologista-britani-
ca>. Acesso em 30 ago. 2014
ROWAN, C. 10	razões	pelas	quais	os	aparelhos	móveis	devem	ser	proibidos	para	crianças	menores	
de 12 anos. Brasil Post. 24 de março de 2014. Disponível em: http://www.brasilpost.com.br/cris
-rowan/tecnologia-criancas_b_5020937.html. Acesso em 14 abr. 2015
SANTOS, A. A. A. Diagnóstico	de	compreensão	de	leitura	por	meio	do	teste	de	Cloze. Programa de 
Pós Graduação Stricto Sensu em Psicologia. Universidade São Francisco. Itatiba, 2002.
SAUSSURE, F. Curso	de	linguística	geral. São Paulo: Ed. Cultrix, 2006.
SCHWARTZ, J. M.; BEGLEY, S. The	mind	and	the	brain: neuroplasticity and the power of mental 
force. Harper Perennial, 2002.
SMALL, G. W. iBrain: surviving the technological alteration of the modern mind. New York: Har-
per, 2009.
SMITH, F. Compreendendo	a	leitura: uma análise psicolinguística da leitura e do aprender a ler. 
4ed. Porto Alegre: Artmed, 2003.
SOLÉ, I. Estratégias de leitura. 6ed. Porte Alegre: Artes Médicas, 1998.
SPARROW, B. Google	effects	on	memory: cognitive consequences of having information at our 
fingertips, 2011. Disponível em: http://www.wjh.harvard.edu/~wegner/pdfs/science.1207745.
full.pdf. Acesso em: 02 jun. 2015.
ESTEFENON, E.; EISENSTEIN, S. B. Geração	digital: risco das novas tecnologias para crianças e 
adolescentes, 2008. Disponível em: http://revista.hupe.uerj.br/audiencia_pdf.asp?aid2=105&-
nomeArquivo=v10s2a06.pdf, acesso em 06 abr. 2016.
STERNBERG, R. J. Psicologia	cognitiva. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

http://www.letras.ufrj.br/poslinguistica/revistalinguistica
http://www.letras.ufrj.br/poslinguistica/revistalinguistica
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky - Digital Natives, Digital Immigrants - Part1.pdf
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky - Digital Natives, Digital Immigrants - Part1.pdf
http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/o-ambiente-digital-esta-alterando-nosso-cerebro-de-forma-inedita-diz-neurologista-britanica
http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/o-ambiente-digital-esta-alterando-nosso-cerebro-de-forma-inedita-diz-neurologista-britanica
http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/o-ambiente-digital-esta-alterando-nosso-cerebro-de-forma-inedita-diz-neurologista-britanica
http://www.wjh.harvard.edu/~wegner/pdfs/science.1207745.full.pdf
http://www.wjh.harvard.edu/~wegner/pdfs/science.1207745.full.pdf
http://revista.hupe.uerj.br/audiencia_pdf.asp?aid2=105&nomeArquivo=v10s2a06.pdf
http://revista.hupe.uerj.br/audiencia_pdf.asp?aid2=105&nomeArquivo=v10s2a06.pdf


488

XXVI Jornada do Gelne

STRASBURGER, V.; MARJORIE, H. Children, adolescents, and the media. Pediatrics, v132, n5, 
November 1, 2013, pp. 958 -961.
(Disponível em: http://pediatrics.aappublications.org/content/132/5/958.full. Acesso em: 14 
abr. 2015.)
SOUZA, V. N. Nível de compreensão de leitura de um aluno colombiano no processo de apren-
dizagem do português: um estudo de caso. In: PEREIRA, V. W.; GUARESI, R. (Org.). Estudos sobre 
leitura: psicolinguística e interfaces. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2012.
TAYLOR, W. L. Cloze procedure: a new tool for measuring readability. Journalism Quarterly, 30, 
415-433, 1953.
______. Cloze Readability Scores as Indices of Individual Differences in Comprehension and 
Aptitude. Journal	of	Applied	Psychology, 1957.
VEIGA, E. C. Psicopedagogia	e	a	teoria	modular	da	mente: uma nova perspectiva para a aprendi-
zagem. 1ed. São José dos Campos: Pulso, 2006.
WOLF, M. Proust	and	the	squid. Harper Collins Publishers, 2008.



489

SimPóSio TEmáTiCo

A MULTIMODALIDADE DA ChARGE ANIMADA E 
SEU USO EM SALA DE AULA
JAILTON FERREIRA DE OLIVEIRA (UFPE)

Introdução

Os gêneros configurados em textos são construtos sociais e cognitivos que 
orientam a nossa forma de ser e de fazer, ou seja, regulam as nossas atividades 
(MILLER, [1985, 2009] 2012); (BAZERMAN, [2005] 2011, 2006, 2007). As alterações 
operadas em diversos gêneros possibilitaram novos arranjos textuais. Serve de 
exemplo o que ocorreu com a incorporação de outros modos semióticos, via ins-
trumentalização pelas técnicas de animação multimídia, no gênero charge (SOUZA, 
2007; SANCHOTENE, 2008; VASCONCELOS, 2014). Com isso, exige-se um leitor capaz 
de atribuir sentido aos vários modos que integram o texto, ou seja, multiletramen-
tos. Uma das iniciativas que o professor deve desenvolver é a elaboração de ativi-
dades que contemplem o audiovisual. Sendo assim, para este trabalho1, definimos 
os seguintes objetivos: Analisar os aspectos retóricos presentes na charge animada 
e as funções desempenhadas pelos diversos modos semióticos; verificar como se 
produz a construção ideológica da temática bullying e elaborar uma proposta de ati-
vidades escolares com base nas charges animadas para os alunos do 9º Ano do En-
sino Fundamental. Como pressupostos teóricos, assumimos os seguintes conceitos:

1. Os gêneros textuais são as formas assumidas pelos textos, são fenô-
menos retóricos, socialmente recorrentes, mutáveis e de caráter cog-
nitivo (MILLER, [1985, 2009] 2012; BAZERMAN, [2005] 2011, 2006, 2007; 
MARCUSCHI, 2007);

1. Este artigo é uma versão da dissertação defendida em julho de 2015 no Profletras/UFPE, sob orien-
tação da Profa. Dra. Angela Paiva Dionisio e co-orientação da Profa. Dra. Helga Vanessa Assunção de 
Souza.
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2. A multimodalidade é uma característica presente em todos os gêneros 
(MARCUSCHI, 2008; DIONISIO, [1995] 2011; DIONISIO E VASCONCELOS, 
2013; KRESS E VAN LEEUWEN, 2001, 2006); 

3. A linguagem é eminentemente ideológica, pois enquanto signo repre-
senta e remete a algo que não é a si mesmo (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV 
[1929] 2009); 

4. O multiletramento corresponde à multiplicidade cultural e à multiplici-
dade semiótica (COPE & KALANTZIS, 2000; JEWITT E KRESS, 2003; ROJO, 
2004, 2012; DIONISIO, [2005] 2011, 2014).

Esta correlação de teorias se explica pela complexidade dos gêneros audiovi-
suais.

Gênero, texto, multimodalidade e multiletramentos

Compreendemos que a noção de gêneros articula os aspectos de ordem social, 
interacional, situacional, cultural e cognitiva, de maneira que todos esses aspectos 
estão envolvidos e inter-relacionados. Imbricadas no processo de produção textu-
al, encontram-se as inovações tecnológicas. Com isso, surgiram novos gêneros que 
evidenciaram a combinação de modos semióticos distintos em suas composições. 

Gêneros textuais e multimodalidade

Os gêneros regularizam atividades e práticas. Isso significa dizer que todas as 
nossas ações e interações são realizadas através dos textos. Os gêneros são, por-
tanto, formas de ação social, de atuações retóricas que decorrem de um trabalho 
coletivo, assim estabilizam as atividades comunicativas encontradas em várias situ-
ações cotidianas. Os gêneros textuais são as formas reconhecíveis socialmente, as 
tipificações que facilitam as nossas ações de determinados atos de fala. Os gêneros 
são baseados e permeados por outros textos que ampliam a agência dos indivídu-
os e suas habilidades textuais (MILLER, [1985, 2009] 2012; BAZERMAN, [2005] 2011, 
2006, 2007).
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Os estudos em multimodalidade visam investigar os principais modos de re-
presentação em função dos quais um determinado texto é realizado, bem como, 
compreender o potencial de origem histórica e cultural utilizado para produzir o 
significado de qualquer modo semiótico. A multimodalidade envolve palavras, ima-
gens, cores, formatos, marcas/traços tipográficos, disposição da grafia, gestos, pa-
drões de entonação, olhares etc. Todos esses modos de construir um texto trazem 
contribuições substanciais nas formas como as pessoas elaboram sentidos (KRESS 
E LEEUWEN 2001; DIONISIO, [2005] 2011; DIONISIO e VASCONCELOS, 2013). No caso 
das charges animadas, como observa Souza (2007, p. 41), “A perda de um de seus 
modos (áudio, movimento etc.) afeta diretamente na compreensão de sua crítica, 
em seu efeito de humor”. Por tudo isso, devemos considerar as relações existentes 
com a utilização dos diferentes modos semióticos na busca de compreendermos de 
que forma essas semioses atingem os nossos modos sensoriais.

Os modos sensoriais e os aspectos retóricos multimodais

As relações humanas são mediadas pelos órgãos dos sentidos. São eles que 
nos interconectam com o universo exterior. São os olhares, os cheiros, os toques, 
os gostos e os sons, as formas responsáveis pelas quais percebemos e sentimos as 
coisas do próprio mundo. É através dessas formas que interagimos uns com os ou-
tros, que produzimos e acumulamos conhecimentos.

Cada modo de representação simbólica atinge pelo menos um dos órgãos dos 
sentidos, isto é, o tato, a visão, a audição, o olfato e o paladar. Diríamos que apenas 
os últimos dois não participam de forma mais direta da constituição do texto audio-
visual.

Ao tratar sobre a composição da imagem, Dondis ([1973] 1997) reconhece que 
os elementos visuais primários são: o ponto, a linha, o contorno, a direção, o tom, a 
cor, a textura, a escala, a dimensão e o movimento. Desenvolvemos uma tabela dos 
elementos visuais expostos por Dondis ([1973] 1997) e por Santaella (2012): 
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Tabela 1 – Elementos básicos da composição da imagem2.

ELEMENTO DEFINIÇÃO

PONTO

O ponto se configura como a unidade visual mínima, sendo responsável por si-
nalizar, bem como, marcar o espaço ocupado pelos elementos visuais. Um ponto 
no plano ou no espaço exerce grande atração sobre a visão humana. Dois pontos 
funcionam como uma ferramenta para medir o espaço e seu contorno ou para o 
desenvolvimento de qualquer tipo de plano visual. Quanto mais pontos aproxima-
dos uns dos outros, mais aumenta sua capacidade de guiar o olhar. 

LINHA

A linha está relacionada à ideia de movimento por nunca ser estática. Quando a 
proximidade entre dois pontos é tão estreita que não se pode reconhecer a indivi-
dualidade de cada um, a sensação de direcionamento aumenta e a cadeia entre os 
pontos se converte em um elemento visual com especificidade própria.

CONTORNO

Os três tipos de contornos são: o círculo, o quadrado e o triangulo equilátero. A 
linha articula a complexidade do contorno. É costume articular significados psicoló-
gicos aos contornos. O quadrado está relacionado com a honestidade, retidão e es-
mero. Ao triangulo é associado à ideia de ação, de conflito e de tensão. Ao círculo, a 
afinidade, a calidez, o acolhimento e a proteção. 

DIREÇÃO

Os contornos básicos dão expressão a três direções visuais também básicas. No 
quadrado, temos as direções verticais e horizontais. No triangulo, a diagonal, e 
no círculo, a curva.   A estabilidade e o equilíbrio das propriedades visuais depen-
dem da verticalidade e horizontalidade das direções. Já a diagonal é provocadora 
porque é instável. Indica dinamismo. As forças direcionais curvas são envolventes 
e orgânicas. 

TOM

O tom corresponde às variações de luz. Há múltiplas gradações sutis entre a obscu-
ridade e a luz, variações de intensidade entre o escuro e o claro. Com sensibilidade 
e delicadeza se pode chegar, por exemplo, a trinta tons de cinza entre o branco e o 
preto. Ao criar a sensação de luz refletida e de sombras, a informação tonal res-
ponsabiliza-se pela aparência volumétrica das figuras. 

2. Vale mencionar que produzimos a tabela com algumas definições retiradas na íntegra do livro “Leitu-
ra de Imagens” de Santaella (Cf. Referências Bibliográficas no final deste trabalho).



493

XXVI Jornada do Gelne

COR

A cor apresenta três dimensões: o matiz, a saturação e o brilho. O matiz corres-
ponde à cor própria, ou croma. Os matizes primários são o amarelo, o vermelho 
e o azul. O amarelo está ligado à luz e ao calor. O vermelho é mais emocional e 
ativo, podendo ser excitante, enquanto o azul é sereno, passivo e suave. Amarelo 
e vermelho tendem a expandir-se. Já o azul tende a contrair-se. O azul suaviza o 
amarelo e neutraliza o vermelho. Mas este, junto ao amarelo, ativa-se ainda mais. 
A saturação se refere à pureza de uma cor com respeito ao cinza. As cores menos 
saturadas tendem para uma neutralidade cromática, inclusive para um acroma-
tismo. São, por isso, sutis e tranquilizadoras. Quanto mais intensa e saturada é a 
cor, mais expressividade ela adquire. Por fim, o brilho, aliás, acromático, vai da luz 
a obscuridade, aos valores das gradações tonais. Enquanto o tom é constante, as 
cores variam e essa variação não afeta o tom. Ambos coexistem na percepção, sem 
que um altere o outro. 

TExTURA

A textura é uma propriedade visual que está aliada ao tato. Ela diz respeito à 
“composição de uma substância através de variações diminutas na superfície do 
material”. É graças à tatilidade da visão humana que se pode ter a impressão visual 
da textura de uma composição plástica, sem que se tenha, necessariamente, que 
tocá-la com as mãos. 

ESCALA

A capacidade que os elementos visuais têm para modificar-se e definir-se em rela-
ção aos outros é chamada de “escala”. Assim, o que é grande ou pequeno, o brilho 
e ausência de brilho de uma cor e o valor tonal de um elemento, todos dependem 
da justaposição com outras propriedades visuais. Os resultados visuais relativos 
à escala são fluidos e nunca absolutos, pois estão submetidos a muitas variáveis 
modificadoras. 

DIMENSÃO

No caso das formas visuais bidimensionais, a representação do volume depende 
da ilusão, pois é apenas no mundo tridimensional que podemos falar de volumes 
reais. A convenção técnica da perspectiva é o artifício fundamental para simular a 
dimensão, algo que pode ser intensificado pela manipulação tonal do claro-escuro.

MOVIMENTO

No universo bidimensional, o movimento depende de técnicas capazes de enganar 
o olho. Enquanto a ilusão da dimensão pode ser obtida por meio da perspectiva 
e do jogo de luzes e sombras, a sugestão do movimento em composições visuais 
estáticas não é conseguida sem que se produzam distorções, tensões e ritmos 
compositivos capazes de dinamizar aquilo que, na realidade, é fixo e estável. 

Tabela compilada com base em Dondis ([1973] 1997), assim como, Santaella (2012).
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Tomemos o primeiro quadro da sequência da charge animada a seguir:

Exemplo 1 - Primeira Aula do Ano.
Fonte: Charges.com.br disponível em: <http://charges.uol.com.br/2013/02/03/espinha-e-fimo-

se-primeira-aula-do-ano/>. Acesso em: 15 jan. 2015.

Observamos na imagem que há uma delimitação espacial, formando uma mol-
dura. Essa moldura é realizada pelas linhas em todo o contorno da imagem, esta-
belecendo o que pertence e o que não pertence à representação imagética, seme-
lhante ao que ocorre na fotografia. O quadro ou moldura advém da forma básica 
quadrado. Dentro das delimitações do quadro, o desenhista/chargista vai criando e 
recriando todo o seu texto, utilizando-se das mais variadas combinações para sua 
constituição. No caso das charges animadas, a superfície trabalhada é plana, ou, 
bidimensional. Nessa arquitetura representacional, as personagens vão ganhando 
detalhes: desenho da boca, do nariz, dos olhos etc.; como formatos peculiares e 
marcas que criam uma identificação. São formas derivadas do círculo, do quadrado 
e do triangulo equilátero que vão dando aparência às personagens. No caso do Es-
pinha, as marcas no rosto sinalizam o próprio apelido, o que o caracteriza. Por sua 
vez, o Lipo tem uma silhueta mais avantajada, caracterizando-o como gordo. Essa 
característica também é marcada pelo pescoço mais largo, comparando com o do 
Espinha e do Fimose. Esse último, tendo um pescoço mais fino, com traços mais 
delgados, sendo o mais esbelto dos três.

As direções visuais verticais e horizontais são dadas pelo quadrado, já a dia-
gonal é dada pelo triângulo e no círculo temos a direção de curva. A estabilidade e 
o equilíbrio dependem da verticalidade e da horizontalidade das direções. Isso nos 

http://charges.uol.com.br/2013/02/03/espinha-e-fimose-primeira-aula-do-ano/
http://charges.uol.com.br/2013/02/03/espinha-e-fimose-primeira-aula-do-ano/
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permite saber o que está em pé, o que está deitado ou inclinado, também, o que 
está no centro, nas laterais, em cima e embaixo, na frente ou atrás. Nos casos das 
formas visuais bidimensionais, a ideia de superfície e de volume depende da ilusão 
ótica, a técnica da perspectivação é o artifício fundamental para simular a dimen-
são, algo que pode ser intensificado pela manipulação tonal do claro-escuro. A esca-
la também está ligada à ideia de perspectivação, ou seja, o que está próximo, o que 
está distante, o grande e o pequeno, o alto e o baixo. Analisando a imagem (exem-
plo 1) observa-se em primeiro plano os personagens principais, na primeira fila da 
sala de aula, e atrás os demais. É por meio das diferentes escalas que temos essa 
ideia aparente, inclusive, com traços de inclinação triangular, projetando a ideia de 
profundidade. Os movimentos em animações são conseguidos com a produção de 
distorções, tensões e ritmos compositivos capazes de dinamizar aquilo que, na re-
alidade, é fixo e estável. A sugestão de movimento depende das técnicas utilizadas 
capazes de criar no aparelho ótico humano a ideia de movimento e se dá através da 
sequenciação dos quadros (cenas).

Realces, relevos, detalhes, destaques, ênfases, projeções, todas essas formas 
orquestradas, diametralmente, criam uma arquitetura de semioses e recriam um 
universo composicional. Neste sentido, passaremos a estudar as cores, visando 
compreender como somos atingidos por elas e quais efeitos retóricos provocam.

Kress e Leeuwen (2002, p.350) destacam que “a cor faz o que as pessoas fazem 
com ela”. As cores estão ligadas aos atos cotidianos rotinizados e, por essa razão, 
encontram-se associadas a essas atividades. Heller ([2000] 2013, p. 17) afirma que 
“cada cor pode produzir muitos efeitos, frequentemente contraditórios. Cada cor 
atua de modo diferente, dependendo da ocasião”. Realizamos uma série de catego-
rizações usando as cores. Para podermos compreender as relações estabelecidas 
pelas cores, criamos uma tabela baseada em Heller ([2000] 2013). Vejamos:
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Tabela 2 – Os sentidos e os efeitos retóricos das cores.

COR TONS SIGNIFICADOS

Azul 111

A cor predileta da maioria das pessoas. Que remete a simpatia, a 
harmonia e fidelidade e das virtudes intelectuais, da inteligência, da 
ciência. A cor da concentração, da independência, da esportividade. 
O azul é o frio, o silencioso, o distante, o imaterial. A cor da amplidão, 
da eternidade, do infinito, da grandeza. A cor da fantasia, do divino, da 
paz e da Europa. Uma das cores primárias. 

Vermelho 105

A cor do sangue e da vida, a cor de todas as paixões, do amor ao ódio. 
A cor do luxo. Que remete a felicidade e ao perigo, também é a cor 
dos reis e do comunismo. A cor do dinamismo, das correções, do con-
trole e da justiça. A cor da proximidade.  O vermelho político: a cor da 
liberdade e do socialismo.  O vermelho da agressividade, da guerra. A 
cor dos nobres e ricos. A cor do fogo, do calor, da energia, do desejo. A 
cor dos anúncios publicitários. Uma das cores primárias. 

Amarelo 115

A cor mais contraditória, mais ambígua. A cor do otimismo e do verão. 
A cor do lúdico, da recreação, da jovialidade e do entendimento. A cor 
da iluminação, do discernimento e da pesquisa. A cor da inveja, do 
egoísmo, do ciúme, da traição e de todo tipo de hipocrisia.  A cor da 
maturidade e do amor sexual. A cor da ostentação, da impulsividade, 
da intrusão, do penetrante. A cor do ouro e do enxofre. Uma das cores 
primárias.

Verde 100

A cor da quintessência, do agradável, do tolerante, do natural, da vida 
e da saúde. A cor da primavera, dos negócios e da fertilidade. A cor do 
frescor, da imaturidade e dos jovens. A cor do amor precoce, da espe-
rança. A cor sagrada do Islã, o verde litúrgico e do Espírito Santo. A cor 
da burguesia, do horripilante, do venenoso. A cor da calma, da liberda-
de, da credibilidade, da segurança. 

Preto 50

A cor do poder, da violência e da morte, mas também, predileta dos 
designers e dos jovens. A cor da negação e da elegância. Representa 
a dor, o fim, o egoísmo e a infidelidade. A cor do misterioso, da magia, 
da introversão. A cor da sujeira, do azar e do mau. A cor dos sacerdo-
tes e dos conservadores, dos protestantes e das autoridades. A cor da 
ilegalidade, da anarquia, da violência, do fascismo e da brutalidade. 
O apertado, o desajeitado, a dureza e o pesado. A mais objetiva das 
cores. 

Branco 67

A cor do princípio, da ressurreição e do novo. Relacionada ao bem, à 
verdade, ao ideal, à perfeição e à honestidade, bem como, à clareza, 
à exatidão, à pureza e à limpeza. Está ligada também à inocência, ao 
sacrifício. A cor do luto, dos mortos, dos espíritos e fantasmas. A cor 
da capitulação, dos esquimós e da Bíblia. A cor da objetividade, da 
neutralidade, do vazio e da leveza.



497

XXVI Jornada do Gelne

Laranja 45

A cor exótica, A cor do deleite, do prazer, do aromático. A cor da recre-
ação, da sociabilidade, do lúdico. A cor intrusiva da má publicidade, do 
assediante, do controverso, do inconformismo, da originalidade, do 
perigo. Ligada à extroversão, à atividade, à proximidade, além de ser a 
cor da transformação e do budismo. A cor dos países baixos.

Violeta 41

A cor dos sentimentos ambivalentes, da imprecisão. A cor púrpura 
remete a Lilases, hematomas e violência. A cor do poder, da teologia, 
da devoção, da penitência e da sobriedade. A cor da extravagância, 
da singularidade, da vaidade e de todos os pecados ligados à beleza. 
A cor da magia, do misterioso, da fantasia, da metempsicose. A cor da 
sexualidade pecaminosa, a cor do inconformismo, do original, do que 
está na moda. A mais antinatural das cores. A cor do feminismo e da 
homossexualidade. 

Rosa 50

A cor do charme e da gentileza, bem como, do carinho erótico e da 
nudez. Alude à ternura, à vaidade, à sedução. A cor da infância, da 
suavidade e do pequeno. A cor do sentimentalismo, do romantismo. 
Remete a doce, a brandura e ao artificial. A cor rosa do catolicismo, do 
barato e do criativo.

Ouro 19

O ouro é raro e simboliza o valor ideal, como cor se transforma em 
amarelo. Mas, em termos simbólicos, o ouro não se compara a nenhu-
ma outra cor. É símbolo da felicidade, da sorte, da bem-aventurança, 
também, da fama, do orgulho e do mérito. A cor do sol e do deslum-
bramento. A cor da beleza, da pompa, do luxo, da solenidade, bem 
como, da decoração, da ostentação e da publicidade e do design das 
embalagens. 

Prata 20

A última cor que se pensa, sempre comparada ao ouro e simboliza o 
valor material. A mais veloz das cores, contudo sempre em segundo 
lugar. Um significado que a prata tem, e que independe do ouro, é 
como atributo do límpido e do claro. A prata é também uma cor que 
significa esperança e otimismo. A prata sugere frieza, constituída 
pelas cores: branco, azul e cinza, todas cores frias.   Cor introvertida 
sugere sempre distância, a cor da circunspecção intelectual. A cor do 
moderno, da tecnologia, da funcionalidade, da elegância, do singular e 
do extravagante. 

Marrom 95

A cor que menos se aprecia no decorrer da vida. A cor do desagradá-
vel, da preguiça e da burrice. A cor do aconchegante e do mais forte 
sabor, ligada à acidez e ao amargor. A cor do antiquado, da falta de 
refinamento e dos pobres. 

Cinza 65

A cor sem caráter, sem força, medíocre e conformista. A cor de todos 
os sentimentos sombrios, do entediante, do chato, da solidão e do 
vazio. Simboliza o inamistoso, o hostil, o feio, bem como, a insensibi-
lidade, a indiferença e a insegurança. A cor da velhice e do esqueci-
mento. Cinza é uma cor do barato, pois não há nenhum artigo de luxo 
em embalagem cinzenta. A cor do grosseiro, do bruto, do mofo e do 
intragável. 

Tabela baseada na análise das cores proposta por Heller ([2000] 2013).
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De acordo com Heller ([2000] 2013), as cores provocam sensações e significa-
dos distintos. Todavia, os significados não são uma propriedade imanente das co-
res. Os significados dependem da cultura em que se inserem e do contexto que os 
cerca. Vejamos o fragmento da charge abaixo:

Exemplo 2 – Ganhando Juízo
Fonte:Charges.com.br disponível em: <http://charges.uol.com.br/2011/10/09/espinha-e-fimo-

se-ganhando-juizo/>. Acesso em: 15 jan. 2015.

Observa-se que as cores nos informam muito sobre vários aspectos do texto. 
Na verdade, as cores exercem funções como: a dimensão de discriminação, o poder 
de expressão e capacidade de significar. A cor pode informar sobre aspectos diver-
sos, em nosso exemplo, ressaltamos que a referência à noite é realizada pela cor 
azul escura, além de os pontos brancos colocados sobre o azul denotar as estrelas 
no céu. A cor amarela simula as luzes acesas nos apartamentos do prédio que está 
perspectivamente no fundo das imagens. As múltiplas gradações entre a obscurida-
de e a luz são os responsáveis pela ideia de luminosidade. A predominância do azul
-esverdeado produz uma claridade e cumpre a tarefa de sinalizar a existência de 
iluminação artificial ao ambiente. Essa propriedade do azul se dá também pela ideia 
de distância e profundidade. Notamos ainda que as sombras das pessoas translu-
cidadas dentro da Lanhousebar	é criada através do artificio cromático para dar a 
impressão de vidro que separa o ambiente interno e o externo. Também é atribuída 
a informação tonal à responsabilidade pela relativa aparência volumétrica, o efeito 
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de algumas cores cria a ilusão de maior ou menor, de mais alto ou mais baixo, de 
largo ou estreito.

 No texto audiovisual além das imagens, dos movimentos, dos gestos, das co-
res, os recursos sonoros são extremamente importantes para a sua constituição. A 
linguagem sonora corresponde às músicas que compõe a trilha sonora, os efeitos 
de áudio, as vozes das personagens e tudo aquilo que atinge o sentido da audição. 
Sendo um dos modos semióticos responsáveis pela ambientação, atribuindo cli-
mas, atmosferas diversas como suspense, alegria, drama, romance, humor etc.

Ensino: multiletramentos e leitura

Subjacente à proposta de inclusão do gênero charge animada em sala de aula 
está a necessidade de ampliarmos os horizontes de trabalho com a linguagem e 
oportunizarmos o multiletramento. Para responder as novas demandas de uso e 
significação, o Grupo New London (Cope & Kalantzis, 2000) propôs a ideia de mul-
tiletramento que está em consonância com o que Jewitt e Kress (2003) chamam de 
letramento multimodal. Dionisio (2014, p. 41) sugere que: “Multiletrar é, portanto, 
buscar desenvolver cognitivamente nossos alunos, uma vez que a nossa competên-
cia genérica se constrói e se atualiza através das linguagens que permeiam nossas 
formas de produzir textos”.

Santaella (2012, p.11) postula a necessidade de uma expansão do conceito de 
leitura ao defender que: “[...] desde o livro ilustrado e as enciclopédias, o código es-
crito foi historicamente se mesclando aos desenhos, esquemas, diagramas e fotos, 
o ato de ler foi igualmente expandindo seu escopo para outros tipos de linguagens”. 
Na medida em que múltiplos modos coabitam para produzir sentidos necessitamos 
de múltiplos modos de leituras (SANTELLA, 2012). Os desafios para tornar os alunos 
leitores competentes devem mobilizar uma série de ações pedagógicas para o de-
senvolvimento das habilidades cognitivas demandadas por essas “novas” composi-
ções textuais.

Os componentes de significação (imagens, sons, palavras, cores, etc.) são cons-
trutos semióticos imprescindíveis para a compreensão. A charge animada nos inte-
ressa, justamente, por sua diversidade de arranjos em sua composição, isto quer 
dizer que os recursos semióticos que a constituem operam acoplados. Esta semiose 
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de palavras, imagens e sons produz uma ação retórica argumentativa numa conflu-
ência verbo-audiovisual que revela uma construção ideológica, ou seja, um ponto 
de vista sobre um determinado assunto.

A ideologia e a construção retórica do bullying

A noção de ideologia está subjacente às crenças, aos hábitos, às opiniões, pois 
são manifestações ideológicas que emergem das relações sociais. Na verdade, to-
das as categorizações são feitas com bases ideológicas e com forte determinação 
cultural. A linguagem é condutora e formadora de ideologia (BAKHTIN/VOLOCHÍ-
NOV [1929] 2009). Concebemos os fatos e o próprio mundo que nos cerca através 
do crivo ideológico que construímos. A linguagem é, portanto, a consubstanciação 
da ideologia, o que equivale dizer que têm uma existência conjunta, necessária 
e indissociável. Para Bakhtin/Volochínov ([1929] 2009, p. 33-34): “Todo fenômeno 
que funciona como signo ideológico tem uma encarnação material, seja como som, 
como massa física, como cor, como movimento do corpo ou outra coisa qualquer”.

O bullying tem caráter ideológico. Para caracterizar-se como bullying, os 
atos de violência (física ou não) devem ocorrer de forma intencional e repetitiva 
contra um ou mais alunos (FANTE, [2005] 2012). Nos ambientes virtuais, além 
das agressões verbais, encontramos fotos e vídeos íntimos expostos de manei-
ra anônima envolvendo, principalmente, adolescentes do sexo feminino. Todas 
essas formas de bullying e de ciberbullying podem ser prejudiciais as suas vítimas 
(FANTE, [2005] 2012). 

Aplicação do gênero charge animada em sala de aula

Professor (a), primeiro iremos explorar as características principais das charges 
animadas, a temática bullying e o processo de criação para, apenas no final, solicitar 
que os alunos (as) em grupo realizem as suas produções.
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EIxO DE 
ENSINO Leitura

PASSO 
A PASSO

1º momento: No primeiro momento da aula, após as explicações dos objeti-
vos das sequências de atividades, os alunos (as) devem assistir à charge ani-
mada Pais e Filhos disponibilizada no site charge.com.br.

MATERIAL 
DIDÁTICO

O acesso aos vídeos deve se dar por meio de uma projeção, mediante uso de 
Datashow e equipamento de som.

OBS. Como a temática a ser trabalhada é o fenômeno bullying e sua variante virtual 
cyberbullying, optamos por trabalhar a charge animada Pais e Filhos.

EIxO DE 
ENSINO Análise

PASSO 
A PASSO

2º momento: Professor (a), promova um debate sobre as características do 
gênero charge animada, semelhanças e diferenças com outros gêneros ima-
géticos e audiovisuais; a exemplo das caricaturas, dos cartuns, dos desenhos 
animados etc. Ressalte também sobre o ambiente aonde as charges animadas 
circulam, ou seja, os suportes que ancoram sua veiculação. Recomendamos as 
seguintes questões para a reflexão dos alunos:

a) qual dos personagens é a vítima e qual é o agressor? E o que provocou, em 
sua opinião, a manifestação de bullying? 
b) que marca (as) sinaliza (m) o ato de bullying sofrido por Ricardo, ou seja, 
além da fala da professora que contextualiza a cena, como, na imagem, perce-
bemos esta agressão? 
c) visualmente, como podemos perceber o constrangimento da vítima?
d) observe o movimento dos lábios de Ricardo, o que ele indica? Justifique.
e) após as explicações da professora, observando as expressões faciais de 
Claudio, podemos disser que ele se arrependeu?  Por quê?
f) que efeito de sentido é expresso na risada de Claudio? E nos efeitos sono-
ros, a exemplo do som percebido no final da charge?

MATERIAL 
DIDÁTICO -

OBS.

Professor, faça uma exposição do gênero charge e sua semelhança com outros 
gêneros imagéticos como: caricaturas, cartuns e tirinhas; explore as seme-
lhanças e as características distintivas. Caso seja necessário, realize um estudo 
sobre a evolução da charge estática e animada.
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EIxO DE 
ENSINO Leitura

PASSO 
A PASSO

3º momento: Inicie esta atividade com a exibição do vídeo Chega de Bullying: 
O Agressor. Um dos vídeos que compõem a campanha "Chega de Bullying".

Em seguida, tomando o vídeo como ponto de partida, promova um debate dis-
cutindo com os alunos (as) sobre o que já sabem em relação às manifestações 
de Bullying	e de	Ciberbullying.

MATERIAL 
DIDÁTICO -

OBS.

Professor (a), permita a troca de opiniões e o relato de experiências pessoais 
entre os alunos. Esse procedimento visa contribuir para um maior envolvimen-
to deles no desenrolar das atividades, tornando mais significativo o processo 
de ensino/aprendizagem. 

EIxO DE 
ENSINO Análise

PASSO 
A PASSO

4º momento: Com base na leitura do vídeo e do texto de Orson Camargo 
sobre bullying (em anexo), os alunos (as) devem responder as seguintes per-
guntas:

a) qual a relação entre o vídeo e o que encontramos no texto escrito por Or-
son? 
b) xingar, apelidar, abusar, perturbar são verbos que expressam manifesta-
ções de bullying? Justifique sua resposta.
c)  quais outros verbos caracterizam as manifestações de bullying?
d) por que o bullying é um ato prejudicial as suas vítimas? O que ele pode oca-
sionar?   
e) em que espaço (s) se dá as manifestações de ciberbullying (bullying virtual)? 
Você conhece algum caso? Relate.
f) a cor da pele, as características físicas, étnicas e fisionômicas como: cor da 
pele, nacionalidade, estatura, peso (magro, gordo) etc., bem como, questões 
de caráter socioeconômico e/ou religioso – rico, podre, católico, evangélico, 
espírita, budista – ou de qualquer outra ordem, não podem interferir nas rela-
ções de amizade e respeito ao próximo. Quais iniciativas podemos desenvol-
ver para combater as manifestações de Bullying dentro da escola e fora dela?

MATERIAL 
DIDÁTICO

Cópias reproduzidas do texto de Orson Camargo e das questões para serem 
entregues aos alunos (as).

OBS.

Em casa, os alunos poderão pesquisar mais, em livros, sites, a respeito do 
fenômeno Bullying	e o	Ciberbullying.	Além de assistir ao filme:	Bullying Virtual. 
Para estimular a curiosidade dos alunos (as), recomendamos que o professor 
leia, em sala de aula, a sinopse do filme para a turma. 
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EIxO DE 
ENSINO Leitura

PASSO 
A PASSO

5º momento: Comece com a exibição do curta-metragem em animação Cida-
de Colorida que promove uma reflexão sobre a importância da cor em nossa 
vida. O vídeo conta a história de um único menino colorido que se esforça 
para transformar as pessoas e as coisas da cidade em que vive.

Após ouvir as impressões dos alunos (as), comente que as cores desempe-
nham papéis importantes na produção de sentidos em várias esferas sociais, 
não cumprindo apenas papéis decorativos nos textos que circulam socialmen-
te. Discuta o uso das cores em nossa sociedade e o potencial de significados 
atribuídos.

MATERIAL 
DIDÁTICO Datashow e equipamento de som.

OBS.
Esta atividade tem por finalidade estimular a reflexão sobre o uso das cores 
como representação simbólica carregada de sentidos socioculturais e ideológi-
cos.

EIxO DE 
ENSINO Análise

PASSO 
A PASSO

6º momento: Professor (a), exiba o tutorial Psicodinâmica das Cores.

Professor (a), junto com os alunos (as) explorem os significados das cores e 
outras informações relevantes a respeito. Ressalte o aspecto intencional no 
uso das cores na composição dos textos e apresente as sete diretrizes para a 
utilização de cores:

1) Estética (harmonia, equilíbrio, contraste, intensidade, variabilidade);
2) Visibilidade, legibilidade e saturação de leitura (conforto visual);
3) Organização e usabilidade (como ajudar, direcionar a sua leitura, identificar 
unidades, partes, seções etc.);
4) Identidade (como se diferenciar e ser reconhecido por meio das cores);
5) Repertório simbólico (a carga simbólica que pode ser incorporada às cores, 
naquele determinado contexto de uso e do repertório do usuário que se pre-
tende atingir);
6) Informação (como a cor pode contribuir para conduzir a informação);
7) Limitações e recursos técnicos (aspectos materiais do suporte e dos proces-
sos).

MATERIAL 
DIDÁTICO Datashow e equipamento de som.

OBS.
Sugerimos que, o professor (a), procure valorizar o que os alunos (as) já sabem 
sobre o uso das cores em sociedade, por exemplo: em anúncios publicitários, 
outdoors, embalagens de produtos, cerimônias religiosas etc.
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EIxO DE 
ENSINO Leitura

PASSO 
A PASSO

7º momento: Inicie esta atividade com a (re)exibição da charge animada Pais e 
Filhos. Essa charge animada servirá de base para a análise que será proposta 
em seguida. Peça que os alunos (as) observem atentamente cada momento, 
em busca das especificidades de sua composição e os sentidos que geram. 
Professor (a), seria interessante também retomar a exibição, pausando em 
algumas cenas, para os comentários de alguns aspectos da imagem, do som, 
das cores e expressões linguísticas que entenda ser necessário enfatizar.

MATERIAL 
DIDÁTICO Datashow e equipamento de som. 

OBS. Este procedimento visa guiar as reflexões dos alunos (as) e instruí-los no pro-
cesso de análise; a seguir.

EIxO DE 
ENSINO Análise

PASSO 
A PASSO

8º momento: 
Após a leitura da charge animada Pais e Filhos, os alunos (as) deverão respon-
der as questões propostas abaixo:
Faça uma descrição da charge animada Pais e Filhos, com o máximo de deta-
lhamento possível.
Podemos considerar as charges animadas como textos? Porque?
Considerando que o sentido da charge não está reservado apenas ao modo 
verbal, o que significa dizer que as charges são multimodais?
Nas Charges animadas, a linguagem verbal constitutiva desse gênero é a for-
mal ou a informal?  Como podemos verificar isso? 
Dependendo da situação, esse registro pode variar? 
Na oralidade, temos algumas marcas típicas expressivas bastante significati-
vas desse modo verbal como a entonação, a repetição, a hesitação, a contra-
ção etc. De que forma essas marcas da oralidade aparecem na escrita? 
Charge e cartum são textos em que o autor manifesta opinião crítica sobre de-
terminado assunto. Na charge Covardes e Impunes, qual temática é abordada 
e como é desenvolvida? 
O título da charge, Pais e Filhos, condiz ou se correlaciona com a temática do 
texto? Por quê? 
Quais as cores são predominantes nessa charge? Relacionando o que você já 
sabe sobre os significados das cores e seus efeitos psicológicos, em sua opi-
nião, por que o chargista optou pela predominância dessas cores?
O Bullying	e o	Ciberbullying	são apenas brincadeiras ou, realmente, são mani-
festações que devemos condenar e combater? Porquê?
Nos textos imagéticos, quais recursos semióticos são responsáveis pela ideia 
de profundidade, de aproximação, de volume, ou seja, de perspectiva? 
Nas animações, a imagem em movimento, a música, o som e os efeitos sono-
ros conferem um dinamismo maior aos textos. Por quê?
As falas (oral) e/ou as legendas (escrita) são suficientes para a compreensão 
dos textos? Justifique.
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MATERIAL 
DIDÁTICO

Cópia das questões e da transcrição da legenda com o discurso dos persona-
gens.

OBS.

Professor (a) as perguntas são uma forma para conduzir as observações e 
análises dos alunos (as), portanto faça intervenções que expliquem e ajudem 
a percepção, com isso também a construção do conhecimento a respeito dos 
recursos semióticos presentes na charge.

EIxO DE 
ENSINO Produção

PASSO 
A PASSO

9º momento: Professor (a), primeiro faça a exibição dos vídeos que tratam do 
processo de produção das histórias em quadrinhos e desenhos animados.

Professor (a), como os enquadramentos e movimentos das animações são 
baseadas na linguagem cinematográfica, apresente o tutorial que trata dos 
movimentos das câmeras.

MATERIAL 
DIDÁTICO Datashow e equipamento de som.

OBS.

Para esta atividade, os alunos (as) devem assistir aos vídeos que apresentam o 
processo de produção de animações. Este momento é favorável para a inser-
ção da turma no universo de produção, promovendo a compreensão de como 
se faz uma animação.

EIxO DE 
ENSINO Produção

PASSO 
A PASSO

10º momento: Professor (a), oriente os alunos (as) na formação de grupos 
de no máximo 4 alunos. A partir dos conhecimentos trabalhados, com o seu 
acompanhamento, cada grupo deve desenvolver uma charge animada que tra-
te o tema bullying e/ou ciberbullying. Definidos os grupos, os alunos (as) devem 
planejar cada etapa de produção da charge animada, ou seja, roteiro, perfil 
das personagens, escolha do cenário etc. Professor (a) oriente os alunos a cria-
rem um esboço, como forma de planejamento, do que seria a charge animada. 
Para servir de orientação, apresente aos alunos as etapas que se seguem:

1. Quais os personagens e como serão (como estarão vestidos, a que classe 
social pertencem, idade, sexo, etc.) 
2. O local (meio em que a narrativa se passa), o tempo.
3. Crie possíveis diálogos ou frases explicativas.
4. Promovam a socialização do planejamento ao grupo, a fim de obterem mais 
contribuições e não esqueçam de anotar tudo.

Para a editoração das charges animadas, sugerimos o uso do Windows Movie	
Maker, pois é de manipulação simples e de fácil acesso.

MATERIAL 
DIDÁTICO Laboratório de informática
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OBS.

Caso seja necessário, os alunos (as) podem rever os vídeos ou outros tutoriais 
no youtube que ensinam a produzir animações. Recorrer aos alunos mais ex-
perientes, amigos e familiares que possam dar dicas e, mesmo, auxiliarem no 
desenvolvimento do projeto é algo extremamente salutar.

EIxO DE 
ENSINO Produção

PASSO 
A PASSO

11º momento: Após a confecção das charges, o professor (a) deve realizar a 
verificação das produções, orientar os grupos a realizarem a revisão das ani-
mações, a fim de analisarem os efeitos de sentido de algum aspecto e realiza-
rem as correções necessárias.

MATERIAL 
DIDÁTICO Computador, lápis, caneta e papel.

OBS. Recorrer aos alunos mais experientes e familiares que possam auxilia-los.

EIxO DE 
ENSINO -

PASSO 
A PASSO

12º momento: 
Exiba as charges animadas produzidas pelos grupos para toda a turma, faça 
comentários e solicite a opinião dos alunos (as) a fim de socializar a experiên-
cia que cada grupo teve na confecção das charges animadas. Estimule comen-
tários sobre os desafios, dificuldades etc.

MATERIAL 
DIDÁTICO Laboratório de informática

OBS. Professor (a), ainda neste momento será possível realizar a revisão, reescrita 
e/ou finalização.

Professor (a), sugerimos para a exposição dos trabalhos da turma a organiza-
ção de uma Mostra Audiovisual; com exibições de filmes, documentários, além de 
palestras sobre o bullying e ciberbullying, bem como, relatos orais dos alunos da ex-
periência de produção do gênero charge animada. 
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Considerações	finais

Os produtores e leitores mais proficientes e perspicazes têm maiores possibili-
dades de inserção social, de agir e entender as situações comunicativas diversas. Le-
vando em consideração os aspectos multimodais que os constituem, mesmo diante 
dos desafios que acompanham, esta proposta de atividade escolar com as charges 
animadas é uma tentativa de inserir gêneros multimidiáticos dentro da sala de aula.
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A NOTÍCIA DIGITAL COMO OBJETO DE ENSINO

kARLA SIMÕES DE ANDRADE LIMA BERTOTTI1 (UNICAP)
AMANDA BARROS DE MELO2 (UFPE)

Introdução

Neste trabalho, apresentaremos reflexões a respeito da necessidade de inser-
ção das novas tecnologias digitais de Informação e Comunicação no ambiente esco-
lar para o ensino de Língua portuguesa. Dividido em duas partes, iniciaremos apre-
sentando a importância de uma proposta da “pedagogia de multiletramentos, assim 
como uso de gêneros textuais para o ensino de Línguas”. Em seguida, atentando-nos 
ao ensino do gênero notícia, iremos propor uma sequência didática adaptada do mo-
delo proposto por Dolz e Schenewly (2004), no intuito de “permitir a problematiza-
ção das práticas de letramento, oportunizando momentos diversificados de trabalho 
textual em contextos de uso”. (MARCUSCHI &CAVALCANTE, 2005, p. 239).

Pedagogia dos multiletramentos

Nos últimos anos, a medida que novas tecnologias da informação foram apare-
cendo – e com elas  novos gêneros de texto foram surgindo – muitos estudos sobre 
o ensino na era digital se iniciaram.

Desde então, surgiu uma preocupação no ambiente escolar: como trabalhar o 
ensino-aprendizagem neste novo momento? Um desafio que a escola hoje passa, 
tentado a cada instante conviver com alunos conectados no mundo virtual e, por 
esse motivo, acabam “desinteressados” nas aulas tradicionais de ensino.

1. Doutoranda em Ciências da Linguagem pela Universidade Católica de Pernambuco.

2. Doutoranda em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Pernambuco.
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Ao nos depararmos com o ensino de língua portuguesa, percebemos este de-
safio de forma muito clara. A leitura e a produção de textos no ambiente virtual 
fazem-se necessárias nos dias atuais, afinal a escola precisa acompanhar a evolução 
e propor práticas de letramento a este novo contexto.

A leitura e a produção de textos em ambientes digitais, tanto na escola como 
fora dela, trazem inovações tecnológicas - o hipertexto digital, seus ícones, suas 
formas de navegação – as quais levam o aluno a precisar ter conhecimentos prévios 
além do tópico e da estrutura dos textos, ou seja, precisam trazer também práticas 
letradas sobre o funcionamento e a estruturas desses textos no ambiente virtual, 
pois são espaços que possuem formatos particulares, fazendo então surgir novos 
gêneros textuais.

Segundo Kleiman (2007), a organização do currículo voltada para a interação 
do professor e aluno(s) e que envolvam fatores de ordem social e pessoal, a fim de 
termos um currículo dinâmico, trazendo parte da realidade local , tendo como es-
trutura principal do currículo a prática social e, não apenas o conteúdo, irá facilitar 
o processo de ensino aprendizagem.

É evidente que o papel do professor muda sob esta perspectiva de al-
fabetização e letramento como prática social. Uma grande vantagem do 
enfoque socialmente contextualizado é a autonomia que ele ganha no 
planejamento das unidades de ensino e na escolha dos materiais didáti-
cos. (KLEIMAN, 2007, p.6)

A sala de aula deve apresentar espaços compatíveis com a heterogeneidade do 
grupo escolar, trazer bons equipamentos para o desenvolvimento das atividades, 
assim como ter propostas atrativas e renováveis de ensino;desta forma, mesmo o 
professor mais tradicional conseguirá distinguir aos poucos qual a melhor forma 
de propiciar atividades que realmente possam contribuir para o letramento do seu 
aluno.

Para que isso ocorra, o docente deve estar preparado para essa nova era. Ele 
deve ter em mente uma concepção de leitura e produção mais adequada aos tem-
pos digitais, sabendo utilizar as ferramentas disponíveis, vencendo preconceitos 
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ainda muito presentes contra os recursos digitais aos quais os alunos tanto se ape-
garam. Estar de mente aberta para essas mudanças é primordial para adotar novas 
posturas pedagógicas baseadas nas novas demandas da sociedade.

Desta forma, a escola deve ficar atenta aos avanços da sociedade e, hoje, o uso 
das tecnologias como ferramenta de ensino está bastante presente. Repensar o 
ambiente escolar e suas técnicas de ensino faz com que se comece a modular uma 
escola que passe a ser atrativa para estudantes desta nova geração “conectada”.

É nesse contexto que surge a concepção de “uma pedagogia de multiletramen-
tos” trazendo o desafio de desenvolver em sala de aula experiências inovadoras, 
afim de implantar uma concepção de práticas de leitura e escrita voltada para a 
formação crítica do aluno,  a fim de torná-lo  um cidadão crítico, autor e leitor de sua 
própria realidade.

O conceito de multiletramentos aponta para dois tipos específicos e 
importantes de multiplicidade presentes em nossas sociedades, princi-
palmente urbanas, na contemporaneidade, a multiplicidade cultural das 
populações e a multiplicidade semiótica de constituição de textos por 
meio dos quais ela se informa e se comunica (ROJO, 2012, p. 13).

Diante das múltiplas formas de linguagens, mídias e tecnologias, saber selecio-
nar e distinguir o material conveniente para cada situação de ensino-aprendizagem 
é primordial, pois as atividades de produção de textos na atualidade está cada dia 
mais diversificada.

Nessa perspectiva, a escola deve buscar estratégias diversas para aplicar pro-
jetos didáticos que representem os usos sociais das nova tecnologias da comuni-
cação, em que a finalidade dessas propostas seja significativa para o aluno e não 
apenas um fim para a avaliação.

Gêneros textuais no ensino de língua portuguesa

A proposta de utilização dos gêneros textuais em sala de aula com a finalidade 
de reportar o aluno ao seu cotidiano e mostrar a real funcionalidade da língua, isto 
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é, a importância, dentro de uma sociedade letrada, de ter o domínio do seu uso, 
facilitará aos professores o desenvolvimento “de	projetos	em	que	a	escrita	não	seja	
considerada	apenas	como	função	escolar,	mas	que	assuma,	antes	de	qualquer	outra,	a	
função	sociocomunicativa” (PINHEIRO, 2007, p.36).

A preocupação em trabalhar com gêneros que circulam fora da escola deve es-
tar em primeiro plano, ensinar aos alunos não só a leitura de mundo, mas também 
o domínio competente da norma culta e das habilidades envolvidas na interação 
oral e escrita, como já foi dito, assim fica clara a importância do papel do professor. 
A forma que nós profissionais iremos nos dirigir aos alunos fará a grande diferença, 
pois saberemos utilizar a linguagem adequada em sala de aula, e estabelecermos 
uma vinculação da escola com as práticas sociais, utilizando os gêneros textuais 
como ferramenta; afinal, temos hoje, como foi visto inicialmente, uma escola buro-
cratizada com professores robotizados, preocupados em fazer simplesmente comu-
nicados e não comunicação e interação social.

Segundo Marcuschi (2002), o trabalho com gêneros textuais é considerado uma 
oportunidade de se lidar com a linguagem em seus mais diversos usos autênticos 
no dia a dia. Para o autor, nada do que fizermos linguisticamente está fora de ser 
feito em algum gênero.

Nessa perspectiva, o estudo dos gêneros possibilita compreender melhor o 
que acontece com a linguagem quando a utilizamos em uma determinada interação 
(MEURER & MOTTA-ROTH, 2002). Vistos dessa forma, os gêneros textuais podem 
ser apreendidos como ferramentas indispensáveis de socialização, usados para 
compreender, expressar e interagir nas diferentes formas de comunicação social de 
que participamos.

Bazerman (2006) argumenta que a familiarização com os gêneros permite que 
o indivíduo, de alguma forma, compreenda a complexidade das interações e equa-
cione seus atos comunicativos em relação às ações comunicativas de muitas outras 
pessoas.

Diante de tal situação, pode-se argumentar que o trabalho com gêneros propi-
cia aos alunos um envolvimento concreto em situações reais de uso da linguagem, 
de maneira que possam escolher meios adequados aos fins que se almeja alcançar 
na produção de gêneros.
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Assim, evidencia-se que ”a escola é o lugar ideal para o desenvolvimento crítico 
de competências comunicativas, e as situações escolares são momentos de produ-
ção e recepção de textos” (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004).

A sequência didática

Justificativa

Levando em consideração a concepção teórica de gêneros textuais, assim como 
a concepção de uma “pedagogia dos multiletramentos - que conduzem a discussão 
deste trabalho – questionamos se o uso de gêneros textuais, como ferramenta nor-
teadora a partir de sua condição digital em uso social de ensino e aprendizagem de 
Língua Portuguesa, pode possibilitar aos professores levar para a sala de aula não 
só atividades de leitura e produção com a língua e a linguagem, mas também que 
essas sejam o meio de mostrar as diferentes práticas presentes hoje em nossa so-
ciedade?

Objetivos

• O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de uma sequência didá-
tica para produzir o gênero notícia a de sua condição digital em atividade 
de uso social da língua.  Direcionado a alunos do 4º ciclo do Ensino Funda-
mental, sugerimos a realização de 10 encontros de 2h/a, na sala de aula 
e no laboratório de informática; e um encontro de 3h/a para a realização 
das oficinas. Este protótipo de sequência didática sinaliza a possibilidade de 
utilização dos gêneros jornalísticos em sala de aula, bem como a das ferra-
mentas digitais para a redação, edição e publicação do gênero proposto.

Objetivo	geral

• Familiarizar os alunos com o gênero notícia, promovendo uma sequência de 
atividades focadas no ensino da leitura e da escrita em que seu uso digital 
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como objeto de ensino permitam a formação do aluno enquanto autor au-
tônomo e proficiente.

Objetivos	específicos

• Perceber o conhecimento dos alunos sobre o gênero notícia;
• Discutir sobre as características dos jornais impressos e jornais;
• Explorar cadernos e seções do jornal, identificando assuntos noticiados;
• Captar os objetivos da situação de leitura (buscar informações, atualizar-se, 

conhecer determinado assunto, divertir-se);
• Conhecer a estrutura composicional do gênero notícia;
• Estabelecer relações entre o conteúdo da notícia e outros textos lidos;
• Conhecer outros gêneros integrantes do jornal tais como: entrevista, piada, 

charge;
• Compreender e posicionar-se criticamente diante das notícias lidas;
• Produzir uma notícia, tendo como base acontecimentos importantes de sua 

comunidade escolar.
• Corrigir e reescrever os textos produzidos.
• Organizar um jornal virtual no aplicativo facebook, valorizando os tex-

tos   produzidos. 
• Fazer uso da tecnologia como meio de comunicação.

Momentos da sequência didática

Momento I

• Conversar com os alunos sobre o gênero a ser estudado, visando detectar 
seus conhecimentos prévios acerca do mesmo;

• Discutir as características dos jornais impressos e telejornais;
• Distribuir diferentes notícias para que os alunos, organizados em grupo, 

tenham o primeiro contato com o gênero;
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• Promover uma análise do texto estudado, buscando compreendê-lo;
• Socializar as análises feitas, instigando os alunos a exporem oralmente sua 

compreensão sobre o texto do grupo para o restante da sala.

Momento II

• Formar grupos e distribuir jornais para que os alunos folheiem, explorem e 
leiam o material;

• Pedir que se posicionem a cerca das questões seguintes:
• Para que lemos jornal?
• Qual o nome da revista e/ ou jornal manuseado(s)?
• Como os textos estão distribuídos?
• Que informações aparecem nele?
• O que mais lhes chamou a atenção no jornal?
• Propor um debate a partir das questões propostas.
• Selecionar uma notícia que instigue a curiosidade da turma e explorá-la nos 

seguintes aspectos:
• Título;
• Nome do autor;
• Espaço do jornal/ revista em que foi publicado ( seção, caderno);
• Público a que se destina;
• Assunto abordado.

• Socialização das conclusões da classe.

Momento III

• Formar trios e distribuir jornais;
• Pedir que os alunos observem os aspectos da primeira página, destacando 

os seguintes pontos:
• Manchete;
• Título;
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• Temas abordados;
• Imagens;

• Ajudar os alunos a localizar a notícia principal e pedir que a leiam na íntegra,
• Explorar fotos, diagramas, tabelas, gráficos, mapas e outros recursos de 

apoio à compreensão do fato informado;
• Incentivar a turma a fazer comentários, opinar, argumentar sobre o texto 

lido.

Momento IV

• Formar duplas;
• Dirigir-se ao laboratório de informática;
• Solicitar pesquisa na web de uma notícia;
• Explorar as características da notícia;
• Pedir que identifiquem no lide as respostas às seguintes questões: quem?/ 

Fez o quê?/ A quem?/ Onde?/ Quando?/ Como?/Por quê?/ para quê?
• Mostrar a função do restante dos parágrafos.
• Pedir que os alunos criem arquivos e confeccionem uma notícia digital enfa-

tizado as principais características  e dando exemplos

Momento V

• Solicitar que os alunos identifiquem no calendário da escola eventos - tais 
como olimpíadas, semana de Ciência e Tecnologia, semana de meio am-
biente, entre outros – em que possam explorar fatos que poderão virar no-
tícia dentro da comunidade escolar.

• Elaborar em grupos a “pauta” com sugestões de assuntos a serem noticia-
dos.

• Cada grupo deverá dividir as tarefas a serem realizadas (quem fará o texto 
escrito, o responsável pelas filmagens, fotografias ou gravação de áudio)
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Momento VI

• Realizar oficinas de coleta de material (uso de celular, câmera, gravador...)
• Fotografias
• Depoimentos
• Gravação de áudio
• Selecionar o material pertinente de forma coletiva em que todos exponham 

suas produções e que o grupo escolha de forma democrática aquilo que 
será ou não utilizado no trabalho.

• Utilize o photoshop ou outra ferramenta que auxilie na edição do material 
coletado.

Momento VII

• Após recolher o material necessário, cada grupo deverá, no laboratório de 
informática, auxiliados pelo professor, criar um perfil no aplicativo facebook. 
O professor deverá aproveitar o momento para interagir com os alunos e 
saber qual o conhecimento que eles possuem a cerca dessa ferramenta;

• Em seguida, o professor em conjunto com a turma deverá criar um grupo 
fechado no facebook destinado à comunidade escolar a fim de que todos  os 
integrantes da escola possam interagir e opinar a respeito dos fatos anun-
ciados;

• Lembrar alguns fatores essenciais para a produção;
• A que público ela se destina? Utilizar linguagem adequada;
• Quando e onde ocorreu ou ocorrerá o fato noticiado?
• As informações contidas são imparciais ou tendenciosas?
• Explorar o uso da terceira pessoa como fator de distanciamento do fato e 

maior confiabilidade da notícia;
• Instigar os alunos leitores a concordar, discordar, criticar, assumir uma posi-

ção diante do fato, formando um debate sobre o assunto.
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Momento VIII

• Levantamento das principais dificuldades encontradas.
• O professor deverá revisar os textos escritos produzidos para fins de publi-

cação, nos aspectos:
• Estrutura textual: Organização espacial do texto;
• Parágrafos/Coerência e coesão;
• Reescritura do texto.

Momento	IX

• No laboratório de informática, iniciar a publicação da produção por cada 
grupo, cada um utilizando o perfil criado por eles, socializando os  dados e 
assuntos pesquisados nas aulas anteriores.

• Orientar as produções, identificando de forma coletiva as características 
pertinentes ao gênero trabalhado.

• Revisar com a turma toda as postagens feitas por cada grupo, a fim de que 
os próprios alunos percebam se é necessário ou não fazer alguma modifi-
cação.

Momento	X

• Sugerir aos alunos um movimento coletivo de divulgação do grupo fechado 
no facebook dentro da comunidade escolar, no intuito de que todos sejam 
adicionados e possam interagir acessando e comentando os fatos noticia-
dos.
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Considerações	finais

Neste trabalho procuramos refletir acerca da pedagogia do multiletramentos 
para o ensino de língua portuguesa, atentando-nos ao ensino do gênero notícia a 
partir da sua condição digital. Sugerimos um protótipo de sequência didática a fim 
de nortear o professor no árduo processo de inserir as novas tecnologias nas ativi-
dades escolares, fazendo uso das ferramentas digitais como elementos propiciado-
res de produção.

É papel da escola e dos professores reconhecerem que a virtualidade 
não abarca unicamente o entretenimento, mas pode educar os estudan-
tes para a ética, a estética e a crítica (por meio de e em diferentes lin-
guagens e mídias), objetivando, em última instância, que os alunos pro-
duzam significados e sejam protagonistas da sociedade em que vivem.
(GARCIA; SILVA; FELÍCIO, 2012)

As novas mídias estão a cada dia e de forma volumosa ganhando espaço em 
nossa sociedade. A escola não pode se omitir, deve sim, além de incentivar, também 
orientar, pois o fato de os alunos estarem imersos nesse universo não significa que 
saibam usá-lo de forma consciente. Por isso a importância desse aprendizado na 
escola. É necessário dar a eles o instrumento para que consigam utilizar esses ferra-
mentas digitais de forma menos mecânica e mais questionadora, a fim de torná-lo  
um cidadão crítico, autor e leitor de sua própria realidade.
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SimPóSio TEmáTiCo

A PRODUÇÃO DE TEXTOS ACADÊMICOS NA FORMAÇÃO 
DOCENTE DO CAMPO: ANÁLISE DE RESENhA CRÍTICA

SILVIA NAARA DA SILVA PINTO DE OLIVEIRA (UNB)
ANA CRISTINA DE ARAÚJO (UNB)

As produções acadêmicas têm se mostrado ser de grande importância no uni-
verso das instituições de ensino brasileiras, situação que não é diferente nos cursos 
de licenciatura, muito menos em cursos de formação de professores do campo. Há 
uma multiplicidade de gêneros textuais produzidos pelos estudantes universitários, 
sejam sínteses, resenhas, resumos acadêmicos para submissões, artigos entre ou-
tros.

A expectativa em torna da escrita dos graduandos é construída baseada na 
ideia de que ao ser concluída a educação básica, os estudantes são leitores e escri-
tores eficientes. Entretanto, os obstáculos relacionados às práticas de leitura e de 
escrita perpassam os ensinos fundamental e médio e chegam até à graduação. Des-
sa forma, os estudantes chegam aos cursos universitários com sérias dificuldades 
em realizar a leitura crítica necessária à compreensão de qualquer texto acadêmico 
e, por conseguinte, com muitos desafios a serem vencidos também na produção de 
textos, em especial textos de cunho opinativo, como a resenha.

A resenha, gênero discursivo usado na academia para avaliar resultados de 
produções intelectuais tem papel fundamental na divulgação do conhecimento 
científico. Ainda sobre a importância da produção de textos acadêmicos, Desirée 
Motta-Roth e Graciela Hendges (2010) afirmam que a política de financiamentos de 
bolsas de iniciação científica para a graduação e pós-graduação tem baseado seus 
critérios nas publicações acadêmicas produzidas por estudantes, professores e pes-
quisadores de diversas áreas.

A pressão por escrever e publicar implica em produções de texto com mais 
qualidade em sua elaboração, assim, alunos e professores se veem num contexto 
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de, ou produzir textos de qualidade ou perecer academicamente. Então, para que 
seja atingida a expectativa em relação aos textos produzidos, esforços têm sido 
feitos no sentido de garantir que as habilidades em escrita sejam realizadas com 
eficiência em produções de textos acadêmicos.

O trabalho que nos propomos a realizar tem em vista analisar brevemente o 
gênero textual conhecido como resenha crítica, tendo por objeto de análise, dois 
exemplos de resenhas críticas produzidas por estudantes da Licenciatura em Edu-
cação do Campo (Ledoc) no campus da Faculdade UnB Planaltina, em Planaltina, 
DF. Este artigo também faz uma apresentação do curso, bem como considerações 
em torno da estrutura da resenha e suas contribuições para a formação de docen-
tes. Sendo o letramento o fundamento teórico de nossa análise, empregamos os 
conceitos dessa teoria vinculados à reflexão que buscamos gerar neste artigo.  Por 
último, expomos duas produções de texto dos estudantes da Ledoc com o intuito 
de analisar as ocorrências das características próprias do gênero resenha crítica nos 
exemplos apresentados.

O curso de Licenciatura em Educação do Campo – campus da 
FUP

O curso de Licenciatura em Educação do Campo (Ledoc), na Universidade de 
Brasília, teve início em 2007, no campus de Planaltina – DF, com a primeira turma 
de estudantes vindos de vários estados do Brasil como Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins e Distrito Federal. Os objetivos do curso são 
formar e habilitar profissionais para a atuação no ensino fundamental e médio e 
que ainda não possuíam a titulação mínima exigida por lei. O curso também prevê 
a formação de educadores que já exerciam a docência ou outras ações educativas 
nas escolas rurais. O curso ainda tem o objetivo de formar não apenas docentes, 
mas profissionais capazes de exercer a função de gestores e coordenadores nas 
escolas e nas comunidades do campo.

A dinâmica do curso acontece em etapas presenciais alternadas com etapas 
nas comunidades, segundo o PPP do curso,
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tendo em vista a articulação intrínseca entre educação e a realidade es-
pecífica das populações do campo, bem como a necessidade de facilitar 
o acesso e a permanência no curso dos professores em exercício, ou 
seja, evitar que o ingresso de jovens e adultos na educação superior 
reforce a alternativa de deixar de viver no campo (PPP Ledoc, 2009, p. 3 
e 4).

De acordo com o Projeto Político Pedagógico do curso, a matriz curricular da 
Ledoc desenvolve quatro áreas do conhecimento: Linguagens (expressão oral e es-
crita em Língua Portuguesa, Artes, Literatura); Ciências Humanas e Sociais; Ciências 
da Natureza e Matemática; Ciências Agrárias. O estudante pode optar pelas áreas 
de Ciências da Natureza e Matemática ou Linguagens, o qual será certificado na 
área que escolheu.

O quadro geral de estudantes da Ledoc apresenta diversos perfis. Entretanto 
na maioria das vezes o ingresso no curso chega à universidade com muitas dificul-
dades em leitura, compreensão de texto e escrita. Tal situação advém tanto das 
vivências que oportunizaram pouco acesso ao letramento - seja pelas condições 
da vida rural, seja pelas poucas oportunidades de escolarização - quanto à tradição 
oral em que valores, princípios, histórias e cultura são transmitidas nas comunida-
des de forma oral e não escritas, em sua maioria.

Ao entrar na universidade, o aluno da Ledoc se depara com expectativas de 
leitura e de escrita que estão além das habilidades desenvolvidas nas práticas esco-
lares, visto que sua formação, na maioria das vezes, não contou com esses proces-
sos em sua vivência. A linguagem acadêmica é então considerada uma linguagem 
alheia à leitura de mundo do ledoquiano e aprender a escrever de acordo com as 
expectativas da universidade, para um estudante de graduação, é equivalente a 
aprender um segundo idioma. Dessa forma, consideramos de extrema importância 
as reflexões sobre a escrita acadêmica, em especial ao levarmos em consideração 
um grupo de inclusão como os estudantes da Ledoc.

As observações das aulas e da turma em análise ocorreram durante as aulas 
de Comunicação e Tecnologias da Informação, disciplina ofertada para o terceiro 
semestre/etapa do curso. A turma observada foi a de estudantes que optaram pela 
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área de Ciências Naturais e Matemática. O período de observação foi o primeiro 
semestre de 2016.

Publique ou pereça: a resenha crítica como texto divulgador 
de conhecimento

A resenha é muito solicitada no contexto acadêmico, embora seja um gênero 
textual que passeia por diversas esferas de conhecimento. Segundo Sousa (2015), 
podemos resenhar livros, capítulos de livros, artigos científicos, revistas, ensaios, 
teses, dissertações, monografias, relatórios diversos. O ato de resenhar não se li-
mita a textos escritos, sendo que filmes, shows, músicas, espetáculos, palestras e 
aulas também podem ser objetos de resenha. Neste artigo, analisaremos resenhas 
que tiveram um artigo do universo acadêmico como referência para a produção da 
resenha crítica.

No contexto acadêmico universitário, o objetivo principal da resenha é a avalia-
ção de um referente. Motta-Roth e Hendges apontam que “esse gênero discursivo 
é usado na academia para avaliar – elogiar ou criticar – o resultado da produção 
intelectual em uma área do conhecimento” (2010, p. 27). Através da avaliação de 
publicações e pesquisas, é possível divulgar conhecimentos, descobertas a públicos 
específicos ou à sociedade em geral. Por sua vez, Medeiros (2008, p. 145) apresenta 
a resenha como

um relato minucioso das propriedades de um objeto, ou de suas pro-
priedades constitutivas; é um tipo de redação técnica que inclui variadas 
modalidades de textos: descrição, narração e dissertação. Estrutural-
mente, descreve as propriedades da obra (descrição física da obra), rela-
ta as credenciais do autor, resumo da obra, apresenta suas conclusões e 
metodologia empregada, bem como expõe um  quadro de referências 
em que o autor se apoiou. Apresenta avaliação da obra e diz a quem a 
obra se destina.

O resenhista, portanto, deve levar em consideração dados sobre o autor, a 
compreensão do tema apresentado num contexto situado e a síntese da obra. O 
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autor da resenha descreve o que leu e emite um julgamento de valor, o que permite 
ao leitor participar também do ponto de vista produzido por meio do conhecimento 
adquirido pela leitura da obra.

Além de compreender o conceito e os objetivos da resenha, é importante ter 
em mente as características textuais que fazem um texto acadêmico ser definido 
como uma resenha. Sousa (2015) descreve oito categorias para a caracterização da 
resenha:

1. Referência (bibliográfica).
2. Apresentação do/a autor/a da obra.
3. Traz uma síntese da obra (resumo).
4. Apresenta vários tipos de textos em sua elaboração: descrição, narração, 

exposição, dissertação.
5. Apresenta perspectiva teórica que fundamenta o texto resenhado e tam-

bém metodologia utilizada pelo autor desse texto.
6. Faz avaliação da obra: reflexão crítica e implicações e, ainda, traça comentá-

rios pessoais, isto é, apreciação da obra.
7. Indica possíveis leitores para a obra.
8. Autoridade do resenhista (especialista no assunto da resenha).

É importante que o acadêmico, ao resenhar, tenha em mente as características 
próprias desse gênero, embora haja várias modalidades e estilo de escrita da rese-
nha. As resenhas podem ser configuradas em descritivas, quando há a apresenta-
ção e descrição da obra sem a avaliação crítica por parte do resenhista; e a resenha 
crítica, quando o escritor do texto, além de sintetizar as ideias do texto, emite jul-
gamento a respeito do que foi lido. Motta-Roth e Hendges (2010, p. 29) caracteri-
zam a resenha como o texto em que as ações desenvolvidas são as de apresentar, 
descrever, avaliar e recomendar ou não o livro. Importante ressaltar que, ao avaliar 
um texto, é necessário apresentar argumentos consistentes, embasados de forma 
concreta e ainda expor opinião sobre o objeto resenhado.
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O letramento e a escrita da resenha: formando leitores críticos

O letramento, muito estudado em pesquisas acadêmicas e sociais é de difícil 
definição conceitual, visto a grande variedade de aplicações de letramento que exis-
tem atualmente. Kleiman (1995) afirma que a complexidade de conceituar letramen-
to acontece justamente por causa dos diversos tipos de estudos que se enquadram 
nesse domínio, que pode abarcar a sociologia, a linguística e a educação, entre ou-
tras aplicações. Rios (2009), por sua vez, assegura que, quando falamos em letra-
mento, precisamos distinguir dois aspectos de sentido que essa palavra representa: 
o letramento como prática escolar e o letramento como um processo ocorrente na 
vida social.

Kleiman (1995, p. 20) define então letramento “como um conjunto de práticas 
sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em 
contextos específicos, para objetivos específicos”.

Dessa forma, citando Sousa (2006, p. 32), o letramento pode ser visto como um 
conjunto cultural de práticas sociais utilizadas pelas pessoas para registrar “memó-
ria, acordos, expandir e reinventar o conhecimento em todas as dimensões históri-
cas, científicas e sociais”.

O letramento como campo de estudos na prática escolar redefine, de certa 
forma, o quadro das disciplinas tradicionais, porque traz uma concepção interdis-
ciplinar dos conhecimentos em educação, linguística e ciências sociais e humanas.

O papel da escola se fortalece ainda mais em um cenário de novas exi-
gências em relação ao engajamento que os indivíduos devem ter com a 
leitura e a escrita. [...]. Se um (a) estudioso (a) parte do pressuposto de 
que o letramento é um ponto de chegada após um tempo de escolari-
zação, tem-se então que para ele ou ela o que deve ser estudado é que 
o indivíduo sabe fazer de leitura e escrita em decorrência desse tempo 
que passou na escola (RIOS, 2009, p. 2).

Por outro lado, se considerarmos o letramento como tudo o que o indivíduo 
fez de leitura e escrita na vida, então estamos diante de uma visão muito ampla e 
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aplicada a todos os aspectos sociais da vida de uma pessoa. Segundo Rios (2009), 
esse último conceito é que mais está em destaque na maioria dos estudos contem-
porâneos. Sendo assim, o letramento tem início com a exposição das pessoas aos 
diversos tipos de textos em circulação na sociedade.

Ao empregar as ferramentas linguísticas ao redigir a resenha, o acadêmico faz 
uso dos recursos de letramento que aprendeu no decorrer de suas experiências de 
mundo, incluindo as experiências de práticas escolares.

A escrita da resenha se configura como um texto dissertativo, de função refe-
rencial da linguagem, de caráter também opinativo que requer uma postura crítica 
por parte do leitor da obra a ser resenhada. Dessa forma, o letramento amplo as-
segura ao escritor da resenha um melhor desempenho em sua prática escrita, visto 
que o acesso a diversos tipos de textos amplia tanto a capacidade de reconhecimen-
to dos textos em sua função social como a habilidade de escrita nos gêneros com 
características próprias, como a resenha. É possível observar que quanto maior o 
acesso ao letramento, maior facilidade tem o indivíduo de exercer ações linguísticas 
dentro de variados contextos.

As ocorrências de características da resenha em dois textos 
acadêmicos

De acordo com a proposta desse trabalho, apresentamos duas análises de 
identificação textual das características da resenha em textos acadêmicos produ-
zidos por alunos do curso de Licenciatura em Educação do Campo (Ledoc), da Uni-
versidade de Brasília, campus de Planaltina. O texto resenhado tem como título 
“Desafios da formação de professores em relação às tecnologias de informação e 
comunicação”, de autoria de Paulo Sérgio Garcia, pesquisador da Universidade de 
São Paulo (USP). O artigo em questão está hospedado na plataforma de formação 
de professores Um Salto para o Futuro, ambiente de suporte educacional provido 
pelo governo federal. A leitura do artigo e a escrita da resenha foram atividades 
avaliativas da disciplina Comunicação e Tecnologias da Informação, ministrada no 
primeiro semestre de 2016.
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As resenhas transcritas a seguir passaram, em sala de aula, pelos processos de 
reflexão sobre a escrita e pela reescrita mediada por um professor de Linguagem, 
entretanto não sofreram quaisquer correções posteriores ao primeiro semestre de 
2016, sendo a transcrição fiel da escrita autoral dos estudantes que disponibiliza-
ram seus textos para análise. A autoria dos textos está identificada pelas letras K e 
A, iniciais dos nomes dos dois estudantes que permitiram o uso de seus textos para 
fins de pesquisa.

A fim de sumarizar nossa pesquisa, analisaremos a ocorrência das seguintes 
características: referência, apresentação, descrição, avaliação e recomendação de 
leitura:

a. Referência bibliográfica da obra. Ao iniciar a resenha, o autor faz o registro 
da referência bibliográfica da obra lida.

Garcia,	Paulo	Sergio.	Desafios da formação de professores em relação às 
tecnologias de informação e comunicação.	Formação	de	professores,	tec-
nologia	e	qualidade	de	informação.	Salto	para	o	Futuro.	TV	Escola,	Junho	de	
2012.	Ano	XXII.	-	Boletim	6.

b. Apresentação da obra e do autor.

K - Na	Edição	Especial:	Formação	de	professores,	 tecnologia	e	qualidade	da	
educação,	que	foi	veiculada	pelo	programa	Salto	para	o	Futuro/TV	Escola	no	
dia	29/06/2012,	debate-se	o	uso	das	tecnologias	nas	escolas	e	o	investimento	
na	formação	de	professores	para	o	desenvolvimento	de	uma	educação	pública	
de	qualidade.	Seu	autor,	Paulo	Sérgio	Garcia	é	doutor	em	educação	pela	Fa-
culdade	de	Educação	da	Universidade	de	São	Paulo	e	tenta	mostrar	o	quanto	
podem	ser	proveitosas	o	uso	destas	tecnologias.

A - O	texto	“Desafios	da	formação	de	professores	em	relação	as	tecnologias	
de	informação	e	comunicação”,	de	Paulo	Sérgio	Garcia,	nos	apresenta	que	é	
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muito	grande	o	número	de	professores	que	não	fazem	o	uso	das	Tic,	por	não	
acreditarem	e	não	terem	formação	para	usar	esses	materiais	da	Tic.

c. Descrição e síntese da obra. Ao escrever a resenha, o autor sintetiza as prin-
cipais informações do texto lido. Nessa parte também são sumarizados os as-
pectos teóricos e metodológicos que aparecem na obra.

K - Garcia	começa	 falando	da	educação	e	de	seu	caráter	permanente	onde	
o	individuo	se	constrói	e	é	construído,	fala	da	escola	que	mesmo	com	limita-
ções	deve	lutar	para	realizar	seu	papel	com	qualidade	promovendo	um	am-
biente	que	encoraje	a	participação	dentro	dela	e	na	comunidade	com	vistas	
na	transformação	social.	Observaque	o	professor	deve	pressupor	seu	próprio	
desenvolvimento	visando	esta	transformação.	Depois,	o	autor	começa	a	tra-
tar	das	TIC	-	Tecnologias	da	Informação	e	Comunicação	dizendo	que	estas	se	
encontram	presentes	 entre	 outros	 dispositivos	 como	 currículo,	 conteúdo	 de	
curso	e	pedagogia.	Trata	das	TIC	como	recursos	de	alcance	muito	abrangentes	
ao	 colocar	 que	 rádio,	 televisão,	 computadores	 e	 outros	meios	 digitais	 e/ou	
eletrônicos	são	estratégias	para	transformar	o	obrigatório	em	prazeroso,	com	
potencial	para	o	desenvolvimento	de	habilidades	de	pensamento	superior	e	
que	fomentam	o	trabalho	em	grupo,	colaborativo	e	criador	de	novas	formas	
de relacionamento entre os alunos.
No	entanto,	o	autor	aponta	para	as	diferentes	posturas	adotadas	pelos	edu-
cadores	que	oscilam	entre	professores	que	se	sentem	obrigados	a	utilizar	estas	
ferramentas,	fazendo-o	de	forma	tradicional	e	outros	que	se	sentem	entusias-
mados	e	crentes	na	potencialidade	destas	ferramentas.	Aponta	que	seu	uso	é	
pequeno	se	comparado	à	utilização	das	aulas	expositivas	e	exercícios	citando	
inclusive,	dados	de	pesquisas	realizadas	por	centros	de	estudo	e	núcleos	de	in-
formação	que	concluíram	que	somente	20%	dos	professores	declararam	fazer	
uso	da	internet,	por	exemplo,	em	suas	aulas.	O	professor,	segundo	o	autor	do	
artigo,	ainda	se	preocupa	que	sua	autoridade	possa	ser	questionada.
O	autor	não	deixa	de	falar,	é	claro,	das	dificuldades	com	infraestrutura,	con-
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dições	de	trabalho,	apoio	aos	professores,	preparo	das	equipes	de	assistência	
ao	trabalho	docente	(diretores	e	especialistas)	e	da	falta	de	parâmetros	claros.	
Discorre	ainda	sobre	possíveis	estratégias	para	sanar	estas	dificuldades,	como	
a	formação	ampla	do	professor	de	modo	a	beneficiar	as	pessoas	de	 forma	
geral	e	acredita	ser	justamente	este	um	dos	maiores	desafios	nesta	questão.

A - São	grandes	as	dificuldades,	encontradas	em	diversos	ambientes	da	edu-
cação,	se	destacando	quatros	desafios	mais	principais.	O	primeiro	desafio,	o	
autor	nos	apresenta	que	deve	ser	superada	a	condição	do	professor	de	não	ter	
acesso	a	essas	tecnologias.	O	segundo	desafio,	o	autor	diz	que	já	é	necessário	
que	os	professores	superem	o	desafio	da	ineficiência	da	formação	inicial,	pois	
vários	professores	não	puderam	ter	acesso	ao	uso	das	Tic,	em	seu	processo	
de	formação.	No	terceiro	desafio	o	autor	nos	fala	que	os	professores	devem	
superar	 suas	dificuldades	para	começarem	a	usar	as	Tic,	até	mesmo	como	
processo	de	ensino	e	aprendizagem.	No	quarto	desafio	o	autor	nos	diz	que	
devemos	superar	a	relação	de	funcionamento	das	Tic	nas	escolas,	pois	muitos	
professores	não	usam	essas	tecnologias	por	que	não	tiveram	o	conhecimento	
e	formações	específicas.	Já	outro	lado	os	professores	tem	a	formação	e	para	o	
uso	dessas	tecnologias,	e	o	maior	desafio	é	por	parte	das	escolas,	por	pensa-
rem	que	essas	tecnologias	não	são	necessárias	para	o	processo	de	formação	
dos estudantes.

d. Avaliação da obra ou comentários pessoais. A resenha crítica pressupõe a 
postura crítica e avaliativa do texto resenhado. Em nossa análise, optamos por 
transcrever trechos que recuperam a avaliação feita pelos autores da resenha.

K - Relata	de	forma	inteligente,	que	o	“modelo	clássico”	de	formação	está	liga-
do	a	passividade	destes	profissionais	(...)
Garcia	é	perspicaz	ao	ponderar	e	dizer	que	a	cultura	da	escola	determina	em	
grande	parte,	em	como	os	professores	pensam	e	fazem	e	que	os	projetos	de	
formação	devam	visar	superar	os	desafios	descritos	no	texto.
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É	realista	sem	levar	o	leitor	a	cair	em	desanimo,	pois	ao	apontar	problemas	e	
dificuldades,	também	descreve	possíveis	soluções.

A - Este	texto	com	a	minha	realidade	não	é	muito	diferente,	pois	não	tive	muito	
acesso	a	essas	tecnologias	dentro	das	escolas	que	eu	estudei,	mais	por	curiosi-
dades	eu	fui	buscando	me	atualizar	e	a	passar	usá-las	para	me	inserir	no	meio	
das	Tic.	Não	sou	muito	bom	com	essas	tecnologias,	o	que	aprendi	foi	sempre	
sozinho	mais	esse	meu	aprendizado	básico	me	auxilia	muito.

e. Recomendação à leitura. O resenhista indica possíveis leitores para a obra.

K - Aqueles,	responsáveis	por	nossas	políticas	públicas	e	também	os	profissio-
nais	de	educação	de	forma	geral,	caso	o	fizessem	de	forma	reflexiva,	se	bene-
ficiariam	com	a	leitura	deste	artigo.

A - Seria	necessário	que	professores	que	não	gostam	dessas	Tic,	procurasse	
alguma	formação	para	ver	o	quanto	essas	tecnologias	beneficiam	dentro	de	
uma	sala	de	aula.	E	aos	professores	que	possui	essa	formação	e	não	atuam	
nas	escolas,	por	pensarem	que	essas	tecnologias	não	beneficiam.

É possível perceber que as resenhas em análise apresentam sequências lin-
guísticas que caracterizam o gênero em estudo; é possível reconhecer os textos aci-
ma como resenhas, mesmo com os desvios de gramática e ortografia apresentados 
principalmente na resenha de A.

O foco da resenha de K reside na síntese do texto; o autor descreve a obra e 
traça algumas informações sobre o professor autor do artigo; apresenta o resumo 
das principais informações do texto, sendo a maior parte do texto constituída por 
essas retomadas sintéticas. Porém, a avaliação do texto, os julgamentos e opiniões 
foram expostos de forma quase subliminar. A voz do resenhista pouco aparece e a 
indicação para a leitura da obra se resume a responsáveis pelas políticas públicas 
e profissionais de educação, sem, contudo, explicitar quem são os responsáveis e 
como seriam beneficiados com a leitura do artigo. A leitura analítica dessa resenha 
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revela que o autor maneja bem os mecanismos linguísticos, apresentando poucos 
desvios das convenções de escrita, numa escrita coesa e bem construída. Entretan-
to, K apresenta dificuldade em opinar sobre o texto.

Da mesma forma que o texto de K, a resenha de A sintetiza de maneira satisfa-
tória as ideias do texto, porém, apresenta diversos desvios ortográficos e gramati-
cais, além de construções textuais inadequadas ao texto acadêmico. Na avaliação da 
obra, A escolhe tecer comentários pessoais, relatando suas experiências com o uso 
de tecnologia em sala de aula e posicionando-se a respeito do tema. Assim como K, 
a opinião de A é superficial no que tange aos argumentos, apresentando muito mais 
sua visão da realidade do que um julgamento de valor sobre o artigo lido.

Importante relatar que os estudantes receberam instruções de como escrever 
a resenha - embora não tenham lido exemplos de resenhas durante a aula como 
parte das instruções -, leram o artigo em sala e participaram de debate e rodas de 
conversa sobre o tema e sobre o texto lido. As observações realizadas nessas aulas 
com essa turma constatam que os estudantes demonstravam compreender o tema 
e o gênero que precisavam produzir, opinavam oralmente de forma bastante clara, 
relatavam experiências pessoas e posicionavam-se a respeito do tema abordado 
pelo artigo. Entretanto, apresentaram diversas dúvidas no momento da escrita da 
resenha.

A mediação do professor de linguagem acontecia se fosse solicitada e foi base-
ada no sistema de escrita, reflexão sobre a escrita e refacção da resenha.

Considerações

O estudante que se propõe a escrever uma resenha precisa ter como objetivo 
conduzir o leitor a informações verdadeiras. Medeiros (2008, p. 146) garante que a 
resenha pressupõe além da capacidade de síntese, a interpretação e a leitura críti-
ca, sendo que o exercício da escrita desse gênero desenvolve processos cognitivos 
que expandem a mentalidade científica e preparam para a escrita da monografia, 
práticas vitais do contexto acadêmico.

As observações em sala e a análise das resenhas confirma a ideia de que o 
acesso ao letramento proporciona possibilidades de melhor leitura e escrita às pes-
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soas; isso porque o letramento e o processo de escrita mantem estreita relação. O 
indivíduo que lê, compreende o que leu e tem condições de avaliar criticamente a 
leitura; apresenta melhores condições de retomar de forma escrita as ideias de um 
texto e de opinar sobre a leitura que realizou, descrevendo, sintetizando e avaliando 
uma obra.

Ao realizar a leitura das resenhas analisadas percebemos o quanto é preciso 
reforçar as práticas de leitura e de escrita que foram ensinadas na educação básica, 
mas que ainda necessitam ser retomadas com afinco por professores e alunos da 
graduação. Aspectos de textualidade e exercícios de formulação de tese carecem 
de larga difusão a fim de formar os estudantes em resenhistas eficientes. As obser-
vações realizadas nessa pesquisa revelam que, mesmo em cursos universitários, a 
mediação do professor é essencial e o retorno avaliativo das produções é um pro-
cesso norteador das produções acadêmicas.

As pesquisas realizadas nesse contexto também verificam que para os es-
tudantes da Ledoc, egressos da zona rural, onde, aparentemente, tiveram menos 
acesso ao letramento, a linguagem acadêmica pode ser considerada uma segunda 
língua, visto que a leitura de mundo desses estudantes está baseada na oralidade, 
sem tradição de cultura escrita. E assim, ao ingressarem na graduação, os desafios 
a serem vencidos nas práticas corriqueiras de leitura e de escrita para a demanda 
da universidade são muito grandes.

Se um dos objetivos do curso de Licenciatura em educação do Campo é formar 
e habilitar profissionais na educação fundamental e média, como esclarece o Pro-
jeto Político Pedagógico do curso, então as práticas de leitura e escrita devem ser 
consolidadas com o intuito de formar professores capazes de ler, opinar e ensinar 
seus alunos a ler e opinar também.
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ABORDAGEM DOS GÊNEROS DIGITAIS NO LIVRO 
DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA

CLAUDIANE MACIEL DA ROChA MARTINS (UEPB)
ENEIDA OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALhO (UEPB)

Introdução

Muito se tem falado sobre o trabalho com os gêneros textuais nas aulas de 
Língua Portuguesa, contudo, ainda não são muitos os estudos que abordam os cha-
mados gêneros digitais. Nessa perspectiva é que se justifica nossa pesquisa, que 
tem como intuito investigar a presença de gêneros digitais e analisar as atividades 
didáticas propostas para sua exploração na coleção de livro didático Português: 
Linguagens (2012) dos autores William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães, 
destinada ao Ensino Fundamental e adotada atualmente pela maioria das escolas 
públicas estaduais da cidade de Campina Grande – PB.

A presença dos gêneros digitais nos livros didáticos decorre da preocupação de 
inseri-los no programa de ensino e aprendizagem de língua portuguesa, pois, como 
lembram Araújo-Júnior e Araújo (2013, p. 10),

no contexto educacional brasileiro, em particular, no que concerne ao 
ensino de línguas, o livro didático tem uma presença marcante na sala 
de aula, de modo que, em alguns casos, ele constitui o próprio programa 
de ensino, com cronograma e objetivos. 

Diante dessa constatação, é imprescindível um trabalho efetivo com esses gê-
neros digitais, pois não há mais dúvidas de que o e-mail, blog, fóruns, chats, comen-
tário virtual, perfil virtual etc., já fazem parte da vida social da grande maioria dos 
estudantes. Ou seja, o contato com esses gêneros na sala de aula vai propiciar ao 
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aluno uma interação com o que, de certa forma, já faz parte da sua vida fora do 
contexto escolar.

Nesse sentido, torna-se oportuno ressaltar que a internet, através dos seus di-
versos gêneros, proporciona aos seus usuários novas oportunidades de leitura e es-
crita. Assim, a leitura e a escrita dos gêneros digitais no contexto escolar podem se 
tornar atividades de suma importância, uma vez que trazem esse ambiente digital 
para as práticas escolares e oferecem aos alunos novas possibilidades de explora-
ção de um mundo que já conhecem. Em vista disso, ressalta-se a motivação central 
dessa pesquisa, em decorrência da constatação de que os livros didáticos de Língua 
Portuguesa ainda investem pouco no trabalho voltado para os aspectos caracterís-
ticos e comunicacionais dos gêneros digitais, restringindo-se, principalmente, aos 
gêneros das esferas jornalística, científica e literária publicados preferencialmente 
em suportes impressos como livros, revistas e jornais.

Novas tecnologias e gêneros digitais

O aparecimento dos gêneros digitais está atrelado ao intenso desenvolvimento 
tecnológico ocorrido nos últimos anos, proporcionando a disseminação das novas 
tecnologias. Dentre elas, destaca-se o computador e, com ele, a internet. A inten-
sidade do uso dessa nova ferramenta e suas interferências nas atividades comu-
nicativas diárias proporcionaram o aparecimento de novos gêneros textuais, bas-
tante característicos desse suporte, os gêneros digitais que circulam na esfera da 
comunicação virtual. A manipulação desses novos gêneros demanda usuários que 
sejam “letrados digitais”, que saibam utilizar as novas tecnologias de informação e 
comunicação, bem como dominar práticas de leitura e escrita eficientes para sua 
apreensão.

Nesse aspecto, ressalta-se a condição da internet, como meio multimidiático, 
configurar um ambiente extremamente propício para a criação de novos gêneros, 
bem como para a transmutação de gêneros já existentes. Isso porque, por estarem 
ligados ao momento histórico-social em que surgem e circulam, os gêneros digitais 
não são entidades estáticas, mas sim dinâmicas, podendo sofrer alterações e até 
mesmo transformações. Em muitos casos, por exemplo, tem-se observado a ques-
tão da semelhança entre os gêneros digitais e outros gêneros já existentes. Nas pa-
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lavras de Marcuschi (2010, p.15), “os gêneros emergentes nessa nova tecnologia são 
relativamente variados, mas a maioria deles tem similares em outros ambientes, 
tanto na oralidade como na escrita”. Como exemplo dessa afirmação, observa-se a 
visível semelhança entre a carta pessoal e o e-mail, o chat e a conversa face a face. 
Dessa forma, confirma-se que a internet transmuta de maneira bastante complexa 
gêneros existentes, desenvolve alguns realmente novos e mescla vários outros.

Outro aspecto relevante dos gêneros digitais é a sua centralidade na escrita, 
como observa Marcuschi (2010). A internet é uma mídia que apresenta total depen-
dência da escrita. Assim, a comunicação nos gêneros digitais se dá, consequente-
mente, através da linguagem escrita, que tende a ser mais informal e menos moni-
torada, em função da fluidez do meio e da rapidez do tempo, o qual, para os gêneros 
digitais, torna-se uma questão crucial, como a maior exigência que se observa na 
rapidez do envio e do recebimento das mensagens, por exemplo. Contudo, essa 
linguagem é totalmente adequada ao propósito comunicativo do meio digital, que é 
possibilitar aos seus usuários novas e rápidas formas de comunicação e interação.

O propósito comunicativo do meio digital está ancorado principalmente na in-
teratividade, na possibilidade de os usuários, com o auxílio das tecnologias, interagi-
rem e até interferirem em produções escritas mediadas pela web (PINHEIRO, 2010). 
Daí a importância do caráter tanto síncrono como assíncrono dos gêneros digitais. 
Em tempo real, ou não, há o compartilhamento do texto pelos usuários da rede. 
Consequentemente, a separação entre os papeis de autor e leitor do texto passa 
a ser repensada, visto que ambos mudam de posição constantemente durante a 
produção de alguns dos gêneros digitais (como o blog, o chat, os comentários virtu-
ais etc.), já que juntos, autor e leitor, muitas vezes, coproduzem um mesmo gênero. 
Reforçando essa ideia, Marcuschi (2010, p. 39) destaca:

Uma das características centrais dos gêneros em ambientes virtuais é a 
alta interatividade, em muitos casos síncronos, embora escritos. Isso 
lhes dá um caráter inovador no contexto das relações fala-escrita. Tendo 
em vista a possibilidade cada vez mais comum de inserção de elementos 
visuais no texto (imagens, fotos) e sons (músicas, vozes), pode-se chegar 
a uma interação de imagem, voz, música e linguagem escrita em uma 
integração de recursos semiológicos.
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Além da presença de recursos tecnológicos, os gêneros que se encontram 
na internet apresentam, do ponto de vista da produção, bem como da recepção, 
particularidades que os distinguem de gêneros associados à oralidade e à escrita 
em suportes convencionais, não digitais, como, por exemplo, a hipertextualidade e 
multimodalidade1. Esse fato requer um novo modo de abordagem desses gêneros 
enquanto textos a serem lidos e produzidos nas aulas de língua portuguesa, posto 
que a escrita e a leitura dos gêneros digitais estruturam-se hipertextualmente2 no 
ambiente virtual. Os gêneros digitais são hipertextos, uma vez que oferecem nós e 
links para outros textos, podendo o leitor “escolher o melhor caminho da leitura e 
o conteúdo a ser lido, explorando o espaço virtual de acordo com seus interesses 
e necessidades” (MAGNABOSCO, 2009, p.94). A leitura hipertextual caracteriza-se, 
desse modo, pela não-linearidade, pois a presença de um link em um texto estabe-
lece a relação do texto com outro texto, outra página, tornando-se uma leitura mais 
dinâmica e flexível. Além disso, a hipertextualidade presente nos gêneros digitais in-
duz o leitor a ampliar seus conhecimentos através da navegação em outras páginas 
e/ou buscando outras leituras em diferentes suportes.

Em relação à multimodalidade, é necessário destacar que os gêneros digitais 
não se caracterizam apenas pelos seus aspectos linguísticos, mas também pelo 
meio e pelos recursos tecnológicos formalizados digitalmente, como as figuras, fo-
tos, imagens em movimento, vídeos e sons. Segundo Bezerra (2010), a multimodali-
dade dos gêneros digitais corresponde à integração, em um mesmo evento comuni-
cativo, de mais de um modo de semiotização (visual, sonoro, verbal). Dessa forma, 
a leitura de um e-mail, por exemplo, envolve a habilidade de ler de forma ampla, já 
que se trata de um gênero em que signos visuais dialogam com os verbais, poden-
do, assim, serem anexadas diferentes imagens, fotos, vídeos, links etc., ao texto ver-
bal desse gênero. Daí, portanto, a necessidade de se trabalhar na escola essa nova 

1. Para Dionísio (2011), a multimodalidade é um traço constitutivo de todos os gêneros orais e escritos, 
embora haja noss gêneros diferentes níveis dessa manifestação da organização multimodal.

2. Segundo Coscarelli (2006), essa “nova” forma de organizar o texto não seria uma inovação absoluta 
do ambiente digital, já que o texto escrito e impresso também viabiliza uma leitura não sequencial e 
não linear, através da presença de títulos, subtítulos, índices, notas de rodapé. Para Koch (2002, apud 
Bezerra, 2010), a inovação do meio digital incidiria no suporte, na forma e na rapidez de acessamento 
do hipertexto digital.
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habilidade de leitura e escrita, já que são cada vez mais habilidades requisitadas 
pelo momento digital que se está vivenciando.

Diante do exposto, torna-se inevitável que os professores, especialmente os 
de Língua Portuguesa, estejam inseridos nesse ambiente digital e preparados para 
encarar o desafio do aprendizado e do uso dos gêneros digitais nas suas salas de 
aula. Também nesse sentido, a incorporação dos gêneros digitais ao livro didático 
de Língua Portuguesa torna-se necessária, visto que esses gêneros usufruem de 
absoluto prestígio e relevância no contexto da educação brasileira atual.

Metodologia

A escolha do livro didático como “material” privilegiado para a realização de 
uma análise sobre processos didáticos que envolvem o ensino da leitura e da escrita 
se deu em função da constatação de que este recurso didático representa a princi-
pal ferramenta teórica e metodológica de que se utilizam os professores de língua 
portuguesa para ministrarem suas aulas. Portanto, um trabalho tendo por foco a 
análise de um material que serve como guia para o professor desenvolver sua aula 
deverá resultar em importantes “pistas” para se analisar a validade de atividades 
envolvendo o estudo dos gêneros digitais, as quais devem propiciar ao aluno a com-
petência no manuseio desses gêneros, tornando-se leitores e produtores textuais 
proficientes.

O livro didático analisado nesse estudo foi selecionado por ser o mais adota-
do atualmente em escolas públicas estaduais da cidade de Campina Grande – PB. 
Essa informação foi obtida junto à Secretaria de Estado de Educação da Paraíba, 
visto que o resultado da seleção dos livros didáticos escolhidos pelos professores 
para serem utilizados na escola pública é repassado à Secretaria de Educação, que 
os requisita ao Ministério da Educação e Cultura. A escolha do livro de português, 
no ano em curso, recaiu sobre a coleção Português: Linguagens (CEREJA, William 
Roberto e MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português: Linguagens. 7. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012), sendo adotada por cerca de 70% das escolas. Dessa forma, realiza-
mos uma análise sobre os quatro volumes da coleção destinados ao 6º, 7º, 8º e 9º 
anos do ensino fundamental, a qual consistiu em investigar o tratamento dado aos 
gêneros digitais, buscando observar tanto a presença e diversidade dos gêneros, 
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como a análise das atividades propostas, no sentido de verificar se, ao serem toma-
dos como objeto de ensino e aprendizagem, o estudo desses gêneros promove sua 
adequada leitura e produção.

Discussão e resultados da análise

A análise da presença dos gêneros digitais nos quatro volumes da coleção 
Português: Linguagens de Cereja e Magalhães revelou que o aproveitamento dos 
gêneros digitais é insuficiente na coleção, tendo em vista que são abordados em 
apenas dois volumes, no livro do 6º ano e no livro do 8º ano. Quanto aos gêneros 
estudados, constata-se uma restrição ao e-mail e blog. Portanto, é desses gêneros 
que trata a análise a seguir.

No livro do 6º ano, o gênero e-mail é abordado em várias secções. No capítulo 
2 da unidade 1, na seção A língua em foco, ao tratarem do tema da Variação Lin-
guística, os autores chamam a atenção para o fato de que, “com o uso da Internet, 
as fronteiras entre o oral e o escrito têm se enfraquecido, já que os textos de e-mail, 
orkut, twitter e facebook, embora sejam escritos, aproximam-se bastante da fala” (CE-
REJA e MAGALHÃES, 2012, p. 41). Adiante, ao destacarem o emprego da linguagem 
formal e informal em diferentes situações, dão como exemplo de uso de informali-
dade da linguagem um modelo de e-mail, com o objetivo de mostrar ao aluno uma 
situação em que ocorre um menor monitoramento da linguagem. Não há atividades 
que explorem esse gênero em seus aspectos comunicacionais e composicionais.

No capítulo 3, ainda na unidade 1, também na seção A língua em foco, o e-mail 
é abordado novamente sem atenção a sua função comunicacional ou aos seus as-
pectos composicionais ou estilísticos. Ao explorarem os conteúdos Texto, Discurso 
e Gêneros do discurso nessa seção, os autores citam o e-mail como um gênero do 
discurso, como mostra a seguinte passagem: “Tanto receita quanto a notícia são 
gêneros do discurso. Também são gêneros do discurso textos como carta pessoal, 
e-mail, requerimento, entrevista, debate, seminário, conto, etc.” (CEREJA e MAGA-
LHÃES, 2012, p. 66). [grifos dos autores]

No capítulo 2 da unidade 3, os autores dedicam-se ao estudo dos gêneros car-
ta pessoal e e-mail na seção Produção de texto. Nessa seção, expõem inicialmente 
um exemplo de carta pessoal e, em seguida, apresentam um modelo do gênero 
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e-mail explorando-o a partir de algumas atividades, como pode se ver na imagem 
reproduzida a seguir: 

Fonte: Cereja e Magalhães, 2012, p. 154-155 – volume do 6º ano.

Observamos, nas atividades, que são explorados principalmente o estilo e os 
aspectos composicionais do gênero como, por exemplo, o endereço dos interlocuto-
res, assunto, data, vocativo, assinatura, despedida, linguagem empregada nas men-
sagens eletrônicas e uso de emoticons. Apenas na questão de número 06, em que 
também são abordados os aspectos composicionais do e-mail, percebemos uma 
breve referência à função social desse gênero quando se questiona os alunos so-
bre “para	que	serve	o	e-mail?”.	Essas atividades foram as únicas encontradas nesse 
volume que realmente exploram o e-mail como gênero digital, como propõem os 
autores no Manual do Professor.

Abaixo do e-mail, há um Boxe destacando a multifuncionalidade do e-mail3, ora 
como gênero (na função de mensagem eletrônica) ora como endereço eletrônico. 
Há ainda mais dois Boxes, e em um deles os autores destacam o uso do internetês 
como sendo uma linguagem criada e utilizada pelos jovens para se comunicarem 
através do computador, advertindo que o uso dessa linguagem é adequado “apenas 
em certos gêneros da Internet, como no e-mail, no blog e em conversas nas salas 

3. Marcuschi  (2010) considera o e-mail como gênero digital (mensagem eletrônica), endereço eletrônico 
e suporte textual (correio eletrônico).
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de bate-papo quando há intimidade entre as pessoas” (CEREJA e MAGALHÃES, 2012, 
p. 154). Já no segundo Boxe, os autores evidenciam o uso de emoticons (emoções 
virtuais) nos gêneros digitais e-mail e bate-papos e elencam alguns exemplos desses 
“ícones de emoção”.

Apesar de percebermos nas atividades descritas acima uma exploração em 
relação ao estilo, aos aspectos composicionais e à função social do gênero e-mail, 
julgamos que essas questões não são suficientes para fazer os alunos perceberem o 
contexto de produção do e-mail exposto. Não há, por exemplo, como termos certe-
za de que o e-mail trazido pelo livro didático é um exemplo autêntico desse gênero. 
Parece-nos mais um exemplo “produzido” para fins didáticos. Não notamos uma 
preocupação dos autores em destacar os propósitos comunicativos desse gênero. 
Apenas na questão de número 06, conforme já ressaltamos, há uma breve referên-
cia à função social do e-mail.

Desse modo, apesar de os elementos característicos e formais do e-mail terem 
sido explorados nas atividades, a discussão sobre o uso desse gênero, suas funções 
sociais e sua circulação dentro da sociedade necessitam ser mais evidenciadas, pois 
as atividades propostas não relacionam o e-mail aos seus usos sociais. Ainda nesse 
mesmo capítulo encontra-se uma proposta de produção textual de um e-mail na 
seção Agora é sua vez, apresentada abaixo.

Fonte: Cereja e Magalhães, 2012, p. 155- volume do 6º ano.

Nessa atividade não é dado aos alunos um contexto adequado para a pro-
dução do gênero. Não lhes é fornecido, por exemplo, um destinatário específico 
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para o seu e-mail, nem mesmo o endereço eletrônico. O aluno precisaria solicitar 
ao professor. Não há como saber ainda se os alunos do 6º ano possuem endereço 
eletrônico para realizar a atividade, nem tampouco se têm acesso ou sabem utilizar 
a internet. As condições apresentadas para a produção escrita do gênero são, por-
tanto, insuficientes para o aluno adquirir a competência de produtor do e-mail.

O outro gênero digital que é explorado no livro didático, o blog, como verifica-
do para o e-mail, também é encontrado em diferentes capítulos do livro do 6º ano. 
E igualmente, em nenhum capítulo existem atividades sistematizadas e articuladas 
para o estudo desse gênero, com o intuito de promover sua aprendizagem efetiva. 
Como exemplo de atividade em que esse gênero é explorado, podemos citar a que 
aparece no tópico Exercícios, capítulo 1, unidade 2, reproduzida a seguir:

Fonte: Cereja e Magalhães, 2012, p. 89 – volume do 6º ano.

No capítulo 1 da unidade 2 é trabalhado o gênero história em quadrinhos. Na 
seção A língua em foco, da qual o tópico Exercícios faz parte, o conteúdo grama-
tical estudado são os substantivos. Os autores, no intuito de contextualizar esse 
conteúdo a partir do seu uso em textos, reproduzem uma página de diário pesso-
al. Fazendo parte das atividades propostas a partir dessa página de diário, encon-
tram-se questões que também envolvem o blog. Observamos, principalmente nas 
questões 1 e 2, a preocupação dos autores em relacionar as características comuns 
bem como as diferenças existentes entre os gêneros textuais diário pessoal e blog, 
mesmo não apresentando aos estudantes um modelo desse gênero digital. Os au-
tores supõem que os alunos já conheçam o blog e que são capazes de estabelecer 
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uma comparação entre diário e blog, como inferimos na seguinte pergunta: “Na sua 
opinião,	quais	são	as	principais	diferenças	entre	o	diário	e	o	blog?”. No entanto, esses 
dois gêneros (diário e blog) não tinham sido alvo de reflexão antes, no volume. Seria 
o primeiro contato dos alunos com esses gêneros, através dessas questões. Ressal-
tando-se que o foco da questão 1 são os substantivos e que o autor não apresenta 
um exemplo de blog. Dessa forma, não há uma exploração dos aspectos caracterís-
ticos e comunicacionais dos gêneros diário pessoal e blog.

A relação entre o blog e o diário pessoal é mais uma vez estabelecida no ca-
pítulo 3 da unidade 3, na seção Agora é sua vez. A presença do gênero blog nesse 
capítulo tem apenas o objetivo de mostrar aos estudantes que esse gênero digital 
guarda grandes semelhanças com o velho diário de papel. Na verdade, os autores 
propõem o estudo sistemático do gênero diário, e para ilustrar as transformações 
ocorridas com esse gênero a partir da esfera digital, mencionam o blog como um 
“novo diário virtual”. Não há exemplos desse gênero, apenas um fragmento extra-
ído de uma página de blog que nada lembra a aparência real do gênero, visto que 
os blogs atuais apresentam características comunicacionais e composicionais que 
lhes são peculiares, como, por exemplo, a atualização rápida a partir de acréscimos 
de posts, artigos e links organizados de forma cronológica; a multimodalidade e a 
hipertextualidade, já que combinam texto, imagens e links para outros blogs ou ou-
tras páginas da web; combinam elementos textuais com outras mídias e outras se-
mioses (fotografia, vídeos, músicas, áudios etc). Enfim, os blogs configuram-se como 
um gênero altamente semiótico, o que não fica evidente no exemplo abaixo de blog 
apresentado no livro didático:

 Fonte: Cereja e Magalhães, 2012, p. 175 – volume do 6º ano.

E apesar de não exploram o blog, os autores apresentam uma proposta de 
produção do gênero, como se verifica abaixo:
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Fonte: Cereja e Magalhães, 2012, p. 175 – volume do 6º ano.

O fato de o aluno não ter tido contato com um exemplo autêntico de blog ante-
riormente, apenas um fragmento, e, mesmo tendo a informação de provedores gra-
tuitos que orientam o passo a passo para a montagem de um blog, não nos parece 
tão simples para alunos do 6º ano realizarem essa proposta de atividade.

No último capítulo da unidade 3 do livro didático, é proposta mais uma ativi-
dade envolvendo o blog. O objetivo é divulgar os textos produzidos pelos alunos 
durante as atividades realizadas nessa unidade, através da montagem em grupo, 
de um livro ou um blog. Evidenciamos que o blog encontra-se na função de supor-
te, ou seja, veículo para divulgação dos textos produzidos pelos alunos. Assim, os 
autores buscaram contextualizar um meio de divulgação “real” para os textos dos 
estudantes, mas não deixaram claro aos docentes no Manual do Professor a função 
de suporte textual exercida pelo blog.

No livro didático do 8º ano do ensino fundamental também são apresentados 
os gêneros digitais e-mail e blog, mas não há um maior aprofundamento na sua 
abordagem. Como já observado no livro do 6º ano, no capítulo 2 da unidade 3, os 
autores trabalham o gênero carta de leitor e apenas mencionam o e-mail como 
veículo de divulgação da carta a ser produzida como proposta de atividade escrita. 
Sugerem aos alunos o uso do e-mail para o envio da carta de leitor à redação de 
uma revista ou jornal.

Quanto ao blog, são encontrados trechos desse gênero no capítulo 3 da unidade 
3. O gênero textual focado nesse capítulo é a carta-denúncia, e os autores do livro di-
dático apresentam diferentes tipos de reclamações feitas por leitores em um blog de 
uma rádio paulista. As atividades de compreensão acerca dessas reclamações posta-
das no blog focam tanto a função social do gênero textual blog, como na questão de 
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número 01: “Qual	é	o	objetivo	desse	blog?” e “Por	que	os	internautas	utilizaram	o	blog,	em	
vez	de	enviar	suas	reclamações	para	órgãos	públicos?”, quanto os aspectos composicio-
nais do gênero carta-denúncia, como na questão de número 06: “Junte-se a um colega 
e,	em	dupla,	concluam:	Quais	são	as	principais	características	de	uma	carta-denúncia?”.

Dessa forma, observamos que o gênero blog é abordado no referido capítulo 
como suporte textual de onde foram extraídas as cartas-denúncia, embora aspec-
tos comunicacionais desse gênero tenham sido evidenciados. Na proposta de pro-
dução textual do gênero carta-denúncia da seção Agora é sua vez, os autores tam-
bém sugerem que os alunos publiquem seus textos em blogs ou sites de prefeituras 
ou de jornais, rádios e emissoras de TV locais que dispõem dessas ferramentas de 
interação com seus leitores/ouvintes. O objetivo é criar (ou simular) um meio real 
para a publicação dos textos dos alunos, sendo o blog o suporte textual.

Concluímos assim essa análise, a qual nos possibilitou atingir o objetivo de 
quantificar os gêneros digitais presentes no livro didático usado em boa parte das 
escolas da rede estadual de Campina Grande, e de avaliar as atividades que acom-
panham o estudo desses gêneros digitais.

Considerações	finais

Esse trabalho de análise dos gêneros da esfera digital a partir de sua apro-
priação pelo livro didático foi realizado com o intuito de chamar a atenção para a 
necessidade de incorporá-los ao programa de ensino-aprendizagem da disciplina 
de língua portuguesa através desse importante material didático. Realizada nossa 
análise, podemos afirmar que as propostas de atividades envolvendo os gêneros 
digitais e-mail e blog, nos quatro volumes da coleção Português: Linguagens, não 
contribuem, como propõem seus autores, para a identificação e consciência, por 
parte dos alunos, das variáveis que permeiam as condições sociais de produção e 
leitura desses gêneros, do papel dos interlocutores na interação, da finalidade social 
para a qual se dirigem esses gêneros etc. Mesmo que, em algum momento, o e-mail 
e o blog tenham sido propostos como atividade, com o objetivo de promover um 
meio “real” para a divulgação dos textos produzidos pelos alunos. Ou seja, as ativi-
dades sugeridas, a nosso ver, não possibilitaram efetivamente o desenvolvimento 
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de competências necessárias aos estudantes para inserirem-se em práticas sociais 
que envolvem os gêneros e-mail e blog.

Por outro lado, encontramos na coleção analisada apenas um modelo do gê-
nero e-mail e fragmentos retirados de blogs. Mesmo que os estudantes tenham 
contato com esses gêneros fora do contexto escolar, explorar apenas um exemplo 
do gênero estudado nas atividades sugeridas não é suficiente para a apropriação 
das características composicionais e linguísticas de um gênero, pois, segundo Dolz, 
Noverraz e Schneuwly (2004), para um trabalho efetivo com os diferentes gêneros 
textuais é necessária a observação de vários textos de referência, variando as ativi-
dades e os exercícios. Agrava a situação reconhecer ainda que os modelos de e-mail 
e blog trazidos pela obra didática não parecem/ou não lembram exemplos autênti-
cos desses gêneros digitais.

Não observamos também um trabalho efetivo desses gêneros atrelados a 
uma sequência didática, modelo didático proposto por Dolz, Noverraz e Schneuwly 
(2004) e defendido pelos autores no Manual do Professor. Enfim, esses gêneros não 
foram tomados efetivamente como objeto de ensino e aprendizagem. Além disso, 
é inexpressiva a presença dos gêneros digitais na coleção, caso consideremos a 
frequência dos demais gêneros textuais trabalhados nas unidades dos quatro vo-
lumes, e caso levemos em consideração a diversidade de textos e de suportes hoje 
socialmente disponíveis.

Os autores da coleção privilegiam o texto e o suporte impresso oriundos das 
esferas jornalísticas, literárias e científicas, não contribuindo significativamente 
para que os alunos possam realizar leituras ou produzir textos em outras mídias 
e outros suportes. No entanto, as possibilidades de leitura e de produção escrita 
a partir do uso dos gêneros digitais em espaços virtuais são múltiplas. A interação 
se apresenta cada vez mais intensa entre leitor e autor, devido aos espaços de pro-
dução cada vez mais interativos e colaborativos da web (LORENZI e PÁDUA, 2012). 
E o livro didático, bem como o professor de língua portuguesa, podem proporcio-
nar aos alunos esse contato.

Para concluir, não restam dúvidas da quase exclusividade de uso desses ma-
nuais nas nossas salas de aula e, na maioria dos casos, o livro didático se constitui 
como o principal suporte pelo qual os diferentes gêneros textuais chegam aos estu-
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dantes. Como lembram Araújo e Costa (2009), a escola, na maioria das vezes, investe 
no reconhecimento de certas estruturas textuais de gêneros impressos como carta, 
bilhete, notícia, artigo de opinião etc. Ao lado desses, julgamos também importante 
que a escola, os professores e os autores de livros didáticos abram espaços para os 
gêneros digitais.
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SimPóSio TEmáTiCo

ARGUMENTAÇÃO E ASPECTOS DA CULTURA RELIGIOSA 
NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

MARA RÚBIA PEREIRA DOS SANTOS (UERN)
ALUIzIO LENDL (UERN)

Introdução

A argumentação tem suscitado o interesse de estudos à luz de diferentes pers-
pectivas teóricas: Retórica, Pragmática, Semântica, Lógica, dentre outros. Nesse es-
tudo adotamos os pressupostos da Retórica, da Linguística aplicada e dos gêneros 
textuais/do discurso com propósito de verificar como se dá o processo de ensino/
aprendizagem do texto argumentativo no contexto escolar, mais especificamente 
do gênero artigo de opinião numa turma de 9º ano do Ensino Fundamental. Desta-
caremos ainda a importância e necessidade da inserção da temática da realidade 
fundamentada desses alunos para que possa estimular a escrita do gênero. Ainda é 
de nosso interesse analisar a estrutura da argumentação nos textos escritos pelos 
alunos, destacando como categorias de análise as teses, os valores e suas hierar-
quias à luz da Nova Retórica.

Para tanto, realizamos nossa pesquisa numa escola pública do município de 
Serra Negra do Norte/RN.  No sentido de contextualizar a produção dos textos, os 
alunos foram direcionados a pesquisar um fato histórico que ocorrera no município 
e que gerava opiniões divergentes. Assim sendo chegamos à temática do “Sumiço 
da Santa”. Nossa pesquisa é de caráter interventivo, assim nossa intervenção foi 
desenvolvida em sala de aula a partir de seis (06) oficinas, constituídas por duas (02) 
h/a cada, nas quais orientamos todas as etapas do processo de escrita que culmi-
nou com a produção dos textos. Após a produção dos alunos, coletamos os dados, 
tabelamos e levamos apara análise.

Nosso objetivo central nesta pesquisa é o de analisar esses valores e suas hie-
rarquias subjacentes em artigos de opinião e sua articulação com a tese principal 
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na produção textual de alunos do Ensino Fundamental.  E como desdobramento, 
pretendemos: (i) identificar e descrever a tese principal de cada artigo de opinião, 
(ii) verificar os valores mobilizados pelos oradores e de que forma se dá a hierarqui-
zação desses valores, e por fim (iii) interpretar a argumentação e o seu ensino em 
aulas de língua portuguesa. Por conseguinte, almejamos contribuir para os estudos 
da argumentação em aulas de Língua Portuguesa do ensino fundamental, articulan-
do as teorias adotadas com a investigação de processos de argumentação de artigo 
de opinião.

O presente estudo se justifica pela tentativa de fazer com que o processo en-
sino-aprendizagem de língua seja centrado numa prática de ensino sócio-intera-
cionista, tendo em vista que essa prática, mesmo sendo tão discutida nas univer-
sidades, percebemos que quando os estudantes adentram na sala de aula como 
profissionais, essas teorias não dominam suas  práticas pedagógicas. Sobre isso 
Antunes (2003) ao fazer uma análise das aulas de Língua Portuguesa afirma que o 
desenvolvimento do ensino de língua materna desde o Ensino Fundamental aponta 
a persistência de uma prática voltada para o estudo da palavra e da frase descon-
textualizadas. E como participante desse cotidiano escolar em turmas de ensino 
fundamental, somos testemunhas de tais fatos, razão pela qual defendemos uma 
prática que assuma a dimensão social da língua e direcione ao ensino produtivo.

Destacamos ainda que as diretrizes nacionais que regem a educação no país 
também apontam para o ensino de língua materna numa perspectiva sócio-inte-
racionista. A exemplo disso temos os Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e 
quarto ciclo do ensino fundamental1 e as Diretrizes Curriculares Nacionais(DCN)2 que 
determinam que os conteúdos de língua portuguesa sejam articulados em dois ei-
xos: o uso da língua oral e escrita e a reflexão desse uso através de atividades intera-
tivas. Para tanto, propõem uma abordagem textual em várias dimensões: linguística, 
sócio-pragmática e discursiva. Essa dimensão de texto vai além da tríada clássica tão 

1. Documento elaborado pelo MEC para difundir os princípios da reforma curricular e orientar os pro-
fessores na busca de novas abordagens e metodologias.

2. São normas obrigatórias para a Educação Básica que orientam o planejamento curricular das escolas 
e dos sistemas de ensino. Elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação 
(CNE).
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abordada pelos professores há várias décadas: narração, descrição e dissertação, 
as orientações nacionais destacam a importância do trabalho em sala de aula com 
gêneros discursivos e com sequências textuais (narrativa, argumentativa, injuntiva, 
dialogal, descritiva) para possibilitar a ampliação do repertório dos alunos e prepará
-los para se sobressaírem nas mais diversas situações de comunicação.

Além disso, as avaliações criadas para verificar o desenvolvimento da educação 
básica a partir das novas políticas educacionais como o Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) e a avaliação do Sistema do Sistema Nacional de Avaliação da Educa-
ção Básica – SAEB3 também contemplam um conjunto de habilidades e competên-
cias que exigem uma preparação dos alunos para analisar e utilizar em sua prática 
cotidiana textos de diferentes tipos e funções.

A sala de aula: um espaço para o ensino do texto 
argumentativo

O ensino de Língua Portuguesa (LP) vem passando por significativas transfor-
mações. Tem-se repensado o papel social da escola, enquanto transformadora de 
indivíduos. Surgiram também importantes reflexões sobre o que é linguagem e qual 
o papel dos sujeitos participantes no processo de aquisição de práticas sociais de 
leitura e escrita.

Essas reflexões trouxeram implicações ao “ensinar Língua Portuguesa” que 
deixou de ser apenas um processo metalinguístico com suas regras de sintaxe, pon-
tuação, acentuação e passou a garantir aos alunos acesso aos saberes linguísticos 
indispensáveis ao exercício da cidadania. O foco deixou de ser o código e passou a 
ser o discurso. Notadamente percebemos isso no trecho dos Parâmetros Curricula-
res Nacionais quando diz:

3. O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) , conforme estabelece a Portaria n.º 931, de 21 de 
março de 2005, é composto por dois processos: a Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e a 
Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc). A Aneb é realizada por amostragem das Redes de 
Ensino, em cada unidade da Federação e tem foco nas gestões dos sistemas educacionais. Por manter 
as mesmas características, a Aneb recebe o nome do Saeb em suas divulgações; A Anresc é mais ex-
tensa e detalhada que a Aneb e tem foco em cada unidade escolar. Por seu caráter universal, recebe o 
nome de Prova Brasil em suas divulgações.

http://portal.inep.gov.br/web/guest/caracteristicas-saeb
http://provabrasil.inep.gov.br/
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Procurando desenvolver no aluno a capacidade de compreender textos 
orais e escritos de assumir a palavra, produzindo textos em situação de 
participação social, o que se propõe ao ensinar os diferentes usos da 
linguagem é o desenvolvimento da capacidade construtiva e transfor-
madora. O exercício do diálogo na explicitação, contraposição e argu-
mentação de ideias é fundamental na aprendizagem da cooperação e 
no desenvolvimento de atitudes de confiança, de capacidade para inte-
ragir e de respeito ao outro. A aprendizagem desses aspectos precisa, 
necessariamente, estar inserida em situações reais de intervenção, co-
meçando no âmbito da própria escola. (p.41)

Nesse sentido, a língua passou a ser vista como parte fundamental da partici-
pação social, tendo em vista que é por meio dela que nos comunicamos, expressa-
mos pontos de vista, adquirimos informação, produzimos conhecimento.  Liberali 
(2013) defende que boa parte de nossas práticas discursivas buscam tornar nossos 
pontos de vista conhecidos e aceitos, em razão disso saber argumentar amplia o 
potencial de participação democrática na medida em que as divergências podem 
ser discutidas e os posicionamentos podem ser revisados. Por conseguinte, o texto 
argumentativo como prática social precisa ser objeto de estudo nas aulas de Lín-
gua Portuguesa, no sentido de preparar os alunos para as possibilidades de uso 
desses textos nos mais diversos contextos de comunicação. Leal e Morais (2005, 
p. 8) também  enfatizam a importância do trabalho com argumentação em sala 
de aula ao passo que defendem a ideia de que “argumentar é uma atividade social 
especialmente relevante, que permeia a vida dos indivíduos em todas as esferas da 
sociedade, pois a defesa de pontos de vista é fundamental para que se conquiste 
espaço social e autonomia.

Vale salientar ainda que a escola é um espaço privilegiado para o ensino de 
argumentação tendo em vista que a vivência diária dos alunos naquele espaço po-
tencializa a criação de múltiplas representações culturais , relações de poder, opini-
ões divergentes etc. Consequentemente é possível que se utilize disso para ensinar 
a argumentar por meio de práticas argumentativas da própria vivência do alunado. 
Orsolini (2005) sugere alguns aspectos considerados fundamentais à argumentação 
em sala de aula: a) intervenções semanticamente contingentes que levem à conti-
nuidade de elaboração por todo grupo de estudantes ; b) pedidos de explicação, 
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após tomada de posição, que permitam a produção de respostas como réplicas 
elaboradas; e c) a presença de discordâncias com posição anterior para gerar ten-
dência a justificar com discurso explicativo.

No entanto, cabe ainda apresentarmos a ideia defendida por Leitão (2011) 
quando destaca que o ambiente discursivo da sala de aula pode funcionar, à primei-
ra vista, como um obstáculo ao trabalho com argumentação, tendo em vista que os 
temas curriculares ali discutidos pertencem a um conhecimento socialmente produ-
zido e já legitimado, por conseguinte não estariam abertos a modificações a partir 
da argumentação.  Porém a mesma autora apresenta ainda uma sugestão  para 
resolver o impasse ( a sala de aula é ou não um local privilegiado para o estudo da 
argumentação?), segundo ela o professor precisa favorecer ações discursivas que 
convertam os temas curriculares (canônicos) em ‘temas de argumentação’ (polemi-
záveis). Tais ações podem ser agrupadas em três categorias gerais: (i) as que criam 
condições para surgimento da argumentação, (ii) as que sustentam e expandem a 
argumentação, (iii) as que legitimam o conhecimento construído na argumentação.

Notamos, portanto, a possibilidade e a necessidade do trabalho com textos ar-
gumentativos em sala de aula com o intermédio do professor para que essa apren-
dizagem se torne satisfatória. O apoio dado pelo professor é necessário para que se 
atinja os objetivos propostos. Os próprios PCN’s consideram o processo de ensino e 
aprendizagem de Língua Portuguesa como sendo resultante da articulação de três 
variantes, a saber: o aluno, sujeito da ação de aprender; os conhecimentos com os 
quais se opera nas práticas de linguagem e a mediação do professor. O documento 
ainda destaca como função do professor “... planejar, implementar e dirigir ativida-
de didáticas, com o objetivo de desencadear, apoiar e orientar o esfoço da ação e 
reflexão do aluno, procurando garantir aprendizagem efetiva” (p.22).

Logo, temos como objetivo estudar esse processo de estudo do texto argu-
mentativo em sala de aula a partir do intermédio da ação sistematizada do profes-
sor de Língua Portuguesa.
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Argumentação no discurso

Argumentar é justificar, fundamentar ou dar razões a favor do que pensamos. 
A argumentação tem um caráter utilitário, quando a consideramos num universo 
de situações e relações interpessoais, em processos que envolvem diálogos entre 
os sujeitos. Para Abreu (2009) saber argumentar é saber integrar-se ao universo do 
outro, é obter aquilo que queremos de modo cooperativo e construtivo. Nesse sen-
tido destacamos que toda argumentação subjaz o uso de uma ideia central a qual 
queremos defender, a essa ideia central damos o nome de tese. Logo, ao enunciar-
mos uma tese qualquer tendo por objetivo convencer alguém, falando à sua razão, 
estamos argumentando.  Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p.50) destacam:

O objetivo de toda argumentação é provocar ou aumentar a adesão dos 
espíritos às teses que se apresentam a seu assentimento: uma argu-
mentação eficaz é a que consegue aumentar essa intensidade de ade-
são, de forma que se desencadeie nos ouvintes a ação pretendida (ação 
positiva ou abstenção) ou, pelo menos, crie neles uma disposição para a 
ação, que se manifestará no momento oportuno.

Portanto percebemos que estamos perante uma argumentação sempre que al-
guém oferece um conjunto de razões ou justificativas em favor de uma ideia. Quan-
do nos limitamos apenas em afirmar ideias sem apoiá-las em razões, não estamos 
argumentando. Essa ideia que será defendida pelo orador é a tese a qual ganhará 
apoio e força persuasiva a partir das técnicas argumentativas que serão utilizadas.

Vale salientar que para analisarmos textos argumentativos é necessário que 
tenhamos clara uma ideia do que seja tese, pois ela assume uma função central no 
processo dialógico, nas interações discursivas que constituem as relações sociais 
dos seres humanos, os sujeitos e os oradores na construção de um texto. Assim 
sendo destacamos a afirmação de Perelman e Olbrechts-Tyteca quando diz “Qual-
quer argumentação, para ser eficaz, deve apoiar–se em teses admitidas pelo au-
ditório” (2005, p. 366). Portanto se faz necessário apresentar o conceito de tese 
defendido: “A tese define-se, pois, como uma proposição (uma frase) que formula 
precisamente o que diz o texto (e, de maneira mais geral, o que diz a inteligência em 
face da realidade), tendo em vista enunciar o verdadeiro ou o falso” (IDE, 2000, p.51).
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Podemos entender a tese como sendo a ideia central defendida pelo orador 
que ajuda o leitor a fazer uma avaliação crítica entre o que se pretendia defender e 
o que se defendeu na realidade. Podemos perceber a partir da identificação da tese 
possíveis contradições de ideias do autor. Souza (2003) é bem enfático ao afirmar 
que o confronto entre a tese e as técnicas argumentativas utilizadas pelo orador, 
permite ao leitor encontrar além da ideia central outros efeitos de sentido, às vezes 
contraditórios, dos textos, inscritos em seu processo argumentativo.

Para estruturar uma argumentação no intuído de persuadir um determinado 
interlocutor é fundamental que se conheça quais são os valores que ganham mais 
destaque para aquela pessoa especificamente. Consideremos, portanto, que há o 
que denominamos de hierarquização de valores.

De acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) os valores intervêm num 
dado momento em todas as argumentações, inclusive nas de ordem científica, à 
medida que visa o valor da verdade. No entanto, sua ênfase recai no campo jurídi-
co, político e filosófico à medida que funcionam como base para argumentar. Cabe 
acrescentar que eles também exercem influência nos assuntos de cunho religioso, 
que é justamente nosso foco de análise, tendo em vista que os textos produzidos 
pelos alunos foram sobre uma temática do “Sumiço da Santa”. Logo, não podería-
mos deixar de analisar os valores revelados pelos alunos que atuam diretamente 
como um acordo entre os alunos (oradores) e população da cidade (auditório parti-
cular) a qual o destino se destina.

Cabe salientar ainda que a argumentação sobre os valores necessita de uma 
distinção entre valores concretos e valores abstratos. Os valores concretos estão 
ligados ao caráter único que se atribui a determinada coisa, para que seja valorizada 
por si mesma, por exemplo e já adiantando sobre os dados analisados em nossa 
pesquisa observamos que o valor concreto considerado pelos alunos em seus tex-
tos foi a imagem da santa que desapareceu. Já os valores abstratos estão ligados 
a ideia de mudança, segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) eles estão liga-
dos a um espírito revolucionário, podemos destacar a justiça como sendo um bom 
exemplo de valor abstrato. Ainda segundo os autores os valores abstratos podem 
ser usados para tecer críticas, pois não levam em consideração pessoas e parecem 
fornecer critérios a quem quer modificar a ordem estabelecida.
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Sobretudo, destacamos que é inevitável que as pessoas se apoiem em valores 
sejam eles concretos ou abstratos independentemente de quais sejam os valores 
dominantes no seu meio cultural. Por conseguinte a argumentação se baseia, de 
acordo com as circunstâncias, ora em valores concretos, ora em valores abstratos, 
tanto que muitas vezes é difícil discernir o papel representado por um ou por outro.

Entretanto ainda cabe considerar que não é possível basear a argumentação 
apenas nos valores, sejam eles concretos ou abstratos, é fundamental também con-
siderar suas hierarquias. Para Abreu (2009) são vários os fatores que determinam 
a hierarquização desses valores de pessoa para pessoa, entre eles podemos desta-
car: a história pessoal, a cultura, as crenças, a ideologia, o tempo etc. Fiorin (2015) 
ilustra muito bem essa questão da hierarquização de valores quando nos traz a 
titulo de ilustração a virgindade que há tempos fora considerada como um valor 
de grande importância para as mulheres e hoje não se atribui mais essa valoração. 
Outro exemplo citado pelo mesmo autor é o trabalho, que na época das sociedades 
aristocráticas era objeto de absoluto desprezo e hoje em dia é considerado um valor 
extremamente importante.

Análise dos dados

Conforme os pressupostos teóricos apresentados até aqui, analisaremos três 
produções textuais de alunos concluintes do EF, levando em consideração o uso dos 
valores e suas hierarquizações, bem como a articulação desses com as teses defen-
didas em cada texto.

TÍTULO DO ARTIGO DE OPINIÃO/ ALUNO TESE

1. O caso da santa – H. M. F. A. 1.	A	fé	independe	de	qual	santa	esteja	no	altar.

2. Tempo perdido, porém fé intacta – L. C. L. 2. As	autoridades	não	deram	a	merecida	assis-
tência ao caso.

3. O desaparecimento da santa – T. B. M.
3. É	 necessário	 que	medidas	 imediatas	 sejam	
tomadas	 para	 resolver	 o	 caso	 ou	 depois	 será	
tarde demais.

Tabela 01.
Fonte: Pesquisa dos autores.
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Também é de nosso interesse analisar quais os valores revelados pelos alunos 
em seus textos e de que forma eles se hierarquizam. Julgamos importante esse cri-
tério de análise por dois motivos principais: o primeiro diz respeito ao fato de a te-
mática a ser trabalha no texto ser de cunho religioso, o que por si só já carrega uma 
certa carga de valores.  O segundo diz respeito à questão de que os alunos conhe-
cem o auditório para o qual estão escrevendo seus textos, tanto pela convivência 
diária, quanto pelos momentos de interação quando foram pesquisar sobre a temá-
tica. Nesse sentido, saberão como hierarquizar esses valores para que o acordo se 
efetive entre os interlocutores.

Considerando os textos já analisados quanto às teses, faremos o mesmo agora 
com os valores e as hierarquias.

TÍTULO DO ARTIGO DE OPINIÃO/ ALUNO VALORES REVELADOS

1. O caso da santa – H. M. F. A. 1.	saudade,	lembrança,	fé,	devoção,	a	imagem	
da santa.

2. Tempo perdido, porém fé intacta – L. C. L. 2. fé, justiça e a imagem da santa.

3. O desaparecimento da santa – T. B. M. 3. fé e justiça.

Tabela 02.
Fonte: Pesquisa dos autores

Tendo definido os valores revelados, vamos organizá-los numa pirâmide para 
que o leitor entenda de que forma de deu a hierarquização em casa texto.
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hierarquia sobre o Texto 1

Gráfico 01: Hierarquização dos valores revelados no artigo 
“O caso da santa” de H.M.F.A.

hierarquia sobre o Texto 2

Gráfico 02: Hierarquização dos valores revelados no artigo
 “Tempo perdido, porém fé intacta” de L.C.L.
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hierarquia sobre o Texto 3

Gráfico 03: Hierarquização dos valores revelados no artigo
 “O desaparecimento da santa” de T. B. M.

A partir dos gráficos observamos que alguns valores se repetem nos discursos 
dos alunos, mas o que está presente em todos é a fé, um valor abstrato. Notamos 
também a presença de um valor concreto no discurso de dois dos alunos que é a 
imagem da santa. A justiça também é citada como um valor a se considerar. En-
tretanto, o mais importante não são os valores revelados, mas sim a forma como 
cada um os hierarquiza. A justiça está no topo da hierarquia de dois textos e a fé e 
a devoção na outra. Cabe salientar que por traz dessa hierarquização há uma ideo-
logia que representa as vivências e os anseios desse orador. Por exemplo, podemos 
inferir que aquele que julgou a fé como sendo o topo da hierarquia valorativa está 
imerso em um meio mais religioso, suas vivências estão ligadas ao catolicismo e à 
crença em um ser que está além da representação da imagem do altar.

Considerações	finais

Nesse estudo adotamos os pressupostos da Retórica, da Linguística do texto 
e dos gêneros textuais/discursivos com propósito de mostrar que é possível de-
senvolver propostas de ensino/aprendizagem do texto argumentativo no contexto 
escolar. Mostramos os elementos da Nova Retórica, com teorias da argumentação, 
que possibilitaram a compreensão do que é a argumentação e por último, mostra-
mos as contribuições que a argumentação pode trazer para o ensino.
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Nesse sentido, pensamos ser necessário o desenvolvimento de práticas de en-
sino e de pesquisas com foco no ensino da argumentação, possibilitando a compre-
ensão das estruturas argumentativas dos estudantes e o aprimoramento da escrita 
de texto, por entender que os trabalhos nessa área mobilizam saberes sociais e 
historicamente constituído.
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AS POTENCIALIDADES DA FERRAMENTA WIkI PARA O 
TRABALhO COM PRODUÇÃO TEXTUAL COLABORATIVA 
EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
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Introdução

O avanço tecnológico experimentado pela sociedade atual cuja disseminação 
se dá entre os mais variados setores da sociedade através do uso generalizado do 
que se convencionou chamar de novas Tecnologias da Informação e da Comunica-
ção (TICs) tem impactado sobremaneira o nosso modo de vida. A chamada Era Digi-
tal dá margem ao surgimento de nativos digitais vivendo em uma sociedade digital 
caracterizada pelo uso das tecnologias desde a mais tenra idade, bem como pelo 
interesse em colaborar com a produção e disseminação do conhecimento.

Nesse contexto, o surgimento de um “discurso eletrônico” se mostra um âm-
bito cuja a analise se faz necessária no sentido de averiguar o efeito dessas novas 
tecnologias na linguagem, assim como o papel da linguagem nessas tecnologias. 
Marcuschi e Xavier (2010) são responsáveis pelo chamamento ao estudo etnográfi-
co dos ambientes digitais da internet, com vistas a compreender os hábitos sociais 
e linguísticos das novas comunidades baseadas na internet.

A nossa investigação aponta na direção defendida por Marcuschi e xavier 
(2010) ao propor um estudo etnográfico sobre a produção de gêneros textuais em 
ambiente hipermídia por parte de estudantes do ensino superior, a partir da utili-
zação de wikis como plataforma colaborativa. No presente trabalho nós socializare-
mos o nosso projeto de pesquisa que está em curso na expectativa de poder colher 
críticas que nos ajude a aprimorá-lo.
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As wikis e a aprendizagem colaborativa

Neste tópico, trataremos suscintamente da natureza do texto concebido sob a 
influência do ambiente digital, direcionando essa discussão para a revisão da teoria 
de gêneros textuais, que recentemente passou a tratar dos, assim chamados, gê-
neros digitais. Seguiremos nosso percurso teórico com o enquadre das plataformas 
Wikis como suportes para gêneros textuais e como ferramentas para a produção 
hipertextual feita de maneira colaborativa.

O hipertexto e os gêneros textuais

O mundo digital que nos rodeia atualmente tem demandado mudanças signi-
ficativas em nosso estilo de vida. Tais mudanças, por um lado, tornaram obsoletas 
algumas de nossas práticas e, por outro lado, refundaram ou ressignificaram práti-
cas já existentes. O hábito de enviar cartas pessoais ou cartões postais (natalinos, 
de aniversário, etc.), por exemplo, perdeu grande espaço para o e-mail, o SMS ou 
para as postagens de fotos, cartões e flashes animados nas redes sociais. O mundo 
digital tem se mostrado mais ao gosto das pessoas em suas novas necessidades e 
são essas novas necessidades de agir pela linguagem em ambiente digital que tem 
propiciado o surgimento ou a transmutação de gêneros textuais que sejam especí-
ficos a essa realidade multi e hipermidiática.

xavier (2010, p. 208) nos fala de uma nova ordem mundial denominada “tecno-
cracia” que avança irreversivelmente sobre nossas práticas sociais nas mais diver-
sas esferas. Tal tecnocracia é movida pela hegemonia da Globalização e tem como 
“protocolo oficial” o hipertexto ou o discurso hipertextualizado. Sendo que por hi-
pertexto, o referido autor entende ser “[...] uma forma híbrida, dinâmica e flexível de 
linguagem que dialoga com outras interfaces semióticas, adiciona e acondiciona à 
sua superfície formas outras de textualidade.” (xAVIER, 2010, p. 208). No que tange 
as características do hipertexto, xavier (2010) destaca a superfície virtual; a circula-
ção no ciberespaço; o suporte às multimídias (sons, imagens, e demais semioses); a 
ubiquidade; a acessibilidade e o alto grau de deslinearidade.

No que concerne à superfície virtual na qual se constrói o hipertexto, o referido 
autor esclarece que há diferenças entre textos criados na hipermídia (os hipertextos 
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propriamente ditos) e os textos transpostos para esta. O primeiro tipo diz respeito 
aos textos construídos pensando em todas as condições de produção que o mundo 
virtual implica, o que lhe confere uma natureza essencialmente virtual ( multimidi-
ático, ubíquo, deslinearizado e acessível). O segundo tipo de texto diz respeito aos 
textos tradicionais concebidos mediante as condições de produção canônicas, longe 
dos recursos tecnológicos. Com efeito, o autor assevera que todo texto impresso 
pode vir a ser um hipertexto desde que transposto para a hipermídia, mas nem 
todo hipertexto pode ser um texto impresso, se levarmos em conta a perda da sua 
natureza essencialmente virtual.

Desta forma, xavier (2002, apud MARCUSCHI; xAVIER, 2010, p. 31) vê o hiper-
texto como um novo modo de enunciação digital, distinguindo esse formato enun-
ciativo do tradicional. Postula-se, portanto,  a tese de que as  Novas Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (TICs) geram interesses novos e  consequentemente, 
ambientes e meios novos pra interação através da linguagem. É, pois, no seio des-
ses novos ambientes que surgem os assim chamados gêneros digitais, sendo que 
alguns são genuinamente novos, outros, no entanto, são transmutações (reelabora-
ções) de gêneros já existentes (MARCUSCHI; xAVIER, 2010, p. 22).

Um gênero textual como materialização discursiva surge da interação social, se 
torna recorrente e através dessa recorrência tem suas características relativamente 
estabilizadas. Contudo, essa estabilização se dá num meio material que Maingue-
neau (2001, apud MARCUSCHI, 2008, p. 173) preferiu chamar de mídium, mas que 
conhecemos como suporte.  Para este “o mídium não é um simples meio, um instru-
mento para transpor uma mensagem estável”, em verdade, o mídium interfere no 
discurso, de modo que, ao ser alterado significativamente, acabe por carrear mo-
dificações ao conjunto de gêneros de discurso para os quais é suporte. Marcuschi 
(2008) cita exemplos de textos que, a depender do suporte, pode ser um bilhete, um 
recado, um telegrama, tal é a importância do suporte para a definição de um gêne-
ro. O autor assevera que, apesar do conteúdo permanecer inalterado, a definição 
do gênero textual em determinados casos sempre se dará na sua relação com o su-
porte, tendo em vista o que ele conclui ser a “coemergência” entre gênero e suporte.

Na esteira dessa discussão da coemergência entre o gênero e o seu suporte, 
acreditamos que a hipermídia tem propiciado o surgimentos de novos locus	virtuais 
sobre os quais os gêneros digitais tem se fixado e através dos quais tem atingido a 
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sociedade. Dessa forma, vemos as plataformas wikis como espaços virtuais que ser-
vem de base para a fixação de gêneros materializados como texto. As suas caracte-
rísticas intrinsecamente digitais implicam para os gêneros textuais do seu entorno 
propriedades específicas a esse universo digital e hipermidiático.

Por tanto, vemos na nova realidade tecnológica que nos rodeia o surgimentos de 
um novo tipo de texto permeado por múltiplas semioses, ubíquo, acessível, dotado 
de hiperligações que o fazem deslinearizado e mais ainda, que esses hipertextos se 
realizam em algum gênero específico a essa realidade tecnológica, sendo que sempre 
se fixam em algum suporte igualmente hipermidiático pelo qual atingem a sociedade.

O espaço hipermídia das Wikis

Seguramente, boa parte dos usuários da internet já utilizou ou, pelo menos já 
ouviu falar, da Wikipedia, a enciclopédia virtual mais famosa do mundo. Outra gran-
de parcela dos usuários certamente passou a aportar conteúdos nessa enciclopédia 
que é livre de edição e utilização.  Aliás, a Wikipedia encarna uma das tendências 
atuais da era da informação: o aporte colaborativo de conhecimentos na rede mun-
dial de computadores.

Contudo, nem todo mundo sabe que a Wikipédia, criada em 15 de janeiro de 
2001, tem na sua base um software colaborativo chamado Wiki, idealizado por  Ward 
Cunningham em 1994 para permitir a edição coletiva dos documentos em hipertex-
to, que compõe as várias versões, nos diversos idiomas, da enciclopédia. Inicialmen-
te o software era denominado Wiki Wiki Web, onde “wikiwiki” significa “rápido” na 
língua havaiana (COSTA, 2014, p. 227) e “Web”, “teia” em inglês,  cuja referência vem 
da já consagrada acepção de “rede” mundial de computadores. Pelo fato da grande 
maioria das wikis serem baseadas na web e também pela economia de palavras, 
típica da linguagem tecnológica, o software posteriormente passou a ser chamado 
apenas de Wiki. A própria Wikipedia defini as wikis como “verdadeiras mídias hiper-
textuais, com estrutura de navegação não-linear”.

Desta forma as Wikis têm se tornado o locus virtual para produção e circulação 
de vários tipos de hipertexto ou, por que não dizer, para vários gêneros textuais 
digitais, atuando, de uma só vez, como plataforma de edição colaborativa e suporte 
para veiculação de gêneros digitais. Citamos como exemplo, além da wikipedia, a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ward_Cunningham
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ward_Cunningham
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Wikinotícia1, a Wikiquote2, o Wikidicionário3, a wikihow4, entre outros, que trazem 
nos seus nomes a denominação das suas funções ou, melhor dizendo, o gênero 
textual que lhe servirá de escopo.

Por outro viés, e na esteira da aprendizagem colaborativa, outros tipos de wikis 
vêm ganhando força: as wikis educativas. Estas têm os mesmo fundamentos das já 
citadas, mas com o diferencial de serem plataformas colaborativas pensadas para o 
trabalho escolar na perspectiva da coautoria e do diálogo problematizador (ABEGGI; 
BASTOS; MULLER, 2010, p. 205).

Conforme argumentam Abeggi, Bastos e Muller (2010), a colaboração que as 
wikis educacionais propiciam pressupõe que um conjunto de dois ou mais indivídu-
os troquem ideias e experiências entre si, interagindo no que os autores chamam 
de diálogo-problematizador. O objetivo é a mediação pró-resolução de seus proble-
mas, pelo conjunto dos sujeitos envolvidos, produzindo assim novos conhecimen-
tos. Os autores ressaltam que nesse modelo colaborativo é essencial o compartilha-
mento contínuo de conhecimentos, de forma que cada um dos sujeitos envolvidos 
aporta os conhecimentos que detêm e a partir dos quais a mediação pró-resolução 
de problemas acontece.

A nosso ver, o aproveitamento das wikis em contextos educacionais é muito 
promissor, tendo em vista que pode transferir para o meio educacional o seu po-
tencial de “rede de interesses” (MARCUSCHI, 2014, p.24), motivando os alunos à es-
crita e, principalmente, à reescrita de seus textos; atividades caras e até certo ponto 
difíceis de serem levadas a cabo pelos professores. Esse é o ponto: as multifaces 
das wikis educacionais. Estas se apresentam como suportes para gêneros textuais 
digitais (os sítios web); como ferramentas de edição de hipertexto (os softwares de 
edição e publicação embutidos no site); e ainda, como comunidades virtuais que 

1. Projeto de um repositório de notícias livres baseado no sistema wiki.

2. Projeto baseado em wiki para citações de livros, filmes, provérbios etc.

3. Projeto multilíngue baseado em wiki para criar um dicionário eletrônico de conteúdo livre.

4. Projeto de escrita colaborativa ao estilo de um manual cujo objetivo é, segundo o próprio site, “prover 
instruções úteis e gratuitas para ajudar as pessoas a resolver os problemas do dia-a-dia”.
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aglutinam membros com interesses comuns, que se comunicam rápida e eficaz-
mente e que se ajudam mutuamente na construção da aprendizagem.

Por tanto, e assim como afirma Marcuschi (2014, p. 24), o advento das novas 
tecnologias e, sobretudo da internet, fundou “uma nova noção de interação social”, 
bem distante do isolamento que os apocalípticos previam, e bem mais próxima da 
concepção de “aldeia global” da qual MacLuhan (1972) falava. A chamada à reflexão, 
como postula Marcuschi (2014), não está no enquadre dessa realidade como um 
novo objeto linguístico, mas sim no surgimento de uma nova forma de uso da lingua-
gem enquanto prática interativa. E como tal, carece de estudos que problematizem 
esse novo modo discursivo, “o discurso eletrônico”, e suas múltiplas implicações.

A aprendizagem colaborativa

A aprendizagem colaborativa tem ganhando a cena educacional nos últimos 
anos pelas possibilidades de sua efetivação através dos meios tecnológicos atuais. 
Contudo, desde o século xVIII vem sendo debatida e testada por inúmeros pesqui-
sadores (IRALA; TORRES, 2014). De fato, o universo de ferramentas para a comuni-
cação, surgido com o avanço tecnológico, tem propiciado, por um lado, a concepção 
de novas práticas e espaços educacionais e, por outro lado, tem  reestruturado as 
práticas e espaços já existentes. 

Campos et al. (2003, p. 26) define a aprendizagem colaborativa como “uma pro-
posta pedagógica na qual estudantes ajudam-se no processo de aprendizagem, atu-
ando como parceiros entre si e com o professor, com o objetivo de adquirir conheci-
mento sobre um dado objeto.”. Efetivamente, esse trabalho em parceria ou em grupo 
vem acontecendo nas nossas salas de aulas físicas, tanto no ensino básico quanto 
no ensino superior, mas as chamadas Tecnologias da Informação e da Comunicação 
(TICs) promoveram uma guinada nesse modelo, concebendo outros loci para o ensi-
no. As plataformas virtuais de aprendizagem são um bom exemplo disso, posto que 
fizeram dos ambientes virtuais espaços de excelência para o ensino aprendizagem, 
alavancando o que veio a ser chamado de Educação a Distância (EaD).

Vale salientar que não nos interessa aqui o debate da superação desse ou da-
quele modelo educacional, desse ou daquele espaço de aprendizagem. Não pre-
tendemos adentrar no mérito dessa questão, nem muito menos fazer previsões 
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futurísticas de como será a educação amanhã. O nosso interesse é discutir as pos-
sibilidades de utilização dos novos espaços educacionais surgidos com as TICs em 
prol do aprendizado. 

Dessa forma, e na esteira da discussão das possibilidades da aprendizagem co-
laborativa no viés da tecnologia da informação e da comunicação, vemos nas Wikis 
educacionais, a possibilidade de implementarmos nossas ações em prol do ensino 
da escrita. Por excelência, os projetos de produção textual  mediados pelas wikis 
tem como principal característica o processo cíclico-espiralado de planejamento, 
execução e avaliação (ABEGGI; BASTOS; MULLER, 2010, p. 207). Assim sendo, permi-
tem levar a cabo as ações colaborativas voltadas ao desenvolvimento da habilidade 
escrita, estando aquelas pautadas na reflexão-ação.

Essa característica de processamento cíclico-espiralado das wikis parece-nos 
muito úteis quando da aplicação da metodologia de sequências didáticas concebida 
pelo chamado “Grupo de Genebra”, os pesquisadores Dolz, Noverraz e Scheuwly 
(2004, p. 104), posto que esses autores concebem o ensino de leitura e produção 
textual por módulos articulados de maneira progressiva e espiralada nos quais os 
gêneros textuais são dominados em vários níveis (do conteúdo, da estrutura comu-
nicativa, das configuração específicas de unidades linguísticas, etc.).

Dessa feita, a abordagem linear que tradicionalmente é dada ao ensino de es-
crita, que considera o trabalho com textos narrativos como propedêutico para os 
textos informativos e argumentativos, é contestada pelos pesquisadores. Dolz, No-
verraz e Schewly (2004) propõem um procedimento que concebe a progressão das 
aprendizagens “em espiral”, propiciando ao aprendiz o melhor domínio do mesmo 
gênero em diferentes níveis. Nesse enquadre, portanto, o modelo de sequências 
didáticas baseado em gêneros textuais para o ensino de escrita possui grande com-
patibilidade com as características da wiki enquanto plataforma educacional, posto 
que ambos rompem com a visão linear e tradicional da produção de conhecimento.

Portanto, as wikis enquanto plataformas virtuais de aprendizagem podem se 
configurar com um locus efetivo para o ensino de escrita, sobretudo se pensarmos 
na perspectiva preconizada pelo “Grupo de Genebra”, das sequências didáticas ba-
seada em gêneros textuais cuja aprendizagem se dá por módulos com progressão 
em espiral. Some-se a isso a proposta pedagógica da aprendizagem colaborativa, 
propiciadora da motivação para a construção em grupo do conhecimento, que se 
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dá na mesma dinâmica das comunidades virtuais, estruturadas em torno de inte-
resses comuns. Assim sendo, vemos de maneira promissora a exploração desses 
novos espaços educacionais surgidos com as TICs em prol do aprendizado.

Os procedimentos metodológicos

Para a efetivação da investigação-participante, nos utilizamos do procedimen-
to de sequências didáticas para gêneros textuais proposto por Dolz, Noverraz e 
Schneuwly (2004). Tais sequências didáticas são caracterizadas como “um conjunto 
de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gêne-
ro textual oral ou escrito.”( DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p.97). Para tanto, 
tomamos por base a noção de gênero textual concebida pelos autores como um 
“um megainstrumento de comunicação” que se realiza empiricamente em textos. 
Também nos nortearemos pela finalidade de tais sequências didáticas, conforme 
descrita pelos autores, de propiciar ao aluno um procedimento de realizar todas as 
tarefas e etapas da produção de um gênero.

Conclusão

Para realizar a presente pesquisa a nossa motivação partiu da constatação de 
que as novas tecnologias estão longe de ser antissociais, como se supunha. Muito 
pelo contrário, o que se vê é a formação de redes sociais em torno de interesses 
comuns que fazem dos seus integrantes membros proativos motivados a colaborar 
de alguma forma para a consecução dos objetivos do grupo. A partir disso nos per-
guntamos: por que então não explorarmos esse interesse colaborativo no ensino
-aprendizagem de escrita de texto?

Instigados por esse questionamento e, ao mesmo tempo, observando os usos 
da internet, vimos um aspecto muito peculiar que foi a utilização das wikis tanto 
para a colaboração massiva em diversos projetos sociais, quanto de uma forma 
mais restrita no meio educacional, no ensino a distância. Tais plataformas, surgidas 
com o desenvolvimento de um software colaborativo idealizado por Ward Cunnin-
gham em 1994 para permitir a edição coletiva dos documentos em hipertexto, eram 
exploradas em suas multifaces, já que a um só tempo estas se apresentam como 

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


569

XXVI Jornada do Gelne

suportes para gêneros textuais digitais (os sítios web nos quais figuram); como fer-
ramentas de edição de hipertexto (os softwares de edição e publicação embutidos 
no site); e ainda, como comunidades virtuais que aglutinam membros com interes-
ses comuns, que se comunicam rápida e eficazmente e que se ajudam mutuamente 
na construção da aprendizagem. A partir daí, vimos nas wikis, sobretudo as educa-
cionais, uma oportunidade de discutir a produção escrita de textos mediada pelas 
novas tecnologias, no viés da aprendizagem colaborativa.

No que se refere ao viés colaborativo do ensino-aprendizagem, suas raízes es-
tão fincadas no século XVIII (IRALA; TORRES, 2014), mas tem ganhado nova vida no 
contexto das novas tecnologias justamente pela característica colaborativa que a 
internet tem apresentado, sobretudo nos últimos anos, com a proliferação de en-
ciclopédias, dicionários, coletâneas, etc., cuja mão de obra e a fonte de dados são 
massificadas: são os seus usuários que aportam todo o conhecimento ali disponí-
vel, movidos pelo simples interesse de colaborar com a rede. Nessa perspectiva, o 
aproveitamento das wikis em contextos educacionais é muito promissor, tendo em 
vista que pode transferir para o meio educacional o seu potencial de “rede de inte-
resses” (MARCUSCHI, 2014, p.24), motivando os alunos à escrita e, principalmente, à 
reescrita de seus textos; atividades caras e até certo ponto difíceis de serem levadas 
a cabo pelos professores.

Por isso, investigar o viés didático das Wikis no que tange a produção textual 
colaborativa de estudantes nos pareceu uma proposta razoável, sobretudo se vis-
lumbrarmos a perspectiva defendida por Marcuschi e xavier (2010) de pensar as 
novas tecnologias e suas consequências para a linguagem com um olhar menos 
tecnicista e mais sócio-histórico. O que se pretende com esse tipo de investigação, 
em última análise, é refletir sobre um objeto linguístico – a  produção textual –,  que, 
se não é um objeto novo, merece novo enfoque tendo em vista uma nova forma de 
uso da linguagem enquanto prática sócio-interativa.
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ATIVIDADES DE LEITURA EM LIVROS EDUCACIONAIS 
DIGITAIS (LED) DESTINADOS AO ENSINO-
APRENDIzAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA

ShIRLEI MARLy ALVES (UESPI)

Introdução

As novas tecnologias da informação e da comunicação (NTIC) proporcionaram 
uma grande diversidade das atividades humanas no universo virtual (internet), com 
uma série de mudanças nas formas de estar no mundo e de interagir. Como obser-
va Kenski (2012, p. 23), “As NTIC, caracterizadas como midiáticas, são mais do que 
simples suportes. Elas interferem no nosso modo de pensar, sentir, agir, de nos re-
lacionarmos socialmente e adquirirmos conhecimentos. Criam uma nova cultura e 
um novo modelo e sociedade”.

Para essas novas formas de ser e agir socialmente no universo virtual, Levy 
(1999, p.17) cunhou o neologismo cibercultura, com o qual define o “conjunto de téc-
nicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e 
de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento de ciberespaço”.

Consequentemente, a escola, como agência de letramento, não pode desconsi-
derar as modificações que o mundo digital promove quanto aos modos de interagir 
com os textos, de lê-los e interpretá-los, pois se tem uma nova mídia, ou um conjun-
to delas, com todas as consequências que, necessariamente, se verificam quando 
se lê ou escreve em um novo e poderoso suporte, que comporta tantas semioses. 
Também aumenta a disponibilidade de recursos que possibilitam textos multimo-
dais, arquitetados com palavras, sons, imagens, cores formas e outros elementos 
semióticos, reveladores de que não estamos diante dos mesmos padrões da textu-
alização características dos suportes impressos.

Um dos recursos de leitura a que a escola, historicamente, tem recorrido é o 
livro didático, definido por Soares (1997 apud KENSKI, 2003, p. 245), como
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uma difícil proposta pedagógica de um conteúdo correto e atualizado, 
selecionado do vasto campo de conhecimento em que se insere, por cri-
térios rigorosos, para fins de formação escolar, apresentado sob forma 
didática adequada aos processos cognitivos próprios a esse conteúdo, e 
ainda própria à etapa de desenvolvimento em que se encontre o aluno, 
aos processos interativos que caracterizam a sala de aula e às circuns-
tâncias sociais e culturais em que se insere a escola.

Destacando a dificuldade de se trabalhar com esses materiais no formato im-
presso, a autora enfatiza que maior ainda é o desafio para os professores usar o for-
mato digital desses materiais, visto que, para isso, são necessárias mudanças não 
apenas na apresentação de conteúdos e atividades, mas na própria concepção de 
aprendizagem e de aprendiz. Isso em razão das amplas possibilidades existentes no 
mundo digital, com as diversas ferramentas e recursos multimodais que propiciam 
imersão, interação, criação, o que pode propiciar maior protagonismo dos alunos 
em seus processos de compreensão de textos.

Esta pesquisa se situa nesse panorama de discussão sobre o modo de educar 
para e no mundo digital, focalizando os materiais didáticos com que a escola efetiva 
grande parte de suas práticas – os livros didáticos, mais especificamente os que são 
lançados pelas editoras em formato digital. O intento é buscar resposta para as se-
guintes questões-problema: Como as obras didáticas em formato digital reconfigu-
ram as estratégias e percursos de leitura e que perfil de leitor se estabelece nesses 
materiais?

A relevância desta investigação está, primeiramente, no próprio objeto de pes-
quisa – os percursos de leitura e perfil do leitor em livros didáticos digitais – ainda 
pouco explorado em pesquisas acadêmicas, e ainda por possibilitar uma melhor 
compreensão do LD, cuja versão impressa já é parte inerente às atividades de ensi-
no e aprendizagem, enquanto a versão digital, ainda pouco introduzida nesse uni-
verso, precisa ser explorada para ser mais bem aproveitada. No campo acadêmico, 
vislumbra-se que a pesquisa ampliará a literatura já existente sobre leitura, leitor 
em relação a concepções, estratégias e suportes de materiais.

Foram selecionados para pesquisa quatro livros didáticos digitais (LDD), de 
duas grandes editoras nacionais (FTD e Editora Moderna), junto às quais obtivemos 
senhas de acesso para o estudo que ora apresentamos.
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Neste artigo, apresentamos parte dos resultados da investigação em curso, ob-
tidos a partir da análise de dois LDD, respectivamente das Editoras FTD e Moderna.

Texto, suportes e leitores

Tratar de leitura em suporte digital requer que se adote uma concepção am-
pla sobre essa atividade, fundada “numa concepção também ampliada de texto, 
que abarca não só os textos verbais, mas também outras formas sígnicas: imagens, 
sons, gestos, movimentos, enfim toda e qualquer semiose”. (QUEIROZ, 2001, p. 162), 
como corroboram xavier e Marcuschi (2010, p. 46):

[...] Ser letrado digital pressupõe assumir mudanças nos modos de ler e 
escrever os códigos e sinais verbais e não-verbais, como imagens e dese-
nhos, se compararmos às formas de leitura e escrita feitas no livro, até 
porque o suporte sobre o qual estão os textos digitais é a tela, também 
digital.

Leitura como atividade engajada, estratégica, que vai além da simples deco-
dificação, associada ao ler enquanto verbo transitivo, como salienta Magda Soares 
(2007), pois que se leem os diversos gêneros em diferentes suportes, com as de-
mandas de compreensão que cada situação de leitura impõe ao leitor na constru-
ção dos sentidos: “O espaço do sentido não preexiste à leitura. É percorrendo-a, 
cartografando-a que nós o fabricamos”.  (LEVY, on-line).

No universo digital, destaca-se uma mudança na dinâmica da leitura, já que o 
hipertexto e seu dinamismo convoca o leitor a outros movimentos, que o levam de 
um texto ponto de partida para inúmeros outros, sem limites de chegada, pois, atra-
vés de links, se abrem vias para novos textos, em diferentes formatos, numa ampla 
cadeia multissemiótica, ou hipertexto,  “uma forma híbrida, dinâmica e flexível de 
linguagem que dialoga com outras interfaces semióticas, adiciona e acondiciona à 
sua superfície outras formas de textualidade.” (xAVIER, 2010, p. 208).

Assim, o sentido durante a leitura é deixado a cargo do leitor, “que escolhe 
por onde navegar, geralmente a partir de imagens visuais, ícones que sugerem ca-
minhos por onde se pode ir. Teoricamente não há um rumo certo, mas sim diver-
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sas virtualidades, sentidos que o leitor navegador poderá construir pela seleção 
sequencial dos links”. (QUEIROZ, 2003, p. 162).

Essa reorganização e funcionamento do texto digital permite ao leitor embara-
lhar, entrecruzar, reunir textos inscritos na mesma memória eletrônica. Assim todos 
esses traços indicam que “o fluxo sequencial do texto na tela no formato do livro 
eletrônico modifica não apenas o suporte material escrito, como também a forma 
de ler”. (CHARTIER, 1999, p. 13).

Ganha então o leitor uma maior liberdade em relação ao objeto de leitura, des-
materializado na tela. Em razão da perda da antiga densidade do objeto de papel, 
ganha o leitura uma maior possibilidade de acessá-lo, como também destaca xavier 
(2010), já que a natureza imaterial (do hipertexto) o torna ubíquo, com acesso de 
qualquer lugar, por qualquer pessoa, em qualquer tempo.

No aspecto estritamente físico, Chartier (1999, p. 16), observa que

A nova posição de leitura, entendida num sentido puramente físico e cor-
poral, ou num sentido intelectual, é radicalmente original: ela junta, e de 
um modo que ainda se deveria estudar, técnicas, posturas, possibilidades 
que, na longa história de transmissão do escrita, permaneciam separadas.

Soares (2002, p. 150), nesse sentido, descreve as diferenças no movimento do 
olhar do leitor, guiado em parte pela mão que conduz o mouse ou o dedo que des-
liza sobre os telas touch	screen:

O texto no papel é escrito é lido linearmente, seqüencialmente – da es-
querda para a direita, de cima para baixo, uma página após a outra; o 
texto na tela – o hipertexto – é escrito e é lido de forma multilinear, mul-
ti-seqüencial, acionando-se links ou nós que vão trazendo telas numa 
multiplicidade de possibilidades, sem que haja uma ordem predefinida. 
(SOARES, 2002, p. 150).

Observam-se, pois, mudanças significativas na interação leitor-texto, pelas 
próprias características do suporte e pela natureza plural e dinâmica do hipertex-
to, o que é descrito por Levy (on-line) como uma “pequena revolução copernicana” 
produzida pela digitalização do texto: “não é mais o leitor que segue as instruções 
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da leitura e se desloca no texto, mas é, de hoje em diante, um texto móvel, caleidos-
cópio que apresenta suas facetas, gira, torna e retorna à vontade diante do leitor”.  

Em relação à educação formal no contexto da escola, Silva (2003, p. 14) alerta 
para os grandes desafios impostos pela produção e circulação de textos virtuais, 
pois, ainda que escritos, por se apresentarem em um suporte específico (a tela do 
computador), adquirem configurações únicas, “permitindo, por exemplo, as ações 
de interatividade por parte do leitor e as múltiplas possibilidades de trajetos de 
leitura pelas janelas dos hipertextos”. Desse modo, alteram-se atitudes e compor-
tamentos de leituras do texto virtual se comparados àqueles requeridos nas inte-
rações com textos impressos, o que demanda uma nova metodologia de trabalho 
que, em vez de afastar, aproveite suas vantagens, como enfatiza xavier (2010, p. 
208), citando Schaff (1995): “o ignorar parece inútil no atual momento de nossa his-
tória em que se implanta irreversivelmente a tecnocracia.”

A leitura no Livros Didáticos Digitais (LDD)

No site de uma das editoras que investigamos, lê-se o seguinte:

Os Livros Educacionais Digitais (ou simplesmente LEDs) são versões	dos	
livros	impressos	enriquecidas com uma série de recursos interativos cria-
dos para tornar a experiência de aprendizado ainda mais dinâmica e in-
teressante: são quizzes, imagens georreferenciadas, imagens tridimen-
sionais, áudios, vídeos, jogos, simuladores, infográficos e muito mais!1 
(ênfase adicionada).

Chama-nos a atenção o trecho em destaque, visto que evidencia que o for-
mato digital da obra mantém muito do impresso (uma versão deste), enriquecido 
com recursos possibilitados pelo suporte do computador. Não se trata, portanto, de 
uma simples digitalização do livro impresso, porém tem-se uma obra que emergiu 
de uma transformação daquele, em função do espaço de hospedagem. Pela carac-

1. Texto acessível em http://digital.ftd.com.br/logado/conteudo_detalhes.php?v1=7485 – o usuário pre-
cisa estar logado com senha restrita aos que têm acesso ao livro em formato impresso.
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terização feita, então os LDD enquadram-se na categoria de e-books, como explica 
Bottentuit Junior e Coutinho (2007, p. 107):

Para ser considerado um e-book é preciso que sejam tidos em conside-
ração alguns pontos importantes no que diz respeito ao aspecto estéti-
co, gráfico e organizacional, ou seja, o tipo de letra deve ser o mais ade-
quado, a quantidade do texto deve ser mais distribuída entre as páginas, 
o uso de cores e os contrastes obedecem a critérios específicos, para 
além da possibilidade de utilização de recursos multimédia como sons, 
gráficos e vídeos e alguns deles até mesmo a interactividade através de 
exercícios, quizzes e jogos.

As características citadas por esses autores foram encontradas, numa primeira 
análise, nos quatro livros selecionados para o estudo. 

LDD 1 – 360º Gêneros em rede: leitura e produção de texto 1º ao 3º ano 
(Editora FTD)

Esse livro está disponível em um aplicativo disponível ao leitor no site da edito-
ra. É necessário fazer o download e logar-se, para obter a instalação no desktop. A 
partir daí o acesso pode ser feito off-line. 

A própria capa do livro na estante funciona como um link gráfico interno, pois 
conduz para outra página ainda no aplicativo, onde se visualizam as várias unidades 
de estudo, as quais podem ser baixadas pelo usuário (download):
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Dependendo da velocidade da conexão, essa operação pode ser bastante len-
ta, colocando o usuário numa situação bem diferente daquela diante do livro físico, 
em que o simples passar de páginas o conduz aos diversos capítulos da obra. A 
rapidez com que a maioria dos navegadores conduz seus percursos pelos diversos 
links do hipertexto é contrariada nesse leitor digital, pois que o tempo de download 
ultrapassa os cinco minutos por unidade.

Outra opção é clicar na própria capa do livro, com acesso mais imediato.
Na página seguinte, podem ser visualizados alguns links de navegação, no 

canto superior à esquerda: sumário, ferramentas de marcação, formato em página 
única e página dupla. Ao lado direito, a seta permite passar as páginas e acessar o 
interior das unidades:

Na página a seguir, identificamos um link para um vídeo, no ícone da mãozinha 
que possibilita ao leitor assistir a uma videoaula conduzida pela própria autora da 
obra didática, a qual desenvolve uma análise de gêneros textuais apoiadas no filme 
O grande ditador, de Charles Chaplin, no quadro Guernica, de Pablo Picasso, em 
uma escultura de Rodin, bem como em dicionários e outros gêneros.
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O conjunto semiótico proporcionado pelo suporte digital, configurado para 
funcionar didaticamente, sem dúvida, enriquece as experiências do leitor, que pode 
ver imagens em movimento, imagens estáticas, ver e ouvir os comentarias, optando 
pela ordem que melhor lhe convier na conjunção com a página inicial. 

LDD 2: Moderna Plus: Produção de texto

O site da Editora Moderna, que exige a conexão para acesso, apresenta os li-
vros digitais dispostos da seguinte forma:

Clicando na capa do livro, passa-se à seguinte página, na qual os ícones reve-
lam links de navegação interna vão guiar o percurso do leitor.
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Ao clicar em Objetos Digitais, o usuário da obra têm acesso a uma diversificada 
experiência semiótica que pode, ou não, ser vista em ligação com as unidades da 
obra:

Considerações parciais

As análises preliminares que ora apresentamos sobre os percursos de leitura 
nos livros educacionais digitais revelam a permanência dos recursos dos formatos 
impressos, acrescidos de outros – mutimidiáticos – possibilitados pela suporte in-
formático.

Embora ainda não possamos avançar em considerações mais categóricas sobre 
as convocações feitas ao leitor-navegador, podemos, seguramente, afirmar que os 
movimentos de leitura, guiados pelos links hipertextuais, possibilitam-lhe o acesso 
a uma grande diversidade de textos (em diferentes formatos), adensados em torno 
de um tema, o que, sem dúvida, implicará em diferentes estratégias de interação e 
atribuição de sentidos.
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CONFABULANDO: A LEITURA DE FÁBULA 
NO ENSINO FUNDAMENTAL

BETâNIA FERREIRA ARAÚJO1 (UFPB)
EVANGELINA MARIA BRITO DE FARIA2 (UFPB)

O gênero textual e o ensino de língua

É notório que o ensino de língua portuguesa, no decorrer dos anos, não foi 
capaz de atender às necessidades de seus usuários, por se afastar da verdadeira 
realidade da língua: a interação. Logo, faz-se necessário voltar-se o uso dos gêne-
ros textuais, que traz uma perspectiva mais real do uso da língua.

Os gêneros textuais, segundo Marcuschi (2008), são padrões comunicativos 
socialmente utilizados, que funcionam como modelo comunicativo global, sendo 
associados historicamente à vida cultural e social.

São entidades sócio-discursivas e formas de ação social incontornáveis 
em qualquer situação comunicativa. No entanto, mesmo apresentan-
do alto poder preditivo e interpretativo das ações humanas em qual-
quer contexto discursivo, os gêneros não são instrumentos estanques 
e enrijecedores da ação criativa. (MARCUSCHI, 2007: 19)

1.  Mestranda no Programa de Linguística e Ensino -UFPB, Especialista em Docência do Ensino superior, 
Educação Inclusiva e Ciência da Educação. Professora Especialista atuando na Rede Municipal de Olin-
da- PE e Analista em Gestão do Governo do Estado de Pernambuco. 

2. Doutora em Linguística –UFPE, Professora Associada da Universidade Federal da Paraíba, Membro 
da Pós-Graduação de Linguística (PROLING) UFPB, Coordenadora do Pacto pela Alfabetização na Idade 
Certa na UPB.Professora Associada da Universidade Federal da Paraíba



582

XXVI Jornada do Gelne

Pensando dessa forma, o autor ainda questiona: Será que existe algum gêne-
ro ideal para tratamento em sala de aula? Será que existem gêneros que são mais 
importantes que o outro?

Segundo os PCN (2001), se o objetivo é formar cidadãos capazes de compre-
ender os diferentes textos com os quais se defrontam, é necessário inserir essas 
práticas no trabalho educativo, para que experimentem e aprendam isso na esco-
la. Na sala de aula, deve propor situações didáticas, em que o aluno possa utilizar 
a linguagem oral nas diferentes situações comunicativas, principalmente nas mais 
formais. Sobre isso, o documento trás a afirmativa:

A questão não é falar certo ou errado, mas saber qual forma de fala 
utilizar, considerando as características do contexto de comunicação, 
ou seja, saber adequar o registro às diferentes situações comunicati-
vas. É saber coordenar satisfatoriamente o que falar e como fazê-lo, 
considerando a quem e por que se diz determinada coisa. É saber, por-
tanto, quais variedades e registros da língua oral são pertinentes em 
função da intenção comunicativa, do contexto e dos interlocutores a 
quem o texto se dirige. A questão não é de correção da forma, mas de 
sua adequação às circunstâncias de uso, ou seja, de utilização eficaz 
da linguagem: falar bem é falar adequadamente, é produzir o efeito 
pretendido. (PCN, 1997, p.26)

Assim, é precioso compreender bem o conceito de gênero e seu propósito no 
ensino de língua. Swales define:

Um gênero compreende uma classe de eventos comunicativos, cujos 
membros compartilham os mesmos propósitos comunicativos. Tais pro-
pósitos são reconhecidos pelos membros especialistas da comunidade 
discursiva de origem e, portanto, constituem o conjunto de razões (ra-
tionale) para o gênero. Essas razões moldam a estrutura esquemática 
do discurso e influenciam e impõem limites à escolha de conteúdo e de 
estilo. (SWALES, 1990, p. 58)
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A citação acima faz entender o quanto é preciso ter a conscientização do gê-
nero e sua forma intencional de trabalhar a língua, mantendo uma visão ampla 
e dinâmica da mesma.  É necessário entender que o uso do gênero depende do 
propósito comunicativo e sua forma composicional. Cada texto informa, porém, 
é o propósito comunicativo, junto com suas características particulares, que faz o 
leitor interagir e extrair as informações que lhe são necessárias.

Segundo Marcuschi:

Os gêneros textuais são os textos que encontramos na nossa vida diária 
e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos 
por composições funcionais, objetivos enuciativos e estilos concreta-
mente realizados na interação de forcas históricas, sociais, institucionais 
e técnicas. (MARCUSCHI, 2008: 155)

Em sala de aula, ao escolhermos trabalhar com um determinado gênero, te-
mos a compreensão da intenção discursiva que se pretende. Que habilidades de 
escrita quero desenvolver nos meus alunos com esse gênero? Que processos da 
língua posso mostrar através desse gênero?

Entretanto, para o trabalho com gênero, preciso ter clara a concepção de lín-
gua que permeia todo o enfoque na sala de aula. Para isso nos esclarece Bakhtin:

A língua materna – sua composição vocabular e sua estrutura gramati-
cal – não chega ao nosso conhecimento a partir de dicionários e gramá-
ticas mas, de enunciações concretas que nós mesmos ouvimos e nós 
mesmos reproduzimos na comunicação discursiva viva com as pesso-
as que nos rodeiam. Nós assimilamos as formas da língua somente nas 
formas das enunciações e justamente com essas formas. As formas da 
língua e as formas típicas dos enunciados, isto é, os gêneros do discur-
so, chegam à nossa experiência e à nossa consciência em conjunto e 
estreitamente vinculadas. Aprender a falar significa aprender a cons-
truir enunciados (porque falamos por enunciados e não por orações 
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isoladas e, evidentemente, não por palavras isoladas) (BAKHTIN, 2003, 
p. 282-283).

É pela diversidade textual que temos a compreensão do quanto a língua é viva 
e dinâmica. Diante disso, precisamos entender as construções de enunciados para 
um ensino real da língua em questão, através de práticas que atendam às neces-
sidades de seus usuários. Assim, ao ensinarmos, adotando uma abordagem com 
base nos estudos do gênero, favorecemos conforme Antunes: 

a) a apreensão dos “fatos linguístico-comunicativas” e não o estudo de 
“fatos gramaticais”, difusos, virtuais, descontextualizados, objetivados 
por determinações de um “programa” previamente fixado e ordenado 
desde as propriedades imanentes do sistema linguístico;

b) a apreensão de estratégias e procedimentos para promover-se a 
adequação e eficácia dos textos, ou o ensino da língua com o objetivo 
explícito e determinado de ampliar-se a competência dos sujeitos para 
produzirem e compreenderem textos (orais e escritos) adequados e 
relevantes;

c) a consideração de como esses procedimentos e essas estratégias re-
fletem-se na superfície do texto, pelo que não se pode, inconseqüente-
mente, empregar quaisquer palavras ou se adotar qualquer seqüência 
textual;

d) a correlação entre as operações de textualização e os aspectos prag-
máticos da situação em que se realiza a atividade verbal;

e) a ampliação de perspectivas na compreensão do fenômeno lingüís-
tico, superando-se, assim, os parâmetros demasiados estreitos e sim-
plistas do “certo” e do “errado”, como indicativos da boa realização lin-
guística (ANTUNES, 2002, p. 71).

Com essas bases, passamos à discussão do gênero Fábula.
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Gênero fábula em sala de aula

O Gênero textual fábula encontra-se inserido na cultura literária ficcional, 
correspondendo, segundo Bagno (2006), a um gênero universal, devido a sua ín-
tima ligação com a sabedoria popular. Trata-se de uma pequena narrativa, que 
serve para ilustrar algum vício ou virtude e termina, invariavelmente, com uma 
lição de moral.

Moisés (1999) explica que a fábula é uma narrativa curta, não raro identifi-
cada com o apólogo e a parábola. Isso, em razão da moral - implícita ou explícita 
-, que deve encerra e de sua estrutura dramática. No geral, é protagonizada por 
animais irracionais, cujo comportamento, preservando as características próprias, 
deixa transparecer uma alusão, via de regra, satírica ou pedagógica, aos seres hu-
manos. Esse gênero exibe-se, quase sempre, após a conclusão ou desfecho. Como 
uma moral da história. Essa, é uma espécie de resumo das intenções do autor.

Entendemos a fábula sendo como:

Uma narração que se divide em duas partes: a narração propriamente 
dita, que é um texto figurativo, em que os personagens são animais, 
homens, etc.; e a moral, que é um texto temático, que reitera o signifi-
cado da narração, indicando a leitura que dela se deve fazer. A fábula é 
sempre uma história de homens, mesmo quando os personagens são 
animais. (PLATÃO & FIORIN, 2000, p.398)

Advinda etimologicamente do latim “fari”= “falar” e do grego “phaó”= “dizer, 
contar algo” (Coelho 1984,p.115). Tendo, no século VI, segundo Sousa (2003) um 
tempo de significantes mudanças políticas e culturais na Grécia, surgindo, neste 
contexto, Esopo. Lendário fabulista grego, a ele se atribui o título de “Pai da fábula”, 
sendo o mesmo, segundo Sousa (2003), o primeiro a utilizá-la ao mesmo tempo 
para moralizar, divertir, criticar e ensinar. Assim, graças a esse a fábula, a mesma 
adquiriu destaque, popularidade e reconhecimento como um gênero específico.
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Ainda segundo Sousa (2003), a moral não é genuína da fábula, mas um acrés-
cimo tardio e alheio a ela. Tendo sua origem oral, a moral era posta a cada situa-
ção em que a fábula era contada. de acordo com o contexto e a pessoa. O autor 
ainda acrescenta que podemos encontrar algumas fábulas antigas, cuja moral não 
apresenta harmonia com as histórias que as antecedem.

Farencema (2011), analisando a sociedade em que Esopo viveu, afirma que 
uma das representações sugeridas pela análise linguística da fábula é a de um am-
biente em que os mais fortes agem sobre os mais fracos. A autora ainda comenta 
que, ao mesmo tempo em que estão sujeitos a essa cultura, mostram-se cons-
cientes de sua condição e revelam outra representação social vigente na época: a 
valorização da inteligência, do equilíbrio e a prudência aliada à coletividade.

Considerações	finais

O projeto que estamos realizando encontra-se no campo das pesquisas so-
ciais, na qual estamos trabalhando com um universo de significados, atitudes e 
valores dos convívios humanos. Desta maneira, compreendendo as relações in-
trínsecas de oposição e complementaridade entre o mundo natural e social, além 
do pensamento e a base material, como afirma Minayo (1998).

Estamos utilizando a pesquisa-ação como aquela que, além de compreender, 
segundo Severino (2007), visa a intervir e modificar a situação pesquisada. Assim, 
ao mesmo tempo em que se realiza um diagnóstico e a análise de uma determina-
da situação, a pesquisa-ação propõe ao conjunto de sujeitos envolvidos  mudan-
ças que levam  a um aprimoramento das práticas analisadas.

Como já dito, o trabalho está sendo realizado com 42 alunos de uma escola 
pública, no município de Olinda-PE. Metodologicamente, partimos de uma sequ-
ência didática (Dolz e Schneuwly, 2004), com a fábula “A cigarra e a formiga” e as 
suas variantes conflitantes, justamente tendo em vista o desenvolvimento da ca-
pacidade crítica dos discentes. Como resultado, espera-se obter o desenvolvimen-
to do censo crítico dos alunos, em relação ao gênero fábula e dados para novas 
intervenções com outros gêneros.



587

XXVI Jornada do Gelne

Referências

ANTUNES, Maria Irandé Costa Morais. Língua, gêneros textuais e ensino: considerações te-
óricas e implicações pedagógicas. Perspectiva: Revista do Centro de Ciências da Educação. 
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Educação. v20, n1. Florianó-
polis, 2002. 65-75.
______. Aula	de	português: encontro & interação. São Paulo: Parábola Editorial, 2003. 
______. Lutar	com	palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola Editorial, 2005.
ASKEHAVE, Inger; SWALES, John Malcolm. Genre identification and communicative purpo-
se: a problem and a possible solution. Applied	Linguistics, v22, n2, 2001, p. 195-212.
BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 2006.
BAKHTIN, Mikhail. Estética	da	criação	verbal. 4ª ed. Tradução de: Paulo Bezerra. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003.
BRASIL. Constituição	da	República	Federativa	do	Brasil	de	1988. Brasília, 5 out. 1988.
______. Parâmetros	Curriculares	Nacionais: língua portuguesa. Ministério da Educação. Se-
cretaria da Educação Fundamental. 3ed. – Brasília: A Secretaria, 2001.
COELHO, N.N. A literatura infantil: história, teoria e análise: das origens orientais ao Brasil 
de hoje. 2ed. São Paulo: Quíron/Global, 1882.
FARENCEMA, Gessélda Somavilla. Estudo	da	fábula: contexto, linguagem e representação. 
Santa Maria/RS: 2011. Dissertação (Mestrado em letras). Universidade Federal de Santa 
Maria/RS.
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção	 Textual,	 análise	de	 gênero	 e	 compreensão. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2008.
______. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: Dionísio, Ângela Paiva, Machado, 
Anna Raquel, Bezerra, M. Auxiliadora. Gêneros	textuais	e	ensino. 5ed. Rio de Janeiro: Lucer-
na, 2007.
______. Por	uma	proposta	para	a	classificação	de	gêneros	textuais. Recife: UFPE (inédito), 2000.
MINAYO, C. de S. (org.) Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 10ed. Petrópolis: Vo-
zes, 1998.
PLATÃO e FIORIN. Para	entender	o	texto. São Paulo: Ática, 2000.
SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim. Gêneros orais e escritos na escola. Campinas: Merca-
do das Letras, 2004.



588

XXVI Jornada do Gelne

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia	do	trabalho	científico. 23ed. rev. e atual. São Paulo: 
Cortez, 2007.
SOUSA, M.A. Interpretando	algumas	fábulas	de	Esopo. Rio de Janeiro: Editora Thex, 2003.
SWALES, J. M. Genre analysis: english in academic and research settings. Nova Iorque: Cam-
bridge University Press. 1990.



589

SimPóSio TEmáTiCo

ENSINO DO GÊNERO TEXTUAL CARTA DO LEITOR NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA

FLÁVIA RENATA FIGUEIRA DE FREITAS1 (UFRRJ)

Introdução

Por viver em uma sociedade grafocêntrica, o estudante necessita desenvolver ha-
bilidades que o permitam se expressar com maior clareza por meio do texto escrito, vis-
to que em muitas práticas sociais a escrita é o meio pelo qual os indivíduos interagem.

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma sequência didática para o ensi-
no da produção do gênero carta do leitor na educação básica, com alunos do 9º ano 
do ensino fundamental de uma escola pública da rede municipal do Rio de Janeiro.

Optou-se por dividir este trabalho em duas partes: na primeira, dedicada à fun-
damentação teórica, tecemos algumas considerações acerca do ensino de escrita 
na educação básica. Inicialmente, apresentamos uma reflexão sobre o papel da es-
cola no que envolve o ensino de língua materna no Brasil, destacando os objetivos 
previstos pelos PCN para as aulas de língua portuguesa e as ideias defendidas por 
Marcuschi (2008). Baseando-se nas ideias de Matencio (1994), propomos possíveis 
caminhos para a realização de uma prática pedagógica mais eficiente para o desen-
volvimento do educando. Explicitamos o conceito de texto, postulado por Kock e 
Elias (2012) e de que maneira os conteúdos vinculados à leitura, produção e análise 
de texto devem ser abordadas em sala de aula. Apresentamos, ainda, a definição de 
gênero textual e de outros termos que estão relacionados ao ensino da produção 
textual, tais como tipos textuais, domínio discursivo e suporte.

Na segunda parte, apresentamos a metodologia aplicada neste trabalho, ten-
do como base as ideias de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), como também expli-

1. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras (Profletras) da Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro
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citaremos a sequência didática para o ensino do gênero carta do leitor, elaborada 
para uma turma do 9º ano do ensino fundamental.

Esperamos que este trabalho, baseado nos estudos sociointeracionistas da lin-
guagem, possa suscitar reflexões acerca do ensino da escrita de gêneros textuais 
no ensino fundamental, e possa servir, também, como fonte de pesquisa e subsídio 
para outros docentes que buscam uma prática pedagógica condizente com as ten-
dências previstas nos PCN, a fim de viabilizar aos alunos a competência linguística 
necessária para uma inserção cada vez mais efetiva nas práticas sociais.

Ensino de língua materna: o que a escola pode oferecer aos 
alunos?

Para iniciar uma reflexão sobre o ensino da língua portuguesa, é preciso antes 
de tudo determinar o que se pretende ensinar. O questionamento sobre o objeto 
de estudo nas aulas de língua materna será ainda mais pertinente se aceitarmos o 
fato de que os indivíduos quando chegam à escola já conhecem sua própria língua 
e através dela se comunicam, interagem com seus semelhantes e ressignificam o 
mundo no qual vivem.

Diante desse fato, o que a escola pode então oferecer aos alunos? Como a ca-
pacidade de utilizar a língua já está constituída quando o aluno chega à escola, as 
atividades pedagógicas não precisam ensinar aquilo que os discentes já dominam, 
mas a partir do conhecimento prévio de cada aluno, propiciar um desenvolvimen-
to de suas habilidades para que, conhecendo outras variáveis, possa interagir nas 
mais diversas situações de uso social da linguagem. Nessa perspectiva, Marcuschi 
(2008, p. 55) postula que “a escola não ensina língua, mas usos da língua e formas 
corriqueiras de comunicação escrita e oral. Assim, o núcleo do trabalho será com a 
língua no contexto da compreensão, produção e análise textual.”  

Essa visão da língua em uso também encontra respaldo nos documentos ofi-
ciais que orientam as práticas pedagógicas no Brasil. Apesar de transcorridos 18 
anos da formulação dos PCN como instrumento de orientação da prática pedagó-
gica, os altos índices de reprovação e evasão escolar permanecem, revelando que 
o ensino da língua portuguesa ainda tem falhado. Mesmo quando o indivíduo con-
segue concluir o ensino fundamental (doravante E.F.), constata-se, frequentemente, 
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que, apesar de terem avançado nas etapas escolares, a grande maioria dos discen-
tes não desenvolveram muitas das habilidades linguísticas previstas para esse ano 
de escolaridade. 

De acordo com Matencio,

Uma possibilidade que beneficiaria a leitura na escola seria a diversifi-
cação de atividades em torno dos textos lidos, levando-se em conta o 
desenvolvimento do aluno em suas estratégias cognitivas e metacogni-
tivas através da leitura, com o fim de que o aluno pudesse a partir daí 
reconstruir a informação mediante a utilização do conhecimento prévio 
e reestruturar o conhecimento prévio graças à nova informação. (MA-
TENCIO,1994, p.39)

Em outras palavras, nas tarefas que envolvem o ensino da leitura e da escrita o 
professor deve propor atividades em que o aluno possa refletir, monitorar e regular 
a forma como o seu próprio aprendizado se constrói. Através das estratégias de 
monitoramento dos meios como se processa o aprendizado, o docente cria oportu-
nidades para o aluno avançar na busca do desenvolvimento da competência comu-
nicativa, ou seja, da “nossa aptidão para produzir e interpretar enunciados de ma-
neira adequada às múltiplas situações da nossa existência” (MAINGUENEAU, 2004, 
p. 41). Dessa forma, conhecendo a forma como cada indivíduo aprende, o professor 
pode rever também sua própria prática pedagógica a fim de alcançar melhores re-
sultados no desenvolvimento do educando.

Os gêneros textuais como objeto de ensino

Para que o desenvolvimento da competência comunicativa ocorra, não é viá-
vel pautar o ensino da língua portuguesa em uma análise de estratos linguísticos 
descontextualizados. O estudo gramatical isolado desvinculado de uma situação de 
interação não proporciona aos alunos a aquisição das habilidades necessárias para 
que utilize a língua como instrumento de interação. Para isso, a unidade básica do 
ensino só pode ser o texto. Mas o que entendemos como texto?

A definição de texto não é tarefa tão simples como se costuma supor. Será que 
qualquer conjunto de frases é capaz de constituir um texto? Ou ainda, uma única 
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palavra pode ser considerada texto? O texto é constituído somente pelo signo lin-
guístico? Apenas através da escrita somos capazes de constituir texto? Certamente 
é negativa a resposta a essas questões se compreendemos que o texto é um mate-
rial observável que forma uma unidade de sentido. Desse modo, uma placa verme-
lha com a palavra “Pare,” instalada num cruzamento de trânsito, pode ser conside-
rada um texto, visto que comunica uma mensagem clara, cujo sentido constrói-se 
a partir do contexto no qual está inserida e do conhecimento compartilhado dos 
interlocutores. No caso das placas de trânsito, os sentidos se constroem a partir de 
uma associação entre o signo linguístico e outros elementos não verbais, como as 
cores por exemplo.

Adotou-se, neste trabalho, a noção de texto apresentada por Koch e Elias (2012, 
p.13): “O texto é um evento sociocomunicativo, que ganha existência dentro de um 
processo interacional.”. Sendo um evento sociocomunicativo, envolve, pois, a língua 
em uso, a serviço dos interlocutores para gerar sentidos, tecer relações comunica-
tivas, seja através da oralidade ou da escrita, considerando-se, ainda, elementos 
extralinguísticos como as imagens que ajudam a constituir a unidade de sentido.

Este trabalho foi desenvolvido em consonância com as orientações indicadas 
pelos PCN, segundo os quais “O texto deverá ser o ponto de partida e o ponto de 
chegada de toda prática que envolve o ensino da língua materna”(BRASIL, 1998, 
P.35). Baseado nas ideias postuladas pela corrente sociointeracionista, os PCN pre-
veem a escrita como uma atividade interativa de expressão. Compreendida sob 
esse prisma, a escrita pressupõe algumas exigências: é preciso que quem escreva 
tenha em mente “o que, a quem e para que dizer”. Será a partir desses parâmetros 
que todo processo comunicativo será organizado, pois, a partir da definição do seu 
interlocutor e dos objetivos que se pretende alcançar, aquele que escreve poderá 
alcançar êxito em sua tarefa.

Definido que o objeto de estudo nas aulas de língua portuguesa deve ser o 
texto, é importante ressaltarmos o conceito de gêneros textuais. De acordo com 
Marcuschi:
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Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária 
e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos 
por composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concreta-
mente realizados na integração de forças históricas, sociais, institucio-
nais e técnicas. (MARCUSCHI, 2008, p. 155)

Para Bakhtin (2011,p.261), “o emprego da língua efetua-se em forma de enun-
ciados (orais ou escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou 
daquele campo da atividade humana”. Baseado nesse pressuposto bakthiniano, 
Marcuschi defende que “a comunicação verbal só é possível por algum gênero tex-
tual” (MARCUSCHI, 2008, p. 154). Assim sendo, não se pode pensar em um ensino 
de língua que não tenha como base os gêneros textuais que são produzidos pela 
sociedade da qual os alunos fazem parte.

A fim de se aprofundar um pouco mais a noção de gênero, é pertinente que 
se esclareça também o conceito de “tipo textual”, “domínio discursivo” e “suporte”, 
visto que essas terminologias serão abordadas ao longo deste trabalho.

Segundo Marcuschi (2008, p. 154-155), “O tipo textual designa uma espécie de 
construção teórica definida pela natureza de sua composição”. É formado por um 
conjunto limitado de categorias conhecidas como: narração, argumentação, expo-
sição, descrição e injunção. Enquanto os tipos são limitados, “os gêneros são enti-
dades empíricas em situações comunicativas e se expressão em designações diver-
sas, constituindo em princípio listagens abertas”. Em outras palavras, é possível se 
determinar o número de tipos textuais existentes na língua, ao passo que é inviável 
determinar a quantidade exata de gêneros textuais.

Em integração com os gêneros e tipos textuais está o domínio discursivo que 
pode ser entendido como um conjunto de “práticas discursivas nas quais podemos 
identificar um conjunto de gêneros textuais (...) como rotinas comunicativas institu-
cionalizadas e instauradoras de relações de poder” (MARCUSCHI, 2008, p. 155). Es-
sas instâncias discursivas podem ser identificadas como discurso religioso, discurso 
pedagógico, discurso jornalístico, discurso jurídico, etc. Cada um desses domínios 
discursivos abrangem vários gêneros textuais que são marcados por traços comuns, 
considerando-se os aspectos formais, funcionais e de contexto de circulação.
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Quando se trata de um estudo sistemático sobre os gêneros, outro ponto 
que requer atenção é o que diz respeito ao suporte. Essa é ainda uma discussão 
em andamento que revela muitos equívocos quanto à determinação do que seria 
ou não um suporte e de qual sua relevância na construção dos gêneros. De acordo 
com Marcuschi (2008, p. 174), “o suporte de um gênero é um locus físico ou virtual 
com formato específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero ma-
terializado como texto”. Ou seja, o suporte é um lugar (físico ou virtual), com um 
formato específico que serve para apresentar o texto e torná-lo acessível para fins 
comunicativos.

Assim, tomando como exemplo uma oração impressa no missal2, tem-se como 
domínio discursivo o religioso, a oração constitui o gênero que por sua vez é forma-
do predominantemente pela tipologia injuntiva, o suporte seria o próprio missal.

Maingueneau apresenta o termo “mídium” para referir-se a suporte e afirma 
que “o mídium não é um simples meio, um instrumento para transportar uma men-
sagem estável: uma mudança importante do mídium modifica o conjunto de gêne-
ro de discurso” (MAINGUENEAU, 2004, p.71). Em outras palavras, “os mídiuns são 
ao mesmo tempo modos de transporte e de fixação, mas interferem no discurso” 
(MARCUSCHI, 2008, p. 174). Para ilustrar essa proposição, o autor apresenta o caso 
deste breve texto:

“Paulo, te amo, me ligue o mais rápido que puder. Te espero no fone 55 
44 33 22.”

A que gênero pertence esse texto? Se estiver escrito num pedaço de folha de pa-

pel deixado sobre a mesa é um bilhete; se for passado pela secretária eletrônica é um 

recado; se for enviado pelo correio, pode ser um telegrama. Apesar de o conteúdo ser 

o mesmo, o gênero nesse caso será determinado pelo suporte. 

Portanto, todo ensino de produção textual deve considerar o gênero, as tipolo-
gias textuais, o domínio discursivo e o suporte. Essas peculiaridades do texto deter-
minam as escolhas linguísticas a serem utilizadas para que o processo comunicativo 

2. Pequeno livro com as orações principais da missa e com outras rezas importantes para o católico, 
que este leva consigo para acompanhar aquela cerimônia litúrgica.
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seja realizado com eficácia. Afinal, como já defendemos anteriormente, este deve 
ser o objetivo central nas aulas de língua materna: desenvolver a competência co-
municativa de todos os alunos. 

Sequência didática: um caminho possível para o ensino de 
produção textual

A necessidade de ampliação da proficiência na produção de textos escritos de 
alunos das séries finais do ensino fundamental é, de fato, um problema coletivo de 
enorme relevância no cenário atual das escolas brasileiras. Na busca de uma proposta 
de intervenção que minimize tal problemática, desenvolveu-se a presente pesquisa3 
contando com a cooperação e participação da professora-pesquisadora e dos alunos.

Foi elaborada uma sequência didática com o objetivo de se promover o ensi-
no da escrita, através da produção do gênero carta do leitor. As atividades foram 
aplicadas com os alunos do 9º ano do ensino fundamental de uma escola da rede 
pública da cidade do Rio de Janeiro.

Dentre as metodologias disponíveis no meio científico, escolhemos trilhar a 
proposição de Dolz, Noverraz e Scheneuwly (2004) que nos apresentam a sequên-
cia didática como um procedimento viável para o ensino da escrita. De acordo com 
esses autores,

uma sequência didática é um conjunto de atividades escolares organi-
zadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou 
escrito. (...) tem, precisamente, a finalidade de ajudar o aluno a domi-
nar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar 
de uma maneira mais adequada numa dada situação de comunicação. 
(DOLZ, NOVERRAZ e SCHNEUWLY, 2004, p. 82-83).

Para o desenvolvimento da sequência didática, esses autores apresentam o 
seguinte esquema:

3. Este artigo é parte integrante de um projeto de dissertação desenvolvido durante o curso de mestra-
do profissional (PROFLETRAS) vinculado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), tendo 
sido a pesquisa financiada pela CAPES.
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Apresentação inicial → Produção inicial → Módulos 1,2,n → Produção final

A apresentação inicial tem como objetivo expor aos alunos o projeto de comu-
nicação que se pretende realizar na produção final. É nessa etapa que os discen-
tes constroem uma representação da situação de comunicação e da atividade de 
linguagem a ser executada. Nessa fase da sequência, apresentam-se as seguintes 
perguntas norteadoras:

• Qual gênero será abordado?
• A quem se dirige a produção?
• Com que finalidade a produção será feita?
• Que forma assumirá a produção?
• Quem participará da produção?

A produção inicial constitui um momento importante do processo, visto que 
nele pode ser verificado o conhecimento prévio dos alunos sobre o gênero abordado 
e ainda as dificuldades linguísticas que apresentam para que se possa planejar as 
atividades na etapa dos módulos.

Nos módulos, busca-se estratégias que minimizem os problemas verificados na 
primeira produção, conforme nos indica Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 88):

O movimento geral da sequência didática vai, portanto, do complexo 
para o simples: da produção inicial aos módulos, cada um trabalhando 
uma ou outra capacidade necessária ao domínio do gênero. No fim, o 
movimento leva novamente ao complexo: a produção final. (Dolz, No-
verraz e Schneuwly, 2004, p. 88)

Ou seja, através das atividades propostas ao longo de uma sequência didática, os 

alunos são submetidos a variados exercícios que possibilitam a aquisição do conheci-

mento sobre as características do gênero estudado, assim como propicia o desenvolvi-

mento de técnicas necessárias ao aprimoramento da competência comunicativa. Como 

a carta do leitor é um gênero propício à discussão dos mais variados problemas sociais, 
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as atividades previstas na sequência didática descritas neste trabalho, visaram ao de-

senvolvimento da habilidade argumentativa dos discentes.

Neste projeto de ensino de carta do leitor para turma do 9º ano, elaboramos a 
seguinte sequência didática:

Quadro 1: Sequência didática proposta para o ensino do gênero carta do leitor.

APRESENTAÇÃO INICIAL

ATIVIDADE OBJETIVOS ESTRATÉGIAS DURAÇÃO

Sondando o 
conhecimento 
prévio

Verificar o conhecimento 
prévio dos alunos acerca 
do suporte e do gênero, 
bem como avaliar o nível de 
motivação dos alunos para 
participarem do projeto.

Aplicação de um questionário. 1 tempo 

Conhecendo 
o suporte

Identificar as peculiarida-
des do suporte (jornal) e 
verificar as diferenças entre 
os títulos e o que motiva 
tais distinções.

Divisão da turma em grupos e 
distribuição de um exemplar 
completo de um jornal para 
cada grupo.
Entrega de um roteiro de análi-
se  visando à identificação das 
peculiaridades do suporte. 
Exposição oral das respostas. 
Montagem de um mural ex-
pondo o resultado da ativida-
de.

2 tempos

Conhecendo 
o gênero 
“carta do 
leitor”

Identificar as caraterísticas 
do gênero “carta do leitor” 
no que se refere à finali-
dade, a quem se destina, 
à forma, ao conteúdo e à 
adequação da linguagem.

Análise de vários modelos de 
carta do leitor. 
Leitura das cartas e preenchi-
mento de um roteiro de análise 
proposto pelo professor.
Elaboração de uma síntese com 
as características do gênero.

2 tempos

PRODUÇÃO INICIAL

ATIVIDADE OBJETIVOS ESTRATÉGIAS DURAÇÃO

Produção de 
uma carta do 
leitor

Produzir uma carta do lei-
tor, a ser publicada em um 
jornal cujo público alvo é da 
classe C e D.

Apresentação do evento defla-
grador inicial e produção indivi-
dual de uma carta do leitor.

2 tempos 
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Revisão inicial 

Verificar se o texto produ-
zido apresenta as caracte-
rísticas do gênero “carta 
do leitor” e se atende ao 
propósito comunicativo.
Identificar o uso de argu-
mentos e contra-argumen-
tos nas produções discen-
tes.

Troca das produções entre os 
alunos para serem analisadas 
pelo colega, tendo como base 
as características do gênero 
listadas anteriormente pela 
turma e a identificação das 
sequências argumentativas na 
carta do leitor.

2 tempos

MÓDULO 1

ATIVIDADE OBJETIVOS ESTRATÉGIAS DURAÇÃO

Estratégias de 
referenciação

Analisar e utilizar os recur-
sos linguísticos da progres-
são referencial.

Atividades de reescritura de 
textos visando à eliminação de 
repetições desnecessárias atra-
vés do recurso da elipse e das 
formas de valor pronominal.

2 tempos 

PRODUÇÃO FINAL

ATIVIDADES OBJETIVOS ESTRATÉGIAS DURAÇÃO

Refacção da 
produção

Aprimorar a produção 
textual inicial, verificando a 
pertinência dos argumen-
tos utilizados, a construção 
composicional do gênero e 
a adequação ao propósito 
comunicativo e à norma 
culta.

Avaliação dos textos produzi-
dos pelos alunos com as ano-
tações do professor correspon-
dentes à correção.
Refacção dos textos.

2 tempos

Considerações	finais

De acordo com Os parâmetros Curriculares Nacionais, o objetivo geral para 
o ensino da língua portuguesa no ensino fundamental é oferecer ao aluno con-
dições para que “amplie o domínio ativo do discurso nas mais diversas situações 
comunicativas sobretudo nas instâncias públicas de uso da linguagem.” (BRASIL, 
1998, p. 32)

Em consonância com esse objetivo, a presente pesquisa buscou desenvolver 
atividades que envolvessem o ensino da escrita de gêneros textuais que, de fato, re-
presentam instâncias públicas. Com o ensino do gênero “carta do leitor”, os alunos 
do 9º ano puderam refletir sobre os usos sociais da escrita e exercitar a capacidade 
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de expor suas ideias e opiniões. A escolha do gênero e a proposta de produção tex-
tual apresentada à turma, representava uma situação de uso real da língua e consi-
derava, ainda, o contexto social no qual os alunos estavam inseridos, bem como o 
nível de maturidade desses.

Durante todo o desenvolvimento da pesquisa, buscou-se ampliar a consciência 
de que a escrita é um processo que demanda as fases de preparação, escritura e 
reescritura dos textos. Sempre tendo em vista, que o ato comunicativo tem como 
objetivo a interação, o aluno foi estimulado a refletir sobre as condições que envol-
viam a proposta de produção: o que dizer, a quem dizer e para que dizer. Afinal, “a 
escrita é um trabalho no qual o sujeito tem algo a dizer e o faz sempre em relação 
ao outro (o seu interlocutor/leitor) com um certo propósito.” (KOCK e ELIAS, 2012, 
p. 36). O fato das produções finais dos alunos revelarem progressos em relação às 
produções iniciais, indica que a tomada de consciência da natureza processual do 
ato de escrever, pode contribuir, significativamente, para a melhoria da qualidade 
dos textos produzidos pelos discentes na educação básica.

A partir da pesquisa desenvolvida, concluímos que é necessário que o pro-
fessor de língua materna tenha plena consciência de seu papel como mediador da 
aprendizagem e possa, através de atividades bem planejadas, oferecer aos alunos 
a oportunidade de manipular a própria língua, fazendo-os perceber que é através 
dela que suas “vozes” serão ouvidas, suas ideias podem ser defendidas ou contes-
tadas, e que somente assim poderão estar inseridos efetivamente no mundo da 
escrita, o que os possibilitará uma  atuação mais efetiva nas práticas sociais.
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SimPóSio TEmáTiCo

FORMAÇÃO ACADÊMICA E GÊNERO TEXTUAL: PROJETO 
DE PESQUISA

ADRIANA SALES BARROS (UFPB)

Introdução

O presente artigo aborda sobre a formação acadêmica e o gênero textual: pro-
jeto de pesquisa. O objetivo é relatar a relação existente entre a produção, recepção 
e o ensino do referido gênero na formação acadêmica via aplicação de questionário 
para os alunos da disciplina de MTC. Para tanto estabelecemos três metas, quais 
sejam; relatar o percurso didático-pedagógico desenvolvido na disciplina, descrever 
o processo de apropriação e produção do referido gênero por parte dos discen-
tes e estabelecer relação entre o ensino e a produção do gênero em evidência via 
aplicação de questionário. O norte teórico é a concepção de gênero de Bronckart 
[1999] - (2006), Bulea (2010) sobre a morfogênese da ação na formação acadêmi-
ca articulada com Tardiff (2014) sobre saberes docentes e formação profissional. O 
público-alvo, os alunos do primeiro período, do ano de 2015.1, diurno do curso de 
Letras da Universidade Federal da Paraíba campus I em João Pessoas na Paraíba, na 
disciplina de Metodologia do Trabalho Científico, doravante (MTC). A metodologia 
utilizada ao longo da disciplina aconteceu em três fases. A primeira fase aconteceu 
à apresentação do arcabouço teórico característico da disciplina, ou seja, a apro-
priação das concepções de ciência, método, pesquisa e conhecimento científico. Na 
segunda fase foram apresentados aos discentes os aspectos formais e funcionais 
da produção acadêmico científica: fichamento, resumo e resenha, como também o 
modo de se colocar no texto no tocante ao diálogo entre: o teórico e o aluno autor 
quanto à produção; o ato de escrever, isto é, os tipos e funções das citações no texto 
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acadêmico. A terceira e última fase da disciplina aconteceram à elaboração, orienta-
ção (ões) e apresentação do Projeto de Pesquisa desenvolvido pelos alunos.

Metodologia

A metodologia utilizada para a realização desta pesquisa foi construída ao lon-
go da disciplina de MTC, no que diz respeito à produção do gênero textual Projeto 
de Pesquisa e aconteceu em três fases. Na primeira fase aconteceu à apresentação 
do arcabouço teórico característico da disciplina, ou seja, a apropriação das con-
cepções de ciência, método, pesquisa e conhecimento científico. Na segunda fase 
foram apresentados aos discentes os aspectos formais e funcionais da produção 
acadêmico científica: fichamento, resumo e resenha, como também o modo de se 
colocar no texto no tocante ao diálogo entre: o teórico e o aluno autor quanto à pro-
dução; o ato de escrever, isto é, os tipos e funções das citações no texto acadêmico. 
A terceira e última fase da disciplina aconteceram à elaboração, orientação (ões) e 
apresentação do Projeto de Pesquisa desenvolvido pelos alunos. Este estudo situa-
se no âmbito da Linguística Aplicada, conforme proposto por Pereira (2012, p. 73) 
uma vez que “tem a necessidade de perceber como as novas abordagens teórico-
metodológicas aprofundam, investigam a natureza, o uso e a reflexão sobre a língua 
materializada e instaurada no contexto institucional de ensino de língua”. Para tanto 
foi aplicado um questionário contendo cinco perguntas para os alunos da turma 
de Metodologia do Trabalho Científico do curso de Letras da Universidade Federal 
da Paraíba. A pesquisa possui caráter qualitativo, uma vez que o foco da mesma é 
interpretar os dados gerados em forma de repostas ao questionário aplicado, pois, 
como considera BORTONI-RICARDO (2008), “as rotinas da pesquisa qualitativa po-
dem ser apresentada com a definição do problema, os objetivos propostos e a ge-
ração de asserções, perguntas relacionadas à pergunta de pesquisa”. Uma pesquisa 
com esta característica está preocupada com a interpretação dos dados. A autora 
ainda destaca que o método qualitativo “procura estabelecer relações de causa e 
consequência entre um fenômeno antecedente, e um fenômeno consequente” (ibi-
dem, p. 34). É também considerada uma pesquisa bibliográfica, pois segundo Gil 
(2010, p. 29) “é elaborada com base em material já publicado, documento”, ou seja, 
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quando o material está disponível em bibliotecas ou bases de dados. É o caso do 
questionário acima referido, uma vez que o mesmo propõe uma reflexão sobre a 
formação acadêmica e a relação com o gênero: projeto de pesquisa, objeto de nos-
sa reflexão.

Para a análise dos dados do nosso trabalho, definimos como critério de gera-
ção de dados: a aplicação de um questionário composto por cinco perguntas discur-
sivas, direcionadas aos discentes do curso de Letras.

Para finalizar as reflexões referentes ao corpus da pesquisa, as perguntas do 
questionário para entendermos sobre os saberes profissionais norteadores na 
construção do gênero em foco, e a utilização das respostas dos alunos (as) para 
compreendermos o processo de apropriação, construção do gênero acadêmico, 
como uma ação legitimada por meio da atividade linguareira materializada no gê-
nero textual projeto de pesquisa, articulado aos saberes e prática docente referente 
a esse universo denominado de formação acadêmica.

Sabares	e	práticas	na	formação	e	profissionalização	docente

Iniciamos a discussão indagando sobre: Quais são os saberes profissionais dos 
professores, conhecimentos, competências, habilidades utilizados em seu trabalho 
diário para desempenhar suas atividades e atingir seus objetivos? Para responder 
esta pergunta, mostraremos as principais características do conhecimento profis-
sional, conforme Tardif (2014, p.247) ao afirmar que:

Os profissionais devem se apoiar em conhecimentos especializados e 
formalizados, na maioria das vezes, por intermédio das disciplinas cien-
tíficas, adquiridos através de uma longa formação de alto nível, de natu-
reza universitária ou equivalente. Tanto em suas bases teóricas quanto 
em suas consequências práticas, os conhecimentos profissionais são 
evolutivos e progressivos e necessitam, por conseguinte, de uma forma-
ção contínua e continuada.

A formação dos pesquisadores não acontece diferente, uma vez que os dis-
centes precisam conhecer e se apropriarem do arcabouço teórico construtor do 
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universo da pesquisa, aqui, da construção do gênero textual Projeto de pesquisa 
como critério para outros gêneros acadêmicos. Os saberes profissionais e científi-
cos corroboram para consequências práticas, cujos efeitos serão textualizados na 
produção, recepção e apresentação do Projeto de pesquisa.

Os saberes profissionais são variados e heterogêneos. Os professores utilizam 
muitas teorias, concepções e técnicas em função de vários objetivos que procuram 
atingir simultaneamente. Dito de outra forma a prática profissional dos professores 
é heterônoma no tocante aos objetivos internos da ação e aos saberes mobilizado. 
Porém  tem uma certa unidade pragmática, isto é, são saberes personalizados e si-
tuados, pois, um professor  tem uma história de vida, é um ator social e suas ações 
carregam as marcas dos contextos nos quais se inserem, uma vez que estão a ser-
viço da ação, por meio da qual assumem seu significado e sua utilidade.

Vinculando os saberes profissionais ao campo de trabalho dos pesquisadores 
universitários destacaremos os conhecimentos para o ensino baseados nos sabe-
res profissionais dos professores tais como são utilizados e mobilizados no contex-
to do trabalho cotidiano aqui entendido como tornar-se letrado academicamente, 
como esclarece Tardif (2014, p. 274) no que se referem as “possibilidades promisso-
ras e campo de trabalho para professores universitários”. São possibilidades que 
resultam em tarefas concretas para professores universitários. Para esta reflexão 
evidenciaremos duas dentre as quatro tarefas concretas.

A primeira tarefa concreta se refere “à elaboração de um repertório de conhe-
cimentos para o ensino, baseado nos saberes profissionais” Tardif (2014, p. 274), 
conforme discutido acima. Aqui materializado no formato gênero textual Projeto 
de pesquisa aqui concebido como postula Bakhtin (1990), “tipos de enunciados re-
lativamente instáveis e que tem como características a construção composicional, a 
temática e o estilo”. Concebendo a linguagem de natureza dialógica e consequente-
mente como uma ação, ver Bronckart (1999). Esse processo põe em interação o pro-
fessor e o aluno. Isto é, de um lado os professores dialogando sobre a construção 
do texto acadêmico, a teorização de sua prática e formalização de seus saberes. Do 
outro lado os alunos, futuros pesquisadores, que alicerçam a apropriação de seus 
conhecimentos, subsidiados nos saberes profissionais dos professores, legitiman-
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do-os, como podemos observar na construção do questionário. Observemos, pois, 
que há um processo de triangulação na interação, parafraseando, o poema tinha 
uma pedra no meio do caminho¹, podemos dizer que há um gênero textual no meio 
do caminho na construção da formação acadêmica dos alunos (as).

A segunda tarefa, conforme propõe o autor (op.cit.), “consiste em introduzir 
dispositivos de formação, de ação de pesquisa que sejam regidos pela lógica teórica 
e a prática profissional do docente”. E acrescenta que:

Noutras palavras, esses dispositivos devem ser pertinentes para os pro-
fessores e úteis para sua prática profissional. Isto é devem levar em con-
ta suas necessidades e ser coerentes no que se refere à sua bagagem, 
aos seus saberes, aos seus modos de simbolização e de ação. (TARDIF, 
2014, p. 274)

Os saberes profissionais do professor historicizado no gênero textual: Projeto 
de Pesquisa e legitimado na sua prática, viam modos de simbolização e ação mobili-
zados nas partes que compõe o todo deste gênero em pauta. Podemos dizer que o 
gênero textual em foco reflete via efeitos de sentido o agir comunicativo do docente 
na construção do gênero em estudo que conforme Pereira (2014, p. 20) “são vários 
os gêneros textuais cuja finalidade precípua é propagar o conhecimento científico”, 
o gênero acadêmico em pauta, propaga ações que viabilizam o conhecimento cien-
tífico, como propaga os direcionamentos que contribuem para a formação acadêmi-
ca dos discentes. Na sequência destacaremos sobre a concepção de gênero textual 
propostas por Bakhtin e Bronckart², nas dimensões histórica e social na construção 
do Projeto de Pesquisa.

Concepções de gênero proposta por bronckart

A linguagem concebida como processos de interação, é compreendida como 
atividade dialógica. Tais atividades são legitimadas via discurso, historicizadas na 
forma dos gêneros do discurso, conforme propõe Bakhtin (1990), concebendo-o 
como “tipos de enunciados relativamente estáveis”.
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Nos anos 80 sob a coordenação do professor Jean Paul Bronckart, na Universi-
dade de Genebra, iniciou um programa de investigação voltado para compreender 
a estrutura e funcionamento dos textos que circulam socialmente, assim como as 
relações desses textos com a atividade humana. Segundo o coordenador, os estu-
dos realizados por esse grupo de pesquisa se inscrevem no quadro epistemológico 
geral do interacionismo social, mas compõem uma versão mais específica deste, 
chamada de interacionismo discursivo – ISD, cujo projeto é o de “considerar as ações 
humanas em suas dimensões sociais e constitutivas” (BRONCKART, 1999, p.30).

Nesta reflexão evidenciamos a concepção de gêneros de texto e a ação huma-
na, materializadas na construção do gênero textual: Projeto de Pesquisa nas dimen-
sões histórica e sociais, conforme tratado a seguir.

A concepção de gênero de texto proposta por Bronckart (1999) contempla o 
conjunto de criação e de produção de texto. Dito de outra forma, o todo que com-
põe o processo e produto da construção do texto. A seguir mostraremos esse todo 
da composição textual.

Bronckart (1999, p. 137) afirmar que:

Os textos são produtos da atividade de linguagem em funcionamento 
permanente nas formações sociais: em função de seus objetivos, inte-
resses e questões específicas, essas formações elaboram diferentes es-
pécies de textos, que apresentam características relativamente estáveis 
(justificando-se que sejam chamadas de gêneros de texto) e que ficam 
disponíveis no intertexto como modelos indexados, para os contempo-
râneos e para as gerações posteriores.

As diferentes situações comunicativas põem em funcionamento a linguagem 
constituída e constitutiva do texto, seja nas modalidades oral e/ou escrita. Essas 
diferentes situações são discursos, legitimados nos formatos dos gêneros textuais. 
Essa dupla face geradora dos gêneros de texto, no tocante ao processo de constru-
ção, envolve indivíduos em processo de interação e com intenção comunicativa.  E 
Bronckart, (1999, p. 138) defende que:
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No nível de um agente particular, a produção de um novo texto empírico 
deve ser concebida como o resultado de uma colocação em interface 
das representações construídas pelo agente sobre a situação de ação 
(sobre os motivos, intenções, conteúdo temático a transmitir, etc.) e das 
suas representações sobre os gêneros de textos indexados disponíveis 
no intertexto.

A reflexão acerca do texto do ponto de vista empírico põe em funcionamento 
a dimensão social na construção textual, uma vez que o indivíduo se adequa a situ-
ação de comunicação, posta pelas diferentes ações, nas diversas instâncias sócias 
históricas, nas quais os discursos são gerados e configurados nos formatos dos gê-
neros de texto, conforme intenções. Neste estudo em específico, o gênero textual é 
uma representação construída no formato do gênero textual Projeto de Pesquisa, 
cuja função social é letrar graduandos na produção textual da escrita acadêmica. Na 
seção a seguir o foco incide sobre a morfogênese da ação, em outras palavras o agir 
comunicativo na construção do gênero textual Projeto de Pesquisa.

A morfogenese da ação na produção do gênero projeto de 
pesquisa

A morfogênese da ação no formatado via projeto de pesquisa produz efeitos 
geradores das formas de agentividade ator e agente. O primeiro diz respeito à ori-
gem do processo que conforme Bulea (2010) “é a instância geradora, autônoma, 
decisional ou reguladora da interpretação”. Isto é, o movimento linguageiro textua-
lizado no formato do gênero textual  em foco. No tocante a segunda forma de agen-
tividade, a estudiosa afirma que:

O agente apresenta essa mesma fonte do processo interpretativo com 
dependência de restrições externas que nesse caso são as próprias ca-
pacidades do actante, uma vez que não constituem o objeto de menção 
particular ou não são apresentadas como sendo efetivamente implica-
das no desenvolvimento do agir. (BULEA, 2010, p. 64)
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Percebemos que a morfogênese da ação é o movimento linguageiro que pro-
duz a interpretação do agir-referente via duas formas de agentividade. A primeira, 
o ator, diz respeito à origem do processo de produção textual, enquanto instância 
fonte, reguladora do processo interpretativo, aqui, a disciplina ministrada no curso 
de Letras da UFPB. A segunda forma de agentividade, vinculada à mesma fonte, o 
agente, refere-se ao gênero textual, no caso em específico o projeto de pesquisa via 
produção e recepção, construídas na disciplina de Metodologia do Trabalho Cien-
tífico, que de acordo com Cristovão (2009, p. 119) “constitui um texto prescritivo 
do trabalho educacional, por ser produzido por instituição educacional que busca 
orientar e/ou prescrever as tarefas dos professores”. Esses dois lados da moeda 
constituem o processo de criação de formas interpretativas.

O agir-referente põe em ação tanto a instância reguladora do texto, o ator, 
quanto a textualização do gênero textual, regulado pela instância, quanto pelo 
agente, ou seja, o actante, constituindo o produto da interpretação linguareira que 
segundo Bulea (2010, p.67) “se caracteriza pela delimitação de unidades praxiológi-
ca mais ou menos estáveis, diversas quanto seu teor”. Como põe em ação também 
o objeto a interpretar, isto é, os diálogos estabelecidos na aula via plano de curso e 
atividades propostas, interpretados pelos alunos, acadêmicos de Licenciatura em 
Letras que cursam a disciplina MTC.  “O agir como conjunto de condutas individuais 
mediatizadas pela atividade coletiva” (BULEA, 2010).

O agir, frente ao saber via conhecimentos profissionais requer reflexividade e 
flexibilidade, pois a transmissão desse saber sofre interferência da plateia, isto é, 
dos discentes via interpelação – interação, princípios norteadores da dialogia ocorri-
da no momento da aula. Seus efeitos são imprevisíveis, embora direcionados pelos 
saberes e conhecimentos profissionais especializados. Dito de outra forma saberes 
regulados pela instância fonte e postos em prática pelo agente-actante na forma 
do gênero textual plano de curso e atividade proposta, que põe em funcionamento 
a língua, via efeitos de sentidos produzidos nos processo interpretativo, propor-
cionando a constituição do discente em ser professor – pesquisador.  Na seção a 
seguir, trataremos da análise dos dados. 
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O gênero textual: projeto de pesquisa

As condições de produção do gênero textual projeto de pesquisa em relação a 
atividade linguareira está alicerçado na dimensão histórica, na instância universida-
de, situado entre os gêneros acadêmicos, qualificados de arquitextos e funciona no 
grupo pertencente aos graduandos, iniciantes do curso de Licenciatura em Letras 
da Universidade Federal da Paraíba. Quanto a dimensão social, os gêneros acadê-
micos são  organizados num repertório de modelos, qualificados de arquitextos, 
constituindo cada um deles um pré-construído sócio histórico. Dessa forma refleti-
remos sobre o agir comunicativo como uma atividade linguareira situada no forma-
to do gênero textual:  Projeto de Pesquisa. Para tanto recorreremos aos saberes e 
a prática docente textualizada via questionários para entendermos as práticas do-
centes na construção da escrita acadêmico-científica, bem como as respostas dos 
alunos ao referido questionário para entender como acontece o agir comunicativo 
via morfogênese das figuras de ação na construção do gênero projeto de pesquisa 
objeto de nossa reflexão.  De acordo com as perguntas propostas no questionário 
aplicado, mostradas a seguir:

1. Qual o seu entendimento sobre a leitura - escrita acadêmico-científica? 
2. Quais os gêneros textuais que subsidiam a construção do projeto de pes-

quisa?
3. Qual a função de cada um dos textos norteadores na construção do projeto 

de pesquisa?
4. Quais as partes (elementos) que compõem o projeto de pesquisa? Descreva 

cada uma delas.
5. Qual a importância do projeto de pesquisa para a construção da escrita 

acadêmico-científica?

Percebemos que as mesmas foram textualizadas via saber profissionais apoia-
dos em conhecimentos especializados e formalizados, no caso em específico, por 
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intermédio da disciplina científica, acima referida, adquiridos através de uma longa 
formação de alto nível, de natureza universitária ou equivalente. Tanto em suas 
bases teóricas quanto em suas consequências práticas, os conhecimentos profissio-
nais são evolutivos e progressivos e necessitam, por conseguinte, de uma formação 
contínua e continuada. Isto é, os saberes profissionais e científicos corroboram para 
consequências práticas, cujos efeitos serão textualizados na produção, recepção e 
apresentação do Projeto de pesquisa. Na sequência, apresentaremos a síntese das 
respostas dadas as questões acima citadas: No anexo deste estudo estão às respos-
tas na íntegra.

Resposta 1

“A leitura e escrita são práticas indispensáveis ao pesquisador. É através 
delas que o estudante obtém e produz conhecimento. Sem esquecer o 
domínio de técnicas de registros como fichamento, resumo e etc para a 
elaboração de trabalhos científicos.”

Podemos perceber na resposta acima que os prés-construídos são imprescin-
díveis na escrita acadêmico-científica, uma vez que está pautada em leituras de 
textos técnicos, com elevado grau de complexidade e que tais textos são responsá-
veis pela solidificação dos estudos e ampliação do conhecimento via uso de recurso 
como registro das leituras por meio de resumo e de fichamento.

Resposta 2

“Fichamento, resumo e resenha foram um total de nove respostas. Ape-
nas uma resposta foi diferente, pontuando os gêneros entrevista, questio-
nário, artigo de opinião, reportagem e editorial”.

O que nos leva a crer que a maioria das respostas aponte que os alunos têm 
como pré-construídos os gêneros fichamento, resumo e resenha como pré-requisi-
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tos para construção do Projeto de Pesquisa. Embora indiquem que não estão segu-
ros na resposta dada, uma vez que no exercício da atividade linguareira, pontuam 
que resenha e relatório também sejam pré-requisitos para construção do Projeto 
de Pesquisa. Onde na verdade o fichamento e o resumo são os pré-requisitos na 
construção do gênero em foco, por tratarem-se como textos que tem a função de 
proporcionar ao autor/ escritor uma organização e planejamento da escrita acadê-
mico-científica, contribuindo assim para eficácia do trabalho. Um segundo ponto a 
ser ressaltado é que vinculado aos saberes docentes especializados, o agir comuni-
cativo entre docente e discente via questionário, põe em funcionamento efeitos de 
sentido referentes às figuras de ação propostas por Bulea (2010), pois, o agir-refe-
rente põe em ação tanto a instância reguladora do texto, o ator, no caso o professor 
elaborador do questionário regulado pela instância agentiva a universidade, quanto 
pelo agente o aluno, ou seja, o actante, constituindo o produto da interpretação 
linguareira caracterizada pela delimitação de unidades praxiológica mais ou menos 
estáveis. Isto é, as respostas dadas as questões propostas.

Resposta 3

“Tais textos têm como função contribuir para o desenvolvimento, argu-
mentação e execução do referido gênero.”

Entendemos que o agir comunicativo põe em ação também o objeto a interpre-
tar, ou seja, os diálogos estabelecidos na aula via textualização questionário aplica-
dos no curso das atividades propostas na disciplina de MTC. Dito de outro modo as 
diferentes situações comunicativas põem em funcionamento a linguagem constitu-
ída e constitutiva do texto, seja nas modalidades oral e/ou escrita. Essas diferentes 
situações são discursos, legitimados nos formatos dos gêneros textuais. Essa dupla 
face geradora dos gêneros de texto, no tocante ao processo de construção, envolve 
indivíduos em processo de interação e com intenção comunicativa.
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Resposta 4

“Resumo, introdução, desenvolvimento; referencial teórico, considerações 
finais e bibliografia.”

Todas as partes e os elementos que compõem o projeto de pesquisa foram 
citados. Nas respostas os pré-construídos textualizados via atividade lingugeira 
aparecem como formações sociais postas, variando apenas quanto aos detalhes, 
uns pontuaram mais outros menos, porém fica claro que o conhecimento está his-
toricizado e cristalizado No que se refere à estruturação do projeto de pesquisa é 
concreto. Destacamos nas respostas de número quatro que o agir comunicativo 
legitima via respostas os saberes docentes, legitimando-os como indispensáveis na 
construção e recepção do gênero acadêmico: Projeto de pesquisa.

Resposta 5

“O projeto de pesquisa é a ‘entrada’ para textos acadêmicos como artigo 
científico, TCC, etc., e ressaltam a importância deste gênero para o pes-
quisador.”

O agir acima descrito está presente na resposta acima referida, pois, visualiza-
mos claramente que tantos os saberes profissionais do professor está historicizado 
no gênero textual: Projeto de Pesquisa e legitimado na sua prática, viam modos de 
simbolização e ação mobilizados nas respostas dadas à questão solicitada, com a 
propagação dos direcionamentos que contribuem para a formação acadêmica dos 
discentes. Como também reflete via efeitos de sentido que a morfogênese da ação 
é o movimento linguageiro produzindo a interpretação do agir-referente nas duas 
formas de agentividade numa relação de perguntas e respostas.
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Considerações	finais

O nosso estudo relatou a relação existente entre a produção, recepção e o 
ensino do gênero: Projeto de pesquisa na formação acadêmica em três etapas.  A 
apresentação do arcabouço teórico característico da disciplina, os aspectos formais 
e funcionais da produção acadêmico científico e apresentação do Projeto de Pes-
quisa desenvolvido pelos alunos. Refletimos sobre o agir comunicativo como uma 
atividade linguareira situada e recorremos aos saberes profissional textualizado via 
questionário aplicado para entendermos as práticas docentes na construção da es-
crita acadêmico-científica, através das respostas dos alunos ao referido documento 
para compreendermos como acontece a morfogênese da ação na construção do 
referido. Isto é, tanto as bases teóricas e os saberes profissional e científico, quanto 
suas consequências práticas, corroboram para que os efeitos de sentido sejam tex-
tualizados na produção, recepção e apresentação do Projeto de pesquisa.  E final-
mente compreendemos que as respostas dos alunos apontam para a importância 
dos pré-construídos como pré-requisitos para construção do Projeto de Pesquisa, 
uma vez que o agir comunicativo entre docente e discente via questionário, põe em 
funcionamento efeitos de sentido referentes às figuras de ação tanto a instância 
reguladora do texto, o ator, no caso a professora elaborador do questionário re-
gulado pela instância agentiva a universidade, quanto pelo agente o aluno, ou seja, 
o actante, constituindo o produto da interpretação linguareira caracterizada pela 
delimitação de unidades praxiológica mais ou menos estáveis. 
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LETRAMENTO: UMA CONCEPÇÃO SOCIAL DA ESCRITA 
QUE RESSIGNIFICA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

DANIELLE DOS SANTOS MENDES COPPI (UEPB)
MARIA DE FÁTIMA DE SOUzA AQUINO (UEPB)

Introdução

Quando discutimos acerca da complexidade do processo educacional brasilei-
ro, principalmente ao tratarmos do componente de Língua Portuguesa, a questão 
da deficiência dos discentes diante das práticas de leitura e escrita sempre é ressal-
tada. Neste sentido, embasados em várias pesquisas científicas percebemos, o que, 
de fato, provoca e torna permanente tal situação.

Sabemos que a escola, principal agência de letramento, deve ter como princí-
pio preparar o educando para inserir-se nas diversas situações comunicativas, en-
tretanto, nem sempre este princípio é efetivado. Na verdade, muitas vezes, busca-
se realizar uma dinâmica de ensino que pouco considera o que o estudante utiliza 
em suas interações linguístico-cotidianas.

Dessa forma, o educando não consegue relacionar o conhecimento linguístico-
discursivo oriundo do componente curricular com as práticas sociais de uso linguís-
tico, o que provoca desestímulo e sensação de incompetência diante da busca pelo 
conhecimento de sua língua materna.

Com base nessa problemática, pretendemos aplicar metodologias de ensino 
que permitam aos educandos do 9º ano de uma escola estadual, localizada no mu-
nicípio de Guarabira, desenvolverem melhor suas habilidades referentes à escrita, 
ressaltando, sobretudo, sua função social. Vale ressaltar que a turma selecionada é 
composta por 33 educandos, com faixa etária entre 14 e 15 anos.

Tomando como ponto de partida nosso estudo prévio acerca das teorias do 
Letramento, as quais evidenciam a perspectiva social da escrita e, levando em conta 
uma problemática que de certo modo afeta o desenvolvimento escolar de muitos 
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adolescentes, decidimos como proposta de intervenção para esta pesquisa o de-
senvolvimento de um projeto de Letramento “Gravidez na adolescência”. Para tanto, 
realizaremos oficinas de letramento, envolvendo leitura e escrita acerca da referida 
temática, impulsionando o educando a escrever para agir socialmente, utilizando 
como referencial a linguagem presente nos textos que circulam socialmente.

Em suma, através desta pesquisa propomo-nos a investigar acerca das Teorias 
do Letramento, as quais nos conduzirão a metodologias de ensino que corroboram 
com o nosso propósito, de estimular a competência escrita dos discentes, eviden-
ciando, sobretudo, seu caráter social.

Vale salientar ainda a organização deste trabalho que se divide em duas eta-
pas: no primeiro momento apresentaremos os aportes teóricos que envolvem as 
concepções de letramento e suas implicações para o ensino de Língua Portuguesa 
e no segundo momento apontaremos as possíveis atividades que serão realizadas 
ao longo do projeto de letramento “Gravidez na adolescência”, além de refletirmos 
um pouco acerca de nossa perspectiva diante do projeto de intervenção por nós 
sistematizado.

Concepções de letramento

Apesar das inúmeras pesquisas acerca das teorias do Letramento, ainda é co-
mum, ao falar sobre essa temática, focar em metodologias pertencentes ao proces-
so de alfabetização, isto é, a aquisição do sistema alfabético pelo educando. Assim, 
esse processo dar-se-ia tendo como ponto de partida e de chegada apenas o empe-
nho individual do estudante sob o acompanhamento do professor, tal perspectiva 
é denominada por Street (1984) como “modelo autônomo de letramento”. Nessa 
direção, segundo Jung (2007, p. 84), a escrita é vista como:

[...] um produto completo em si mesmo. Ao conceber a escrita dessa for-
ma, o leitor não precisa considerar o contexto de sua produção para a 
interpretação. O processo de interpretação está determinado pelo fun-
cionamento lógico interno do texto escrito
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Seguindo esse viés, a escola, equivocadamente, ressalta que o fracasso do 
educando, no processo de escolarização, consiste na incompetência individual do 
mesmo no trato com as letras, entretanto, sabe-se que o conhecimento linguístico 
ultrapassa o aspecto puramente sistemático, ou seja, é necessário compreender 
como a língua é utilizada em sociedade e quais impactos tal uso provoca na vida 
dos indivíduos que dela se apropriam, o que Street (1984) apresenta como “modelo 
ideológico de letramento”. A esse respeito, Jung (2007, p. 85) afirma:

[...] Segundo esse modelo ideológico, as práticas de letramento (no plu-
ral) seriam social e culturalmente determinadas, o que equivale a dizer 
que os significados específicos que a escrita assume para um grupo so-
cial dependem dos contextos e das instituições em que ela é adquirida 
e praticada. Assim, as práticas de letramento são aspectos da cultura e 
das estruturas de poder.

Como a língua é um fator social e uma de suas modalidades – a escrita – im-
pacta a vivência dos sujeitos que dela fazem uso, de certo modo, desencadeou a 
necessidade da separação entre os estudos sobre o impacto social da escrita, os 
quais enfatizam a interação coletiva, dos estudos sobre alfabetização, os quais são 
oriundos da escola e focam na competência individual do educando, como atesta 
Kleiman (1995, p. 15):

O conceito de letramento começou a ser usado nos meios acadêmicos 
numa tentativa de separar os estudos sobre o “impacto social da escri-
ta” (Kleimam, 1991) dos estudos sobre a alfabetização, cujas conotações 
escolares destacam as competências individuais no uso e na prática da 
escrita.

A língua é sem dúvida um instrumento de poder que muitas vezes pode in-
cluir ou excluir indivíduos em um determinado meio social ou contexto comuni-
cativo. Além de sua função comunicativa, exerce um grande poder social na vida 
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dos sujeitos que dela fazem uso, seja no trabalho, na família, na rua ou em outros 
espaços. Nesse contexto, percebe-se que o desenvolvimento de nossa competência 
linguística nos faz compreender a realidade de maneira crítica, ou seja, é possível 
se utilizar do conhecimento linguístico para colaborar com transformações sociais. 
Soares (2012, p. 77) ressalta o posicionamento de Freire acerca dessa concepção de 
letramento:

Paulo Freire [...] foi um dos primeiros educadores a realçar esse poder 
“revolucionário” do letramento, ao afirmar que ser alfabetizado é tornar-
se capaz de usar a leitura e a escrita como um meio de tomar consciên-
cia da realidade e de transformá-la. Freire concebe o papel do letramen-
to como sendo ou de libertação do homem ou de sua “domesticação”, 
dependendo do contexto ideológico em que ocorre, e alerta para a sua 
natureza inerentemente política defendendo que seu principal objetivo 
deve ser o de promover a mudança social.

Assim, conclui-se que a proposta de alfabetização defendida por Freire comun-
ga com as novas teorias do Letramento, na medida em que ressalta o conhecimento 
linguístico como base para agir politicamente, isto é, exercer um papel social cola-
borativo.

Mesmo diante de tantas pesquisas sobre Letramento e seu real significado, 
ainda usa-se o termo “analfabeto” como sinônimo de “iletrado”. Contudo, tomando 
como referência um filme nacional, é possível esclarecer a diferença entre ambos, 
vejamos: ao analisar o filme Central do Brasil1, percebe-se que a personagem Dora 
(interpretada pela atriz Fernanda Montenegro) exerce a função de escriba, ou seja, 
escreve cartas que são ditadas por pessoas que objetivam comunicar-se com pa-
rentes e amigos, pois não conseguem realizar todas as atividades que são necessá-
rias para a referida prática de letramento, dentre as quais se podem mencionar a 
codificação e decodificação de palavras, porém elas demonstram segurança quanto 
ao gênero em questão, ao ditarem as cartas, comprovando que se utilizam da escri-
ta de maneira social, independente de serem alfabetizadas, para comunicar-se com 

1. Exemplo citado por Kleiman (2005).
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parentes e amigos, demonstrando, dessa forma, características de sujeitos letra-
dos. Segundo Silveira, Rohling e Rodrigues (2012, p. 70):

Por que não podemos dizer que são iletrados? Observando as cenas ini-
ciais do filme, percebemos que os sujeitos ditam as cartas e o fazem de 
maneira apropriada ao gênero no que se refere à escolha de palavras, de 
frases; levam em conta o seu interlocutor; demonstram conhecimento 
do gênero dessa situação de interação com seus familiares ou amigos. 
Vejam como começam com uma saudação, com um vocativo: Querido..., 
seu Zé Amaro..., Jesus..., Dalva..., portanto, ainda que não dominem o 
código, eles fazem de alguma forma uso social da escrita, no caso, da 
escrita do gênero carta (ou seja, interagem com seus familiares e amigos 
por meio desse gênero, que se materializa pela escrita); logo, não são 
iletrados.

Nessa perspectiva, fica explícito que, para realizar uma pesquisa acerca de le-
tramentos com um determinado grupo social, é necessário situar-se no contexto 
em que os sujeitos em questão estão inseridos, assim será possível analisar qual o 
tratamento oferecido às práticas de leitura e escrita no referido contexto, sem que 
haja julgamentos equivocados.

É essencial o esclarecimento acerca dos conceitos de letramento, tanto para 
professores como para profissionais da educação e a sociedade de maneira geral, 
com o intuito de que alguns equívocos não sejam cometidos, por exemplo, a medi-
ção de níveis de letramento que tem como suporte apenas o modelo autônomo, o 
qual foca somente na capacidade individual do sujeito. A esse respeito Street (2014, 
p. 9) ressalta:

Expressões comuns como “grau de letramento”, “nível de letramento” ou 
“baixo letramento” revelam essa concepção autônoma, centrada no su-
jeito e nas capacidades de usar apenas o texto escrito. As avaliações em 
rede, as políticas públicas de desenvolvimento da leitura, os concursos 
públicos e os exames vestibulares são bons exemplos de ações sociais 
que mobilizam e legitimam tal concepção, uma vez que se baseiam na 
crença da possibilidade de “avaliação” do letramento dos sujeitos. Em 
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suma, o foco central está na análise das capacidades cognitivas individu-
ais dos sujeitos ao lidar com textos escritos.

Assim, vale destacar que é preciso pesquisar, compreender e refletir sobre as 
diversas práticas de “letramento” que permeiam a nossa sociedade, pois, na medida 
em que tomamos como base essas novas concepções teóricas e utilizamos a reali-
dade linguística vivenciada pelos sujeitos como ponto de partida, o saber linguístico 
torna-se significativo.

Projetos escolares e projetos de letramento

Os documentos oficiais, a mídia e os profissionais da educação sinalizam a ne-
cessidade de um redirecionamento nas práticas pedagógicas tendo em vista a eficá-
cia no processo de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, é comum a realização de 
projetos escolares, os quais, em sua maioria, intervêm em determinada questão de 
aprendizagem, entretanto ainda é perceptível dúvidas referentes às funções desses 
projetos. Segundo Tinoco (2009, p. 153):

Uma delas se refere à própria terminologia que o designa: projeto didá-
tico, projeto de ensino, projeto pedagógico, projeto de aula, projeto de 
classe, projeto temático, projeto de trabalho, projeto de conhecimento, 
projeto interdisciplinar, projeto de letramento.

Percebe-se então, que essa heterogeneidade de projetos que guarda suas par-
ticularidades acaba, por vezes, sendo utilizados equivocadamente, ou seja, um ter-
mo é tomado por outro, como se fossem homogêneos. Tinoco (2009, p.153-154) 
destaca algumas diferenças que merecem relevância:

Uma delas é a área de conhecimento que dá sustentação teórica a deter-
minado projeto (Psicologia, Educação, Sociologia, Linguística, Aplicada). 
Outra é a esfera de atividade a partir da qual cada projeto se desenvolve 
(comunidade, igreja, sindicato, escola, sala de aula, disciplina). Uma ter-
ceira é o objetivo que se pretende alcançar com seu desenvolvimento 
(agir sobre determinada situação adversa, desenvolver uma metodolo-
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gia de ensino, ensinar e aprender algo, ler e escrever para se posicionar 
socialmente). Uma quarta diferença é o contexto sócio-histórico a partir 
do qual cada uma dessas designações foi adotada (década de 1920, dé-
cada de 1980, primeiros anos do século xxI). 

Nessa direção, é preciso que a escola ao trabalhar na perspectiva de projetos 
considere esta diversidade de fatores que os envolvem, uma vez que servirão para 
sistematizar as práticas de ensino, tornando-as mais dinâmicas e significativas em 
contexto escolar.

Em oposição a vários projetos escolares, os quais geralmente são organizados 
por profissionais da educação, independente de qualquer contato prévio com os 
educandos e que apresentam um padrão a ser seguido em qualquer contexto, os 
projetos de letramento têm como referência as práticas sociais, ou seja, não é a 
escola nem o docente sozinho que determinam  quais atividades devem ser realiza-
das, mas o contexto social e as necessidades dos sujeitos que nele estão inseridos.  
Estes projetos não servem como modelos que podem ser seguidos em realidades 
diversas, pois são práticas situadas. Ao serem realizados, não há hierarquia entre 
os participantes quanto ao nível de letramento, neste caso, professores, alunos e 
a comunidade em geral, independente do nível de letramento, contribuem de ma-
neira igualitária. A respeito das divergências entre projetos escolares e projetos de 
letramento, Tinoco (2009, p. 154-155) afirma:

Diferentemente da maioria dos projetos desenvolvidos em sala de aula, 
que partem de um tema, em geral, do calendário escolar (meio ambien-
te, folclore, semana da pátria), os projetos de letramento surgem de um 
interesse da vida real de estudantes e professores.
Logo, o ponto de partida de um projeto de letramento é uma prática 
social, por exemplo, como proceder para obter documentos; identidade, 
CPF, título de eleitor, carteira de trabalho. E o ponto de chegada é a efe-
tiva obtenção desses documentos.

Na perspectiva do letramento, escreve-se com o intuito de concretizar um ob-
jetivo social e não apenas para provar, em contexto escolar, que se sabe realizar 
tarefas referentes à codificação e decodificação linguística. Segundo Kleiman (2000, 
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p. 238), “um projeto de letramento é uma prática social em que a escrita é utiliza-
da para atingir algum outro fim, que vai além da mera aprendizagem da escrita (a 
aprendizagem dos aspectos formais apenas)”.

Em meio à problemática que permeia a educação do nosso país, percebe-se 
que a leitura e a escrita são fatores que merecem destaque. Muitos educandos de-
monstram dificuldade no desenvolvimento de habilidades nestas áreas, pois não 
conseguem relacionar a prática de leitura e escrita desenvolvida na escola com a 
dinamicidade da língua enquanto fator social, e isto é comprovado quando analisa-
mos os índices de desempenho dos educandos nas avaliações nacionais.

Vale ressaltar que esse fator torna-se ainda mais complexo devido à resistência 
de muitos docentes acerca das novas práticas de ensino, pois estes acreditam que 
o modelo tradicional desenvolvido com base no esforço individual do educando ao 
realizar exercícios mecânicos e descontextualizados é suficiente para o aprendizado 
referente à leitura e à escrita.

A escola deve trabalhar a leitura e a escrita levando o aluno a refletir sobre os 
usos sociais da língua. No entanto, mesmo diante de as pesquisas atuais elencarem 
a redação escolar como um gênero, o qual deve ser trabalhado seguindo um viés 
sociointeracionista, ainda é perceptível, em algumas escolas, metodologias tradi-
cionais para o ensino do referido gênero, o que resulta na empatia dos educandos 
diante da tarefa de escrever. Nesse contexto, a redação escolar não apresenta fun-
cionalidade social, serve apenas como obtenção de nota. Geralmente apresenta os 
mesmos temas, escolhidos de acordo com o interesse do professor sem considerar 
o contexto atual, o gênero discursivo apropriado e as necessidades do aluno. O 
educando já escreve tendo como foco a ortografia, pois é o fator primordial na hora 
da avaliação do seu texto. Não se leva em conta a criatividade, o posicionamento do 
aluno sobre determinado tema, entre outros fatores.

Em suma, trabalhar com projetos de letramento impulsionam deslocamentos e 
ressignificações dentro e fora da escola. Tinoco (2009, p. 172) afirma que:

[...] a equação “Usos sociais da escrita + projetos de letramento = ressig-
nificação do ensino de Língua Portuguesa” pode render muito para to-
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dos nós, pesquisadores, professores, estudantes que, apaixonados pela 
vida, conseguimos perceber a “beleza de ser um eterno aprendiz”.

Assim, faz- se necessário que os docentes reconsiderem seus conceitos acerca 
da dinamicidade linguística e reconheçam que refletindo sobre seu trabalho e sua 
formação muito pode ser acrescentado à educação.

Procedimentos metodológicos para o projeto de intervenção

Com base nos pressupostos teóricos evidenciados ao longo deste estudo, per-
cebemos que para realização de um projeto de letramento faz-se necessário redi-
recionar algumas práticas pedagógicas que, muitas vezes, favorecem apenas uma 
escrita mecânica, descontextualizada e distante de sua função social.

Nesse contexto, seria incoerente sistematizar linearmente todas as atividades 
que serão realizadas ao longo do projeto, uma vez que algumas destas podem sur-
gir a partir das necessidades reais dos educandos, possivelmente constatadas no 
decorrer do projeto.

Nessa direção, nossa proposta de intervenção consistirá em uma sequência 
de atividades sob a modalidade de oficinas, visando ao letramento dos educandos 
acerca de uma temática de ordem social, isto é, a questão da gravidez na adoles-
cência.

Como ponto de partida aplicaremos um questionário com os educandos com 
vistas a identificar qual a percepção deles acerca da temática que será trabalhada 
ao longo do projeto. Os dados coletados do referido questionário serão analisados 
e possivelmente contribuirão para o desenvolvimento da nossa intervenção peda-
gógica.

Em seguida, faremos uma breve exposição acerca do projeto “Gravidez na ado-
lescência”, justificando sua relevância social, assim como para a aprendizagem dos 
educandos.

Nesse momento inicial é necessário evidenciar os pontos de contato e de con-
flito entre projeto escolar e de letramento, para que os educandos estejam cientes 
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diante de alguns redirecionamentos no que tange ao processo de ensino-aprendi-
zagem.

Além disso, é preciso salientar que as informações referentes ao projeto não 
são destinadas exclusivamente ao gênero feminino, uma vez que a orientação sexu-
al é necessária a todos. Ao refletirmos sobre a problemática que envolve a gravidez 
na adolescência constatamos que a falta de orientação sexual seja em contexto es-
colar ou familiar afeta negativamente a vida de muitos meninos e meninas, há casos 
em que tais adolescentes abandonam os estudos devido a esta realidade.

Conforme ressaltado na literatura referente ao letramento, os textos trabalha-
dos em projetos dessa natureza devem ser de circulação real e não somente indica-
dos pelo professor. Dessa forma, os alunos podem também pesquisar, selecionar e 
levar para escola textos a serem utilizados no projeto. Nessa direção, pediremos aos 
alunos que pesquisem textos em jornais, revistas, livros, na internet, ou em outros 
suportes que tratem da temática em evidência. Os textos deverão ser apresentados 
e discutidos coletivamente em sala através de uma roda de conversa.

Embasados nas teorias do letramento, acreditamos ser pertinente convidar 
profissionais das áreas da saúde e da assistência social (enfermeiro, psicólogo, en-
tre outros) para também contribuírem com o projeto através de palestras sobre a 
temática em estudo. Dessa forma, outros agentes da comunidade também serão 
colaboradores do nosso projeto. Nesse momento, os educandos terão espaço para 
questionarem esses profissionais, tirarem dúvidas e assim adquirirem mecanismos 
que favorecerão seus argumentos seja oral ou escrito acerca da temática estudada.

Outra atividade será a exibição do documentário “Meninas” (2006), produzido 
e dirigido por Sandra Werneck, o qual trata da temática abordada em nosso proje-
to, isto é, a questão da gravidez precoce, um problema complexo no Brasil. Sandra 
Werneck mostrou em sua obra cinematográfica a realidade de algumas meninas 
grávidas, buscando dessa forma, evidenciar possíveis desfechos para uma gravidez 
precoce e inesperada, como era o caso das adolescentes acompanhadas por ela 
durante um ano, para a gravação do documentário.

Acreditamos ser muito pertinente a proposta de trabalho com documentário, 
os educandos sempre demonstram entusiasmo ao vivenciarem situações escolares 
que se distanciem da rotina educacional (aulas expositivas – centradas na figura do 
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professor). Nesse contexto, professor e aluno irão aprender paralelamente com o 
documentário, para em seguida, mostrarem seus pontos de vista e consequente-
mente construírem aprendizagem.

Após assistirem ao documentário, os educandos irão escrever um relato pes-
soal acerca de suas impressões sobre o que foi abordado no documentário. Para 
tanto, faz-se necessário sistematizar anteriormente as características do gênero em 
questão, além de possibilitar o contato dos educandos com textos pertencentes ao 
gênero relato pessoal.

Vale ressaltar que nossa pretensão ao trabalhar com atividades escritas ao 
longo do projeto é focar na perspectiva de “reescrita”,  criando condições para que o 
educando perceba a escrita como processo e não como produto pronto e acabado. 
Dessa forma, a produção inicial dos educandos passará por um processo de refac-
ção até tornar-se adequada aos padrões do gênero em estudo. Partindo da análise 
dessa produção inicial, poderemos construir estratégias para tratar acerca dos pro-
blemas de escrita que forem apresentados.

Pretendemos também trabalhar com a música “xote das meninas” de Luiz 
Gonzaga, enfatizando a questão natural do ser humano de namorar, se relacionar 
afetivamente e das consequências positivas e negativas que isso pode representar 
na vida do adolescente, além disso, será possível trabalhar a questão da oralidade, 
pois os mesmos deverão construir e expor de forma oral para a turma seus argu-
mentos com relação à canção trabalhada em sala de aula. A música é sempre muito 
bem vinda em sala de aula devido ao seu caráter lúdico. Acreditamos que tal recur-
so também colaborará com a proposta de intervenção por nós delineada com esta 
pesquisa.

Após todo o contato com a temática “Gravidez na adolescência”, dando segui-
mento ao trabalho com a perspectiva de escrita, faremos a sistematização dos fa-
tores diversos que caracterizam o gênero a ser trabalhado nesse momento, isto é, 
o cartaz.

Sabemos que os cartazes são exemplos riquíssimos para destacarmos a fun-
ção social da escrita, uma vez que podem mobilizar a opinião pública por meio da 
criatividade na associação entre palavras, imagens, cores e outros recursos. Nesse 
contexto, acreditamos que ao serem dispostos nos corredores da escola, certamen-
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te despertarão o interesse dos membros da comunidade escolar ou até mesmo de 
outros sujeitos que em contato com o ambiente escolar terão acesso à temática evi-
denciada em nosso projeto. Ressaltamos mais uma vez que as produções realizadas 
pelos educando passarão pelo processo de reescrita.

Como etapa final, com base nos conhecimentos adquiridos ao longo do proje-
to nossa proposta consistirá na produção de um documento que juntamente com 
uma coletânea organizada com as produções dos alunos, deverá ser entregue à Câ-
mara de Vereadores de Guarabira, reivindicando a criação de um “centro de apoio e 
orientação à sexualidade e gravidez na adolescência”.

Em seguida, faremos a culminância do projeto com exposição em slides das 
atividades realizadas, depoimentos dos alunos acerca das possíveis contribuições 
do projeto e confraternização entre pais de alunos, participantes do projeto que 
não estão inseridos na esfera escolar, educandos, docentes, e a equipe pedagógica 
da escola onde atuamos.

Vale ressaltar que essa proposta de intervenção faz parte de nosso projeto de 
mestrado em andamento.

Considerações	finais

No tocante à temática do Letramento, abordada neste trabalho, é preciso o 
esclarecimento deste conceito para os profissionais da área de Língua Portuguesa e 
de outras áreas, para que o trabalho com a leitura e a escrita esteja intrinsecamente 
relacionado às práticas situadas vivenciadas pelos educandos. Nessa perspectiva, 
escrever e ler é dialogar com o mundo, é exercer através destas modalidades lin-
guísticas um papel social.

O estudo acerca das teorias que enfatizam o Letramento contribui com o tra-
balho do professor de Língua Portuguesa na medida em que trata acerca de um dos 
desafios de sua prática escolar, ou seja, o processo de ensino e aprendizagem da 
produção textual. Dessa forma, é fundamental que o docente esteja em constante 
processo de formação, pois assim será capaz de orientar os educandos a respeito 
das leituras de mundo que os mesmos fazem e isso não será possível se os docen-
tes permanecerem com as mesmas tendências cristalizadas do passado.
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Na perspectiva do Letramento, o educando lê e escreve para atingir objetivos 
que ultrapassam a competência para codificar ou decodificar o sistema da língua, 
dessa forma, é necessário o conhecimento acerca da diversidade de gêneros que 
permeiam nossas relações linguístico-sociais.

Nesse contexto, objetivamos realizar oficinas de letramento, impulsionando o 
educando a escrever para agir socialmente, utilizando como referencial a linguagem 
presente nos textos que circulam socialmente. Para tanto, é preciso que “educador 
e educando” tomem a escrita como um processo que requer muito esforço e reci-
procidade entre os envolvidos.

Em suma, através desta pesquisa propomo-nos a investigar acerca das Teorias 
do Letramento, as quais nos conduzirão a metodologias de ensino que corroboram 
com o nosso propósito, de estimular a competência escrita dos discentes, eviden-
ciando, sobretudo, seu caráter social. Dessa forma, acreditamos que as atividades 
por nós propostas e as demais que surgirem ao longo do projeto favorecerão a 
aprendizagem dos nossos educandos, uma vez que focarão na escrita, enquanto 
prática situada e como um processo, pois escrever não é dom, mas sim, trabalho 
contínuo e significativo em uma sociedade grafocêntrica que exige de nós cada vez 
mais o saber escrever. Saber este que não se restringe à associação entre símbolos 
gráficos, mas que serve, sobretudo, para agirmos socialmente e realizarmos nossos 
objetivos de vida.
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Introdução

A revolução tecnológica é uma das características marcantes do século xxI. A 
inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na escola permitiu o 
acesso às ferramentas tecnológicas na busca da aprendizagem significativa.

Nesse contexto, um dos desafios da escola na atualidade é tornar-se um espa-
ço de inclusão social e digital. Rojo (2013) defende que é preciso que a instituição 
escola prepare a população para um funcionamento da sociedade cada vez mais di-
gital, buscando no ciberespaço um lugar para se encontrar, de maneira crítica, com 
diferenças e identidades múltiplas. Segundo Coscarelli (2016, p.16), os mais diversos 
contextos escolares “precisam discutir e se apropriar dessas tecnologias para que 
os alunos incorporem em suas vidas as inúmeras possibilidades de oferecidas por 
equipamentos (computadores, laptops, celulares, tablets) e aplicativos”.

Portanto, se existe interesse que as tecnologias proporcionem mais possibili-
dades para a aprendizagem e oportunidades na vida dos alunos, faz-se necessária 
a mudança nas formas de ensinar e de aprender, como destaca Moran (2014, P.12), 
quando diz que “uma mudança qualitativa no processo de ensino-aprendizagem 
acontece quando conseguimos integrar dentro de uma visão inovadora todas as 
tecnologias”. Assim, é evidente que podemos comprovar que novas demandas edu-
cativas surgem com o ciberespaço e implicam na aquisição de competências para 
ensinar e de novos modos de ler e de escrever, em um universo multimidiático e 
multissemiótico.

Vale ainda destacar, nesse processo complexo, que a participação na cultura 
letrada requer que novos letramentos sejam incorporados ao currículo escolar e na 
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prática da sala de aula. Faz-se necessário um diálogo permanente entre os usos das 
tecnologias e os processos de ensino e de aprendizagem de Língua Portuguesa. As-
sim, é fundamental investir na formação dos professores, com cursos que integrem 
a aprendizagem e o desenvolvimento de competências para utilizar as tecnologias 
com eficácia, ou seja, desenvolver a pedagogia dos multiletramentos, que integrem, 
nas aulas de Língua Portuguesa, a diversidade de textos do universo mutimidiático 
e multisssemiótico, não restringindo -se apenas ao uso de textos impressos.

Os PCN (1988), já sinalizavam a importância dos usos das tecnologias por alu-
nos e professores, como instrumento de aprendizagem escolar. Nesse documento 
oficial, é destacada a importância da utilização de uma gama de recursos didáticos.  
Ou seja, da diversidade e da multiplicidade de linguagens nos processos de ensino 
e de aprendizagem de Língua Portuguesa, para que estes sejam integralizados às 
novas tecnologias da informação e possibilitem o desenvolvimento de ações de lin-
guagem, em diferentes situações de interação.

Nesse contexto das mudanças na prática em sala de aula do Ensino da Língua 
Portuguesa, consagra-se, com o advento dos PCN, nosso desafio maior, enquanto 
professores de Língua materna: não será mais, apenas, o acesso às tecnologias, mas 
configura-se em trabalhar como integrar essas tecnologias  ao trabalho pedagógico, 
ou seja, como desenvolver os multiletramentos,  sem perder o foco nos conteúdos.

O presente texto apresenta os resultados de uma investigação, de caráter qua-
litativo, em uma Escola da Rede Estadual de Ensino do Estado de Pernambuco, ten-
do como objetivo principal refletir sobre o nível de letramento digital do professor 
de Língua Portuguesa. As considerações propostas, ao longo do trabalho, ressaltam 
a ideia de que o uso das Tecnologias de Informação e de Comunicação (TIC) passou 
a exigir novas competências aos docentes, ao mesmo tempo em que oportunizam 
uma nova forma de interação entre os alunos e professores. Os estudos sobre o le-
tramento revelam a ideia de que diferentes tecnologias de escrita geram diferentes 
estados ou condições naqueles que delas fazem uso, em suas práticas letradas.

Novos contextos de letramentos na era da cibercultura

As práticas do Ensino de Língua Portuguesa na atualidade devem refletir as te-
orias linguísticas mais recentes, concebendo para os estudos a análise da língua em 
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contextos de usos naturais e reais. Nessa perspectiva, o ensino da língua envolve 
aspectos pragmáticos, baseado numa concepção de linguagem como interação. Se-
gundo Rojo (2013, p.13), “a contemporaneidade e, sobretudo, os textos enunciados 
contemporâneos colocam novos desafios aos letramentos e às teorias”. Assim, com-
preender que os processos midiáticos estão cada vez mais presentes na sociedade 
é aceitar que estamos em constante interação e vivemos conectados a uma rede 
de computadores, celulares; enfim, a uma infinidade de aparelhos e dispositivos di-
gitais; é aceitar que estamos na Era da Cibercultura. Para Soares, (2012 apud SILVA, 
2011) “a Cibercultura esta revolucionando as relações interpessoais e as estraté-
gias de interação online”. Nesse contexto, na “Era da Cibercultura”, exigem-se novas 
competências e habilidades ao indivíduo para ser considerado “letrado”.  Ainda se-
gundo Soares,

o letramento designa o estado ou condição em que vivem e interagem 
indivíduos ou grupos sociais letrados, pode-se supor que as tecnologias 
de escrita, instrumentos das práticas sociais de leitura e de escrita, de-
sempenham um papel de organização e reorganização desse estado ou 
condição. (SOARES, 2012, p.14).

Dessa forma, o termo letramento pode coadunar como uma proposta de in-
clusão digital e social, uma vez que a inserção no universo da cultura escrita é um 
processo multidimensional.

Como podemos comprovar na atualidade, a tecnologia está à disposição dos 
estudantes, nas mais diversas situações, e isso faz com que, em alguns casos, exista 
a resistência na participação em atividades escolares em que priorizam a cultura 
da escrita e da leitura tipográfica. Por outro lado, Ferreiro (2013, p. 459) salienta 
que não basta “colocar computadores em todas as escolas”, sem que um debate 
educativo para seus usos e a infraestrutura necessária.  A autora complementa seu 
pensamento, dizendo que:

a revolução informática é muito mais que a escrita através de um tecla-
do. O importante é tudo muda que muda ao mesmo tempo: os modos 
de produção dos textos, sua circulação e materialidade dos objetos por-
tadores das marcas escritas (FERREIRO, 2013, p. 450).
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Nessa perspectiva, a ideia é que diferentes tecnologias de escrita geram di-
ferentes estados ou condições naqueles que delas fazem uso em suas práticas de 
leitura e escrita, considerando que a inserção dos jovens no universo da cultura 
escrita requer uma educação linguística adequada a um alunado multicultural, e 
esse novo conceito de letramento surge desses usos das várias habilidades de lin-
guagem.  Ou seja, de acordo com Rojo,

[...] o conceito de multiletramentos, busca apontar, por meio do prefi-
xo “multi” para dos tipos de “múltiplos” que as práticas de letramento 
contemporâneos envolve por um lado , a multiplicidade de linguagens, 
semioses e mídias envolvidas na criação de significação  para  os textos 
multimodais contemporâneos  e por outro  a pluralidade e a diversidade 
cultural trazidas pelos autores/leitores contemporâneos a essa criação 
de significados (ROJO, 2012, p.14).

Diante dessa nova concepção, é importante observar que não se trata apenas 
de acrescentar novos termos ao vocabulário, mas sugere-se uma proposta de ensi-
no com uma educação linguística adequada a uma concepção de heterogeneidade 
da linguagem e da cultura. Rojo (2012) também chama a atenção para criação de um 
ambiente:

[...] que possa trazer para os alunos projetos (designs) de futuro que con-
siderem três dimensões: a diversidade produtiva ( no âmbito do traba-
lho ) o pluralismo cívico (no âmbito da cidadania) e as identidades mul-
tifacetadas (no âmbito da vida pessoal), objetivando o desenvolvimento  
de habilidades e competências  no   aluno, para que este seja capaz de 
recriar, recontextualizar  e transformar  e não reproduzir conhecimen-
tos. (ROJO, 2012, p.14)

Soares (2012, p.150) esclarece que a Cibercultura demanda novos papéis aos 
professores e aos estudantes. Uma vez que a palavra letramento vem evoluindo, 
com a modernidade, estar letrado não é o mesmo de estar alfabetizado. O letra-
mento na Cibercultura implica no desenvolvimento de uma amplitude, de compe-
tências e habilidades. Sobre isso, Soares (2002, p.151) afirma que “a tela, como espa-
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ço de escrita, traz significativas mudanças nas formas de interação leitor e escritor, 
entre escritor e texto [...] mais amplamente entre o ser humano e o conhecimento”. 
Portanto, é possível perceber que as práticas sociais de leitura e de escrita estão 
presentes em todos os contextos, desde a reprodução de uma receita de bolo, ao 
envio de mensagens no celular.

Ferreiro (2013, p.460) sugere vários cenários para a incorporação das tecnolo-
gias, para os quais atribui um redimensionamento da função docente: como tutores, 
onde o aluno usa a tecnologia na escola, e o professor o auxilia; e o conservador, no 
qual o professor permanece com o trabalho tradicional, vinculando as tecnologias 
a um processo que ocorre de modo extracurricular. Em outro cenário, os profes-
sores seriam substituídos por técnicos de informática, uma vez que as tecnologias 
digitais implicam nas formas de ser, pensar, comunicar-se, relacionar-se e aprender, 
pois, segundo a autora, “precisamos de crianças e jovens que saibam argumentar, 
que saibam dizer suas palavras por escrito, de maneira convincente”. Ou seja, com 
capacidade e domínio para utilizar a tecnologia e autonomia para aprender novas 
formas de utilização, aprendendo a criar e a pesquisar com os usos das TIC.

O percurso metodológico

Neste estudo, apresentam-se os resultados de uma investigação, de caráter 
qualitativo, realizado em uma Escola da Rede Estadual de Ensino do Estado de Per-
nambuco. Na referida pesquisa, avaliou-se o letramento digital do professor de Lín-
gua Portuguesa, analisando as contribuições das tecnologias e as perspectivas edu-
cativas que surgem no ciberespaço e como estas podem contribuir para melhoria 
do ensino.

A pesquisa aqui descrita foi realizada por meio de uma abordagem qualitativa 
de cunho etnográfica colaborativa, amparada na pesquisa-ação, utilizando os se-
guintes instrumentos: os registros dos encontros da formação continuada, a entre-
vista semiestruturada e as observações em sala de aula, tendo como foco a três ca-
tegorias de análise: o lugar da aprendizagem docente de Língua Portuguesa, como 
o professor percebe o ambiente educativo no qual está inserido profissionalmente 
e os aspectos internos e externos capazes de influenciar o âmbito escolar.
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Para Almeida (2014, p.26), “a pesquisa com abordagem qualitativa tem o am-
biente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fun-
damental”. Seguindo a mesma linha de pensamento, Bortoni-Ricardo e Stella Maris 
(2008, p. 32-33), destacam:

O docente que consegue associar o trabalho de pesquisa a seu fazer pe-
dagógico, tornando-se um professor pesquisador de sua própria prática 
ou das práticas pedagógicas com as quais convive, estará no caminho de 
aperfeiçoar-se profissionalmente, desenvolvendo uma melhor compre-
ensão de suas ações como mediador de conhecimentos e de seu proces-
so interacional com o educando. Vai também ter uma melhor compreen-
são do processo de ensino e de aprendizagem.

A questão problematizada desenvolvida no trabalho é: de que forma ocorre o 
letramento digital dos docentes de Língua Portuguesa? Com isso, investigam-se as 
contribuições do uso das TIC na formação inicial e continuada e de que forma elas 
favorecem o desenvolvimento de competências relacionadas com o uso de ambien-
tes e recursos digitais e interativos de aprendizagem em sala de aula.

A metodologia consistiu, além da observação e acompanhamento, na realiza-
ção de pesquisas bibliográficas referentes ao ensino de português e os usos das 
Tecnologias da Comunicação e Informação – TIC, leitura, análise e fichamento do 
material pesquisado. Essas reflexões foram confrontadas com uma coleta de dados, 
realizada através do acompanhamento in loco, do percurso dos professores de Lín-
gua Portuguesa.

Contexto da pesquisa

A experiência de letramento digital dos professores da Escola Estadual, loco 
da pesquisa, teve inicio em 2003, com a participação em cursos de formação do 
Projeto Escola Conectada. No entanto, a pesquisa delimita ao estudo do letramento 
digital dos professores de Língua Portuguesa.
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Sujeitos da pesquisa

Participaram da pesquisa cinco docentes da escola, professores que ministram 
aulas de Língua Portuguesa em turmas do Ensino Médio (1ª ao 3ª ano),  e teve como 
objetivo o levantamento das concepções dos professores acerca da sua formação e 
dos usos das tecnologias nas aulas de Língua Portuguesa.

Procedimentos e instrumentos de pesquisa

Para alcançar os objetivos do estudo proposto, foram elaboradas perguntas 
para a realização da entrevista, objetivando a  geração dos dados.

As questões apresentadas são pertinentes ao tempo de docência, à formação 
inicial e continuada, para os usos das tecnologias, a participação em cursos de for-
mação online, usos e acesso das tecnologias na escola e inserção destas nas praticas 
de uso e  reflexão sobre a língua e  linguagem,  no ensino do português nas escolas.

Análise e discussão dos resultados

Como dito na seção anterior, os dados do presente trabalho foram coletados 
através de uma entrevista. A primeira questão reporta-se ao tempo de docência 
dos professores cursistas. Ressaltamos que dos professores cursistas apontados 
como sujeitos desta pesquisa, três possuem entre oito e doze anos de docência e 
dois estão entre 20 e 24 anos na profissão.

Na segunda questão, perguntamos sobre a formação inicial dos futuros pro-
fessores e se os cursos têm preparado o professor para os usos das tecnologias 
educacionais. Todos os sujeitos pesquisados responderam que não tiveram, em sua 
formação inicial, nenhuma orientação para o trabalho com as TIC. Portanto, ao ana-
lisar criticamente o discurso dos participantes neste estudo, compreende-se o seu 
fazer pedagógico por meio do seu dizer; ou ainda, compreender suas concepções e 
ações frente ao objeto investigado – formação de professores e letramento digital.

A professora x comentou: “Antes	pensava	que	quando	concluísse	a	 licenciatura	
estaria	apto	para	atuar	na	sua	área	o	resto	da	vida.	Hoje,	vejo	que	a	realidade	é	diferen-
te,	principalmente	na	docência”. As respostas dos entrevistados revelam um ponto 
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bastante positivo: os professores possuem formação acadêmica e especialização. 
Observou-se que 100% dos entrevistados possuem Licenciatura em Letras com Es-
pecialização. Os professores demonstram estar consciente de que sua formação é 
permanente, e é integrada ao seu dia a dia nas escolas.

Nesse sentido, Moran (2013, p.30) afirma que uma das tarefas mais urgentes 
é educar o educador para uma nova relação no processo de ensinar e de aprender, 
mais aberta, participativa, respeitosa do ritmo de cada aluno, das habilidades espe-
cíficas de cada um. O autor complementa: “[...] educador precisa estar atento para 
utilizar a tecnologia como integração e não como distração ou fuga”.  Desse modo, 
considera a Cibercultura como um conjunto de técnicas práticas de atividades, atra-
vés de diversos formatos e suportes.

Estar letrado na era da Cibercultura é interagir na diversidade das práticas 
digitais, orais e escritas; é adquirir competências criticas discursivas para analisar, 
construir, reconstruir, compartilhar informações e transformar em conhecimentos. 
A pluralização do termo letramento oportuniza novos olhares sobre o texto, permi-
tindo novos conceitos na produção escrita e leitura.

Segundo Soares (2012, apud BOLTER, 1991, p.3), “no texto eletrônico, a distân-
cia entre o autor e o leitor se reduz, o leitor se torna também autor, tendo liberdade 
para construir ativa e independentemente a estrutura e o sentido do texto”. Em sín-
tese, para estar letrado na Cibercultura, além do domínio da leitura, da escrita, do 
senso critico, exige-se a capacidade de utilizar produtivamente as novas tecnologias.

Com base nos estudos de Soares (2012, apud LEVY 1993), as tecnologias da escri-
ta entre as tecnologias intelectuais são responsáveis por gerar estilos de pensamento 
diferentes. Assim, nesse contexto, as tecnologias intelectuais não determinam, mas 
condicionam processos cognitivos e discursivos que envolvem atitudes e habilidades 
sociais amparadas na colaboração e nas habilidades de trabalho em rede.

A terceira e quarta questões são um prolongamento da segunda, uma vez que 
fazem menção aos incentivos do sistema educacional para a formação continuada 
dos professores, quanto aos usos das tecnologias em sala de aula, como ocorre a 
formação continuada.

Considerando-se o atual contexto sócio-histórico, foi observado que, de modo 
geral, as tecnologias, consideradas essenciais à formação de professores, estão re-
lacionadas aos recursos oferecidos pela Web. No que se refere aos questionamen-
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tos: “Quais os incentivos do Sistema Educacional, quanto aos usos das tecnologias 
em sala de aula? Você foi capacitado por algum programa do governo? Ou por conta 
própria?” Dos entrevistados, três disseram que participaram de cursos e programas 
oferecidos pelo Instituto Airton, a Formação do Programa Escola Conectada, e dois 
responderam ao item que participaram do Programa Nacional de Formação Con-
tinuada em Tecnologia Educacional (ProInfo). Um dos professores entrevistados 
desconhece programas e incentivos do governo, mas tinham participado da Forma-
ção do Programa Escola Conectada. A Questão quatro perguntou: “Como ocorreu 
a sua formação continuada para os usos das Tecnologias?” Nas respostas ao ques-
tionamento, foi possível observar também que, dentre os cinco profissionais pes-
quisados, dois possuíam experiência anterior em educação a distância, por terem 
participado do curso do Proinfo ou da Formação do Programa Escola Conectada, e 
um nunca participou de nenhum tipo de formação a distância, mas participou de 
algumas formações fornecidas pela escola.

Na quinta questão, os professores foram questionados sobre “a participação 
em cursos online”. Com base nas discussões sobre as aplicações e implicações das 
novas tecnologias da informação e comunicação, perguntou-se como o professor 
avaliava a participação em cursos desse tipo. Analisando as respostas dadas a essa 
pergunta, todos os professores responderam que a participação em cursos muda a 
prática em sala de aula, amplia o conhecimento e possibilita o trabalho com apren-
dizagem colaborativa.

No sexto questionamento, foi solicitado aos professores que descrevessem “as 
dificuldades encontradas no uso das tecnologias e o desenvolvimento do trabalho 
docente, após a participação em cursos online”. A preocupação demonstrada por 
todos os professores que elencaram as dificuldades foi em relação ao sucateamen-
to dos laboratórios de informática, à má qualidade da internet, a equipamentos in-
suficientes, ao uso inadequado das tecnologias em sala de aula pelos alunos, além 
das precárias condições de trabalho dos professores, o que prejudica o processo de 
ensino.

No sétimo questionamento, perguntou-se aos professores como eram utiliza-
dos os recursos tecnológicos disponíveis na sua escola.  Já o oitavo é um prolon-
gamento da sétima questão, uma vez que pergunta como se dá o acesso a esses 
equipamentos. As respostas dadas a essas questões apontam que os professores 
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indicaram ter inserido em sua prática pedagógica o uso do computador, a partir do 
letramento digital oferecido e que costumam usar textos da Internet em suas aulas, 
declarando que utilizam  a internet  e os recursos tecnológicos, sendo os mais aces-
sados: acessar e-mail, pesquisar na internet, criar ou corrigir provas, apresentar 
conteúdo no datashow, manter-se informado e comunicar-se com colegas e alunos.

No entanto, foi observada a necessidade do oferecimento aos professores de 
maiores oportunidades de uso concreto dos recursos tecnológicos no ensino de Lín-
gua Portuguesa. De acordo com Gabriel (2013, p.19), “um dos maiores impactos das 
redes sociais online na educação é o social learning, que é o processo de mudança 
social no qual as pessoas aprendem umas com as outras, por meio das redes sociais 
e a internet”, não apenas modificando o processo de conteúdos, por meio do pro-
fessor, como também catalisando processos de aprendizado fora da sala de aula.

Nesse contexto, como nos aponta Moran (2013. p31), com as tecnologias atu-
ais, a escola pode se transformar em espaços ricos de aprendizagens significati-
vas, presenciais e digitais, que motivem o aluno a aprender ativamente, pesquisar 
o tempo todo, serem proativos, a saber, tomar iniciativas. Assim sendo, é evidente 
que existe uma lacuna enorme entre as práticas veiculadas pelos docentes e o perfil 
desejado em um novo paradigma educacional.

Para a questão seguinte, que é como se dá o acesso aos recursos tecnológicos 
na sua escola, todos responderam que o acesso se dá em diferentes espaços da es-
cola, ou seja, na sala dos professores e o acesso ocorre mediante a reserva prévia. 
Segundo, Gabriel, (2013, p.33), o professor no modelo tradicional de educação era 
o filtro da informação. Porém, não consegue sê-lo na era digital. Para que os alunos 
consigam extrair valor das informações, é preciso que usem filtros adequados para 
esse ambiente emergente.

Na questão dez, os entrevistados se referem ao uso das tecnologias móveis 
em sala e se estes podem ser agentes potencializadores da aprendizagem. Todos os 
professores concordaram que sim, mas, no entanto, esse dado se contradiz, quan-
do foi solicitado aos docentes que descrevessem situações de ensino em que os 
recursos tecnológicos fossem utilizados, integrados aos conteúdos de ensino de Lín-
gua Portuguesa.

Caminhando nas discussões sobre os modelos de educação advindos com a 
era digital, Gabriel (2013, p.33) destaca, ainda, que para que o professor consiga a 
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atenção dos alunos hoje ele precisa ter foco no aluno e em seus interesses, a fim 
de tornar-se relevante para esse aluno. Assim, é evidente que diferentes modos de 
ensinar e de aprender surge com a web, redes sociais e comunidades de prática.

No entanto, como o destaca Gabriel (2013, p.33), “os conteúdos precisam ser 
repensados em função da participação e do interesse dos alunos de forma a cons-
truir um processo de troca e não mais de mão única”. Desse modo, saber plane-
jar é muito importante. As discussões com outros professores da área e de áreas 
afins enriquecem o trabalho pedagógico. Durante a entrevista, observa-se que to-
dos sentem a necessidade de formação no uso das TIC para viabilizar as atividades 
acadêmicas escolares, pois os professores têm dificuldades tanto estruturais como 
de formação para essa ação, como destaca, o entrevistado 2, por exemplo, quando 
afirma que “precisamos de ações permanentes de formação para os usos da TIC, 
pois, a todo o momento, surgem novos recursos digitais e necessitamos de propos-
tas que sejam direcionadas ao trabalho com conteúdos”.

Enfim, na entrevista, detecta-se que o professor de Língua Portuguesa apre-
senta ainda inúmeras dificuldades na inserção dessas tecnologias em suas aulas, 
seja por tempo, como também, evidencia-se que a participação em  cursos ou for-
mações  não é pré-requisito para  o uso das tecnologias em sala. No entanto, vale 
ressaltar que, apesar das dificuldades, há professores que ainda preparam um mí-
nimo de aula com o uso das páginas da web para pesquisa, na tentativa de que os 
alunos participem, de alguma forma, das atividades propostas em sala de aula.

Considerações	finais

Procuramos neste trabalho avaliar o letramento digital do professor de Língua 
Portuguesa. Os dados analisados indicam a relevância da formação inicial e conti-
nuada dos professores, uma vez que, sem tal capacitação, não seriam capazes de, 
sozinhos, vislumbrar aplicações do mesmo no ensino de Língua Portuguesa.

É necessária, assim, uma reestruturação nos currículos dos cursos de forma-
ção de professores, que as agências formadoras passem a se preocupar com a for-
mação de professores para usar as novas tecnologias, em favor dos processos de 
ensino e de aprendizagem.
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Conclui-se, também, com a pesquisa, que a inserção da tecnologia na sala de 
aula é condição sine qua non para a qualidade do ensino, além de fator relevante de 
motivação, para a permanência dos estudantes nas escolas, desde que a tecnologia 
seja utilizada para atender aos objetivos pedagógicos.

A pesquisa revela, ainda, que os usos da internet fizeram emergir outros pro-
cessos de produção e de formação coletiva, ou seja, surgem outros cenários para 
incorporação das tecnologias, aos quais se atribui um novo redimensionamento da 
função docente, estabelecendo outros sentidos na prática pedagógica dos docentes 
de Língua Portuguesa, para que desenvolvam, em sala de aula, atividades de lingua-
gem mais atrativas, dinâmicas e atuais.

Nessa perspectiva, os resultados do presente estudo apontam para a impor-
tância do conhecimento sobre o uso das TIC, no processo de ensino e de aprendiza-
gem, e revelam que diferentes tecnologias de escrita geram diferentes estados ou 
condições naqueles que delas fazem uso, em suas práticas de leitura e de escrita.
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SimPóSio TEmáTiCo

LETRAMENTO LITERÁRIO E AULA DE LÍNGUA 
PORTUGUESA NO ENSINO FUNDAMENTAL

BENEDITO OLINTO DA SILVA (UEPB)

Introdução

Quando o assunto é aula de língua portuguesa, a maioria dos alunos já recla-
ma: aula de gramática, ninguém merece! Sabemos que, muitas vezes, as aulas de 
língua portuguesa têm se dedicado ao trabalho com a gramática normativa da lín-
gua e têm pouco valorizado as práticas de produção textual e de leitura de textos 
literários. Há inúmeras possibilidades para que isso aconteça, entre elas o tempo 
de dedicação do professor para preparar as aulas, a falta de clareza do papel que 
o texto pode ter na sala de aula, entre outros. Há casos em que essas práticas apa-
recem, mas aparecem fragmentadas em partes tratadas como distintas: gramática, 
produção textual e literatura. Mesmo assim, desses três fragmentos da disciplina, 
há uma tendência em priorizar a gramática e a produção textual, deixando a litera-
tura para um segundo plano ou, até mesmo, deixando de abordá-la. Diante de tal 
situação cabe-nos as indagações: O que é literatura? Qual a importância do texto 
literário numa aula de língua portuguesa?

Este trabalho foi produzido para refletir sobre essas questões e propor um 
trabalho significativo com o texto literário. Fundamentamo-nos, para tanto, nos 
conceitos de literatura propostos por Zappone e Wielewicki (2009) e Compagnon 
(2001), na reflexões sobre o papel da literatura em nossa sociedade defendido por  
Albuquerque Jr (2011), Candido (2004), Fiorin (2009) e Zilberman (1991) e nas obser-
vações sobre letramento literário proposto por Cosson (2014).
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O que é a literatura?

Os sentidos acerca do termo Literatura foram sendo construídos ao longo do 
tempo. Inicialmente, segundo Zappone e Wielewicki (2009), o termo era conside-
rado mais um atributo de um indivíduo que era capaz de ler e que havia realizado 
leituras. Literatura relacionava-se, portanto, à capacidade de ler e de possuir conhe-
cimento, erudição e ciência. Tratava-se de um termo que abarcava tanto o conhe-
cimento dos indivíduos sobre vários ramos do saber quanto o amplo conjunto de 
textos que propiciavam esse conhecimento. No século xVIII, se registraram as pri-
meiras mudanças do uso do termo literatura como “conhecimento”, “saber”, “erudi-
ção” para um uso diferente, agora relacionado à ideia de “gosto” ou “sensibilidade”, 
permanecendo ainda traços do significado anterior.

Nesse período, a literatura passa a considerar a expressão da criatividade hu-
mana, não bastando apenas que os textos fossem produzidos segundo o gosto vi-
gente. Com esse novo olhar sobre a literatura, percebe-se que ela passa de textos de 
“gosto” e “sensibilidade” a textos de caráter “imaginativo” e “criativo”. Mas nem todo 
texto imaginativo ainda poderia ser considerado literário, nem tudo que era belo se-
ria imaginativo. Essa imprecisão do termo gera novas dificuldades para a definição 
da literatura, pois o texto é um objeto de estudo cuja configuração é móvel em ra-
zão de seu caráter histórico e social. Para resolver esse problema formula-se, então, 
a partir do final do século XIX e início do século XX, um conjunto de características 
que corresponderiam a literariedade dos textos. Zappone e Wielewicki, apresentam 
algumas marcas textuais consideradas como características da literariedade:

1) a oposição da linguagem literária à linguagem comum, sendo a litera-
tura uma forma textual que coloca em primeiro plano a própria lingua-
gem, ou seja, há ênfase na função poética dessa linguagem; 2) a integra-
ção da linguagem como organização especial de palavras  e estruturas 
que estabelecem relações específicas  entre si, potencializando o sentido 
dos textos; 3) a distinção entre o caráter  referencial dos textos não-lite-
rários e o caráter ficcional dos textos literários, ou seja, a literatura abar-
caria textos que criam uma relação especial com o mundo: uma relação 
ficcional onde o mundo, os eventos e os seres evocados não precisam 
necessariamente, ser reais ou imaginados; 4) os textos literários teriam 
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um fim em si mesmos, pois ao colocar a própria linguagem em primeiro 
plano, estariam operando o seu caráter estético, que ocasionaria, por 
sua vez, o prazer nos receptores desse texto. (2009, p. 23)

Para Compagnon (2001) o fato de não existirem elementos linguísticos exclusi-
vamente literários, a literariedade não pode destinguir um uso literário de um uso 
não literário. Ele ainda afirma que

A literariedade (a desfamiliarização) não resulta da utilização de elemen-
tos linguísticos próprios, mas de uma organização diferente (por exem-
plo, mais densa, mais coerente, mais complexa) dos mesmos materiais 
linguísticos cotidianos. Em outras palavras, não é a metáfora em si que 
faria a literariedade de um texto, mas uma rede metafórica mais cer-
rada, a qual relegaria a segundo plano as outras funções linguísticas. 
(2001, p. 42)

A literatura não tem um tipo específico e particular de linguagem, embora pos-
samos perceber uma incidência maior de determinados elementos linguísticos. Um 
texto com uma linguagem puramente comum pode se apresentar como um texto 
de alto valor poético, em que, muito mais importante do que a presença das figuras 
de linguagem, as rimas, a métrica e a sonoridade seja percebido o olhar sobre algu-
ma experiência humana.

A literatura, em seu sentido mais restrito, seria a arte construída com palavras 
que possibilita acesso a conhecimentos de maneira muito singular em cada leitor. 
Trata-se da arte que humaniza o homem coisificado pelos contra valores da socie-
dade do consumo e da rapidez.  Para Candido (1995), a literatura desenvolve em 
nós a quota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e 
abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante. Seria a literatura, antes de tudo 
que foi dito, um direito de todos. Candido (2004) argumenta que a literatura é um 
fenômeno universal de todos os  tempos e lugares, inseparável dos seres humanos. 
Dessa forma,

Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar 
as vinte e quatro horas do dia sem alguns momentos de entrega ao uni-
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verso fabulado. O sonho assegura durante o sono a presença indispen-
sável deste universo, independentemente da nossa vontade. E durante 
a vigília a criação ficcional ou poética, que é a mola da literatura em 
todos os seus níveis e modalidades, está presente em cada um de nós, 
analfabeto ou erudito, como anedota, causo, história em quadrinhos, 
noticiário policial, canção popular, moda de viola, samba carnavalesco. 
Ela se manifesta desde o devaneio amoroso ou econômico no ônibus até 
a atenção  fixada na novela de televisão ou leitura corrida de um roman-
ce. (CANDIDO, 2004, p. 175)

Nos argumentos de Antonio Cândido há preocupação não apenas com o mate-
rial linguístico no texto literário, mas a presença de um leitor que aparece como um 
ser de direito, direito a sonhar, a se colocar na experiência do outro, de contar, de 
escutar. Um direito de se tornar a cada dia mais humano a partir do que a literatura 
pode lhe oferecer.

Por que ensinar literatura na escola?

A arte tem um fim em si mesma ou é um meio para alcançar outra finalidade? 
Essa sempre foi uma importante indagação e que sempre encontrou respostas di-
ferentes em cada época e sociedade em que foi feita.

Compagnon (2001) discorre acerca das possíveis funções da literatura afirman-
do, inicialmente, que a ela atribui-se a função de ensinar, pois há, a partir de suas 
obras, um conhecimento do mundo e dos homens propiciados pela experiência 
literária. Ela pode ainda apresentar questões que podem estar de acordo ou contra 
a sociedade, acompanhando-a ou precedendo-a. Um exemplo para perceber essa 
ideia é a constituição de nossa identidade nacional, na qual  literatura brasileira teve 
um papel importantíssimo.  Logo depois da independência do Brasil, os escritores 
se empenharam em um projeto de construção de uma cultura brasileira também 
independente, nesse projeto buscaram reconhecer e enaltecer nossa gente, nossa 
língua, nossos costumes e nossas diferenças regionais. O que podemos constatar 
com Fiorin (2009, 118-119),
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Os autores românticos, com especial destaque para Alencar, estiveram 
na linha de frente da construção da identidade nacional. Entre todos os 
livros de Alencar, o mais importante para determinar esse patrimônio 
identitário é, sem dúvida, O guarani. Nele determina-se a paisagem típi-
ca do Brasil (o espaço da eterna primavera, onde não ocorrem cataclis-
mos naturais, como furacões, tornados, terremotos etc.), a singularida-
de de sua língua, mas principalmente o casal ancestral dos brasileiros. 
Além disso, começa-se a elaborar um modelo explicativo da singulari-
dade da cultura brasileira, pois é essa especificidade que constituiria o 
Brasil como uma nação. Observe-se que se trata de uma autodescrição 
da cultura, que é, evidentemente, parcial. No entanto, ela é vista como 
uma explicação totalizante e real da cultura. (2009, p. 118-119).

Logo depois, essa necessidade de construção identitária do povo brasileiro 
passa a trilhar novos caminhos. É o que acontece com o romance de 30, no qual 
o regionalismo, especialmente o nordestino, é o mais importante. A publicação de 
A bagaceira (1928), de José Américo de Almeida e de O Quinze (1930), de Rachel de 
Queiroz apresentam uma nova fase da literatura. Fase de denúncia dos problemas 
da seca e da migração, dos problemas dos trabalhadores rurais, da miséria. Nos 
anos seguintes outros autores passam a explorar essas questões e a deixar mar-
cado a partir de então um olhar para essa região e a denominá-la de Nordeste. É 
o caso de Jorge Amado, José Lins do Rego e Graciliano Ramos; cujos temas estão 
relacionados ao cangaço, ao fanatismo religioso, ao coronelismo, à luta pela terra, à 
crise dos engenhos entre outros.

Na obra A invenção do Nordeste, Albuquerque Jr (2011) argumenta que o ele-
mento de integração do povo nesse todo regional seria o folclore, pois este apresen-
ta, no discurso tradicionalista, a função de disciplinar, de educar, de sensibilizar ba-
seando-se na perpetuação de costumes, hábitos e concepções; eliminando, assim, 
os traumas trazidos pelo conflito com a sociedade moderna. Contribuindo dessa 
maneira para a invenção de tradições que possibilitariam a perpetuação de estados 
de espírito. Albuquerque Jr (2011, 92-93) afirma:

Esta construção do Nordeste será feita por vários intelectuais e artistas 
em épocas também as mais variadas. Ela aparece desde Gilberto Freyre 
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e a ‘escola tradicionalista de Recife’, da qual participam autores como 
José Lins do Rego e Ascenso Ferreira, nas décadas de vinte e trinta, pas-
sando pela música de Luiz Gonzaga, Zé Dantas e Humberto Teixeira, a 
partir da década de quarenta, até a obra teatral de  Ariano Suassuana, 
iniciada na década de cinquenta. Pintores como Cícero Dias e Lula Car-
doso Ayres, o poeta Manuel Bandeira, os romancistas Rachel de Queiroz 
e José Américo de Almeida, embora guardem enormes diferenças entre 
si, possuem em comum esta visão de Nordeste e delas são construtores. 
(2011, p. 92-93).

A literatura contribui significativamente para que a realidade seja nomeada 
ideologicamente, inventada e questionada. Há quem ainda diga que a literatura não 
serve para nada, a não ser para que os estudantes possam se dar bem numa prova 
de um vestibular que a indique em seu processo seletivo, mas contra esse argumen-
to, vejamos o que diz Zilberman (1991).

O ensino de literatura não precisava de qualquer justificativa enquan-
to a escola secundária conservou a natureza humanista trazida de suas 
origens. Convertido em profissionalizante ou transformando-se numa 
aspiração para grupos sociais que, por várias razões, dificilmente chega-
rão à universidade, o segundo grau teve de redefinir suas expectativas 
em relação à presença da literatura no currículo. De um lado, porque o 
conhecimento da literatura não é propriamente profissionalizante: o alu-
no ao estudá-la, não adquire nenhum saber prático com o qual possa se 
manter financeiramente; logo, não se justifica enquanto “terminalidade”. 
De outro, os estudos literários não são fundamentais para o percurso 
acadêmico do universitário, a não ser que se dirija ao curso de letras; 
portanto, a “continuidade” não comparece. (1991, o. 134).

Essa possível inutilidade da literatura precisa ser negada, embora pareça difícil. 
Os textos literários são, antes de tudo, textos que no mínimo contribuem para o de-
senvolvimento da competência comunicativa dos estudantes. Esses textos também 
são importantes por contribuir para a construção dos conhecimentos de mundo 
dos estudantes para ajudá-los a desenvolver o hábito de realizar leituras críticas, 
identificando marcas ideológicas. Os indivíduos crescem intelectualmente com a 



647

XXVI Jornada do Gelne

literatura, desde que o professor tenha clara a sua contribuição e que não a trans-
forme em momento apenas de interpretação e resolução de exercícios de análise 
sintática ou quaisquer outros que não dê ao texto o seu verdadeiro valor. 

O estudo da literatura requer um adentrar no mundo da leitura e das repre-
sentações sociais do homem através da arte verbal. Isto apenas é possível com o 
contato direto com os textos, pois não adianta ler resumos, comentários, análises 
para ter um posicionamento próprio acerca das reflexões e dos valores trazidos e 
representados na obra. Precisamos pensar esse processo de leitura como uma ve-
reda de acesso ao “conhecimento do mundo e do ser”, como lembra Antônio Candi-
do (2004), uma vereda que, certamente, favorece a emancipação pessoal.

O letramento literário

Diante das indagações já levantadas sobre a função social dos textos literários 
e a importância da formação de leitores literários, cabe-nos agora refletir sobre 
como fazer isso na escola.

Antes, reflitamos sobre esse “novo” termo no campo da literatura: letramento. 
Para Kleiman (2005, p. 19) o letramento está relacionado aos usos da escrita em 
sociedade e com impacto da língua escrita na vida do homem. Portanto, o termo 
letramento refere-se ao conjunto de práticas de uso da escrita que vêm modifican-
do a sociedade, incluindo-se também as práticas escolares, pois estas se incluem 
naquela.

Para Soares (2014, p. 81) o conceito de letramento envolve um conjunto de 
fatores que variam de habilidades e conhecimentos individuais a práticas sociais 
e competências funcionais e, ainda, a valores ideológicos e metas políticas. Em se 
tratando de textos não-literários, o conceito de letramento parece mais fácil de ser 
compreendido e observado. Precisamos, antes de tudo, compreender que a litera-
tura cumpre um papel fundamental na escola e que deve ser exercida com o com-
promisso que todo saber exige. Para Cosson,

...o letramento literário é uma prática social e, como tal, responsabilida-
de da escola. A questão a ser enfrentada não é se a escola deve ou não 
escolarizar a literatura [...] mas sim como fazer essa escolarização sem 
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descaracterizá-la, sem transformá-la em um simulacro de si mesma que 
mais enga do que confirma seu poder de humanização. (2014, p. 23).

Muitos professores consideram que o trabalho com o texto literário poderia 
estar relacionado apenas ao ato de lê-lo. Mas a simples leitura de um texto literário 
não dá conta do que se propõe com a escolarização da literatura, a leitura precisa 
mexer, precisa considerar o que o texto fez mudar, confirmar ou repensar em quem 
leu e, também, produzir para colocar-se no outro lado da conversa, o autor. Cosson 
continua sua reflexão sobre o que é preciso para estudar o texto literário na escola 
afirmando que

É preciso estar aberto à multiplicidade do mundo eà capacidade da pa-
lavra de dizê-lo para que a atividade da leitura seja significativa. Abrir-se 
ao outro para compreendê-lo, ainda que isso não implique aceita-lo, é 
o gesto essencialmente solidário exigido pela leitura de qualquer texto. 
(2014, p. 27).

Assim como com o trabalho com os textos não-literários, o bom leitor precisa 
relacionar o que lê ao mundo que o cerca. É dessa maneira que a leitura deixa de ser 
um ato individual e passa a ser coletivo e, acima de tudo, solidário. Compreender o 
que determinados textos propõem de reflexão sobre o mundo é também refutar o 
que se apresenta no texto, construindo assim diálogos entre saberes.

Leitura literária: o livro na sala de aula

Normalmente, os livros que são propostos para leitura em sala de aula são 
aqueles que os professores já leram, se identificaram ou os que a biblioteca da esco-
la dispõe. Há sempre juízos de valores sobre que livro é realmente interessante para 
ser indicado aos alunos, principalmente os alunos dos anos finais do ensino funda-
mental. Normalmente, esses alunos tiveram pouco contato com a literatura e estão 
“antenados” com os gêneros textuais relacionados às tecnologias e às redes sociais.

O mais sensato é não priorizar os livros considerados cânones da nossa lite-
ratura, nem tampouco excluí-los, apresentar livros que apresentem temáticas que 
sejam desafiadoras e incitem a curiosidade dos alunos.
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A proposta que se apresenta neste artigo é um trabalho com texto dramático 
no 8º ano do ensino fundamental. Trata-se da peça O santo e a porca, de Ariano 
Suassuna, que conta a história de um velho avarento devoto de Santo Antonio que 
tem um costume antigo de guardar dinheiro dentro da imagem do santo.

Para a leitura da obra, o trabalho foi organizado considerando a proposta da 
Sequência Básica, organizada por Rildo Cosson (2014). A sequência básica do letra-
mento literário na escola é constituída por quatro passos: motivação, introdução, 
leitura e interpretação. Acrescentou-se aqui um quinto passo relacionado à produ-
ção de texto do gênero estudado.

Motivação

Conversa com os alunos sobre as crenças nos santos relacionados às festas 
juninas. Quais são os principais santos homenageados durante o mês de junho e 
qual o sentido de cada um para as festas religiosas. Aprofundamento da conversa 
acerca de Santo Antônio e das simpatias realizadas pelas pessoas que creem em 
sua capacidade de realizar o sonho de casar-se. Perguntas sobre o conhecimento de 
alguma simpatia e socializar com a turma.

Introdução

Durante a introdução, propõe-se a apresentação do autor e da obra para que 
haja em seguida uma boa motivação e mais contextualizada em relação ao texto 
que será trabalhado.

Autor

Ariano Suassuna é um dos grandes nomes da cultura nordestina. Exaltado 
principalmente pela atuação no teatro brasileiro, o escritor, dramaturgo e poeta 
fundou o Movimento Armorial nos anos 70, que tinha como objetivo utilizar a cultu-
ra popular para formar uma arte erudita. Além de teatrólogo, Suassuna é professor, 
romancista e advogado.
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Sua obra mais conhecida é O	Auto	da	Compadecida, que foi adaptada para o 
cinema em 2000. Entre suas obras mais conhecidas podemos citar, além de O Auto 
da	Compadecida	(1955), A	farsa	da	boa	preguiça (1960), Romance	D’A	Pedra	do	Reino	e	
o	Príncipe	do	Vai-e-volta (1971), e O	Santo	e	a	Porca (1957).

Ariano Suassuna faleceu em 2014 em decorrência de um AVC (Acidente Vascu-
lar Cerebral).

Obra

O	Santo	e	a	Porca é uma peça teatral, do gênero comédia, escrita em 1957, abor-
dando o tema da avareza. É uma comédia em três atos. Aproxima-se da literatura 
de cordel e dos folguedos populares do Nordeste. Na trama, narra-se a história de 
um velho avarento conhecido por Euricão Árabe. Euricão é devoto de Santo Antônio 
e esconde em sua casa uma porca cheia de dinheiro. Em torno desse dinheiro e do 
santo é que se desenvolvem as ações que nos fazem refletir sobre interesses, esper-
teza, amizades, amores e avareza.

Após a apresentação do autor e da obra, a exibição de trecho do 1º Ato gravado 
pela Companhia Teatral Robattini disponível em https://www.youtube.com/watch?-
v=-xJ69uyrxxM, para iniciar a leitura da obra.

Leitura

Leitura coletiva da obra, em que, alunos fazem leitura das falas das persona-
gens. O ideal é que essas leituras sejam feitas primeiramente em ambiente extra-
sala para que na sala, ela seja feita da maneira mais expressiva possível. As leituras 
serão apresentadas por atos. 

Interpretação

Após cada ato, coletivamente, será feita uma conversa de compreensão da tra-
ma e de cada personagem. Os grupos precisarão externalizar a leitura por meio da 
produção de textos que apresentem as personagens e seus papeis na trama.



651

XXVI Jornada do Gelne

Além da apresentação desses dados, as reflexões acerca dos comportamentos 
e dos valores sociais que aparecem precisarão ser apresentados. Espera-se que os 
alunos percebam as relações de poder onde há os oprimidos e os opressores e que 
esses lugares sociais mudam de um contexto para outro, percebam que há nas re-
lações das personagens interesses individuais e coletivos, a presença da esperteza 
das personagens desprestigiadas socialmente para conquistar a sobrevivência.

Proposta de produção do gênero

A trama se desenvolve em torno de um jantar de negociação articulado pela 
empregada da casa, Caroba, e esse jantar não aparece nos atos. Há entre o segundo 
e o terceiro atos um intervalo no qual se considera que houve o jantar. A proposta 
aqui é que os alunos produzam um ato em que mostrem as conversas que ocorre-
ram durante o jantar, considerando as características essências das personagens 
bem como todos os conflitos e interesses já percebidos durante as leituras. O novo 
ato precisará ser publicado na fanpage da turma “Além dos muros” para socializar 
com o restante da comunidade.

Considerações	finais

A prática do ensino de literatura não tem uma fórmula, necessita de metodo-
logias específicas para casa situação, para cada turma e, que seja assegurado aos 
alunos esse direito. As obras, sejam quais forem, sempre poderão sensibilizar para 
questionamentos e reflexões acerca de nossas experiências como leitores e como 
pessoas que precisam se comunicar o tempo todo com o mundo. Diante da nega-
ção da literatura no ensino fundamental, atribuindo-lhe um valor de pretexto para 
outros estudos, é importante a tomada de consciência da importância desse tipo de 
atividade em sala de aula.

Procurando entender porque que a literatura tem tido um lugar secundário na 
sala de aula, conclui-se que é preciso refletir sobre diversas questões, entre elas: a 
formação dos professores, sobre os projetos políticos pedagógicos das escolas, a 
literatura nos currículos entre outras.
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Sem idealização de experiências com leitura literária como um modelo a ser 
seguido, levantou-se aqui apenas reflexões acerca das possibilidades e dos desafios 
para o trabalho do letramento literário. Por mais que se tenha as melhores inten-
ções, as melhores formações e as mais diversas metodologias, o êxito nem sempre 
estará garantido. O mais importante é perceber se os alunos conseguiram fazer 
uma boa reflexão acerca da obra, se conseguiram relacionar com a vida prática, a 
partir do que a obra propôs, e se a obra sensibilizou o mínimo possível para o de-
senvolvimento do gosto pela leitura do texto literário.

Referências

ALBUQUERQUE JR, D. M. de. A	invenção	do	nordeste	e	outras	artes. 5ed. São Paulo: Cortez, 2011.
CÂNDIDO, A. O direito à literatura. In: Vários	escritos. 3ed. São Paulo: Duas Cidades, 1995.
COMPAGNON, A. O demônio da teoria: literatura e senso comum. Tradução de Cleonice Paes 
Barreto Mourão e Consuelo Fortes Santiago. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001.
COSSON, Rildo. Letramento	literário: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2014.
FIORIN, J. L. A construção da identidade nacional brasileira. Bakhtiniana, São Paulo, v1, n1, p. 
115-126, 1º sem 2009.
KLEIMAN, Angela B. Preciso	“ensinar”	o	letramento? Não basta ensinar a ler e escrever? Cefiel/
IEL/Unicamp, 2005.
SOARES, Magda. Letramento: um tema de três gêneros. 3ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 
2014.
ZAPPONE, M.H. Y.; WIELEWICKI, V. H. G. Afinal, o que é literatura? In: BONNICI, Thomas; ZOLIN, 
Lúcia Osana. Teoria	literária. Maringá: UEM, 2009.
ZILBERMAN, R. A leitura e o ensino de literatura. São Paulo: Contexto, 1991.



653

SimPóSio TEmáTiCo

NOTAS DE CAMPO: UM OLhAR À PRÁTICA DOCENTE 
DO PROFESSOR PESQUISADOR

ALANA DRIzIÊ GONzATTI DOS SANTOS (UFRN)
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA (UFRN)

Notas iniciais

O espaço escolar é, notadamente, um local privilegiado para as pesquisas qua-
litativas, tendo sido foco de várias investigações da atualidade (BORTONI-RICARDO, 
2013) devido à rica natureza de práticas (materiais, relações interpessoais, gêneros 
etc) nele presentes. Questões polêmicas, entretanto, têm surgido em meio a esses 
trabalhos: o artigo “‘É	pesquisa,	é?	Ah,	não	quero,	não,	bem!’	Sobre	pesquisa	acadêmica	
e	sua	relação	com	a	prática	do	professor	de	línguas” (TELLES, 2002) levanta a relação – 
muitas vezes, desigual – estabelecida entre professor e pesquisador.

Há [...] uma dimensão ética de alguns pesquisadores da educação que 
invadem as salas de aulas com a parafernália de suas câmeras de vídeo, 
microfones, gravadores, questionários, tabelas de observação e tentam 
estudar o professor, seus alunos e suas didáticas, “pensando” que co-
letam dados válidos a respeito da prática pedagógica do professor. Em 
seguida, saem para escrever suas dissertações de Mestrado ou teses de 
Doutoramento sem retornarem à instituição escolar para partilharem 
os resultados do estudo com aqueles outros profissionais que contribu-
íram para sua realização. (TELLES, 2002, p. 3)

Nesse sentido, consideramos que o vínculo com a Linguística Aplicada, área 
preocupada com o compromisso com a sociedade (LEFFA, 2001), possa ser uma al-
ternativa para que o trabalho de pesquisa na escola seja, de fato, engajado e impac-
tador e, a partir deste olhar, possamos desenvolver um trabalho colaborativo entre 
a escola e a universidade que não perpetue silenciamentos (KEY, 1998).
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Tal relação pôde ser estabelecida, em nosso trabalho, pois ele decorre do proje-
to “O habitus	de estudar: construtor de uma nova realidade na região metropolitana 
de Natal” (CAPES/OBEDUC/UFRN) e do programa “Letramentos e políticas públicas: 
a família na escola” (MEC/PROExT/UFRN), ações que possibilitaram a inserção da 
universidade na escola em trabalhos de equipe com professores de sala de aula. As-
sim, tanto o pesquisador agiu como professor, realizando um trabalho colaborativo 
em sala de aula, como o professor portou-se como pesquisador da própria prática, 
uma relação em que ambos produzem conhecimento.

O conceito de professor	pesquisador é novo e envolve “criar o hábito de inves-
tigar seu próprio trabalho pedagógico, visando identificar a melhor forma de apre-
sentar um assunto ou tópico em sala de aula e acompanhar o processo de aprendi-
zagem dos alunos.” (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 45).

Uma forma de realizar este trabalho investigativo é utilizando as notas de cam-
po, consagradas entre as pesquisas etnográficas como descrições de experiências 
engajadas de um pesquisador, as quais podem promover uma visão particular de 
ações realizadas em algum contexto.

Nesse sentido, ao propormos sua adoção pelo professor sobre a própria prá-
tica docente, buscamos discutir	as	percepções	da	professora	pesquisadora	acerca	dos	
eventos	de	letramento	mobilizados, a partir de 1) rememorar	os	projetos	de	letramento	
desenvolvidos 2) dar	voz	à	reflexão	pessoal	da	professora	acerca	da	relação	escola-famí-
lia-comunidade 3) ressaltar	os	impactos	das	práticas	de	leitura	e	escrita	observados	pela	
comunidade escolar.

Tais movimentos foram realizados a partir da implementação de um programa 
de letramento familiar, com duração de um ano letivo (2014), no qual a pesquisado-
ra e a professora pesquisadora realizaram ações em sala de aula com alunos do pri-
meiro ano do ensino fundamental e seus familiares, situados em uma escola pública 
da capital potiguar. Todas as ações foram documentadas, por ambas, em notas de 
campo, que serão exploradas nesse artigo.

Os estudos de letramento 

Embasamos o trabalho, teoricamente, nos estudos de letramento como prática 
social (STREET, 1984; McLAREN, 1988; BARTON & HAMILTON, 1993; KLEIMAN, 1995, 
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2000). Nesse sentido, consideramos, conforme Oliveira (2010), que as práticas de 
leitura e escrita se referem a domínios e estão inseridas em instituições sociais, re-
lações de poder e situações históricas particulares existentes no círculo social.

Um contexto dominante de uso dos letramentos é o escolar, visto que neste 
domínio o uso de gêneros articula fortemente os saberes entre as relações sociais 
estabelecidas; entretanto, nossa concepção de letramento é mais abrangente e po-
deria ser relacionada a quaisquer contextos nos quais circulem as práticas de leitura 
e escrita, por exemplo, na esfera laboral, familiar, comunitária, religiosa, publicitária, 
midiática, entre outras.

Ao inserirmos essa concepção social às práticas de ensino, há outro conceito 
que é mobilizado: o de projetos	de	letramento. Uma alternativa engajada e preocupa-
da em promover mudanças e empoderamento no contexto em que é realizado, o 
projeto de letramento pode ser definido como:

Um conjunto de atividades que se origina de um interesse real na vida 
dos alunos e cuja realização envolve o uso da escrita, isto é, a leitura de 
textos que, de fato, circulam na sociedade e a produção de textos que 
serão lidos, em um trabalho coletivo de alunos e professor, cada um se-
gundo sua capacidade. (KLEIMAN, 2000, p. 238)

A preocupação com a finalidade dos gêneros mobilizados (o ensino com gêne-
ros, proposto por Oliveira, 2008) fez com que trouxéssemos esse encaminhamento 
teórico ao trabalho, visto que tanto o programa de letramento familiar realizado 
quanto as notas de campo escritas pela professora pesquisadora foram propostos 
de modo a provocar mudanças no contexto situado; em relação às notas, enfoque 
deste artigo, sua finalidade está em promover reflexões acerca do trabalho em sala 
de aula.

Caminhos metodológicos

Nossas questões metodológicas se inserem no paradigma qualitativo de pes-
quisa (ERICKSON, 1990; BORTONI-RICARDO, 2008), caracterizando-se como um mé-
todo engajado com a realidade social pesquisada, ou seja, preocupado com a situ-
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cionalidade. Tal detalhamento proporciona um trabalho de contato mais direto com 
os colaboradores do contexto, conforme a proposta que assumimos. Nesse sentido, 
mais especificamente, elencamos a abordagem etnográfica crítica (MOITA LOPES, 
1993; THOMAS, 1993; HEATH & STREET, 2008) como caminho para construirmos 
recursos de fortalecimento à realidade específica estudada.

Compreendemos, conforme pesquisadores da área, que “a linguagem [é] en-
tendida, então, como um fenômeno social que implica relações de poder e mu-
dança” (THOMAS, 1993, p.7) e, por isso, elencamos como principal instrumental da 
pesquisa as notas de campo (EMERSON, R. M.; FRETZ, R. I.; SHAW, L. L., 1995) da 
professora pesquisadora, visto que “esse registro sistemático promove, além da or-
ganização das ações, uma visão particular de determinadas situações” (SANTOS, 
2015, p. 44).

Em relação ao contexto da pesquisa, ela situou-se na Escola Municipal Profes-
sor Ulisses de Góis, durante o ano letivo de 2014, inserida, mais especificamente, 
em uma sala de aula de primeiro ano do ensino fundamental, com colaboração 
da professora da turma, além de equipe escolar, quinze alunos e seus familiares. 
Elaboramos, de forma colaborativa, um programa de letramento familiar, nomea-
do “Engajando famílias na escola”, constituído de trinta ações nas quais realizamos 
atividades entre todos os colaboradores, com enfoque em práticas de letramento, 
para a construção de três jornais eletrônicos (nomeados, pela turma, Jornal	Flor). 
Este trabalho teve como produto a dissertação “Programa ‘Engajando famílias na 
escola’:	estratégias,	possibilidades	e	desafios”	(2015).	Durante	todo	o	período	
de ações, a pesquisadora e a professora pesquisadora escreveram notas de 
campo referentes às atividades.

Por fins de análise, organizamos nossos objetivos, já apresentados, em ques-
tões de pesquisa: Que	projetos	de	letramento	foram	desenvolvidos?, a ser respondida a 
partir da categoria projetos de letramento; O	que	diz	a	professora	acerca	da	relação	
escola-família-comunidade?, analisada sob o viés da voz da professora; e Quais fo-
ram	os	impactos	das	práticas	de	leitura	e	escrita	observados	pela	comunidade	escolar?, 
relacionada à categoria impactos.
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Percepções da professora pesquisadora

O documento das notas de campo da professora pesquisadora contou, no total, 
com 10 (dez) páginas de textos e imagens representantes das nossas ações. Confor-
me as categorias já apresentadas, mostramos, a seguir, o Quadro 1, no qual coloca-
mos 15 (quinze) trechos das notas de campo da professora pesquisadora. As nume-
rações serão utilizadas como forma de situar o leitor durante as análises seguintes.

Quadro 01. Percepções da professora pesquisadora.

Impactos

I: “O	ano	letivo	de	2014	na	Escola	Municipal	Prof.	Ulisses	de	Góis,	na	sala	do	1º	
ano	A,	do	Ensino	Fundamental	foi	de	uma	riqueza	incomparável,	pois	aconte-
ceram	vivências	nas	aprendizagens	dos	alunos	nas	áreas	da	Língua	Portugue-
sa	e	da	Matemática. [...]”

A voz da 
professora

II:	“A	turma	é	receptiva	para	receber	as	aprendizagens	que	lhe	são	oferecidas,	
é	interessada	pelas	aulas	dinâmicas	e	atrativas,	gosta	muito	do	espaço	da	
biblioteca,	onde	são	realizadas	contação	de	histórias,	leituras	individuais	de	li-
vros	infantis	e	levam	livros	para	leitura	em	casa.	Adoram	também	das	aulas	de	
informática,	pois	desenvolvem	atividades	de	formação	de	palavras,	desenhos,	
pinturas,	jogos	e	brincadeiras	diversas	e	na	sala	de	vídeo	gostam	muito	das	
exibições	de	filmes	infantis	e	dos	musicais,	onde	cantam	e	se	alegram	muito.	A	
sala	de	aula	é	alegre,	pois	se	desenvolvem	muitas	atividades	individuais	e	cole-
tivas,	cantam-se	cantigas	infantis,	ouvem-se	músicas,	realizam-se	brincadeiras	
coletivas	e	jogos	educativos.	As	atividades	escolares	de	sala	de	aula	são	reali-
zadas	em	sua	totalidade,	enquanto	as	atividades	de	casa	são	realizadas	50%,	
dificultando	o	processo	de	aprendizagem,	pois	se	considera	que	as	atividades	
de	casa	reforçam	as	aprendizagens	adquiridas	em	sala	de	aula.	80%	dos	alu-
nos	da	turma	frequenta	regularmente	as	aulas	e	20%	tem	frequência	irregular,	
ocasionalmente	comparecendo	às	aulas	e,	por	isso,	normalmente	estando	à	
parte	das	atividades	realizadas	com	relação	ao	Projeto	e	ao	próprio	processo	
de	alfabetização.	Para	o	desenvolvimento	da	aprendizagem	são	realizadas	ati-
vidades	dentro	do	processo	de	alfabetização	e	letramento,	trabalhando	com	os	
vários	gêneros	textuais,	produção	de	textos	coletivos,	tarefas	individuais	sobre	
os	vários	suportes	da	linguagem	oral	e	escrita.” 

Impactos III: “O	jornal	eletrônico	deu	suporte	ao	ensino	contextualizado,	direcionando-o	
para	a	mobilização	familiar,	social	e	comunitária.”

A voz da 
professora

IV: “Mapeando	a	situação	da	escola,	as	famílias	na	sua	grande	maioria	aten-
dem	as	expectativas	da	escola,	colaboram	e	participam	das	reuniões,	dos	
eventos	e	dos	projetos	escolares.	Entretanto	algumas	famílias	não	participam	
da	vida	escolar	dos	seus	filhos	e	com	isso	se	percebe	dificuldades	na	caminha-
da,	contribuindo	para	o	fracasso	escolar.”
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A voz da 
professora
/ Impactos

V: “Juntas,	família	e	escola,	vão	ensinando	valores	importantes	para	o	desen-
volvimento	integral	dos	filhos/alunos,	como:	ética,	cidadania,	solidariedade,	
respeito	ao	próximo,	autoestima,	respeito	ao	meio	ambiente,	enfim,	conheci-
mentos	que	favorecem	ao	filho/aluno	a	ser	um	adulto	flexível,	que	saiba	resol-
ver	problemas,	que	esteja	aberto	ao	diálogo,	que	encare	as	mudanças	que	o	
mundo	vai	lhe	impor,	com	muita	responsabilidade	e	sabedoria,	pois	o	primeiro	
grupo	com	quem	o	filho/aluno	ao	nascer	tem	contato	é	a	família,	e	é	através	
dela	que	adquire	seus	hábitos,	suas	regras,	seu	modo	de	viver,	incluindo	aí	a	
sua	educação.”

Projetos de 
letramento

VI: “A	primeira	matéria	foram	entrevistas	feitas	pelas	professoras	Cascia	e	Ala-
na,	onde	os	alunos	responderam	perguntas	sobre	sua	história	de	vida	e	como	
pensam	sobre	a	sua	vida	amanhã,	todos	os	textos	ficaram	lindos	e	os	alunos	
se	sentiram	felizes	e	foi	um	momento	de	troca	de	experiências	e	mais	conheci-
mentos sobre cada aluno.”

Projetos de 
letramento

VII: “Foi	organizado	um	espaço	na	escola	para	a	gravação	das	falas	dos	alunos	
e	familiares,	para	nossa	alegria	os	resultados	foram	alem	do	que	esperáva-
mos,	pois	houve	a	produção	de	reportagens	com	os	alunos	e	pais	contando	
um	pouco	sobre	onde	moram”

Projetos de 
letramento

VIII: “Esse	momento	foi	muito	interessante	para	os	alunos	e	familiares,	a	
professora	Alana	foi	responsável	pelas	informações	sobre	os	espaços	durante	
o	city	tour	pela	UFRN.	Os	familiares	não	conheciam	a	instituição	e	acharam	
importante	a	visita	e	foi	feito	um	paralelo	entre	a	UFRN	e	a	ESCOLA	onde	os	
alunos	estudam,	como	por	exemplo:	o	tamanho	de	cada	lugar,	quem	é	respon-
sável	(	diretora	/	reitora),	os	espaços	usados	pelos	alunos	na	UFRN	e	na	EM-
PUG.	Todos	ficaram	encantados	e	os	familiares	ao	final	da	visitação	disseram	
que	gostariam	que	seus	filhos	estudassem	na	UFRN.”

Projetos de 
letramento

Ix: “Antes	da	arrumação	da	exposição	os	alunos	falaram	o	objeto	que	trou-
xeram	e	o	que	a	vovó	ou	vovô	falou	sobre	esse	objeto.	Sentimos	que	os	avós	
ficaram	interessados	em	participarem	dessa	atividade.	Realizamos	também	
a	confecção	de	um	cartão	e	de	uma	cartinha	para	os	avós	e	solicitamos	que	
eles	respondessem	as	cartinhas,	foi	muito	bacana	essa	partilha,	pois	os	alunos	
foram	os	responsáveis	de	levar	e	trazer	esse	material.	Muitas	respostas	cari-
nhosas	e	os	avós	ficaram	felizes.”

A voz da 
professora

x: “[...] o	‘Dia	dos	Pais’	e	essa	data	as	crianças	valorizam,	pois	os	pais	represen-
tam	muito	para	elas,	mesmo	que	muitas	crianças	não	tem	a	presença	paterna	
em	casa,	mais	sentem	que	essa	pessoa	faz	parte	da	família.”
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Projetos de 
letramento

xI: “Conversamos	com	os	alunos	e	para	fortalecer	o	trabalho	literário	que	os	
alunos	realizam	na	escola,	foi	decido	que	eles	iriam	a	biblioteca	para	escolher	
um	livro	infantil	para	levar	para	casa	e	junto	com	os	pais	leriam	e	fariam	um	
resumo	para	trazer	para	escola.	Os	alunos	ficaram	muito	interessados	nessa	
atividade,	pois	dissemos	que	todos	os	resumos	seriam	colocados	no	Jornal	Flor,	
foi	uma	euforia	geral,	pois	envolvemos	também	a	professora	da	biblioteca	e	
ela	deu	grande	apoio	na	escolha	dos	livros	junto	aos	alunos.”

Impactos
xII: “O	Jornal	Flor	é	um	veículo	de	comunicação	que	interage	com	os	todos	os	
segmentos da cultura e da literatura.”

A voz da 
professora

xIII: “Com	a	colaboração	das	famílias	as	atividades	ficaram	mais	completas	e	
os	alunos	sentiam	esse	apoio.”

Projetos de 
letramento
/ A voz da 
professora
/ Impactos

xIV: “As	atividades	vivenciadas	na	sala	do	1º	ano	A	através	do	Projeto	“O	Habi-
tus	de	Estudar”	não	se	restringe	aos	eventos	realizados	na	escola	ou	fora	dela,	
realizamos	trabalhos	com	os	gêneros	literários	com	a	participação	dos	alunos	
e	das	famílias	e	a	Coluna	Literária	“Era	uma	vez”	e	a	Coluna	Social	com	as	“His-
tórias	colaborativas”	fez	relembrar	as	histórias	de	vida	das	famílias.	Histórias	
lindas	e	cheias	de	emoção.	Tem	relatos	que	falam	sobre:	Aniversário	com	a	
família...,	Churrasco	em	família...,	Passeio	ao	Parque	das	Dunas...,	Minha	fa-
mília...,	Uma	mãe	que	precisa	trabalhar	fora...,	Minha	vida...	e	outras	histórias	
incríveis	e	marcantes,	onde	se	não	fosse	essa	atividade	talvez	eu	(Profª	Cascia)	
nunca	tenha	tido	essa	oportunidade	de	conhecer	mais	de	perto	um	pouco	da	
intimidade das famílias dos meus alunos. O bacana é que a forma como foi 
conduzida	a	atividade	levou	as	famílias	a	se	sentirem	a	vontade	para	partilhar	
conosco	essas	histórias	maravilhosas.	Após	as	famílias	encaminharem	as	his-
tórias	fizemos	com	os	alunos	um	momento	de	partilha,	isto	é,	lemos	para	eles	
as	histórias	e	eles	ficaram	encantados	com	os	relatos.	Isto	é	o	que	entendo	que	
seja	o	verdadeiro	trabalho	sobre	‘O	letramento	familiar’.”

Impactos

xV: “Participar	do	Projeto	‘O	Habitus	de	Estudar’	no	ano	de	2014	foi	muito	
importante	para	minha	vida	pessoal	e	profissional.	Agradeço	a	todos	que	
compõe	o	projeto,	a	equipe	da	Escola	Municipal	Prof.	Ulisses	de	Góis,	as	pesso-
as	que	comentaram	no	site	do	Jornal	Flor,	as	famílias	e	em	especial	aos	alunos	
que	foram	os	colaboradores	diretos	de	todo	nosso	trabalho.	Agradecimento	
carinhoso	as	bolsistas	Alana	e	Daiane	que	foram	responsáveis	pelas	ações	de-
senvolvidas	dentro	e	fora	da	sala	de	aula.	AMIGA	ALANA,	MUITO	OBRIGADA!” 

Fonte: Programa Engajando famílias na escola. Notas de Campo da professora pesquisadora.

No que concerne aos projetos de letramento desenvolvidos, retomamos o Jor-
nal Eletrônico, constante nos relatos III e xII da professora pesquisadora, como cru-
cial para o desenvolvimento das ações e instrumento que “deu	 suporte	ao	ensino	
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contextualizado,	direcionando-o	para	a	mobilização	familiar,	social	e	comunitária”. Ele 
foi o suporte que fez com que todos os gêneros produzidos pela comunidade de co-
laboradores pudessem circular pela sociedade a partir da plataforma online, o site, o 
qual contou com, durante a realização do programa, 4.448 (quatro mil quatrocentos 
e quarenta e oito) visualizações, e findou tornando-se um e-book.

Imagem 01. Visualização do site Jornal Flor.
Fonte: www.jornalflor.com. Acesso 12 Dez 2015.

Esse movimento suscitou maior envolvimento e interesse, principalmente por 
parte dos alunos, facilitou o contato de outras esferas com as produções do progra-
ma e propiciou a possibilidade de vários projetos de letramento estarem inseridos 
em seu conteúdo.

O primeiro projeto inserido em nosso jornal, constante no relato VI, relacionou-
se à história de vida dos colaboradores. Pensamos que essa apresentação seria de 
relevância ao programa, com vistas a dar empoderamento aos colaboradores, pois 
caracterizou autoria aos gêneros desenvolvidos em nossas ações, trazendo a inser-
ção efetiva da comunidade ao programa.

Além disso, conforme o relato VII, apresentamos, em formato de reportagem, 
o bairro em que os alunos moram e a escola está situada, a partir de gravações 
de vídeo com os alunos e entrevistas escritas aos familiares, momento rico para 
caracterização da comunidade e para o questionamento sobre problemas diários 
enfrentados por ela.

Outro projeto de letramento desenvolvido (ver relato VIII) foi o passeio à Uni-
versidade, o qual gerou uma notícia e relatos colaborativos da visita. Conforme a 
professora, “[...] os	familiares	não	conheciam	a	instituição	e	acharam	importante	a	visi-

http://www.jornalflor.com
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ta	e	foi	feito	um	paralelo	entre	a	UFRN	e	a	ESCOLA	[...]”, tendo sido, assim, um momento 
de reflexão sobre o ensino e o futuro das crianças.

Houve, também, momentos dedicados a datas comemorativas do calendário, 
como dia dos pais (x), das mães e dos avós (Ix). Nessas ações, pudemos compreen-
der um pouco mais acerca da organização familiar dos alunos e os familiares estive-
ram mais presentes, sentindo-se homenageados, no projeto, a partir da feitura de 
cartões, exposição de objetos da família, entre outros.

Ainda, um projeto de letramento muito relevante ao programa foi voltado à 
literatura (relatos xI e xIV), movimento em que procuramos levar a leitura para a 
casa dos alunos, a partir da escolha de livros da biblioteca da escola para ler em 
casa e fazer resumos colaborativos; ademais, após os colaboradores vivenciarem 
o momento de leitura, pedimos que realizassem uma história literária colaborativa 
de acordo com suas memórias ou com os livros que tinham lido, movimento que foi 
muito comentado nas impressões da docente.

Em relação à voz	da	professora, percebemos, inicialmente (relatos II e IV), seus 
comentários em relação à turma de alunos, a rotina da escola, o processo de alfa-
betização e as famílias, evocando fatores positivos (ambiente alegre, diversidade de 
atividades propostas, boa participação dos alunos em sala de aula e da maioria das 
famílias na escola etc) e negativos (frequência irregular de alguns alunos e pouca 
feitura de atividades de casa sendo os principais). É importante reforçar que “[...] 
algumas	famílias	não	participam	da	vida	escolar	dos	seus	filhos	e	com	isso	se	percebe	
dificuldades	na	caminhada,	contribuindo	para	o	fracasso	escolar.”.

Com isso, percebemos que a escola, na voz de sua docente, reconhece que o 
trabalho educacional não é feito de forma isolada. Nos relatos V e xIII, a professora 
comenta que o ensino de valores deve ser feito de forma colaborativa, não sendo, 
apenas, função da escola; a relação escola-família-comunidade, assim, é intrínseca 
ao espaço escolar. Nesse sentido, em relação às atividades realizadas em nosso pro-
grama, a docente diz que “Com	a	colaboração	das	famílias	as	atividades	ficaram	mais	
completas	e	os	alunos	sentiam	esse	apoio”. Tais valorações da docente em relação ao 
programa reforçaram nossos referenciais, fortaleceram nossas ações e trouxeram 
o apoio da escola ao que vinha sendo desenvolvido.

Outra nota pertinente realizada pela professora diz respeito ao engajamento 
família e escola com o nosso programa; acerca do projeto de letramento literário, 
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ela afirmou que “se	não	fosse	essa	atividade	talvez	eu	(Profª	Cascia)	nunca	tenha	tido	
essa	oportunidade	de	conhecer	mais	de	perto	um	pouco	da	intimidade	das	famílias	dos	
meus alunos.”. Isso mostra que, além das contribuições para os alunos e a família 
que um programa de letramento familiar pode acarretar, a equipe escolar pode 
aproveitá-lo para conhecer mais de seus alunos e de sua comunidade, realizando, 
assim, um trabalho mais situado.

Os impactos descritos, dessa forma, dizem respeito a “mobilização familiar, 
social e comunitária” (relato III) percebida pela docente, visto que não somente a 
escola se abriu para a participação familiar, como também representantes da uni-
versidade e de outros meios da comunidade inserida estiveram colaborando com as 
ações dentro e fora do espaço escolar.

Na esfera educacional, percebemos que houve impactos na ação docente, con-
forme o relato xV “Participar	do	Projeto	‘O	Habitus	de	Estudar’	no	ano	de	2014	foi	muito	
importante	para	minha	vida	pessoal	e	profissional.”. Esse fruto é relevante para que a 
escola se mobilize para novas práticas nas quais a família seja vista como parte do 
processo educativo.

Na esfera familiar, a professora comentou que (xIV) “O bacana é que a forma 
como	foi	conduzida	a	atividade	levou	as	famílias	a	se	sentirem	a	vontade	para	partilhar	
conosco	essas	histórias	maravilhosas.	 [...]	 Isto	é	o	que	entendo	que	 seja	o	 verdadeiro	
trabalho	sobre	‘O	letramento	familiar’.”. Nesse sentido, vemos que a mobilização em 
nosso programa foi feita por todos os colaboradores de forma positiva, tanto den-
tro como fora da escola. Nossas ações puderam ser parte, também, da rotina em 
casa das crianças, a partir da leitura de livros e da escrita colaborativa, e isso se 
mostra como uma mudança nas práticas de letramento e em sua valorização pelas 
famílias colaboradoras.

Na esfera acadêmica, vemos que trabalhos de letramento familiar amparam as 
ações já existentes nesse âmbito e servem como referencial para que outros pro-
gramas possam ser executados e estudados, assim como mostram que as parcerias 
entre escola e universidade podem ter resultados exitosos para ambos os âmbitos.
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Notas	finais

De acordo com as notas de campo da professora pesquisadora, o programa 
desenvolveu projetos de letramento voltados para a literatura, a valorização da edu-
cação e da comunidade, assim como sobre a família, de modo a reunir entre os 
colaboradores equipe escolar, famílias, alunos e outros membros da comunidade.

Nesse sentido, a professora observou a importância de conhecer a história dos 
alunos e, também, de ter a participação efetiva das famílias nas ações educacionais, 
sendo, nesse sentido, um apoio necessário para que valores sejam concretizados 
pelo aluno.

Entendemos que tal ação possibilitou maior envolvimento dos colaboradores, 
principalmente maior ação das famílias dentro do espaço escolar, melhorias no en-
sino situado, em relação aos novos aprendizados compartilhados com a equipe do-
cente, bem como propiciou diálogos efetivos entre a academia e o ambiente escolar, 
contribuindo para a legitimação da voz do professor.
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SimPóSio TEmáTiCo

O JORNAL ELETRÔNICO: RECURSO DE ENGAJAMENTO 
ESCOLA-FAMÍLIA-COMUNIDADE

ALANA DRIzIÊ GONzATTI DOS SANTOS (UFRN)
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA (UFRN)

Considerações iniciais

Educação e mídia têm sido apontadas em uma relação que favorece aprendi-
zados, conforme observamos, por exemplo, no atual Plano Nacional de Educação 
em Direitos Humanos. Esse caráter se justifica devido ao papel que as mídias exer-
cem na sociedade como um espaço político de transmissão de informação e circu-
laridade de seu acesso. A ênfase às mídias comunitárias, presente no documento, 
também aponta a novas possibilidades do contexto educacional em relação ao le-
tramento midiático.

Acompanhando o contexto atual das Tecnologias da Informação (TIC), letra-
mentos da contemporaneidade e as novas demandas digitais em todas as esferas 
sociais, avaliamos, conforme Leu et al. (2004), que ensinar alguém a ler e a escrever 
para os ‘letramentos do futuro’ é uma experiência de transformação.

Nesse contexto, destacamos o Jornal Escolar, considerado instrumento de en-
sino-aprendizagem há quase uma década e motivado pela experiência de Freinet 
iniciada em 1924 (BONINI, p. 1, 2011), sendo posto como ferramenta para o uso 
da linguagem dentro da escola. No contexto brasileiro, o trabalho com o jornal ga-
nhou novas abrangências após a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
– PCN (BRASIL, 1998), os quais ampliaram o uso dos projetos didáticos, além das dis-
cussões sobre o ensino de linguagem realizadas no contexto de estudo com gêneros 
textuais/discursivos.

Tais movimentos privilegiaram, tradicionalmente, o uso de jornais impressos; 
porém, certas facetas do uso do jornal na escola têm iniciado outras possibilidades 
de práticas, como o jornal eletrônico, sendo consideradas “novas abordagens”.
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Carecem, assim, trabalhos relacionados à face digital que tal instrumento pode 
obter, por isso “ainda pouco se sabe sobre como são produzidos esses jornais e que 
lugar ocupam no conjunto dos conteúdos ensinados na disciplina de Língua Portu-
guesa.” (BONINI, p. 2, 2011). Também não encontramos literatura no que tange ao 
estudo da prática a partir dos letramentos com enfoque na rede escola-família-co-
munidade, visto que se visa, quase na totalidade das publicações, abranger, com tal 
ferramenta, o letramento puramente escolar.

O letramento digital já exerce influências na escola, por isso, considerando esse 
contexto favorável, adotamos como tema de estudo o jornal eletrônico na escola, 
caracterizado como um recurso vivo, uma ferramenta de publicação e distribuição 
de informações em rede, pela internet ou por meios digitais, que permite o fortaleci-
mento e engajamento dos alunos e da comunidade às atividades curriculares.

De qualquer forma, não é possível pensar em educação, deixando de 
lado as práticas socioculturais oriundas de uma sociedade configurada 
em torno de redes, bem como não se pode deixar de lado a concep-
ção de que as tecnologias e mídias são parceiras no processo de ensi-
no-aprendizagem e de formação social. (GALLO & COELHO, 2012, p. 54)

Acreditando que a escola deve estar vinculada às práticas correntes para ser 
considerada um espaço de agência social, elaboramos um programa de letramento 
familiar, nomeado “Engajando famílias na escola” e inserido no projeto “O habitus	
de estudar: construtor de uma nova realidade na região metropolitana de Natal” 
(CAPES/OBEDUC/UFRN) e no programa “Letramentos e políticas públicas: a família 
na escola” (MEC/PROExT/UFRN), o qual foi realizado a partir da construção conjun-
ta entre pesquisadora, professora, equipe escolar, alunos e familiares situados em 
uma escola pública de Natal/RN de uma prática de letramento digital, o Jornal Flor.

Em dissertação do Mestrado (SANTOS, 2015), sistematizamos os achados do 
trabalho em relação à integração escola-família-comunidade no programa; de pos-
se de tais informações, voltamos nossos olhares, para este artigo, à compreensão 
da prática de letramento que instrumentalizou o programa: o jornal eletrônico.

Tal movimento trata-se de uma publicação online, organizada em três edições 
trimestrais, conduzida a partir dos eventos de letramento desenvolvidos com os co-
laboradores e “caracterizada como um recurso vivo, uma ferramenta de publicação 
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e distribuição de informações em rede [...] que permite o fortalecimento e engaja-
mento dos alunos e da comunidade às atividades curriculares” (SANTOS, 2015, p. 23).

Assim, delimitamos nosso olhar ao objeto jornal	eletrônico	como	prática	de	le-
tramentos em rede, ou seja, uma prática de letramento mobilizadora de múltiplos 
saberes, dadas as possibilidades didáticas multidimensionais desse instrumento na 
criação de uma rede de colaboração para, por exemplo, o desenvolvimento da in-
tegração escola-família-comunidade e do letramento familiar, o aprimoramento do 
letramento digital dos colaboradores, a incorporação do letramento cívico ao am-
biente escolar, a discussão sobre o letramento midiático, a ampliação do letramento 
do professor, entre outros.

Objetivamos, com esse trabalho, de forma geral, conhecer os possíveis usos do 
jornal eletrônico na esfera educacional, enfocando em: (i) sistematizar as práticas de 
letramento realizadas para construção do Jornal Flor; (ii) apresentar contribuições à 
compreensão do gênero jornal eletrônico; (iii) avaliar os impactos do uso desta tec-
nologia para o ensino.

Dessa forma, elaboramos as seguintes questões de pesquisa: Quais são as prá-
ticas de letramento realizadas para a construção do Jornal Flor? Que contribuições 
podem ser dadas em relação à compreensão do gênero jornal eletrônico? Quais fo-
ram os impactos observados do uso desta tecnologia para o ensino?

Ao problematizarmos a relação família-escola-comunidade como protagonista 
das práticas de leitura e escrita, nosso estudo avança ao dar enfoque social às práti-
cas, visto que a ação dos colaboradores e a circulação das publicações tornou-se cen-
tro do desenvolvimento realizado. Além disso, os letramentos mobilizados são múl-
tiplos, visto que nossa atuação é realizada a partir de diversos sistemas semióticos.

Considerações metodológicas

Metodologicamente, nos inserimos no paradigma qualitativo (BORTONI-RI-
CARDO, 2008; ERICKSON, 1990) com abordagem etnográfica crítica (MOITA LOPES, 
1993; HEATH & STREET, 2008), também chamada de colaborativa (IBIAPINA, 2008; 
HORIKAWA, 2008).

Isso significa que, em oposição a quantificar, testar ou provar uma teoria, leva-
mos em conta a subjetividade e a multiplicidade de determinada realidade social na 
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qual o pesquisador se insere, a partir de um olhar holístico que envolve crenças, sig-
nificações e ideologias. Além disso, a descrição cultural proporcionada pelo método 
etnográfico proporciona-nos maior compreensão para uma atuação crítica, ou seja, 
engajada na construção de mudanças e transformações no ambiente da pesquisa:

mais do que descrever a cultura escolar, cabe ao pesquisador colabora-
tivo inserir-se no processo de construção dessa cultura, aproximando-se 
de pessoas, situações, locais e eventos típicos do local de pesquisa, de 
maneira a entender que os significados que caracterizam o mundo so-
cial são constituídos pelo homem, em um processo de interpretação e 
reinterpretação de sua experiência. (HORIKAWA, 2008, p. 23)

Em relação ao contexto da pesquisa, o ambiente presencial da geração de dados 
foi a Escola Municipal Professor Ulisses de Góis (EMPUG), situada no bairro de Nova 
Descoberta, em Natal – RN. A equipe escolar foi representada pela professora res-
ponsável pela turma em que ocorreram as ações, e esporadicamente por outros seis 
colaboradores (entre direção, coordenação e professores). A turma de primeiro ano 
do ensino fundamental, com quinze alunos, participou do nosso projeto, assim como 
os responsáveis pelos alunos da turma os quais quisessem participar das nossas ati-
vidades, com quantidade variável ao longo do ano, foram cruciais para nossas ações.

Além disso, temos o ambiente virtual, o site www.jornalflor.com1, onde publi-
camos as três edições do Jornal Flor. Nesse sentido, desenvolvemos, durante um 
ano, um programa de letramento familiar que teve, como principal instrumental e 
recurso das ações, o jornal eletrônico.

Analisamos esse instrumental a partir da criação de três categorias, sendo: Prá-
ticas de letramento, visando descrever que práticas de leitura e escrita puderam ser 
promovidas e como a tecnologia pôde ser usada em uma relação com esses ações 
de linguagem inseridas na esfera escolar, e Jornal eletrônico, para analisar possíveis 
contribuições à compreensão do gênero a partir da experiência realizada.

1. O site está desativado devido às ações terem sido encerradas, mas pode ser encontrado com o link: 
http://alanadrizie.wixsite.com/jornalflor 

http://www.jornalflor.com
http://alanadrizie.wixsite.com/jornalflor
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Considerações teóricas

A fundamentação para tal está pautada, teoricamente, nos estudos de letra-
mento, concentrando-se nos conceitos de projetos de letramento como dispositivos 
didáticos nos quais há agência social, emancipação e exercício da cidadania (OLIVEI-
RA, 2010), gêneros textuais como ações sociais e jornal eletrônico como recurso de 
publicação e circulação online de práticas de letramento.

Esses estudos priorizam a percepção das práticas de leitura e escrita como so-
ciais, ou seja, movimentos envolvidos por relações de poder, ideologias, contextos 
e propósitos (BARTON & HAMILTON, 1993, p. 8; OLIVEIRA, 2010). Tal concepção abre 
os horizontes de pesquisas preocupadas com linguagem por considerar que há vá-
rios domínios em que podem ocorrer ações dessa natureza fora da escola, locus pri-
vilegiado como a principal agência de letramento de nossa sociedade; existem, por 
exemplo, pesquisas interessadas no letramento religioso, profissional, matemático, 
entre outros. Na nossa pesquisa, enfocaremos nos letramentos mobilizados a partir 
do uso do jornal eletrônico, sendo eles	midiático,	digital,	familiar,	cívico,	do	professor. 
Dada a multiplicidade de práticas possíveis, mobilizamos os principais letramentos 
evocados a partir do nosso trabalho e analisados em nosso artigo e sistematizamos, 
abaixo, conceitos-chave para caracterizá-los, a saber:

Quadro 01. Alguns conceitos-chave em letramentos.

Letramento digital 
O letramento digital é entendido como “as 
habilidades, estratégias e disposições neces-
sárias para usar de forma bem sucedida e se 
adaptar às TIC e seus contextos em rápida 
mudança e contínua ascensão, as quais in-
fluenciam todas as áreas de nossa vida pes-
soal e profissional. Esses novos letramentos 
nos permitem usar a internet e outras TIC 
para identificar questões importantes, locali-
zar informações, avaliar a utilidade, de forma 
crítica, da informação, sintetizar informações 
para responder às questões e então comuni-
car a resposta aos outros.” (LEU ET AL, 2004). 
Este letramento está centrado na cibercultu-
ra, considerada por Lévi como “o conjunto de 
técnicas (materiais e intelectuais), de práti-
cas, de atitudes, de modos de pensamentos 
e de valores que se desenvolvem juntamente 
com o ciberespaço” (LÉVI, 1999, p. 17).

Letramento familiar 
O conceito em pauta remete a forma a qual 
familiares, cuidadores e crianças utilizam 
dos letramentos em casa e no seu dia a dia 
(Gadsen, 2002). O trabalho com o letramento 
familiar, então, reconhece a riqueza dos múl-
tiplos conhecimentos que podem ser mobili-
zados em uma relação com a família, assim 
como se baseia na crença de que a primeira 
fonte de contato com os letramentos pelas 
crianças vem de casa; tendo isso em mente, 
a experiência compartilhada, a valorização 
dos letramentos, a responsabilidade pelo 
apoio ao ensino e as possibilidades culturais 
deste trabalho têm sido ganhos para o atual 
processo educacional.
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Letramento cívico 
O letramento cívico possui como principal 
propósito o caráter social, crítico e político 
das práticas de leitura e escrita, visto que 
evoca questões de sociedade, democracia, 
igualdade, transformação, política, voz e 
agência, além de provocar reflexões sobre 
os letramentos dentro e fora da sala de aula, 
bem como do ‘local’ com o ‘global’. É um mo-
delo que visa mudanças, empoderamento 
e emancipação social e cultural dos colabo-
radores, considerando os mesmos como 
agentes sociais que “reconheçam e compre-
endam sua s próprias vozes em meio a uma 
multidão de discursos com os quais têm que 
lidar” (FREIRE; MACEDO, 1990, p. 36).

Letramento do professor 
O construto diz respeito às habilidades e 
competências inerentes à prática docente, 
mais especificamente para a promoção das 
práticas de letramento entre seus alunos, de 
forma a ressignificar práticas, criar novas, 
moldá-las, além de perceber o que é relevan-
te, de forma situada, considerando o contex-
to e seus conflitos. (KLEIMAN, 2005). Em rela-
ção às mídias, relaciona-se, essencialmente, 
a capacidade de o professor não apenas 
ter manejo com equipamentos eletrônicos, 
mas saber utilizá-los no processo de ensino
-aprendizagem como ferramentas favoráveis 
às suas ações.

Fonte: Acervo da pesquisa.

Tais conexões se pautam no conceito de	letramentos	múltiplos, visto que:

[...] muitos dos letramentos que são influentes e valorizados na vida co-
tidiana das pessoas e que têm dupla circulação são também ignorados e 
desvalorizados pelas instituições educacionais (ROJO, 2009, p. 106).

A autora, também, enfatiza a importância das redes sociais no ensino, visto 
que estas possibilitam aproximação do aluno e participação em práticas sociais de 
forma ética, crítica e democrática (ROJO, 2009, p. 107). Uma educação linguística 
que leve em conta esses aspectos é preocupada com os letramentos múltiplos – ou 
multiletramentos – sendo, assim, direcionada a abarcar a complexidade de práticas 
de leitura e escrita da contemporaneidade.

O entrelaçamento desses aportes, nesse sentido, se dá a partir do objeto do 
nosso estudo, um recurso didático, entendido como gênero textual, que pode ope-
rar mobilizando múltiplas práticas no meio escolar, conforme apontado em nossos 
objetivos.

Assim, antes de caracterizarmos o jornal eletrônico, vamos apontar a concep-
ção de gênero, vinda da Nova Retórica, que guia nossa discussão. Amparados por 
Bazerman (2011), consideramos gêneros como atividades, uma “ação tipificada pela 
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qual podemos tornar nossas intenções e sentidos inteligíveis para outros” (BAZER-
MAN, 2011, p. 10). Isso significa que os gêneros constituem parte dos modos de vida, 
organizando-os em ações de linguagem. Essa concepção, ao dar base a trabalhos 
escolares, propõe que a escrita deve ser agentiva, ou seja, que ela sirva para fins 
sociais, por exemplo, ao modificar a ação de uma comunidade, em contraposição ao 
uso da escrita para meros fins avaliativos, posição dominante no ambiente escolar.

Nesse contexto, inserimos a ideia de jornal eletrônico (PETERS & FRUET, 2011), 
um dos infinitos gêneros presentes na sociedade atual, ainda chamado de jornal on-
line, como uma ferramenta agentiva, colaborativa, situada e concreta de divulgação 
e circulação de produções, consolidando uma comunicação informativa fácil e aces-
sível a qual engloba imagens, usabilidade, hipertexto, hipermídia, design e outros 
conhecimentos da internet.

Assim, o jornal eletrônico não se entende como uma transposição da matéria 
impressa, pois sua formatação única, moldada pela cibercultura, engloba caracte-
rísticas peculiares como (i) instantaneidade, (ii) interatividade, (iii) perenidade, (iv) 
multimediação, (v) hipertextualidade e (vi) customização (PALACIOS, 2002).

O jornal eletrônico na esfera educacional

Práticas de letramento

Os gêneros que circulam no Jornal Flor são constituídos por produções em ví-
deo, escritas ou imagéticas, individuais ou colaborativas de alunos, familiares e/ou 
equipe escolar, sendo autobiografias, histórias de vida, relatos, reportagens, cartas, 
resumos, pesquisas, notícias e comentários. 

Em relação aos letramentos mobilizados a partir das ações de linguagem, des-
tacamos, primeiramente, o letramento digital. Por utilizarmos a plataforma online 
como publicação de nossos jornais, durante todo o trajeto e, especialmente, no mo-
mento de lançamento de novas edições, o uso da sala de informática formatou-
se como uma prática importante ao nosso contexto, trazendo novas habilidades 
e novos usos da escrita para nossos colaboradores, por exemplo, para realizarem 
comentários nas publicações, lerem o material e assistirem aos vídeos.
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Figura 1 – Registros do jornal eletrônico.
Fonte: Acervo da pesquisa (disponível no site <HTTP://jornalflor.com>.

Figura 2 – Mãe e filha lendo o jornal eletrônico do qual são autoras.
Fonte: Acervo da pesquisa.

Em relação ao letramento cívico, destacamos algumas ações: (i) evento de letra-
mento na Universidade, apresentado no jornal por relatos colaborativos de alunos 
e familiares, ação que problematizou concepções de escola e estudos; (ii) a reporta-
gem informativa de Nova Descoberta, o bairro onde os colaboradores moram, mos-
trando suas concepções e histórias no bairro em forma de memórias; (iii) projeto de 
divulgação de leituras, resultando em uma notícia, momento que propiciou contato 
com a literatura; (iv) de pé no chão também se aprende a ler, participação no desfile 
cívico de independência, gerando um relato em vídeo de uma avó colaboradora; (iv) 
pesquisa de intenção de votos, a época das eleições 2014, para ampliar as discus-
sões políticas da comunidade; (v) evento de lançamento do e-book na Universidade, 
tornando todos os colaboradores autores de seu primeiro livro, entre outros.

Tratando-se do letramento do professor, a ressignificação das práticas foi recor-
rente durante nossas ações. Em notas de campo, a professora da turma demonstrou 
a importância profissional da participação do projeto e, em conversas informais, co-

HTTP://jornalflor.com
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mentou sobre os conhecimentos partilhados com a academia. Um dos relatos mos-
trou que “se	não	fosse	essa	atividade	[uma das ações de letramento familiar] talvez	eu	
nunca	tenha	tido	essa	oportunidade	de	conhecer	mais	de	perto	um	pouco	da	intimidade	
das	famílias	dos	meus	alunos.”, evocando, assim, contribuições para sua prática situada.

Finalmente, sobre o letramento familiar, a colaboração das famílias durante 
todas as ações e sua participação foram indispensáveis para o nosso projeto. Os 
quarenta e dois familiares de nossos quinze alunos escreveram, leram, ouviram, fa-
laram, gravaram e apreciaram todos os eventos de letramento realizados. Esse mo-
vimento permitiu-nos a percepção de que, quando sente que seus conhecimentos 
são legitimados no espaço escolar, a família colabora, dialoga, reflete e participa de 
vivências empoderadoras para todos os envolvidos. Para mais detalhes sobre como 
se deu esse trabalho, consultar Santos (2015).

Jornal eletrônico

A realização de três edições do Jornal Flor permitiu-nos algumas compreensões 
em relação ao gênero jornal eletrônico, a saber: (i) em relação ao formato, (ii) em rela-
ção ao conteúdo e (iii) em relação à circulação, fazendo-se oposição ao jornal impresso.

Sobre o formato, optamos por utilizar uma hospedagem online a qual conver-
tesse arquivos PDF para o formato de jornal. Há variados sites que oferecem esse 
serviço de forma gratuita, porém as limitações desses serviços acabam por desca-
racterizar a prática em seu contexto online, por não permitirem hiperlinks, grava-
ções em áudio ou vídeo, inserção de arquivos de outras plataformas (Youtube®, 
Dallymotion®, Vimeo®, Soundcloud®, por exemplo), costumizações ou download 
do arquivo. Para termos todas essas possibilidades, contratamos o serviço Platinum 
da plataforma Calaméo®, com recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Assim, foi possível que o jornal tivesse alguns recursos interessantes em seu 
conteúdo: a partir do sumário, o leitor poderia clicar na matéria de seu interesse e 
já ser direcionado à sua página, bem como, ao deparar-se com algum vídeo, poderia 
assistir imediatamente sem abrir outra página. Essas características únicas ao meio 
online se unem a outras pertencentes ao jornal impresso, como a diagramação das 
páginas, a capa personalizada, os gêneros que circulam e as imagens utilizadas.
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Em relação à circulação, tivemos, até a data desta publicação, pouco mais de 
5500 visualizações (dados do Google Analytics®) no site Jornal Flor, o que demons-
tra a capacidade possibilitada pelo meio digital em socializar práticas de leitura e 
escrita de forma fácil, rápida e barata; não seria possível, com os recursos de nossa 
pesquisa, imprimir a mesma quantidade de exemplares que foi visualizada online, 
por exemplo. Nesse sentido, os ganhos do jornal eletrônico mostram-se como uma 
alternativa social a ser ampliada pelos meios escolares.

Considerações	finais

O objeto selecionado para nossa produção, o jornal eletrônico na escola, abre 
espaço para discussões mais amplas do contexto escolar, por exemplo: Como é rea-
lizado o trabalho com tecnologias nesse domínio? Que ações podem ser implemen-
tadas para integrar as famílias às atividades curriculares? De que forma pode ser 
feito um trabalho emancipador, através de ações de linguagem?

Sobre a primeira questão, notamos, de acordo com pesquisas no site do Minis-
tério da Educação, que as políticas educacionais atuais em relação a TIC se concen-
tram na aquisição de aparatos tecnológicos para equipar as escolas, tomando essa 
ação como garantia do acesso e do uso, pelos alunos, desses materiais. Críticos (RO-
ZALEN, MAZZILLI, 2005; CÂMARA, 2014) ressaltam que, entre outros fatores, há uma 
falta de iniciativas no sentido de prover aos professores do ensino público de forma-
ção específica para uso das tecnologias como formas de ensino-aprendizagem.

Envolver a sociedade nos usos e nas práticas tecnológicas da escola, bem como 
oferecer apoio para uso das TIC, parece-nos um caminho de alternativas para essa 
situação. Dessa forma, voltamos nosso olhar para a segunda questão, ao refletirmos 
sobre os ganhos da aproximação família-escola-comunidade (apontada como neces-
sária no atual Plano Nacional de Educação). O trabalho com o letramento familiar, 
como integrador desses contextos, deve reconhecer a riqueza dos múltiplos conhe-
cimentos que podem ser mobilizados em uma relação com a família, assim como 
se basear na crença de que a primeira fonte de contato com os letramentos pelas 
crianças vem de casa; tendo isso em mente, a experiência compartilhada, a valori-
zação dos letramentos, a responsabilidade pelo apoio ao ensino e as possibilidades 
culturais deste trabalho apresentam-se como ganhos para o processo educacional.



675

XXVI Jornada do Gelne

As ações, para garantirem caráter emancipador aos colaboradores da pesquisa, 
podem ser realizadas em formato de um programa de letramento. Nesse sentido, o 
trabalho ganha relevância social ao considerar a transformação social do contexto es-
tudado e ao promover mudanças nas relações e nos letramentos (inclusive, o digital).

Interpretamos, assim, que os movimentos propostos possibilitaram uma for-
ma de engajamento agentiva entre as esferas escolar, familiar e comunitária, a par-
tir do trabalho colaborativo estabelecido e efetivado pela publicação, circulação e 
visibilidade alcançada por nossas ações no Jornal Flor.
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PROTAGONISMO DISCENTE

LÍBIA LEABy LEITE BARBOSA (UEPB)
ROSIMERy FELIPE DE PONTES VIEIRA (UEPB)

Introdução

Estamos inseridos em um mundo globalizado onde o desenvolvimento tecno-
lógico movimenta todas as esferas sociais. Na educação o uso da tecnologia ainda 
acontece de forma limitada e a escola enfrenta grandes desafios por muitas vezes 
não conseguir acompanhar as inúmeras mudanças de forma efetiva. Para que as 
instituições de ensino não estejam aquém de todo esse processo é imprescindível 
a aceitação de novas possibilidades de aprendizagem e elaboração de estratégias 
didáticas inovadoras que possam se adequar aos saberes discentes (aos nativos 
digitais) buscando eficácia e significação.

Neste contexto, o educador não deve ser mero transmissor de informações. É 
necessário que ele utilize novas formas de intervenção e mediação para que o pro-
cesso educativo não se dê de maneira estanque e possa abordar as transformações 
que a sociedade sofre ao longo da sua evolução. Os variados letramentos denomi-
nados de “um conjunto muito diversificado de práticas sociais situadas que envol-
vem sistemas de signos, como a escrita ou outras modalidades da linguagem, para 
gerar sentido” (ROJO, 2009, p 10) precisam ser levados em consideração em ações 
didáticas para que possibilitem ao discente emancipar-se, tornar-se construtor do 
seu próprio conhecimento e assim tomar lugar na sociedade como indivíduo capaz 
de exercitar a sua cidadania plenamente.

Para que o professor estabeleça um contato direto com a realidade do aluno 
e da comunidade escolar é preciso que ele aborde as novas tecnologias, as quais 
estão presentes no dia a dia dos jovens estudantes do ensino fundamental, fazendo 
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que eles percebam que o ambiente escolar não adere mais ao sistema monótono 
que sustenta uma metodologia obsoleta e impossibilita que as aulas aconteçam de 
forma dinâmica.

O presente artigo apresenta uma proposta didática desenvolvida em uma tur-
ma do 9º ano do ensino fundamental tendo como objetivo reavivar no educando o 
interesse pelas aulas de língua portuguesa e permitir que ele seja protagonista no 
processo de desenvolvimento educacional, participando assim, de forma ativa na 
construção de saberes. Visamos também estabelecer um elo entre a língua mater-
na e a matemática na produção e interpretação de gráficos, tabelas e quadros.

As atividades apresentadas aqui foram realizadas em sites de busca e de re-
lacionamento, aplicativos de interação, e-mail, entre outros ambientes que passam 
pelo letramento digital e convidam docentes e discentes a se situarem neste con-
texto.

Fundamentação teórica

O uso das TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação) em sala de aula signi-
fica um rompimento de formas arcaicas. É voltar-se para as questões do vivido, dos 
episódios diários, para sobre eles construir compreensões e caminhos necessários 
para a expansão da própria vida. É tomar a aula como acontecimento e assim “ele-
ger o fluxo do movimento como inspiração, rejeitando a permanência do mesmo e 
a fixidez mórbida no passado.” (GERALDI, 2010, p. 100)

A admissão deste novo contexto sócio-econômico-tecnológico no processo de 
ensino e aprendizagem possibilita a inserção e interação dos sujeitos no âmbito da 
sociabilidade.  Segundo Silva (2004, p.01) “se a escola não inclui a internet na edu-
cação das novas gerações, ela está na contramão da história, alheia a espírito do 
tempo e, criminosamente, produzindo exclusão social ou exclusão da cibercultura.”

Ao convidar o educando a interagir com o espaço virtual o educador permite 
pedagogicamente a inclusão deste na cibercultura, desta forma, o aprendiz deixa de 
receber informações de maneira passiva e passa a participar ativamente na elabo-
ração de conteúdos da comunicação e na criação de conhecimento. Ainda sobre tal 
posicionamento Silva (2004, p. 05) assegura:
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Em lugar de guardião da aprendizagem transmitida, o professor propõe 
a construção do conhecimento disponibilizando um campo de possibili-
dades, de caminhos que se abrem quando elementos são acionados pe-
los educandos. Ele garante a possibilidade de significações livres e plu-
rais e, sem perder de vista a coerência com sua opção crítica embutida 
na produção, coloca-se aberto a ampliações, a modificações vindas da 
parte dos aprendizes. Assim ele educa na cibercultura. Assim ele cons-
trói cidadania em nosso tempo.

Tal perspectiva dialoga com as ideias de Leopoldo (2004, p. 13), o qual assegura 
que “as novas tecnologias surgem com a necessidade de especializações dos sabe-
res, um novo modelo surge na educação, com ela pode-se desenvolver um conjunto 
de atividades com interesse didático pedagógico”.

É preciso que esses novos artifícios sejam utilizados adequadamente para que 
se possa garantir o sucesso educacional dos nossos alunos. Um planejamento cons-
ciente e bem elaborado das práticas pedagógicas que envolvem os modernos arte-
fatos tecnológicos está intrinsecamente associado à qualidade do ensino fornecido 
nas unidades educativas. Conforme Moran (2000, p. 139):

Com efeito, a tecnologia apresenta-se como um meio, como instrumen-
to para colaborar no desenvolvimento do processo ensino aprendiza-
gem. A tecnologia reveste-se de um valor relativo e dependente desse 
processo. Ela tem sua importância apenas como instrumento significati-
vo para favorecer a aprendizagem de alguém. Não é a tecnologia que vai 
resolver ou solucionar o problema educacional no Brasil. Poderá colabo-
rar, no entanto, se for usada adequadamente, para o desenvolvimento 
educacional dos nossos estudantes.

Para Freitas (2010, p 338) “ser letrado digital inclui, além do conhecimento fun-
cional sobre o uso da tecnologia possibilitada pelo computador, um conhecimen-
to crítico desse uso”. Desta forma, o docente como agente de letramento, deverá 
formular estratégias que despertem nos educandos uma criticidade em torno dos 
recursos tecnológicos que estes utilizam. Ainda sobre o letramento digital a autora 
assegura que este é um:
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conjunto de competências necessárias para que um indivíduo entenda 
e use a informação de maneira crítica e estratégica, em formatos múlti-
plos, vinda de variadas fontes e apresentada por meio do computador
-internet, sendo capaz de atingir seus objetivos, muitas vezes comparti-
lhados social e culturalmente. (FREITAS, 2010, p 140)

Trabalhar com as novas tecnologias na escola significa abordar a multiplicidade 
de informações presentes em nossa sociedade, ou seja, é formar levando em con-
sideração os “multiletramentos” que Rojo (2012, p.13) define como a “multiplicidade 
cultural das populações e multiplicidade semiótica de constituição dos textos por 
meio dos quais ela se informa e se comunica”. Suas principais características, ainda 
segundo a autora, são de interatividade e colaboração, de fratura e transgressão de 
relações de poder estabelecidas e são híbridos, fronteiriços e mestiços. Portanto,

a lógica interativo-colaborativa das novas ferramentas dos (multi)letra-
mentos no mínimo dilui e no máximo permite fraturar ou subverter/
transgredir as relações de poder preestabelecidas,  em especial as re-
lações de controle unidirecional, da comunicação e da informação e da 
propriedade dos bens imateriais. (ROJO, 2012, p 24)

Nos dias atuais, os alunos não visualizam mais o educador como detentor do 
saber mas como colaborador e “espera que este se apresente como um orientador 
das discussões travadas em sala de aula ou mesmo nos ambientes on-line integra-
dos às atividades escolares.” (FREITAS, 2010. p 148) Por isso, o professor necessita 
conhecer as linguagens digitais e os gêneros digitais utilizados pelos alunos para 
que possa integrá-los ao cotidiano escolar. A vasta possibilidade de pesquisa, leitura 
e conhecimento presente no meio digital configura um novo perfil de estudante, o 
que exige um novo perfil de docente.

Reforçando as ideias apresentadas nesse artigo sobre a inserção dos aparatos 
tecnológicos na prática docente Almeida (2005, p.183-184) destaca:

O que as TIC podem trazer com contribuição efetiva à evolução do le-
tramento é o emprego das múltiplas linguagens hipermidiáticas para a 
representação do próprio pensamento associado com a recuperação 
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instantânea e a leitura de textos e hipertextos produzidos por si mesmo 
ou pelo outro, para o diálogo de ideias, a reconstrução do pensamento a 
partir do pensamento explicitado pelo outro, a análise da própria repre-
sentação com a possibilidade de reelaboração. 

Diante de toda evolução social a escola continua exercendo um papel bastante 
importante na formação letrada do sujeito, por isso deve estar sempre atenta às 
mudanças e disposta a viabilizar formas de abordagem do letramento digital.

Metodologia

Percebemos que grande parte dos nossos alunos estão carentes de meios que 
os levem a desenvolver uma criticidade que é necessária para interpretação de tex-
tos, de problemas matemáticos, entre outros.  Desta forma, tornou-se necessário 
que utilizássemos as aptidões que estes já possuíam a favor do processo de ensino 
e aprendizagem, por isso decidimos trabalhar com as tecnologias modernas.

Para Ravenscof (apud SHARPLES, 2006, p. 25) o aprendizado se dá de forma 
mais significativa e eficaz quando os discentes “estão no controle da atividade, es-
tão aptos a testar ideias por experimentações, aptos a fazer questionamentos, co-
laboram com outras pessoas, procuram novos conhecimentos e planejam novas 
ações”. Diante disto desenvolvemos estratégias que possibilitaram aos educandos 
um diálogo entre eles, nas quais tiveram a oportunidade de planejar e desenvolver 
atividades com orientação do professor, havendo assim uma partilha de saberes.

Considerando ainda que nosso corpo discente (nativos digitais) precisa reali-
zar uma leitura crítica dos recursos disponíveis na WEB, trabalhamos de forma que 
despertou nesses jovens a habilidade de pesquisa e reflexão sobre ela. Abordamos 
em nossas investigações dois autores escolhidos pelos próprios estudantes, Willian 
Shakespeare e John Green. Eles possuem obras que são reconhecidas mundialmen-
te, dentre elas elegemos “Romeu e Julieta”, “A megera domada” e “A culpa é das 
estrelas”, as quais estão presentes no dia a dia dos nossos alunos. Realizamos uma 
busca dessas obras, em língua portuguesa, em vários sites de pesquisa, por meio de 
computadores, celulares e tablets. Depois da pesquisa analisamos de forma compa-
rativa, tanto diferenciando-as como observando suas similaridades.
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Esta atividade foi realizada na turma de 9º ano do ensino fundamental durante 
um bimestre. Observamos também as versões fílmicas das obras, fazendo uso de 
data show, TV e DVD, sempre viabilizando meios em que o educando fosse protago-
nista do seu próprio aprendizado. Debatemos sobre elas em sala, rodas de debate 
e nos grupos de “Whats app”, estabelecendo assim, um contato educacional na ins-
tituição e de forma extraclasse. Os alunos produziram uma peça baseando-se nas 
obras estudadas, assim realizaram uma atividade de retextualização adicionando 
ao enredo fatos de sua realidade local. Tal vídeo foi postado no “facebook” com o 
intuito de ser compartilhado, comentado e curtido para que houvesse um envolvi-
mento da comunidade escolar como um todo.

Os alunos realizaram uma pesquisa quantitativa através de aplicação de ques-
tionários, os quais foram formulados por eles mesmos com apoio do docente, para 
detectar como estava o hábito de leitura e o conhecimento literário dos outros jo-
vens da instituição supracitada acerca dos autores em questão. Com auxílio do pro-
fessor de matemática, eles realizaram uma análise estatística gerando gráficos e 
tabelas no Microsoft Office Word e Excel. Os resultados foram apresentados para 
toda a escola, o que gerou um debate bastante proveitoso.

Ao trabalharmos essa atividade, visamos superar os modelos convencionais 
disciplinares operando assim na intersecção de diferentes saberes. A interdisciplina-
ridade consiste na fusão unificadora variando conforme as circunstâncias concretas 
e os diferentes campos de aplicação (POMBO, 2004). Na concepção de Souza (2010) 
esta relação entre diversas áreas do conhecimento transcende a fragmentação do 
saber comumente praticada no sistema tradicional de ensino.

Desta forma, abordamos a Língua Portuguesa em consonância com a Matemá-
tica utilizando saberes docentes e discentes de maneira produtiva e, em parceria, 
formamos um elo capaz de compartilhar conhecimentos e associá-los à era digital.

A avaliação foi dada de forma contínua observando o desempenho e partici-
pação dos alunos nas atividades propostas. Fizemos também uma autoavaliação 
para observarmos onde evoluímos e onde precisamos melhorar para que assim 
não visualizássemos o erro como forma de desmotivação, mas como meio de cres-
cimento e melhoria.
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Resultado e discussões

As atividades tiveram grande aceitação, os alunos mostraram-se entusias-
mados e abertos a desenvolverem as propostas. Começamos com a interação via 
“whats app” que oportunizou amplos debates de forma extraescolar.

Trouxemos dados relacionados à biografia de Willian Shakespeare e John Green, 
a fim de que eles conhecessem um pouco mais da vida e obras dos escritores. Muitos 
surpreenderam-se com as informações e outros já traziam consigo um certo conhe-
cimento acerca dos trabalhos, o que acarretou em discussões e partilha de saberes.

Por meio das pesquisas online em tablets, celulares, computadores e também 
em materiais impressos os alunos tiveram acesso a algumas versões, traduzidas 
para o português, das obras “Romeu e Julieta” e “A megera domada”, de Shakespe-
are, e “A culpa é das estrelas”, de John Green, as quais foram lidas e comentadas 
em rodas de debate a fim de estimulamos a prática da leitura crítica. Foram tam-
bém apresentadas em versões fílmicas que afloraram os sentimentos mais íntimos 
dos nossos educandos, pois mesmo sendo de épocas diferentes, traziam consigo a 
tradução dos mais profundos anseios humanos. Durante as exposições estabele-
ceram-se comparações entre o enredo, os personagens e a própria realidade dos 
alunos, compartilhando assim, experiências de lutas, dificuldades e conquistas. 

Imagem 1- Exibição das obras fílmicas “Romeo and Juliet” e “A culpa é das estrelas”.

Assistimos vídeos de críticos literários, como Bárbara Heliodora, que aborda-
vam os escritores e as obras trabalhadas, a fim de discutimos acerca de tudo que foi 
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pesquisado até o momento. Foi ressaltada a importância de selecionar informações 
relevantes e verificar sua veracidade.

Diante de tudo que foi analisado e debatido os alunos realizaram um exercício 
de retextualização. Elaboraram uma peça que mesclou características diversas das 
obras trabalhadas, inserindo ainda bordões de seriados, filmes e outras obras que 
eles se identificavam como “Chaves”, “Frozen” e “O auto da compadecida”. Tudo isso 
foi adaptado ao dia a dia dos estudantes e aos eventos que acontecem tradicional-
mente na cidade onde eles moram como “a festa do padroeiro”.

A peça foi encenada, filmada, editada pelos próprios alunos e compartilhada 
em redes sociais para que toda a comunidade tivesse acesso. Utilizaram como re-
curso câmeras digitais, tablets, celulares, programas de computador e aplicativos. 
Foi um trabalho esplêndido em que pôde-se trabalhar a prática de leitura, escrita, e 
exploração do potencial artístico e tecnológico.

Figura 02. Trecho da peça produzida pelos alunos.

Depois das atividades mencionadas, os educandos aplicaram os questionários 
e os resultados da pesquisa foram compartilhados com toda a escola, o que gerou 
uma discussão bastante proveitosa. De acordo com os dados obtidos, os alunos 
concluíram que os demais jovens ainda possuíam um interesse “regular” pela prá-
tica da leitura e que precisavam de mais estímulo tanto por parte da instituição 
quanto por iniciativas do poder público.
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Diante dos resultados apresentados, podemos afirmar que as atividades traba-
lhadas contribuíram para a inserção das TIC em sala de aula. Cooperaram também 
para despertar no educando uma consciência crítica diante dos recursos fornecidos 
pelo mundo digital, além de colaborar para a leitura e escrita, fornecendo assim 
subsídios para a formação de indivíduos letrados digitalmente.

Figura 03. Gráfico elaborado pelos alunos, referente à primeira pergunta do questionário.

Considerações	finais

Acreditamos que estas atividades trouxeram para nossa escola ótimos resul-
tados, visto que as ações que foram desenvolvidas através delas buscaram romper 
moldes tradicionais da educação e aderiram às novas tendências da era digital fa-
zendo com que as aulas se tornassem divertidas, interessantes e proveitosas.

O uso das novas tecnologias estabeleceu uma aproximação entre a realidade 
do educando e o contexto escolar e assim eles perceberam que a educação não 
está distante do processo de globalização, ou seja, está evoluindo juntamente com 
as demais esferas sociais. Notaram também que os artefatos tecnológicos não ser-
vem apenas para distração e que estes lhes trouxeram benefícios como meio de 
pesquisa e aprendizado.

As oportunidades de democracia e interdisciplinaridade que foram geradas 
por meio das atividades aqui realizadas possibilitaram um processo de ensino mais 
dinâmico, reflexivo, crítico e eficaz. Esperamos que esta proposta possa levar ou-
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tros professores a repensar suas práticas e auxiliá-los na árdua tarefa de educar na 
era digital.

Por fim, como agentes de letramento precisamos dinamizar nossas aulas por 
meio de práticas inovadoras, em favor da melhoria no aprendizado compartilhar 
saberes e abrir espaço no nosso trabalho para os recursos tecnológicos, os quais 
são de grande colaboração. É sem dúvida um difícil caminho a percorrer, mas agora 
sabemos por onde devemos trilhar.
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O USO DE DIFERENTES GÊNEROS DISCURSIVOS EM 
PRÁTICAS DE LETRAMENTOS: DESAFIOS E CONQUISTAS

ROSIMERy FELIPE DE PONTES VIEIRA (UEPB)
LÍBIA LEABy LEITE BARBOSA (UEPB)

Introdução

O advento das tecnologias da informação e da comunicação no final do século 
passado possibilitou a disseminação do conhecimento em tempo real. As barreiras 
físicas foram rompidas porque a comunicação, atualmente, se dá em rede, diferen-
temente de uma época remota na qual demorávamos dias e dias para obter infor-
mações de fatos que ocorreram, por exemplo, do outro lado do mundo.

As TICs trouxeram, também, mudanças na forma de apresentação das infor-
mações. Somos atraídos facilmente por leitura de textos que trazem, além de pala-
vras, movimento e cor. São os textos multimodais que permitem aos indivíduos a 
aquisição de conhecimento, mas, principalmente a possibilidade de interagir com o 
gênero discursivo. Em consonância com Rojo (2012, p.19), esses textos constituem-
se de diversas linguagens (ou modos, ou semioses), sendo necessário acionar capa-
cidades e estratégias de compreensão de cada uma delas (multiletramentos) para a 
construção de significado.

Nas relações da vida em sociedade, o aluno conhece e interage com esses tex-
tos através dos meios digitais que foram inseridos nas esferas sociais para facilitar 
o acesso à informação e comunicação.

O reflexo dessas mudanças é perceptível nas escolas. Os livros didáticos apre-
sentam um novo layout para a apresentação dos conteúdos programáticos. Compu-
tadores, notebooks e projetores de imagens são utilizados como recursos didáticos, 
além dos habituais. E não poderia ser diferente.  Os meios digitais possibilitam o 
uso da linguagem com maior dinamismo e eficácia, como também, a circulação de 
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novos gêneros discursivos. Os alunos sentem necessidade de interagir com essa 
“nova” forma de aquisição do conhecimento que é mais dinâmica e atrativa.

Assim, de acordo com Porto (2009, p.40)

Os gêneros que surgiram com as novas mídias criam formas comunicati-
vas próprias com uma certa mistura, que impede a visão dicotômica do 
passado: oralidade e  escrita. A linguagem dos novos gêneros está cada 
vez mais plástica, e observa-se a tendência de se usar gêneros prévios 
para objetivos novos.

O grande desafio do professor de língua portuguesa consiste em compreender 
essas mudanças e redimensionar sua prática de forma que, apropriando-se das 
TICs como suporte didático, possa promover a socialização, a análise e a interação 
dos alunos com os novos gêneros, não apenas de maneira superficial, mas compre-
endendo as ideologias, a intencionalidade e a subjetividade inerentes a cada gênero 
discursivo.

As atividades de fragmentação de textos, exclusivamente, para a análise estru-
tural, verificação de elementos coesivos e semânticos e o uso do texto como pretex-
to para a produção escrita para fins meramente avaliativos, constituem-se, nessa 
perspectiva, de práticas arcaicas de leituras que não privilegiam a funcionalidade da 
escrita. São práticas de letramentos sedimentadas (ROJO: 2013, p.16) nas atividades 
de leitura e produção do texto escrito, nas quais focaliza-se o tema, a estrutura e a 
forma, descartando as possibilidades discursivas que podem ser realizadas através 
da análise da subjetividade e da intencionalidade presentes nesses gêneros.

Reconhecendo a necessidade de promover a multiplicidade de usos da lingua-
gem em práticas significativas de aprendizagem, Buzato esclarece:

(...) sendo a escrita verbal um dos componentes mais importantes das 
interfaces de computador, uma pessoa alfabetizada no sentido tradicio-
nal não poderia plausivelmente ser chamada de “analfabeta” em relação 
a essas interfaces. (...) o que se espera do cidadão, do professor e do alu-
no, não é simplesmente que domine um conjunto de símbolos, regras e 
habilidades ligadas ao uso das TIC, mas que “pratique” as TIC socialmen-
te, isto é, que domine os diferentes “gêneros digitais” que estão sendo 
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construídos sócio-historicamente nas diversas esferas de atividade so-
cial em que as TIC são utilizadas para a comunicação. (2016, p. 07)

Para além das práticas tradicionais de leitura e escrita, os professores preci-
sam redefinir conceitos e ampliar as possibilidades de uso da linguagem. Utilizar os 
gêneros multimodais em contextos significativos de aprendizagem permite que os 
indivíduos desenvolvam habilidades para atuar como cidadão de seu tempo (xA-
VIER, 2007), capaz de enxergar além dos limites do código fazendo inferências e 
compreendendo as intenções discursivas através da multiplicidade de linguagens 
dos textos contemporâneos.

Envolver os alunos em ações significativas de uso da linguagem e mobilizar 
saberes para que as atividades propostas nas aulas ultrapassem os limites da sala 
de aula é o grande desafio do professor de língua portuguesa. Nessa perspectiva, o 
trabalho em sala de aula proporcionaria o desenvolvimento da leitura, a produção 
de textos e a problematização de discursos manipulativos e excludentes arraigados 
na sociedade.

As práticas de letramentos, para Kleiman (2016, p.09), exigem do professor a 
difícil tarefa de planejar e executar, com objetivos bem definidos, atividades signi-
ficativas a partir de gêneros significativos para a comunidade, tendo em vista que, 
fora da escola participam formal ou informalmente de eventos de letramento como 
nativos de uma sociedade tecnologizada e letrada.

É importante destacar que o livro didático é um dos aspectos preponderan-
tes de resistência ao uso da diversidade de gêneros em contextos dialógicos. Para 
alguns professores de LP, o livro é tomado como fonte unilateral de conteúdos ne-
cessários ao atendimento das necessidades de aprendizagem do aluno. Embora já 
apresentem uma abertura para a análise dos gêneros na perspectiva do letramen-
to, os livros didáticos atuais, conforme Marcuschi (2014) ainda não apresentam com 
clareza o papel da linguagem e da cultura.

O meio em que o ser humano vive e no qual ele se acha imerso é mui-
to maior que seu ambiente físico e seu contorno imediato, já que está 
envolto também por sua história, sua sociedade e seus discursos. A vi-
vência cultural humana está sempre envolta em linguagem e todos os 
textos situam-se nessas vivências estabilizadas simbolicamente. Isto é 
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um convite claro para o ensino situado em contextos reais da vida coti-
diana. (MARCUSCHI: 2014, p.173)

Por muito tempo a escola ofereceu resistência em conceber o contexto social 
dos alunos como espaço de compreensão dos usos da linguagem. É, principalmen-
te, fora da escola que a linguagem toma forma, se enriquece de sentidos e onde 
a comunicação acontece espontaneamente. Enveredar por práticas de letramen-
tos situadas que possibilitem a compreensão da subjetividade dos discursos que 
permeiam as relações sociais possibilita aos alunos a apropriação dos diferentes 
gêneros que circulam nos mais variados suportes, a compreensão das ideologias 
imbricadas nos discursos e o uso desses textos em práticas leitoras significativas.

Gêneros discursivos e letramentos: uma proposta de uso da 
escrita	em	práticas	significativas	de	comunicação

Na perspectiva de redimensionamento de pratica educativa e de inserção dos 
alunos em eventos e/ou contextos de letramentos, propomos a execução de uma 
sequência de atividades visando o protagonismo do aluno e o uso da leitura e da es-
crita de diversos gêneros discursivos em contextos significativos de aprendizagem e 
interação.  Conforme Marcuschi (2008, p.163):

A vivência cultural humana está sempre envolta em linguagem, e todos 
os nossos textos situam-se nessas vivências estabilizadas em gêneros. 
Nesse contexto, é central a ideia de que a língua é uma atividade	 so-
ciointerativa de caráter cognitivo, sistemática e instauradora de ordens 
diversas na sociedade. O funcionamento da língua no dia-a-dia é, mais 
do que tudo, um processo de integração social. Claro que não é a língua 
que discrimina ou que age, mas nós que com ela agimos e produzimos 
sentidos.

Para atuar nessa perspectiva, analisamos uma atividade proposta no livro di-
dático do 6º ano do ensino fundamental e sentimos a necessidade de adaptá-la ao 
contexto de nossa sala de aula adequando-a para que as atividades desenvolvidas 
fossem realmente significativas e geradora de sentidos. Na unidade em estudo, a pro-
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posta do livro de LP adotado pela escola sugeria a troca de e-mails entre alunos de 
turmas diferentes, exclusivamente para entender a forma e a funcionalidade do texto.

A partir da proposta, optamos por contemplar a multiplicidade de usos e fun-
ções da língua através dos gêneros carta e e-mail.  Inicialmente, apresentamos os 
gêneros discursivos carta e e-mail para análise da estrutura e do contexto de cir-
culação de cada um deles. No encaminhamento das discursões foi esclarecido que 
teríamos que utilizar desses gêneros em eventos de letramentos. Foi proposta a 
criação de um e-mail da turma para viabilizar a continuidade da sequência de ativi-
dades.

O segundo passo foi a definição dos agentes envolvidos e da situação de inte-
ração que seria estabelecida a partir da produção (coletiva) destes gêneros discursi-
vos. Decidimos, então, enviar uma carta, via e-mail, para a Central de Atendimento 
da editora do livro didático de LP, solicitando que a Editora doasse para a biblioteca 
da escola exemplares de livros de Literatura Infanto-juvenil. Como argumentos, os 
alunos colocaram o aperfeiçoamento da escrita através de momentos de leitura 
deleite e a produção de texto em contextos sociais de leitura.

Nesse processo, o gênero é coletivamente analisado e produzido, configuran-
do-se como um meio de utilização eficaz da funcionalidade da língua. Conforme 
Antunes (2009, p. 48)

Toda escrita corresponde a um propósito funcional qualquer, isto é, 
possibilita a realização de alguma atividade sociocomunicativa entre as 
pessoas e está inevitavelmente em relação com os diversos contextos 
sociais em que essas pessoas atuam. Pela escrita alguém informa, avisa, 
adverte, anuncia, descreve, explica, comenta, opina, argumenta, instrui, 
resume, documenta, faz literatura, organiza, registra e divulga o conhe-
cimento produzido pelo grupo.

A escrita como atividade sociocomunicativa despertou, no grupo, a motivação 
para os usos da linguagem em contextos significativos. Possibilitou a reflexão sobre 
a função e os usos dos diversos gêneros discursivos e proporcionou a integração da 
turma na expectativa de atingir o objetivo pretendido.

Após o envio do e-mail percebemos a ansiedade dos alunos na expectativa de 
que o enunciatário realizasse a leitura do e-mail e mantivesse a interação através da 
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resposta ao texto enviado. Duas semanas depois do envio, recebemos a resposta 
do e-mail. A satisfação da turma foi indescritível, a ansiedade por uma resposta afir-
mativa e a confirmação de que alguém leu e considerou importante a solicitação e 
os argumentos elencados no texto fez com que percebessem a funcionalidade dos 
gêneros discursivos.

Como resposta, recebemos um e-mail que continuou alimentando nosso ob-
jetivo. O texto louvava a atitude da turma e trazia alguns encaminhamentos para 
que a escola pudesse receber os livros de literatura infanto-juvenil. Dentre eles, o 
encaminhamento de Ofício, via e-mail, para o Setor de Distribuição da Editora e uma 
lista com sugestão dos títulos de interesse da turma. Surgiram, assim, dois novos 
desafios: compreender e produzir um ofício e realizar pesquisa no site da Editora 
para o levantamento dos títulos disponíveis.

Nessa etapa, cada aluno realizou sua pesquisa e elencou os títulos de interesse 
para compartilhar com os colegas em turma. Paralelamente, realizamos a leitura de 
textos do gênero Ofício e analisamos a estrutura e os contextos nos quais eles cir-
culam. Quando concluímos esta etapa, iniciamos o processo de escolha dos títulos 
que elencaríamos como sugestão. Aqui, os critérios utilizados consideravam a com-
patibilidade com o nível de escolaridade e o interesse em comum. Dentre os títulos 
escolhidos, sintetizamos uma relação com quarenta títulos que de comum acordo 
compuseram a lista de sugestão solicitada.

Para a elaboração coletiva do Ofício que seria encaminhado para o Setor de 
Distribuição da Editora, usamos o Datashow e um notebook para que o mesmo fos-
se digitado e editado pela turma. Ao final, foi feita a leitura do texto para detectar 
possíveis lacunas, excessos e se havia necessidade de uma nova reescrita. Depois 
de impresso e assinado, o mesmo foi digitalizado para ser encaminhado, desta vez 
para um novo enunciatário.

Novamente, utilizamos o Datashow e um notebook conectado com a internet, 
abrimos o e-mail da turma, anexamos o Ofício e a Lista de sugestões de títulos. 
No corpo da mensagem elaboramos um texto explicando as etapas anteriormente 
percorridas e mais uma vez nossos argumentos foram colocados enfatizando a ne-
cessidade de utilizar a leitura e a escrita em eventos de letramento.

Ainda não obtivemos resposta do e-mail, mas esperamos que os argumentos 
utilizados possam sensibilizar o enunciatário, não apenas para a disponibilidade dos 
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títulos, mas, principalmente, para que os alunos acreditem que é possível participar 
de eventos comunicativos situados utilizando-se de gêneros discursivos diversos. 

Considerações	finais

Ao reconhecer que somos responsáveis por desenvolver atividades de usos 
da linguagem em discursos letrados possibilitando aos alunos a interação com uma 
multiplicidade de gêneros discursivos, estamos assumindo a responsabilidade de 
ampliar a competência linguística (ROJO: 2012, p.168) realizando com autonomia a 
leitura e a produção de gêneros nas diferentes práticas discursivas.

A multimodalidade discursiva não pode ser ignorada pela escola. A utilização 
das TICs como ferramenta de ensino oportuniza o contato com uma infinidade de 
gêneros discursivos. Nesses gêneros, a linguagem é utilizada de forma heterogênea, 
dinâmica e situada exigindo de seus usuários competências, habilidades e conheci-
mentos necessários para o uso destes em práticas efetivas de letramento.

É preciso analisar criticamente os recursos didáticos concebidos, há décadas, 
como única fonte de conhecimento a ser transmitido nas aulas de LP. O redimensio-
namento da prática do professor exige a percepção de que as práticas de letramen-
tos são socialmente relevantes (KLEIMAN: 2005, p.52) e possibilita a ampliação do 
conhecimento linguístico e a sua inserção plena na sociedade letrada.

Tradicionalmente, as aulas de LP são bastante restritivas e encapsulam a fun-
ção social da linguagem. Nossos alunos precisam apoderar-se da diversidade de 
gêneros para fazer uso das múltiplas linguagens, diálogos e aprendizados signifi-
cativos. Inserir no contexto educacional os gêneros discursivos que estão a nossa 
disposição e em diversos suportes e modalidades seria, portanto, um meio eficaz 
de formação do sujeito plenamente letrado.  
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PRÁTICAS DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO 
ENSINO MéDIO: TECNOLOGIAS DIGITAIS, LETRAMENTO 
E PROTAGONISMO JUVENIL

JOSé RIBAMAR LOPES BATISTA JÚNIOR (UFPI)

Introdução

O ensino de língua e literatura não tem apresentado índices satisfatórios, ape-
sar da melhoria no processo de ensino e aprendizagem, conforme dados de siste-
ma de avaliação nacional (IDEB e ENEM) e internacional (PISA). Constata-se que há 
muito a ser feito principalmente no ensino de Língua Portuguesa, visto que uma 
parcela muito grande de alunos não desenvolvem a leitura de maneira autônoma e 
crítica. Em outras palavras, o ensino ainda pauta-se pela decodificação, bem como 
nos estudos exaustivos de regras gramaticais, principalmente, nas escolas públicas, 
onde índices apontam para uma educação extremamente fraca.

Essa realidade pode ser constatada no Colégio Técnico de Floriano – CTF (local 
de realização dos projetos didáticos a serem descritos neste trabalho), visto que 
os alunos apresentam resistência em atividades de leitura e cobram aulas tradicio-
nais de gramática. Quando trabalha-se textos que abordam temáticas polêmicas, as 
discussões são superficiais e os discentes demonstram dificuldade de perceber as 
entrelinhas, as relações intertextuais, metáforas, aspectos utilizados na construção 
de textos. Isso decorre do ensino tradicional recebido ao longo de sua formação, 
principalmente, nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Diante dessas questões e com o objetivo de formar leitores críticos e atuantes, 
desde 2010, instalamos o Laboratório Experimental de Ensino e Pesquisa em Lei-
tura e Produção de Textos (LPT)1 com a finalidade de desenvolver vários projetos 

1. Para conhecer as ações do Laboratório, acesse: http://labproducaotextual.com 

http://labproducaotextual.com
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com a finalidade de melhorar o desempenho dos alunos em relação à leitura e, 
consequentemente, a escrita, por compreender que essa relação (leitura – escrita) é 
imprescindível na formação escolar, acadêmica e profissional de qualquer cidadão, 
visto que no mundo atual é preciso estar atento às novas exigências, principalmen-
te, com a inserção das novas tecnologias digitais em nossas práticas, nas mais diver-
sas esferas da atividade humana.

Assim, o CTF caracteriza-se pela oferta do ensino médio profissionalizante, en-
tretanto, a grade curricular deve contemplar conhecimentos acadêmicos e profissio-
nais. Tal realidade exige dos professores dinamicidade e flexibilidade para respon-
der adequadamente aos anseios dos alunos que desejam, entre outros, concorrer 
ao vestibular e, mais recentemente, ao ENEM. Uma das ferramentas utilizadas na 
presente experiência foi a adoção do ensino de Língua Portuguesa por meio de 
projetos. Nesse sentido, pretendemos neste trabalho relatar três projetos didáticos 
realizados no CTF que tiveram por objetivo fomentar práticas sociais de leitura e 
escritas com vistas à emancipação e inclusão social.

Múltiplos letramentos e tecnologias digitais na escola

A leitura é vista como algo fundamental na vida das pessoas. No entanto, ge-
ralmente quando falamos sobre leitura, vem a nossa mente textos escritos, livros 
de vários gêneros publicados nas mais diversas esferas da atividade humana. Ler 
significa compreender, interpretar qualquer tipo de texto, seja ele oral, escrito e não 
verbal.  A leitura é uma das formas mais ricas e diversificadas de informação, visto 
que através dela temos a formação de cidadãos críticos. Nesse sentido é essencial 
o trabalho da leitura. Mas a questão é: Como as escolas têm lidado com a leitura 
e a escrita dos alunos? A leitura é uma fonte inesgotável de ideias, pensamentos, 
hipóteses e quem pratica habitualmente a leitura, carrega uma grande bagagem 
de conhecimento. No entanto, não basta apenas ler, é preciso entender o que se lê, 
pois, aprender a ler “é muito mais do que decodificar o código linguístico” (SANTOS, 
RICHE E TEIxEIRA, 2012, p.41). 

Já em relação à escrita, nós sabemos que para escrever pressupõe, antes de 
qualquer coisa, ter um bom conhecimento sobre a leitura, e a mesma nos favorece 
a pensar melhor. No entanto, é importante frisar que não basta apenas “a alfabe-



697

XXVI Jornada do Gelne

tização para que os alunos se tornem leitores, pois decodificar textos não significa 
lê-los: é necessário que haja, de fato, o letramento” (SANTOS, RICHE E TEIxEIRA, 
2012, p.40), ou seja, o processo de leitura deve fazer com que os estudantes assi-
milem o conhecimento adquirido nos textos à sua volta, ao seu redor. É sempre 
bom lembrar que sem leitura não há uma boa escrita.  E de fato, com uma leitura e 
compreensão textual, os alunos terão menos dificuldades a organizar textos mais 
elaborados, menos dificuldades na escrita, além de se tornarem cidadãos críticos, 
com opiniões mais complexas e um bom conhecimento da arte de ler e escrever. 

O letramento consiste na capacidade de uma pessoa em participar e agir nas 
atividades e ações letradas que ocorrem em diversos contextos situados em socie-
dade, acumulando para o respectivo “empoderamento” resultante dessa capacida-
de de agir. Para Barton e Hamilton (1998), letramento não é um comportamento 
restrito à leitura e à escrita realizadas na escola, mas um conjunto de práticas cons-
truídas na vida diária em que há o acesso aos conhecimentos e informações, escri-
tas ou não, de uma determinada cultura (BALTAR, 2012).

Acreditamos que o maior desafio de um educador é o de levar os estudantes 
ao desenvolvimento individual que os torna aptos a apreender a sociedade em que 
vivem para gozar daquilo que ela oferece e, se necessário, transformá-la, promo-
vendo o bem social. Nesse sentido, projetos didáticos e rádio escolar, por exem-
plos, são vistos como ações pedagógicas capazes de promover múltiplos letramen-
tos (práticas de leitura e escrita) na escola, no processo de ensino-aprendizagem 
(BALTAR, 2012; SOUZA, CORTI, MENDONÇA, 2012; FERRAREZI JR e CARVALHO, 2015; 
ROJO E BARBOSA, 2015).

As propostas de utilização de jornal, revista e internet e, mais recentemente, as 
redes sociais na escola são comumente organizadas mais sobre a atividade de leitu-
ra do que sobre a atividade de produção de textos; e os textos da esfera midiática 
escolhidos são tratados mais como objetos de ensino do que como ferramenta de 
interação sociodiscursiva. Portanto, diante desse contexto, as tecnologias digitais 
e a rádio escolar não podem ser concebidas apenas como mais um recurso didáti-
co-pedagógico na escola, mas como um dispositivo que permite inserir professores 
e alunos e toda a comunidade escolar na prática midiática, bem como numa arena 
de debates permanentes sobre o espaço em que nos situamos opinando sobre os 
textos e os discursos que circulam na esfera da comunicação, espaço altamente 
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prestigiado pela sociedade letrada contemporânea, o que pode ajudar a escola a 
cumprir o propósito de promover uma educação verdadeiramente emancipadora 
(BARTON E LEE, 2015; RIBEIRO, 2016; COSCARELLI, 2016). 

Aspectos metodológicos

O Colégio Técnico de Floriano, instituição vinculada à Universidade Federal do 
Piauí, oferece cursos nas modalidades concomitante (Agropecuária e Informática), 
subsequente (Agropecuária, Agente Comunitário de Saúde, Enfermagem e Informá-
tica), Proeja (Agropecuária) e, mais recentemente, aderiu à oferta de cursos dentro 
do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e à Rede 
e-Tec (cursos técnicos a distância).

A metodologia adotada nos projetos compreendeu a vivência de novas práti-
cas e experiências nas quais os/as alunos/as assumiram papéis protagonistas, que 
compreendiam a reconstrução identitária dos mesmos. As atividades de leitura, dis-
cussões de textos; elaboração, correção e reescrita de diferentes gêneros textuais 
como e-mail, roteiro, sinopse, ficha técnica, resenha, propaganda, relatório, pauta 
radiofônica, cartazes, folders entre outros, criação de blogs, de canal no YouTube e 
perfis no Facebook, Twitter e SoundCloud; apresentação e publicação das atividades 
nas redes sociais; e avaliação (oral e escrita) dos projetos, permearam as atividades 
propostas.

Assim, o corpus deste trabalho resultou dos registros de observações das ativi-
dades dos/as alunos/as nas diferentes etapas do processo de desenvolvimento dos 
três projetos.

Projeto Pipoca Cultural

O projeto iniciou-se em abril com a apresentação da proposta, dos objetivos e 
da finalidade aos alunos de 2 (duas) turmas de ensino médio profissionalizante, na 
faixa etária de 14 a 16 anos, em sua maioria.
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Figura 01. Logomarca do Pipoca Cultural.

Inicialmente, discentes foram informados de que seriam utilizados diferentes 
produtos culturais durante as aulas, sem que fosse mencionada a produção textual 
que deveriam realizar após a exploração dos mesmos. Junto aos discentes, defini-
mos que cada sala elegeria filmes e livros, lançados entre maio de 2015 e abril de 
2016. Em seguida, dividimos as turmas em grupos de até 5 pessoas.

Depois da formação dos grupos, fizemos um sorteio a fim de distribuir os tipos 
de produtos. Os grupos teriam o prazo de até quinze dias para apresentar os títulos 
de seus produtos (ver quadro 1):

Quadro 01. Livros e filmes escolhidos na edição de 2016.

Livros

O Milagre (de Nicolas Sparks); A procura de Audrey (de Sophia Kinsella); O rouxi-
nol (de Cristian Hannah); A mais pura verdade (de Dan Gemeinhart); Quase uma 
rockstar (de Matthew Quick); Eu fico louco (de Cristian Figueiredo); A herdeira (de 
Iara Kess); Um milhão de anos em um dia (de Greg Jenner); A menina feita de espi-
nhos (de Fabiane Ribeiro); A garota no trem (de Paula Hawkins) e Time Fiasco (de 
Stephan Pastis)

Filmes Pixel; êpa, Cadê Noel; Descendentes; Victor Frankstein; Trocando os Pés

Diante disso, todos tiveram 45 (quarenta e cinco dias) para explorar o material 
selecionado (ler ou assistir), para em seguida desenvolvermos o estudo e produção 
do gênero sinopse. Para isso, os/as alunos/as, individualmente, deveriam preencher 
um quadro exploratório com uma breve sinopse sobre o produto cultural. Em grupo, 
um novo gênero foi introduzido: ficha	técnica. Esta nova atividade consistia em pre-
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encher o formulário com as informações sobre autor, editora/produtora, quantidade 
de páginas/minutos, conteúdo/lista de músicas, artistas, diretores, classificação, prê-
mios, curiosidades, dentre outras, para a qual teriam o tempo de uma semana.

Preenchidas as fichas, iniciamos o estudo do gênero trailer. Em grupo, os/as 
alunos/as deveriam buscar informações sobre os trailers, inclusive, estrutura textu-
al, veiculação e produção. Os grupos dedicaram-se à elaboração de um trailer com a 
finalidade de divulgar os produtos culturais escolhidos e, principalmente, desenvol-
ver a argumentação oral, sendo obrigatória a atuação de todos/as os/as integrantes.

Para finalização de cada vídeo os grupos estavam livres para trabalhar em con-
junto com os/as estudantes de informática ou empresas de editoração de imagens, 
bem como aplicativos. Cada grupo teve um mês para concluir essa etapa. A última 
etapa prevista do projeto foi a elaboração de uma resenha, a partir de Oficina reali-
zada com o Professor Dawton Valentim.

Projeto Polêmicas em Debate

O projeto Polêmicas em Debate é desenvolvido desde 2012 com as turmas de 
2º ano de Agropecuária e Informática. A primeira edição aconteceu em outubro de 
2012 a janeiro de 2013 (em razão das greves nas instituições federais de ensino) e a 
segunda, de agosto a outubro de 2013. Em 2014, foi realizada a terceira edição de 
setembro a novembro. A quarta edição, em 2015, aconteceu de novembro de 2015 
a janeiro de 2016. Este ano, realizaremos a 5ª edição.

Figura 02. Logomarca do
 Polêmicas em Debate.

Figura 03. Cartaz da 
4ª edição (2015).
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A metodologia adotada compreende as seguintes etapas:

Figura 04. Metodologia do projeto Polêmicas em Debate.

As atividades, em todas as edições, iniciarem-se com a apresentação da pro-
posta, dos objetivos aos alunos. Iniciamos as atividades com a exibição do filme “O 
grande desafio2” para conhecimento do gênero debate regrado.

Figura 05: Cartaz do filme.

2. Melvin Thompson (Denzel Washington) é um brilhante professor e amante das palavras. Embora te-
nha convicções políticas que possam atrapalhar sua carreira, ele decide apostar nos seus alunos para 
formar um grupo de debatedores e colocar a pequena Wiley College, do Texas, no circuito dos campe-
onatos entre as universidades. Mas o seu maior objetivo é enfrentar a tradição de Harvard diante de 
uma enorme platéia (Sinopse retirada do site de entretenimento Adoro Cinema)
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A partir do filme, três aspectos foram discutidos e/ou observados: i) temática 
(o filme retrata a forte segregação racial nos Estados Unidos); ii) os argumentos 
elaborados/construídos pelo grupo de debates; iii) o debate em si. O trabalho com 
gêneros orais, nas escolas, acontece de forma tímida. Logo, os alunos não conhe-
ciam a prática, por isso escolhemos esse filme porque apresentava noção do que 
seria desenvolvido no decorrer do projeto.

Após a análise do filme, passamos a compreender as características do gênero 
textual debate regrado, sua estrutura e utilização como forma de expressão argu-
mentativa na defesa de uma tese/ponto de vista. Em seguida, adotando os concei-
tos de crítica so-cial e ideologia (FAIRCLOUGH, 2001; THOMPSON, 1995) discutimos 
temas da atualidade.

O próximo passo foi a escolha dos temas a serem debatidos. Em 2012, essa 
escolheu aconteceu a partir das sugestões apresentadas pelo livro didático adota-
do. No ano seguinte, apresentamos os temas do jogo Questões Polêmicas do Brasil, 
material da Olimpíada de Língua Portuguesa (realizada pelo Cenpec em parceria 
com o Ministério da Educação). A partir do ponto de vista de cada aluno, os grupos 
foram formados e os temas definidos em cada edição foram.

A terceira etapa visou o desenvolvimento da argumentatividade, com a cons-
trução escrita dos argumentos relacionados aos temas estudados. Para a quarta 
etapa – o debate –, verificamos os posicionamentos (favoráveis e contrários) pro-
postos por meio de votação seguido da realização do debate em si. A mensuração 
da eficiência dos argumentos apresentados revelou mudanças de pontos de vista 
dos/as alunos/as, permitindo a desconstrução das antigas representações sobre os 
mesmos. Procedemos na última etapa à divulgação através do Facebook	das vivên-
cias do projeto com atualização dos resultados a cada debate. A rede social tornou 
possível a abertura da discussão, da crítica e da expressão aos internautas, criando 
a ponte entre escola e sociedade.

Projeto Radiotec

O Projeto Radiotec conta, hoje, com dois programas disponíveis no ar: i) o Pipo-
ca Cultural - programa de entretenimento; ii) Estação Conhecimento -  temas educa-
tivos; iii) Radiotec Entrevista; iv) Radiotec em Pauta – discussão de temas recentes. 
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As segundas e terças acontecem as atividades de elaboração de pautas e/ou grava-
ção de programas.

Definidos os quadros que irão ao ar em cada programa, a atividade dos alunos 
consiste em definir a pauta. Em seguida, os quadros são reunidos em um roteiro 
definitivo pelo redator que organiza a sequência dos quadros e das músicas que 
irão ao ar no programa, além da “escalada” (chamadas destaques do programa) e a 
finalização com os créditos e formas de acesso à rádio. Por fim, preparado o roteiro, 
o texto é lido e avaliado pelo produtor (professor), que confere todas as etapas e dá 
autorização definitiva para a gravação do programa.

A gravação exige de um a três âncoras (apresentadores) e um operador de 
áudio. Para a gravação é utilizado o programa Audacity que segundo Baltar (2012, p. 
76), “é um software livre e gratuito de gravação, edição e reprodução de áudio”.

A equipe grava e registra momentos marcantes com seus convidados por meio 
de fotos (ver Figuras 2 a 5) que são publicadas na página da Radiotec (Facebook) com 
finalidade de divulgar o programa, a página e os trabalhos da rádio.

Figura 07. Gravação do Radiotec Entrevista. Figura 08. Gravação do Pipoca Cultural.

A edição dos programas acontece durante as reuniões, quando os operado-
res de rádio, por meio do programa Audacity finalizam os programas, verificam se 
as frequências de áudio estão alinhadas, montam as trilhas de cada quadro e or-
ganizam as músicas selecionadas de forma correta, bem como editam os vídeos. 
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A publicação é feita em três redes sociais (Facebook3, SoundCloud4 e YouTube5). Os 
ouvintes podem acessar, comentar e curtir os programas retroalimentando a rádio 
com novas informações. A seguir as páginas da Radiotec nas redes sociais:

Figura 09. Página da Radiotec no SoundCloud.

Figura 10. Página da Radiotec no Facebook.

3. https://www.facebook.com/radiotec.ctf/.

4. https://soundcloud.com/radiotecctf.

5. https://www.youtube.com/user/labproducaotextual.

https://www.facebook.com/radiotec.ctf/
https://soundcloud.com/radiotecctf
https://www.youtube.com/user/labproducaotextual
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Figura 11. Página da Radiotec no YouTube.

Considerações	finais

Os alunos têm um grande interesse pelos produtos culturais e pelas redes so-
ciais, o que os mantiveram motivados durante todo o processo de planejamento, 
execução e apresentação dos trabalhos do Pipoca Cultural. Isso facilitou a realiza-
ção das atividades e, do ponto de vista do ensino-aprendizagem, trouxe muitos be-
nefícios para o desenvolvimento e a qualificação das práticas de leitura e escrita 
dos alunos. Eles perceberam que ler não se limita ao livro-texto, mas que um filme, 
por exemplo, está cheio de possibilidades de leitura, desde a sinopse até os crédi-
tos finais, passando pelas falas, imagens e sons que constituem a obra. Da mesma 
forma, compreenderam que a escrita não é só aquela que o professor exige na sala 
de aula, mas que suas frases, recados e mensagens postadas nas redes sociais tam-
bém significam escrever.

No Polêmicas em Debate, observamos a necessidade de introdução de novos 
modelos educacionais que privilegiem a crítica e a democracia, bem como a produ-
tividade das atividades de leitura e escrita quando atreladas aos usos do universo 
estudantil, entre eles, as novas tecnologias da informação.

O projeto Radiotec do LPT abriga as atividades de leitura e produção dos gêne-
ros textuais relacionados à Radio. O grupo articula as demandas da escola de divul-
gação e interação, às demandas acadêmicas de aquisição de habilidades linguísticas 
e produção de conhecimento científico. Assim, a rádio dá oportunidade aos alunos 
participantes do projeto e à comunidade escolar de experienciar um papel ativo, de-
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tentor de poder e voz. A habilidade oral e escrita trabalhadas dentro de uma prática 
social específica que empodera e faz pensar. Logo, o projeto Radiotec tem trazido 
à discussão acadêmica dados sobre as possibilidades de transposição de conheci-
mentos e extrapolamento da ação pedagógica com resultados sensíveis quanto ao 
ganho acadêmico dos alunos participantes.

Por fim, os resultados apontam para o crescimento da capacidade linguística, 
bem como para o desenvolvimento de habilidades de convivência social, assertivi-
dade comunicativa e qualidade na expressão oral e escrita em gêneros discursivos 
específicos, demonstrando a viabilidade da conjugação dos usos das tecnologias e 
da internet ao ensino de Língua Materna.
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SimPóSio TEmáTiCo

PRODUÇÃO TEXTUAL EM RECURSOS EDUCACIONAIS 
ABERTOS (REA): UMA ANÁLISE DO USO DOS 
CONECTIVOS

FLÁVIO RÔMULO ALEXANDRE DO RÊGO BARROS (UNICAP)

Introdução

As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, doravente (TDICs), deram 
um salto inimaginável nos últimos dez anos. Este avanço foi tanto na qualidade quan-
to na quantidade e mudaram e ainda mudam a vida das pessoas. A forma de comu-
nicação não é mais a mesma, a forma de interação entre as pessoas mudou, o conví-
vio social tomou outra forma de ser. Todas essas transformações só foram possíveis 
porque as inovações tecnológicas proporcionaram melhorias aos seres humanos ao 
longo da história. A internet é a grande responsável por essas transformações. O 
mundo vive conectado e no Brasil não é diferente. Pesquisas do CETIG (2014) e IBGE 
(2013) mostram que a quantidade de pessoas que estão conectadas por dispositivos 
móveis triplicou nos últimos 4 anos, passou de 15% em 2011 para 47% em 2014. Se em 
2010, os internautas eram 82 milhões, em 2015, passaram a 117 milhões. Já o número 
de donos de smartphones pulou de 10 milhões para 80 milhões no mesmo período. 
Dados da Telecom3 mostram que o Brasil possui aproximadamente 280 milhões de 
celulares. Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o país 
possui 283,4 milhões de linhas móveis o equivalente a 1,38 por habitante.

O uso de tecnologia faz parte do contexto social humano, como afirmam Bar-
ton e Lee (2015): as inovações tecnológicas estão mudando a vida de todos e estão 
ligadas as diversas inovações ao longo dos séculos. Essas inovações são o eixo na 
forma como pensamos as mudanças contemporâneas nas tecnologias digitais. Elas 
não vêm de agora. Barton e Lee já concordam com McLuhan que já falava da influ-
ência da televisão:
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O meio, ou processo, de nosso tempo – a tecnologia elétrica – está re-
modelando e reestruturando padrões de interdependência social e cada 
aspecto de nossa vida pessoal. Por ele somos forçados a reconsiderar 
e reavaliar praticamente todos os pensamentos, todas as ações e todas 
as instituições anteriormente aceitos como óbvios. Tudo está mudando 
– você, sua família, sua educação, sua comunidade, seu trabalho, seu go-
verno, suas relações com “os outros”. E está mudando dramaticamente. 
(MCLUHAN apud BARTON e LEE, 2015, p. 11)

A tecnologia está presente em nossas vidas e é responsável por mudanças em 
nosso cotidiano e nas nossas práticas sociais. Segundo Caiado

O crescente avanço e utilização das tecnologias digitais da informação 
e comunicação (doravante TDIC) modificam, criam e recriam formas de 
convivência social, textos, leituras, aprendizagens e maneiras do ser hu-
mano interagir no espaço real e cibernético favorecendo as relações de 
interatividade, mobilidade, troca, diálogo, leitura e escrita hipertextual. 
(CAIADO, 2013, p. 1)

A mídia digital permite, hoje, através da multissemiose, a articulação de pa-
lavras, sons, imagens. O letramento digital implica realizar práticas de leitura e de 
escrita, diferentes das formas tradicionais de letramento e alfabetização. Ser le-
trado digital pressupõe assumir mudanças nos modos de ler e escrever os códi-
gos, os sinais verbais e não-verbais. Os alunos brasileiros podem ser considerados 
pessoas letradas digitalmente. Isto se deve ao acesso a equipamentos eletrônicos 
como smartphones que estão acessíveis a todos brasileiros. Graças ao incentivo 
fiscal dado, nos últimos dez anos, pelo governo com redução do IPI e a prorroga-
ção de tributos zerados para notebook e smartphones. O grande problema é que 
os professores na maioria das vezes não acompanham os alunos ficando para trás 
quando o assunto é tecnologia. É fundamental que os educadores compreendam 
as tendências do cenário atual e percebam o uso pedagógico das novas tecnologias 
e da Internet nas escolas brasileiras, sobretudo no que se refere ao seu papel como 
professores enquanto agentes centrais para a disseminação do uso das TIDCs nos 
estabelecimentos de ensino do país. O futuro da educação trilha esse caminho.
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O	que	é	REA?	E	qual	sua	importância	no	ensino?

Algo relativamente novo no mundo da educação, Recursos Educacionais Aber-
tos ou simplesmente REA também pode receber o nome de Objetos de Aprendiza-
gem (OA) que possui conteúdo aberto. Para alguns estudiosos como Wiley (2000), 
os REA são apenas recursos disponíveis no meio digital, um novo tipo de instrução 
baseada em computador fundamentada no paradigma orientado a objetos da ci-
ência da computação. Podem ser reutilizados em múltiplos contextos. Por serem 
desenvolvidos em meio digital através da internet, permitem o acesso de inúmeras 
pessoas simultaneamente diferentemente de objetos tradicionais. Desta forma, os 
objetos de aprendizagem podem ser modificados, incrementando, melhorando e 
desenvolvendo novas versões. Há ainda aqueles que preferem definir os REAs não 
apenas como algo vinculado à internet ou ao meio digital. Ele ganha uma amplitude 
ainda maior. Sua definição pode ser resumida da seguinte forma: segundo Butcher 
(2011, p. 5), “Recursos Educacionais Abertos são qualquer coisa (software, progra-
mas de computador, livros, jogos) que possa ser utilizada para o aprendizado de 
forma gratuita”, tendo como característica a granulidade, a reusabilidade, a intero-
perabilidade e a recuperabilidade. Estas características são baseadas na definição 
de Leffa (2013). Duas importantes iniciativas foram dadas para o desenvolvimento 
do REA, segundo Santos (2013):

A primeira iniciativa foi a criação, em 2001, da Creative	Commons (<http://www.
creativecommons.org>). Um órgão não governamental que cria licenças gratuitas e 
possibilita, aos seus detentores de direitos autorais, escolherem quais direitos dese-
jam abrir mão, permitindo que usuários de conteúdos educacionais copiem, adap-
tem, traduzam e compartilhem recursos livremente. A segunda está relacionada 
com o Consórcio OpenCourseWare <http://www.ocwconsortium.org/>). Um grupo 
de instituições de ensino em todo o mundo que criaram um tipo de consórcio para 
apoiar o movimento REA por meio da produção de conteúdos e aconselhamento 
sobre políticas, promoção e pesquisa.

Estas iniciativas facilitaram a propagação de conteúdos educacionais. A junção 
da pedagogia como as tecnologias promove um forte potencial transformador. Os 
materiais disponibilizados de forma integral, gratuito, com a praticidade do compar-
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tilhamento através da internet, geram um crescimento incalculável no aprendizado. 
Santos (2013, p. 21) também cita que “o termo Open	Educational	Resources, ou OER, 
foi criado inicialmente no forum on the Impact of Open CourseWare for Higher Edu-
cation in Developing Countries, evento promovido pela UNESCO no Massachusetts	
Institute	of	Technology	 (MIT), em 2002.”. No Brasil, o termo foi traduzido em 2006 
como Recursos Educacionais Abertos (REA) num período em que o ensino à distân-
cia foi influenciado pelo aumento da participação do ensino superior.

Um grande entusiasta do ensino a distância e a partilha de forma gratuita é o 
professor Fredric M. Litto, professor aposentado de Comunicações da Universidade 
de São Paulo, coordenador científico da Escola do Futuro da USP e presidente da As-
sociação Brasileira de Educação a Distância (Abed). Ele relata que o Brasil está indo 
no caminho certo. Disponibilizando um sistema de ensino inovador e diferenciado. 
Segundo Litto (2006)

Acredito que estamos indo, com cada vez mais velocidade, a uma socie-
dade na qual o sistema educacional formal, convencional, preso a mo-
delos ultrapassados de ensino e aprendizagem, aos poucos será subs-
tituído em grande parte por um sistema não-formal, adaptável, flexível 
e diretamente ligado aos interesses individuais de quem quer aprender. 
Com OERs disponibilizando gratuitamente quase todo o conhecimento 
moderno essencial, em forma textual, visual e sonora, e sob demanda, a 
aprendizagem não formal, na hora certa, tenderá a ficar maior do que o 
antigo sistema formal e convencional. (LITTO, 2006, p. 75) 

O conhecimento moderno fundamental está sendo disponibilizado de diversas 
formas e o mais importante, gratuitamente. O temo REA foi implantando graças 
ao resultado de dois projetos financiados pela William	and	Flora	Hewllet	foundation: 
o MIT OpenCourseWare (<http://ocw.mit.edu>), da Universidade de Massachussets, 
nos Estados Unidos, e o OpenLearn (Open	University, do Reino Unido), que lançou um 
repositório de REA com acesso gratuito a 5% de todo o conteúdo produzido pela 
universidade na internet, sob licença Creative	Commons, e com tecnologias Web 2.0.

Os Recursos Educacionais Abertos representam outra possibilidade de 
acesso democrático ao ensino superior gratuito. Por meio de tecnologias 
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como a Internet, wikis e ambientes de aprendizagem virtuais, já é possí-
vel disponibilizar recursos educacionais na Web, juntamente com todos 
os recursos necessários para o seu uso pedagógico; além de oferecer 
a possibilidade de adaptar e traduzir esses recursos de modo que pos-
sam ser reutilizados em diversos contextos educacionais […] No Brasil, 
a criação e disponibilização de recursos educacionais abertos em larga 
escala ainda está por vir. Com a ampliação do sistema de ensino supe-
rior a distância por meio da Universidade Aberta do Brasil (UAB), cres-
ce a possibilidade de que recursos educacionais abertos sejam criados 
pelas universidades federais pertencentes ao sistema UAB e, portanto, 
colaborem ainda mais para a democratização do acesso à educação su-
perior, seja ela formal ou informal. (SANTOS, 2013, p. 22)

A democratização da educação no país está se consolidando de forma lenta, 
mas o importante é que ela seja feita de forma gratuita e possibilite um ensino de 
qualidade para todos. O REA surge com o objetivo de melhorar a educação no Bra-
sil. Cabe às universidade públicas e até mesmo às escolas colaborarem para que 
o saber seja difundido a todos. Temos ferramentas para isso: as TIDCs, a Web, a 
internet. Agora que já contextualizamos o que seria os REAs, vamos analisar como 
um site pode ser utilizado como um Recurso Educacional Aberto. Escolhemos o we-
bsite “O Pequeno Leitor”1, pois tem como características de um Recurso Educacional 
Aberto: a granulidade e a interoperabilidade, podendo ser uma fermenta para aju-
dar o professor de língua portuguesa a desenvolver nos seus alunos as habilidades 
de leitura e escrita com foco no uso dos conectivos.

O site pequeno leitor: uma possibilidade de utilizá-lo como REA

O site O Pequeno Leitor foi escolhido para apresentação desse trabalho por 
reunir algumas características do REA. Claro que maior delas é, sem sombra de dú-
vida, a gratuidade. Criado pela publicitária Stella (LODUCCA) que se dedica a projetos 
infantis desde o nascimento do seu filho, O Pequeno Leitor possibilita a produção de 

1. http://www.opequenoleitor.com/ corresponde ao endereço eletrônico do site O Pequeno Leitor 

http://www.opequenoleitor.com/
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história e sua publicação no site, permitindo que os internautas interessados pos-
sam ler as histórias criadas pelos usuários, a maioria crianças. Como funciona o site?

Imagem 01.

A área central onde contém as histórias falantes as quais são histórias produ-
zidas pela administradora, só podem ser visualizadas pelos visitantes. Os usuários 
cadastrados não podem criar histórias falantes, porém tem um espaço para produ-
zirem pequenas histórias de até de cinco páginas, com temas preestabelecido pelo 
site, a partir de imagens que sugerem ou estimulam a criação dos textos.

Imagem 02. Imagem 03.

Por se tratar de histórias produzidas por crianças, os textos que aparecem são 
curtos, mas não por conta da limitação do programa, uma vez que em cada quadro 
é possível digitar 180 letras.

Após a apresentação do corpus, pode-se perceber que o site é todo baseado 
em linguagem HTML disponível em um navegador ou browser, podendo ser utilizado 
em qualquer navegador de qualquer dispositivo, seja ele um smartphone, tablete, 
notebook ou computador de mesa. Essa facilidade é mais uma característica do 
REA a interoperabilidade, ou seja, a possibilidade de o recurso ser utilizados em 
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várias plataformas operacionais ou Sistemas Operacionais como: Linux, Windows e 
Mac. Outra característica presente é a granulidade que está relacionada com uma 
atividade modular que se adapta a outras atividades de forma processual granular, 
criando uma forma homogênea e funcional.

A conjunção: importante elemento para a tessitura do texto

A conjunção é um elemento gramatical que é responsável pela união entre duas 
orações formando um período composto. Quando as duas orações são independen-
tes, formam orações coordenadas. Se uma dessas orações funcionarem como termo 
essencial, integrante ou acessório de outra oração ou se referirem a oração principal, 
o período é denominado de período composto por subordinação. A definição de 
conjunção pela linguística normativa diz, segundo Cunha e Cintra (2008, p. 593), que 
“conjunções são vocábulos gramaticais que servem para relacionar duas orações ou 
dois termos semelhantes na mesma oração”, já Bechara (2009, p. 319), afirma que “ a 
língua possui unidades que têm por missão reunir orações num mesmo enunciado.”. 
A definição de Bechara é mais próxima da visão utilizada pela linguística textual.

A conjunção dento da linguística textual faz pare dos operadores argumenta-
tivos que são uma das formas de coesão textual. O nosso trabalho é baseado no 
texto por isso iremos delinear nosso estudo nesse viés, porém não deixaremos de 
citar para fins didáticos as definições gramaticais. Dentro da linguística de texto, 
Marcuschi “ (2008) afirma que os conectivos têm um papel muito importante que 
vai além da análise sintática.

Tabela 01.
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A tabela 01 mostra-nos onde as conjunções estão inseridas na linguística tex-
tual e o papel que ela adquire no plano do texto.  Podemos perceber que na linguís-
tica textual, as conjunções saem do plano micro (a frase, a oração, o período) e vai 
para um campo muito maior, para o plano macro que é o texto. A origem do termo 
texto, segundo Sacconi  (2010, p. 1964), vem do latim textere que significa tecido. 
Metaforicamente podemos dizer que as conjunções são os nós que entrelaçam esse 
tecido.  Dentro da linguística textual os marcadores textuais que dão a progressão 
do texto são divididos em 4 grandes classes, os de conteúdo proposicional, os dis-
cursivo-argumentativos, os organizadores textuais e os metadiscursivos, segundo 
Kock (2009). É importante compreender que algumas conjunções podem atuar em 
duas dessas classes como a conjunção (ou) que pode ser empregada tanto na classe 
de conteúdo proposicional como no marcador discursivo-argumentativo. Reafirma-
mos que o nosso interesse neste trabalho reside apenas na análise dos marcadores 
discursivo-argumentativo.

Tabela 02.

Destacamos que não foi nosso interesse neste trabalho analisar ou discutir os 
possíveis erros ortográficos encontrados nos textos produzidos no site O Pequeno 
Leitor. O objetivo foi mapear o uso das conjunções empregadas, tendo como função 
de operadores argumentativos.  Observamos que na tabela 02 a conjunção “e” foi a 
mais usada, em segundo lugar ficou a conjunção, “mas” que tem o sentido adversa-
tivo. Talvez a grande incidência das conjunções “e” e “mas” seja resultante da relação 
direta com o discurso oral infantil.
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Todavia destacamos que um terço dos operadores argumentativos “mas” foi 
usado em apenas um único texto:

SR. MINOTAURO E SR. CENTAURO

Linha 01 Sr. Minotauro e Sr. Centauro

Linha 02 Um dia, um belo dia, Sr Minotauro ia trabalhar. Mas, no meio do caminho, en-
controu Sr. Centauro, que também ia trabalhar, mas levava uma mala vermelha.

Linha 03 Então, Sr. Minotauro correu atrás do senhor centauro.

Linha 04 Mas o senhor Centauro, que tinha quatro pernas, correu mais rápido que o se-
nhor Minotauro, que acabou se cansando.

Linha 05 E o senhor Centauro, bem longe do senhor do senhor Minotauro, fez uma care-
ta, enquanto o senhor Minotauro, tão cansado, ficava de língua pra fora.

Tabela 03.

O texto da tabela 03 mostra que o uso da conjunção “mas” foi utilizada como 
única alternativa para criar um efeito de adversidade na história. Chegando a usar, 
na linha 02, a conjunção adversativa de forma incoerente, seria mais adequado o 
uso do conectivo com função de adição “e”.

Logo a repetição pode ser um recurso importante para a progressão sequen-
cial, porém o uso repetitivo de um mesmo conectivo adversativo pode demostrar 
pouco conhecimento sobre os outros operadores dessa mesma classe adversativa 
(mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto).

Conclusão 

Percebemos que os conectivos são utilizados por aqueles que desenvolve seus 
textos de forma intrínseca. Todavia é importante que o usuário da língua tenha o 
pleno domínio das ferramentas linguísticas, assim, ele poderá tecer textos cada vez 
mais coerentes e coesos.

No objeto investigado neste trabalho, o REA surge como instrumento facili-
tador para que o professor estimule o interesse dos alunos na escrita da língua 
portuguesa, diferenciando-se das atividades tradicionais desenvolvidas no ambien-
te escolar. A mudança de ambiente de produção textual torna a aprendizagem de 
conectivos mais dinâmica e menos árdua para o aluno, pois ao utilizar os processos 
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multimodais (imagem e texto) em ambiente virtual, os professores aproximam o 
ensino formal do cotidiano dos aprendizes, levando o ambiente educacional para 
além dos muros das instituições formais de ensino.

O uso do site investigado como um REA possibilita a produção textual e a ob-
servação do professor sobre o emprego dos conectivos, podendo as produções se-
rem levadas para discussões em sala de aula.
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REGISTRO DE PROCEDIMENTOS: GÊNERO CATALISADOR 
NAS ATIVIDADES DO CUIDADOR DE IDOSOS

MARTA hELENA FEITOSA SILVA (UFRN)
ANA MARIA DE OLIVEIRA PAz (UFRN)

Introdução

O presente trabalho tem como objetivo apresentar e analisar a utilização do 
gênero registro de procedimentos, na atividade laboral de uma cuidadora de ido-
sos. A experiência que será descrita foi registrada em um Curso de Letramento para 
Cuidadoras de Idosos, egressas do Programa Mulheres Mil, ofertado pelo IFRN – 
Campus Natal Central (CNAT), em novembro de 2014. O curso de letramento gerou 
os dados da dissertação de mestrado intitulada Curso de letramento laboral para 
cuidadoras de idosos: uma proposta de intervenção e visava colaborar no processo 
de formação profissional das cuidadoras participantes.

A pesquisa realizada insere-se no campo da Linguística Aplicada, na área de 
letramento laboral (PAZ, 2008). O olhar para esse tipo de letramento tem se intensi-
ficado em grupos de pesquisa que assumem as práticas letradas como sócio e his-
toricamente situadas, isso equivale a dizer que “são social e culturalmente determi-
nadas, e, como tal, os significados específicos que a escrita assume para um grupo 
social dependem dos contextos e instituições em que ela foi adquirida” (KLEIMAN, 
1995, p. 21).

A opção de desenvolver um curso tomando como suporte o letramento laboral 
parte do entendimento da função transformadora e emancipatória do letramento, 
de forma geral, e do letramento laboral, em específico. Esse aspecto coaduna-se à 
escolha das treze mulheres contempladas pois muitas pertenciam a um grupo con-
siderado economicamente vulnerável e buscavam mudança social, tendo, portanto, 
pouca visibilidade na sociedade.
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O curso totalizou 20 horas/aula, distribuídas em cinco encontros, e foi organi-
zado em cinco oficinas de letramento em que as participantes trabalharam com os 
sistemas de gêneros “para conquistar o trabalho” e “para usar no trabalho”, pos-
sibilitando que elas se familiarizassem com os gêneros utilizados no dia a dia, na 
execução de suas atividades laborais e com aqueles que lhes auxiliam a adentrar no 
mercado de trabalho.

A escolha pela adoção dos gêneros se apoia no que preconizam os PCN, enten-
dendo-os como forma de inclusão e participação efetiva dos sujeitos na sociedade, 
assumindo relevante papel no processo ensino-aprendizagem. No caso de um letra-
mento crítico, em conformidade com a proposta da pesquisa, pretendia-se que as 
mulheres se apropriassem “daqueles gêneros (e não de muitos) que lhes sejam úteis 
para agir no mundo ou para fazer uso de determinadas práticas que lhes convêm 
em termos de necessidade comunicativa” (OLIVEIRA, 2010, p. 339).

Letramento: algumas considerações

Ao introduzir o conceito de letramento, Kleiman (1995, p. 15) esclarece que a 
utilização do termo nos meios acadêmicos adveio das tentativas de se estabelecer 
a diferença entre os estudos sobre “o impacto social da escrita dos estudos sobre 
a alfabetização, cujas conotações destacam as competências individuais no uso e 
na prática da escrita” (grifo da autora). Em suas reflexões, a pesquisadora define 
o letramento “como um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto 
sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos 
específicos”. Sob essa perspectiva, o letramento abrange tudo o que é produzido a 
partir da escrita, nas diferentes instituições sociais – as quais são chamadas agên-
cias de letramento (família, trabalho, igreja, sindicato, feira etc.) – em que há variados 
modos discursivos e, em consequência, diversidade nas orientações de letramento. 

Isso nos leva a compreender que já não se concebe mais o letramento como 
uma via de mão única, determinado pela escola ou qualquer outra instituição domi-
nante. É preciso considerar a dimensão sociocultural em que os processos de leitura 
e escrita estão inseridos e, assim, reconhecer a multiplicidade de letramentos que 
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deles resulta. A esse respeito, Oliveira e Kleiman (2008, p. 7) observam que houve 
uma ampliação do termo letramento: “ao longo dos anos, o conceito de letramento 
foi sendo redimensionado. Os termos ‘estudos de letramento’, ‘novos estudos de 
letramento’ e ‘letramentos’, no plural, são algumas maneiras de registrar esse redi-
mensionamento”. A existência de inúmeros letramentos se justifica pela existência 
de múltiplos contextos sociais.  Pode-se, assim, falar de letramentos como práti-
cas sociais em processo. Tais práticas abrangem diferentes domínios de produção 
discursiva (BAKHTIN, 1997) – familiar, profissional, escolar, acadêmico, religioso etc. 
Em cada um desses domínios, naturalmente, o sujeito cumpre diferentes funções, 
fazendo diferentes usos da linguagem em cada um deles.

No domínio profissional dos cuidadores de idosos, são várias as atividades que 
requerem a produção de textos, tais como a lista de compra, mensagens para o 
paciente ou para os familiares desse, via WhatsApp, cardápio, tabela de horários de 
medicamentos, etc. Tais atividades constituem-se eventos de letramento, pois, con-
forme a noção apresentada por Kleiman:

Um evento de letramento inclui atividades que têm as características 
de outras atividades da vida social: envolve mais de um participante e 
os envolvidos têm diferentes saberes, que são mobilizados na medida 
adequada, no momento necessário, em prol de interesses, intenções e 
objetivos individuais e de metas comuns. Daí ser um evento essencial-
mente colaborativo. (KLEIMAN, 2005, p.24)

No caso dos eventos protagonizados pelos cuidadores, a linguagem oral assu-
me papel de destaque, pois é, certamente, a forma de comunicação mais utilizada 
entres os atores nas situações de comunicação ao longo do dia. Ainda que o pacien-
te idoso não verbalize ou seja acometido por um estado de demência que dificulte 
sua compreensão, a comunicação oral deve ser efetuada, sempre de forma branda 
e equilibrada (BORN, 2008).

Também se distinguem muito facilmente outros sistemas semióticos nos 
eventos acima relacionados, já que toda a comunicação oral invariavelmente vem 
acompanhada de gestos, olhares, expressões faciais que, incorporados às palavras, 
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adicionam-lhes sentido e expressividade peculiares. Não se pode esquecer das ima-
gens (fotografias que resgatam as lembranças, por exemplo) e tabelas de comuni-
cação, que se tornam importantes no contexto do evento, pois ajudam a revelar os 
estados de ânimo dos cuidadores e idosos envolvidos nos eventos e complemen-
tam emocionalmente os discursos escritos.

Ao tratar desses recursos não materiais (os estados de ânimo, por exemplo) 
que permeiam os eventos, já se faz referência às práticas de letramento, entendi-
das como “formas culturalmente aceitas de se usar a leitura e a escrita as quais se 
realizam em eventos de letramento. Envolvem não apenas o que as pessoas fazem, 
mas o que elas pensam sobre o que fazem e os valores e ideologias que estão sub-
jacentes a essas ações” (BAYNHAM, 1995, p.39).   À profissão “cuidador de idoso”, 
por exemplo, estão relacionadas práticas letradas que definem um determinado 
comportamento social e cultural de leitura e escrita específico para essa atividade 
de trabalho.

Os gêneros como ação social

Para atender aos objetivos propostos na pesquisa, procurou-se dar destaque 
ao caráter profissional dos gêneros, ou seja, remete-se àqueles cuja função é inserir 
o indivíduo no mundo do trabalho (currículo, carta de apresentação, biografia de 
perfil profissional, entrevista de emprego etc.) e àqueles que são utilizados pelos 
cuidadores de idosos como parte de sua ação profissional (bula, tabela de medica-
mentos, cardápio etc.).

Em ambos os casos, o que se observa é que tais gêneros têm um caráter agen-
tivo, são eles mesmos “uma ação social [...] uma ferramenta de agência” (BAZER-
MAN, 2011a, p. 19). Pode-se dizer que estão socialmente disponíveis e prontos para 
serem utilizados, de acordo com as necessidades específicas a que se propõem, 
pelas cuidadoras de idosos, para alcançar sua função e no exercício de sua função. 
Mas tais gêneros só são agentivos, dinâmicos, interativos, porque são manipulados 
por agentes, “pessoas [cuidadoras] que querem realizar coisas através da escrita em 
um mundo em mudança” (BAZERMAN, 2011a, p. 10-11). De posse desses gêneros, 
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as cuidadoras (ou quaisquer outras pessoas) tornam-se, então, agentes de seus in-
teresses.

Desse modo, evidenciou-se, na pesquisa, a abordagem social de gêneros inspi-
rada na Nova Retórica, a que Miller e Bazerman estão afiliados, por entenderem o 
gênero como ação social (MILLER, 2012). Ao considerar aspectos sociais e situacio-
nais na compreensão dos gêneros, Miller (2012, p. 32) os define “como ações retóri-
cas tipificadas fundadas em situações recorrentes”.

Sem dúvida, em seu ofício, as cuidadoras estão a todo o tempo se deparando 
com ações tipificadas, que lhes exigem a utilização de enunciados similares, porque 
reconhecidamente eficazes. Por isso justificou-se a adoção da abordagem de gêne-
ro como ação social, no curso, já que o ensino da escrita, nessa perspectiva, se deu 
como ação social motivada, colaborando para que as mulheres se apropriassem 
das possibilidades de ação que os gêneros com os quais trabalharam lhes permitia 
e valorizassem os gêneros que estavam sendo solicitadas a produzir (BAZERMAN; 
MILLER, 2011).

Registro de procedimentos: o relato da experiência 

Conforme assinalado na Introdução deste trabalho, no curso foram contem-
plados os sistemas de gênero “para conquistar o trabalho” e “para usar no trabalho”. 
Compõem o segundo sistema os gêneros: bula, rótulo, tabela de medicamentos, 
cardápio, tabela de medicamentos, tabela para comunicação alternativa. Houve, en-
tretanto, a incursão de um gênero o qual não havia sido contemplado no programa 
do curso. Durante a intervenção de uma das cuidadoras colaboradoras, a quem se 
chamou Diva, tomou-se conhecimento da utilização do gênero registro de procedi-
mentos, pelos profissionais cuidadores de idosos.

Tratava-se sobre os cuidados necessários para a administração de medica-
mentos, quando Diva apresentou um caderno (o mesmo que estava utilizando para 
fazer seus apontamentos) em que fizera o registro de atendimento de um idoso 
do qual cuidara recentemente. No caderno constavam, entre outras informações, 
os nomes e endereços do paciente e de alguns familiares, bem como os contatos 
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telefônicos, os nomes dos medicamentos utilizados pelo paciente, os horários e a 
verificação da administração. Tudo escrito de forma simples, mas, sem dúvida, uma 
importante amostra para a consolidação do uso do gênero “registro” pelos profis-
sionais cuidadores de idosos.

A colaboradora informou que, ao iniciar o trabalho na casa do idoso, já existia 
a tabela com os medicamentos e horários para administração, colada à geladeira e 
escrita, possivelmente, por uma das filhas do idoso. Perguntou-se a ela quem a ha-
via orientado a fazer os registros de controle de medicamentos e demais anotações 
e o porquê dessa orientação. Segue a resposta a essas questões e comentários:

Diva: A professora da gente do curso de cuidadoras ... que tudo que a 
gente fizesse com o idoso, trabalhasse, seria bom anotar, até pra depois, 
se tiver algum problema, alguma coisa, saber se foi alguma medicação, 
a falta de alguma medicação. Então, tudo isso é importante. 
Pesquisadora: E, no caso (+) essa professora era professora de quê, essa 
que você está falando?
Pesquisadora: Era professora de “práticas específicas de cuidadoras” 
...Assim, tudo que eu fizesse, a gente fizesse com o idoso tinha que ano-
tar, assim: data, hora...
Pesquisadora: Isso é uma prática de escrita recomendada pela profes-
sora...

Na fala de Diva, observa-se que a primeira lembrança com relação à recomen-
dação dada pela professora foi no sentido de garantir um acompanhamento idôneo 
do paciente idoso. Ela enfatiza que a professora recomendara anotar tudo o que se 
fizesse com o idoso. “Anotar tudo” é a prática de escrita que, no entendimento da 
professora, organiza as ações das cuidadoras, intencionando garantir um registro 
minucioso e eficaz do que acontece no (s) turno (s) em que a cuidadora se encontra 
com o paciente. E Diva continuou seu relato, acrescido de algumas informações da-
das por uma das colegas de curso, Auta:

Diva: Se tivesse alguma ocorrência de pressão, como de fato até teve. 
A pressão dele ficou muito baixa, ele usava marca passo, então a gen-
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te precisava ter o controle, né? Aí ficou muito baixa a pressão. Eu fui 
anotando e fui verificando a pressão dele. Cada vez que eu anotasse, 
se tivesse alteração, tinha que ligar pra família. Uma das filhas dele era 
médica, tinha que entrar em contato pra levar pro pronto-socorro.
Pesquisadora: Ótimo! Então existe um trabalho de registro (+) como um 
técnico de enfermagem também faz. Registro de ocorrência. 
Auta: Esse caderno, eu esqueci o nome. Ela1 deu um nome pra esse ca-
derno ... quando (+) bom pra gente, cuidadora, quando você sair, pra 
anotar tudo que aconteceu e como deixou o paciente...
Diva: Mas esse aqui eu fiz, mas a família não era nem muito de acordo, 
assim, porque a família pegava, (+) eles não se interessavam muito ... 
Era pra ter uma pessoa lá pra olhar, dar medicação e pronto ... Eu fiz até 
porque a família era muito difícil, aí achei melhor pra mim, pra minha 
segurança...
Auta: (incompreensível) Se você deixou o paciente bem, se você passar 
pra outra cuidadora, quando você saiu, ele estava bem, não estava com 
nenhum problema. Aí, se por acaso, ... acontecer alguma coisa, você tem 
como provar que no seu plantão tudo correu bem e você deixou o pa-
ciente bem. Essa é uma prova para o cuidador.

Dessa vez Diva evidencia uma situação em que a prática de escrita recomen-
dada pela professora foi utilizada para atender a um procedimento real. A anotação 
resultante da verificação da pressão é apenas um dos constituintes dos dados rela-
cionados ao paciente, conforme será mostrado mais adiante, e que compõe, junta-
mente com os outros dados, o gênero registro de procedimento. A finalidade desse 
gênero, como o nome sugere, é registrar acontecimentos e situações que dizem 
respeito ao paciente, de forma a auxiliar a evolução do tratamento.

Outras duas finalidades concernentes a esses registros foram lembradas por 
Auta. A primeira delas é o fato de, em havendo mais de um cuidador, se estabelecer 
uma comunicação sobre os procedimentos que foram tomados no plantão anterior, 
garantindo uma continuidade no atendimento e no tratamento. A outra é resguar-
dar o cuidador de qualquer incidente, já que ele terá uma comprovação por escrito 

1. Referindo-se à professora da disciplina.
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de todas as ações realizadas, o que o torna um documento de amparo legal. Auta 
utiliza os termos “tem como provar” e “prova”, notadamente da esfera jurídica, para 
dar ênfase a essa finalidade. Anteriormente, Diva já havia esclarecido: “eu fiz [...] pra 
minha segurança”. No seu caso, ela pretendia se resguardar da própria família do 
idoso, que se mostrava resistente quanto a suas anotações e, segundo seu relato, 
era “difícil”.

Tratando dos registros de ordens e ocorrências utilizados pelos profissionais 
de enfermagem, Paz (2008, p. 58) também faz menção ao seu caráter de álibi quan-
do afirma que há, nessas anotações, “elementos de cunho administrativo e clínico” 
que podem “ser subsídios para a auditoria em enfermagem e servir de fonte de 
dados para processo administrativo, de cunho jurídico”.

A aproximação com o trabalho da área de enfermagem também se faz perce-
ber, nas falas das colaboradoras, pelo uso de vocabulário muito próximo ao usa-
do em sua atuação profissional – medicação, paciente, plantão, ocorrência – o que 
confirma a estreita relação entre letramento laboral e em saúde nas práticas dos 
cuidadores.

Um dado que não pode deixar de ser mencionado é a postura da família do 
idoso, paciente de Diva. Havia, segundo seu relato, certa indiferença por parte da 
família em relação as suas breves anotações (“eles não se interessavam muito...”). 
Embora seja difícil estabelecer um julgamento a partir de tão poucos elementos 
concretos, os indícios fornecidos por Diva levam a crer que poderia haver um certo 
estranhamento da família com relação às suas anotações. Conforme a percepção 
de Diva, a família precisava de alguém para  “olhar, dar medicação e pronto”. Para a 
família, então, não seria atribuição da cuidadora fazer anotações, registros. Talvez 
enxergassem essa ação como algo que estava além de usas funções. É possível até 
que houvesse uma tentativa de tirar dela a possibilidade de ter como ferramenta 
auxiliar de trabalho uma peça escrita. Pelo que se pode depreender de seu relato, 
nem mesmo a filha médica estimulava seu procedimento, já que sua função seria 
simplesmente telefonar, caso houvesse alguma alteração na pressão.

Ao trazer à tona a informação de que havia uma filha médica, Diva expõe ainda 
mais a relação assimétrica que se estabelecia entre ela e a família, o que parecia 
pesar sobre a cuidadora como uma bigorna colocada sobre suas ações. Afinal, es-
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tava sendo imputada sobre ela uma autoridade que ia além da relação empregado/ 
patrão, pois se estendia a uma escala hierárquica dentro do sistema de saúde no 
qual está profissionalmente inserida. Mas, mesmo assim, ela foi adiante. Não se 
deixou intimidar e deu prosseguimento a suas anotações, à revelia de seus contra-
tantes, numa atitude de empoderamento respaldada pela segurança que o registro 
lhe proporcionava. A seu modo, tentou expulsar de dentro de si a sombra invasora 
do opressor (Freire, 2002).

Seguem algumas imagens do caderno com suas anotações.

Figura 01. Registros dos procedimentos de colaboradora Diva.

Na primeira imagem do caderno, observa-se uma espécie de ficha pessoal do 
paciente, registrando os seguintes dados: nome, idade, endereço, telefone, estado 
civil, quantidade de filhos. Na mesma página, Diva informou, ainda, que o idoso é 
lúcido, tem apenas algumas limitações e possui comércio em casa. A segunda ima-
gem apresenta a rotina matutina do paciente e uma tabela não demarcada, com 
dados sobre a aferição da pressão: data, horário e resultado. Na terceira imagem, 
estão listados os medicamentos que eram administrados, os turnos e as dosagens. 
À frente da dosagem, a cuidadora assinalou OK, para confirmar que o medicamento 
havia sido administrado.
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Sem dúvida, as informações anotadas pela cuidadora são de suma importân-
cia, pelos motivos já apresentados. Mas há que se dar destaque a duas informações 
registradas por Diva: a lucidez do paciente e a presença de um comércio em casa. 
Esses últimos dados são bastante importantes, pois não são raros os casos de filhos 
que tentam interditar os pais sãos, na tentativa de gerir os bens dos últimos, alegan-
do que estes não estão mais em condições de responder por suas ações. Nesses ca-
sos, qualquer testemunho, principalmente documentado, pode se constituir prova 
em processos judiciais.

Conclusão 

O desenvolvimento deste trabalho, considerando-o no âmbito do letramento 
laboral, partiu do conhecimento das práticas letradas que permeiam a profissão 
dos cuidadores de idosos. Imergiu-se no universo das práticas cotidianas desses 
profissionais, a fim de fazer o levantamento que possibilitou selecionar os gêneros 
que seriam contemplados no curso com vistas a auxiliar as colaboradoras no de-
sempenho de seu ofício e para auxiliar em sua inserção ao mercado de trabalho.

Embora as ações executadas tivessem sido norteadas por um planejamento, 
algumas interferências das colaboradoras promoveram alterações para que suas 
necessidades imediatas fossem contempladas e pudessem ser atendidas as deman-
das prementes. Foi o que ocorreu quando se deu espaço no curso para tratar do 
registro de procedimentos apresentado pela colaboradora Diva, em seu caderno de 
anotações.

Em sua fala, Diva apresenta o registro como uma excelente ferramenta de auxílio 
na execução das tarefas de cuidadores de idosos, podendo ser visto como “um modo 
de ação, um jeito de fazer as coisas, inclusive de entender o que pode e deve ser feito, 
e como essas coisas serão interpretadas [...]” (BAZERMAN; MILLER, 2011, p. 62).

O registro revelou ser um gênero catalisador, que pode assegurar aos cuida-
dores maior autonomia no desenvolvimento das ações laborais, à medida que au-
xilia no acompanhamento e na evolução do tratamento do paciente; possibilita que 
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outros cuidadores (formais ou informais)2 deem continuidade ao atendimento e ao 
tratamento do paciente; constitui-se documento de amparo legal, ao comprovar por 
escrito as ações realizadas pelos cuidadores. Seu uso possibilita que se posicionem 
de forma mais assertiva diante das forças hegemônicas que atuam no seu ambien-
te de trabalho, principalmente frente aos familiares dos idosos que estão sob seus 
cuidados.
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA: O DEBATE REGRADO VIA 
WhATSAPP

FRANCILENE LEITE CAVALCANTE (UNICAP/IFAL)
ROBERTA VARGINhA RAMOS CAIADO (UNICAP)

Introdução

Este artigo propõe elaborar um conjunto de atividades escolares, chamado 
de sequência didática (doravante, SD), proposta pelos estudiosos Dolz, Noverraz e 
Schneuwly (2004), em torno do gênero oral debate regrado, através do aplicativo 
WhatsApp, presente nos dispositivos móveis digitais – smartphones. A ideia é que se 
possam criar situações autênticas em contextos que possibilitem reproduzir a situ-
ação concreta de produção textual, de forma a fazer o aluno refletir sobre a relação 
fala/escrita e sobre os aspectos imagéticos na composição multimodal a partir das 
atividades propostas.

Para tanto, as reflexões aqui realizadas terão respaldo na abordagem do conti-
nuum da relação fala/escrita (MARCUSCHI, 2008) na qual tanto uma quanto a outra 
tem, segundo o autor, “sua própria maneira de se organizar, desenvolver e trans-
mitir informação” (1993, p.4), como a multissemiose ou a multiplicidade de modos 
de significar (ROJO, 2012; DIONÍSIO, 2013), que as possibilidades multimidiáticas e 
hipermidiáticas do texto eletrônico trazem para o ato de leitura: a leitura do texto 
verbal por si só já não é mais suficiente, faz-se necessário relacioná-lo com uma 
diversidade de outras modalidades de linguagem, por exemplo imagem estática e 
imagem em movimento, som e música que o permeia. Trata-se dos textos multisse-
mióticos, que estão presentes não apenas nos ambientes digitais, mas também no 
meio impresso (jornais, revistas, livros), nas suas articulações em torno da constru-
ção de sentido.
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Assim, ao propormos uma sequência didática que contenha atividades diver-
sas em sua constituição visando, como produção final, um debate regrado via What-
sApp, podemos encontrar diversos gêneros que serão trabalhados no decorrer da 
sequência. Esses gêneros permeiam práticas discursivas mais formais, pois inten-
cionam a elaboração de argumentos, visando com que o aluno tome posicionamen-
to diante de determinado tema.

Sequência didática: um procedimento para o ensino de língua 
portuguesa

Consideramos pertinente a utilização de Sequência Didática (doravante, SD), 
tal como proposta pelos estudiosos Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), que parte 
da possibilidade de ensinar gêneros orais ou escritos de maneira ordenada. Os au-
tores definem a SD como sendo “um conjunto de atividades escolares organizadas, 
de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” (p.82), e os 
procedimentos para tal finalidade têm caráter modular, distribuindo-se ao longo 
das séries. A ideia é que se possam criar situações autênticas em contextos que 
possibilitem reproduzir a situação concreta de produção textual.

A SD possui como finalidade auxiliar o aluno a adquirir um melhor domínio na 
produção de um gênero mais complexo, trazendo grande contribuição no momento 
da escrita e da fala, em condições legítimas de uso e isso nas “práticas de linguagem 
novas ou dificilmente domináveis” (DOLZ, NOVERRAZ E SCHNEUWLY, 2004, p. 83). 
Ainda segundo os autores, a estrutura de uma sequência didática pode ser esque-
matizada da seguinte forma:

Gráfico 01. Sequência didática de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p.83).
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Portanto, a utilização da SD no ensino de língua trará subsídios para o profes-
sor trabalhar com os gêneros da ordem do oral ou da escrita, levando em conside-
ração a forma autêntica das práticas reais de uso.

As finalidades que envolvem o procedimento com a SD1, perpassam desde es-
colhas pedagógicas, psicológicas e linguísticas, associadas à modularidade e à dife-
renciação do processo, quanto a variação dos percursos em razão das capacidades e 
dificuldades encontradas pelos aprendizes. Dessa forma, cabe ao professor adaptar 
a SD às necessidades apresentadas pelos alunos. De forma que, esse procedimento 
pode ser aplicado tanto na forma oralidade, quanto na escrita, dependendo apenas 
do gênero escolhido para ser trabalhado, seja qual for a modalidade utilizada.

Aspectos relevantes para compreensão do continuum fala/
escrita

O ensino da oralidade não pode ser pensado “divorciado” da escrita por mante-
rem relações mútuas. Dessa forma, torna-se impraticável tecer considerações acer-
ca da oralidade, sem refletir sobre as suas relações com a escrita, desconsiderando 
seus usos no dia a dia, uma vez que, ambas, são indispensáveis para a interação 
em sociedade, desde os contextos mais aos menos formais. Marcuschi (2004) nos 
esclarece esses conceitos importantes:

 
A fala seria uma forma de produção textual-discursiva para fins comuni-
cativos na modalidade oral [...] Caracteriza-se pelo uso da língua na sua 
forma de sons sistematicamente articulados e significativos, bem como 
aspectos prosódicos, envolvendo, ainda, uma série de recursos expres-
sivos de outra ordem, tal como a gestualidade, os movimentos do corpo 
e a mímica.

1. É importante mencionar que o trabalho do professor com sequências didáticas é relevante, mas não 
pode assumir a totalidade do ensino que visa levar o aluno ao domínio da língua, o que significa dizer 
que o docente deve apoiar o seu trabalho também em conhecimentos construídos ao longo de outros 
processos, no sentido que essas possibilidades não são dicotômicas, mas complementares.
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A escrita seria um modo de produção textual-discursiva para fins co-
municativos com certas especificidades materiais e se caracterizaria por 
sua constituição gráfica, embora envolva também recursos de ordem 
pictórica [...]. (p.25-26)

A fala e a escrita vão muito mais além dos seus aspectos formais, estruturais e 
semiológicos, representando a língua como código em seus aspectos sonoro e grá-
fico. A fala e a escrita aqui, englobam todas as manifestações textuais-discursivas 
das modalidades oral e escrita, respectivamente. Trata-se de ir além do oral ou da 
grafia, é ampliar a reflexão no que tange aos aspectos discursivos e comunicativos, 
é muito mais processo e eventos do que produtos.

Não é mais novidade alguma que fala e escrita são duas modalidades da língua 
e que, embora se utilizem do mesmo sistema linguístico, cada uma possui carac-
terísticas próprias, isto é, a escrita não se constitui mera transcrição da fala, como 
muitos acham que seja, (KOCH, ELIAS, 2009). As relações entre fala e escrita não são 
tão claras e evidentes, visto que, elas refletem um constante dinamismo que se re-
vela entre essas duas modalidades da língua, pois “as diferenças entre fala e escrita 
se dão dentro de um continuum tipológico das práticas sociais de produção textual 
e não na relação dicotômica de dois pólos opostos.” (MARCUSCHI, 2010, p. 37).

O caráter multimodal presente nos textos 

Nos dias atuais, é nítido o avanço tecnológico das diversas mídias digitais, mais 
especificamente, das tecnologias móveis, que fomentam o aparecimento de diver-
sos aplicativos que permitem interações de leitura e produção através da tela, como 
por exemplo, os smartphones, que promovem o surgimento de novas práticas dis-
cursivas mediadas pela linguagem verbal e visual.

É perceptível que o discurso desenvolvido a partir de aplicativos, como o WhatsA-
pp, é, essencialmente, multimodal, pois a combinação de recursos semióticos, sejam 
eles de: escrita, imagens, cores, tamanho, ritmos, efeitos visuais e melodias, são rea-
lizados num mesmo gênero e percebidos através de mais de uma modalidade senso-
rial (visual, auditiva e olfativa), estabelecendo relação entre si, e, como consequência, 
estabelecendo a construção do sentido pretendido. Para Dionísio (2013, p. 19),
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a sociedade na qual estamos inseridos se constitui como um grande 
ambiente multimodal, no qual palavras, imagens, sons, cores, músicas, 
aromas, movimentos variados, texturas, formas diversas se combinam e 
estruturam um grande mosaico multissemiótico [...] nossos pensamen-
tos e nossas interações se moldam em gêneros textuais.

Corroborando a ideia da autora, Fonte e Caiado (2014, p. 479) afirmam que “as 
práticas discursivas no WhatsApp são permeadas por discursos multimodais e exi-
gem sujeitos autônomos, ativos, intencionais, na medida em que deverão selecionar 
os modos semióticos para a constituição da tessitura discursiva.”.

Dessa forma, sabemos que para ocorrer mudança significativas na realidade 
que aí está posta, faz-se necessário um conjunto de práticas integradas, desde po-
líticas públicas até a uma reorientação da prática docente, e esta, no sentido de 
ampliar as competências interacionais dos alunos nos diversos contextos de uso da 
língua. Para tanto, é imprescindível que o docente perceba que para uma prática 
bem articulada é indispensável uma teoria bem fundamentada.

O debate regrado via whatsApp
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Considerações	finais

Na sequência didática elaborada, há uma predominância de atividades diver-
sas que procuram auxiliar o aluno a desenvolver a argumentação na modalidade 
oral da língua, no sentido de expressar ideias acerca do tema escolhido, que é po-
lêmico e atual. As atividades propostas visam analisar diversos gêneros, utilizados 
pela sociedade nas mais diversas situações de uso, com a finalidade de convencer e 
persuadir os interlocutores através de argumentos bem fundamentados, requeren-
do de seus produtores determinadas capacidades de comunicação e de produção 
argumentativa, essenciais ao posicionamento diante das situações enunciativas. 

Além das capacidades argumentativas, a SD visa ainda o trabalho das capaci-
dades orais dos alunos, a administração da palavra entre os participantes, a escuta 
atenta dos demais interlocutores, o uso de marcas linguísticas a partir das reto-
madas no discurso e da refutação, a capacidade crítica, os aspectos multimodais 
presentes nas interações desenvolvidas, entre outras, “um lugar de uma construção 
interativa – de opiniões, de conhecimentos, de ações, de si – um motor de desenvol-
vimento coletivo e democrático” (DOLZ, SCHNEUWLY E DE PIETRO, 2004, p. 216), o 
que contribui para ampliar a construção da identidade dos indivíduos no exercício 
da sua cidadania.

O ensino de língua portuguesa, em torno de um gênero organizado em ativida-
des estruturadas em módulos, deve oportunizar os alunos a perceberem a produ-
ção dos sentidos construídos a partir do gênero estudado, de forma a apropriarem-
se dele. A aprendizagem se processa a partir de um novo ambiente de interação 
onde a língua aparece e acontece. Esse trabalho deve possibilitar, ainda, aos alunos 
entenderem melhor as mudanças das práticas letradas a partir das intersemioses 
que podem ocorrer nas interações, de forma que a oralidade/escrita/imagens/emo-
ticons podem gerar novas possibilidades de sentido, causada pela multimodalidade 
nas práticas discursivas.

Essa nova realidade convida o professor de língua portuguesa a promover mu-
danças em sua prática docente, tendo em vista a possibilidade de maior motivação 
dos alunos e, consequentemente, probabilidade de bons resultados no desempe-
nho desses educandos. É necessário pois, que haja um olhar diferenciado do do-
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cente na forma de entender as produções orais, pois esse é um terreno fértil para 
as aulas de língua portuguesa e sua reflexão a partir de contextos sociais situados 
sócio-historicamente.
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SIMULADO DE LÍNGUA PORTUGUESA NA SALA DE 
INFORMÁTICA COM OS DISCENTES DO 9º ANO DO EF II

DANIELE DOS SANTOS LIMA (UNICAP)

Introdução

Na segunda metade do século xx, com a virada da pragmática. O modelo de 
ensino estruturalista foi substituído pela análise linguística, isto é, pelo viés pragmá-
tico, a língua passou a ser analisada no uso e em determinadas situações. A prag-
mática conduziu os estudos linguísticos para uma análise mais social, interativa e 
dialógica dos textos.

De acordo com Antunes (2005, p. 39) “o texto, falado, ouvido, lido e escrito é 
que constitui, na verdade, o objeto de estudo das aulas de línguas. Tudo deve con-
vergir para ele: todas as noções, todas as atividades e procedimentos propostos”. 
Conforme, a autora o texto deve estar presente em qualquer atividade em sala de 
aula, pois ele estabelece o ponto de ligação da prática de ensino.

A análise textual provocou uma mudança na investigação linguística e, conse-
quentemente, houve uma transformação no objeto de estudo e de análise da língua 
na escola. Dessa maneira, o estudo do texto começou a ser debatido em sala de 
aula de outra maneira, pois foi constatado que a leitura é uma atividade de constru-
ção de sentido.

A funcionalidade texto é a base dos gêneros textuais. Assim, o conceito de gê-
nero textual retoma o preceito da textualidade. Segundo, Antunes (2009, p. 54-55) 
“a língua usada nos textos – dentro de determinado grupo – constitui uma forma 
de comportamento social [...] mesmo que intuitivamente, sabemos que existe uma 
espécie de modelo para cada gênero de texto”. Isto é, para cada situação comuni-
cativa há um gênero textual específico, dependo do seu interlocutor sempre haverá 
uma maneira de falar e escrever que deve ser seguida para sermos compreendidos.
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Pois, “cada gênero textual tem um propósito bastante claro que determina e 
lhe dá uma esfera de circulação, [...] tem uma forma e uma função, bem como um 
estilo e conteúdo, mas sua determinação se dá basicamente pela função e não pela 
forma” (MARCUSCHI, 2008, p. 150). Por exemplo, uma receita culinária serve para 
orientar no preparo de uma iguaria, uma bula de remédio serve para dar informa-
ções sobre a composição, dosagem do medicamento.

Para padronizar o ensino de língua portuguesa em sala de aula, foram elabo-
rados os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), a fim de, disseminar a reorgani-
zação curricular, orientando os docentes na busca de novas práticas de ensino. Os 
PCNs, também, serviram de modelo para a elaboração das Matrizes de Referências, 
que são habilidades e competências demarcadas por descritores. No caso da disci-
plina de Língua Portuguesa o foco é na leitura.

Além dos PCNs, a Base Curricular Comum para as Redes Públicas de ensino de 
Pernambuco (BCC-PE) esclarece que o estudo da língua deve ser realizado de maneira 
contextualizada, levando em consideração a interação social entre os interlocutores. 
O objetivo da BCC-PE é orientar os sistemas de ensino, na formação e atuação dos 
professores da Educação Básica. Ela também serve de referencial para à avaliação 
dos alunos através da prova do SAEPE, uma vez que, ele, também, considera a leitura 
e os gêneros textuais como um dos princípios norteadores no ensino de língua.

As especificidades dos gêneros textuais, a leitura e a interpretação de texto são 
requisitos cobrados nas provas internas e externas no Estado de Pernambuco, le-
vando em consideração esse aspecto, este artigo mostra a experiência na aplicação 
do simulado preparatório de Língua Portuguesa para as provas internas e externas: 
SAEPE, SAEB e Escola Técnica Estadual Cícero Dias na sala de informática de uma 
escola pública do Estado de Pernambuco com os discentes dos 9º anos (F, G e H) do 
Ensino Fundamental II (EFII).

A sala de informática foi utilizada, porque o acesso às tecnologias trouxe novas 
maneiras de viver, estudar e trabalhar. Quando observamos os discentes em sala de 
aula, percebemos o fascínio que eles têm com o uso das TICs. Outro aspecto relevan-
te observado, é que a tecnologia, assim como os textos possui seu caráter dialógico 
e interativo. “O ensino mediado pelas tecnologias digitais pode alterar essas estrutu-
ras verticais (professor > aluno). Outrossim, os ambientes digitais oferecem espaços 
e tempos de interação com a informação e comunicação” (KENSKI, 2003, p. 122).
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O objetivo da aplicação do simulado de Português na sala de informática foi 
para preparar e motivar os discentes para realização desses exames, utilizando os 
recursos digitais no sistema Linux1, mostrando que é possível obter bons rendimen-
tos nessas provas, avaliando as dificuldades de aprendizagem do alunado e contri-
buindo com a melhoria do ensino de Língua Portuguesa e dos recursos digitais no 
ambiente acadêmico.

A metodologia utilizada foi baseada na leitura dos PCNs (1998), da Revista SAE-
PE (2015), das Orientações Teóricos-Metodológicas (2008), da Base Curricular Co-
mum (2009), Antunes (2003), Marcuschi (2008), Dolz; Schneuwly (2004), da Matriz de 
Referência da Prova Brasil e do SAEB, entre outros.

O resultado foi positivo, pois os educandos tiveram a oportunidade de apren-
der utilizando a tecnologia. 

Prova Brasil, Saeb e Saepe

O aperfeiçoamento da educação está previsto na LDB nº 9.394/96, que esta-
belece em seu art. 9º que “a união incumbir-se-á de: inciso IV – estabelecer, em 
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e 
diretrizes para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, que 
nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação 
básica comum e no art. 10, inciso VI a LDB menciona que deve “assegurar o ensino 
fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio”.

Dessa forma, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) elaborou a Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educa-
ção Básica (Saeb), que são provas diagnósticas em larga escala. Esses testes investi-
gam a competência linguística dos estudantes, ou seja, eles examinam a qualidade 
do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de provas padroni-
zadas e questionários socioeconômicos.

Esses testes padronizados são aplicados nos 5º e 9º anos finais do Ensino Fun-
damental I e II e no 3º ano do Ensino Médio. Os discentes respondem as questões 

1. Sistema operacional livre, que é utilizado nas Escolas Públicas do Estado de Pernambuco.
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de língua portuguesa, com foco em leitura, e questões de matemática, com foco na 
resolução de problemas. Já o questionário socioeconômico fornece informações do 
alunado referentes ao seu meio social, ou seja, os educandos concedem informes 
relacionados ao seu desempenho que podem estar associados a fatores externos à 
escola. Os docentes e gestores das turmas e escolas avaliadas também respondem 
a questionários, que revelam o perfil profissional e as condições de trabalho dos 
profissionais envolvidos no processo de ensino.

O Ministério de Educação (MEC) e as secretarias estaduais e municipais de Edu-
cação, a partir dos resultados da Prova Brasil e Saeb, definem as políticas públicas 
voltadas para o progresso do ensino no país. O resultado dessas avaliações é apre-
sentado para toda sociedade e, também, auxiliam no cálculo de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb2).

Diante da preocupação de aumentar o nível de escolaridade da população as-
sociado a educação de qualidade, foi criado em 2000, o Sistema de Avaliação Educa-
cional de Pernambuco (SAEPE) com o propósito de favorecer mudanças na área de 
ensino oferecida pelo Estado de Pernambuco.

Em 2005 houve uma mudança no método utilizado na prova que passou a ser 
de “resposta	ao	item”, seguindo a escala do Sistema de Avaliação da Educação Básica 
(SAEB), permitindo, dessa maneira, que as notas de desempenho das escolas e Gerên-
cias Regionais de Educação (GREs) fossem contrastadas entre si e ao longo do tempo.

Como nas Provas Brasil e SAEB, os testes do SAEPE, também, avaliam a leitura 
e são aplicados, ao final das etapas de escolaridade correspondentes aos 3º, 5º e 9º 
anos do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio. Sendo assim, é constatado 
que a leitura é o cerne dessas provas. Os conhecimentos linguísticos e de mundo 
são importantes para a compreensão da leitura, portanto, eles devem ser trabalha-
dos em sala de aula. Conforme, Koch e Elias (2008, p. 37) a leitura é: 

Uma atividade de construção de sentido que pressupõe a interação au-
tor-texto-leitor, é preciso considerar que, nessa atividade, além das pis-

2. O Ideb indica a qualidade educacional, prestando informações sobre o rendimento escolar dos estu-
dantes avaliados nos exames padronizados (Prova Brasil ou Saeb) ao final das etapas de ensino (5º e 9º 
anos do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio). Disponível em: www.inep.gov.br.
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tas e sinalizações que o texto oferece, entram em jogo os conhecimen-
tos do leitor.

Além do conhecimento lexical, gramatical, ilocucional3 os conhecimentos ge-
rais sobre o mundo permitem a produção de sentidos. Então, podemos dizer que 
os conhecimentos linguísticos abrangem mais que o ensino de gramática em sala de 
aula. Dessa forma, o docente deve trabalhar a leitura de diversos gêneros textuais 
em sala de aula. Para que o alunado saiba reconhecer os diversos tipos de gêneros 
textuais e as funções de cada um na situação comunicativa. A fim de habituar os 
discentes com o perfil da prova do SAEPE.

No dia da aplicação da prova do SAEPE, um dos critérios necessários, é que um 
número máximo educandos dos 3º, 5º e 9º anos façam o exame, pois ele tem a fun-
ção de mostrar a realidade educacional. Além disto, a participação do alunado na 
prova SAEPE é relacionada ao Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernam-
buco (IDEPE4). Se o alunado faltar no dia da aplicação da avaliação, irá comprometer 
o resultado da escola, que terá sua nota diminuída.

Os resultados obtidos através dos testes de proficiência são agrupados em Pa-
drões de Desempenho Estudantil que são: Elementar I: nesta etapa se enquadram 
os estudantes que acertaram as questões mais fáceis; Elementar II: refere-se ao 
alunado que ainda não possui as habilidades básicas avaliadas pela Matriz de Refe-
rência, porém respondem questões um pouco mais complexas, quando comparados 
com a situação anterior; Básico: neste padrão estão os estudantes que responde-
ram itens que exigem mais capacidade cognitiva, de acordo com o período escolar; 
e que são importantes para a etapa de escolaridade avaliada e Desejável: Quando 
o alunado mostra conhecimentos que são considerados superiores ao nível básico.

Com o intuito analisar o desempenho cognitivo dos educandos, é necessário 
evitar a evasão escolar no dia da prova SAEPE, para isso, o docente deve motivar 
o discente, para que ele faça a prova para medir o grau de seu conhecimento. Pois 

3. Segundo Koch e Elias (2008, p. 46), o conhecimento ilocucional “permite-nos reconhecer os objetivos 
ou propósitos pretendidos pelo produtor do texto, em uma dada situação intencional”.  

4. Indica a qualidade da educação pública estadual, diagnosticando e avaliando a evolução de cada 
unidade escolar
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essa avaliação além de diagnosticar o nível de aprendizagem do alunado, irá pre-
pará-lo para futuros testes como, por exemplo, as provas para as Escolas Técnicas 
Estaduais e IFPE.

Aspectos metodológicos e discussão

O simulado de Português foi elaborado para os alunos dos 9º anos das turmas 
(F, G e H) de acordo com a Matriz de Referência ao ensino de Língua Portuguesa 
SAEPE. A Matriz de Referência é constituída por descritores que definem o ponto 
básico do que será avaliado, conforme a escolarização e ao nível cognitivo que é 
estabelecido para cada questão.

As perguntas propostas no simulado de Português com o uso da tecnologia 
exigiam do alunado conceitos referentes aos descritores D10, D12, D13, D21, D26, ou 
seja, os objetivos delas foram: distinguir um fato de uma opinião, interpretar textos 
não-verbais e textos que articulam elementos textuais e não-verbais; identificar o 
gênero do texto; identificar a finalidade de diferentes gêneros textuais; reconhecer 
o conflito gerador do enredo e os elementos de uma narrativa e identificar as mar-
cas linguísticas que evidenciam o locutor e/ou o interlocutor.

As avaliações foram realizadas em Word e convertidas para PDF e disponibiliza-
das no Sistema: Linux. Converti as provas para PDF, a fim de, evitar que algum aluno 
modificasse as perguntas e/ou alterasse o gabarito. Depois disso, inserir as provas 
em cada computador.

Duas opções de provas foram elaboradas Tipo (A e B), ficando distribuídas de 
forma alternada nos computadores, ou seja, prova A, prova B, prova A, prova B, 
cada aluno ficou em uma máquina. No simulado foram colocadas 10 questões de 
língua portuguesa com quatro alternativas (a, b, c e d), só existia uma resposta cor-
reta que o educando deveria assinalar.

Os discentes liam a prova no computador e passavam as respostas para o ga-
barito (papel), no gabarito o estudante devia ficar atento nas marcações das respos-
tas, pois mais de uma resposta assinalada, anulava a questão. O discente, também, 
deveria assinalar no gabarito o tipo de prova (se A ou B).

Diariamente em sala de aula, trabalho o meu alunado para estar apto para a 
dinâmica das provas externas, mas uma semana antes da aplicação do simulado na 
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sala de informática, intensifiquei as orientações transmitidas aos discentes, recapi-
tulando as instruções para a execução da prova, motivando e transmitindo confian-
ça. É necessário que o docente tenha uma boa relação com seus alunos, para poder 
incentivá-los, mostrando que eles têm capacidade de resolver as questões propos-
tas. Ou seja, o educador deve desafiar o seu alunado, dando coragem.

Esse modelo de aplicação de prova utilizando a tecnologia, surgiu depois que 
observei que as avaliações da Escola Técnica Estadual Cícero Dias são realizadas no 
computador. Então, percebendo que os estudantes têm um fascínio pelas TICs, e 
levando em consideração que a escola possui uma sala de informática, sempre tive 
o desejo de colocar essa ideia em prática, estava apenas esperando um momento 
para realizar esse objetivo. Em uma reunião de professores com a direção da escola 
tive a oportunidade de lançar a ideia, que foi aceita.

Com o intuito de preparar o meu alunado para a prova SAEPE, decidi motivá-lo 
a fazer o simulado na sala de informática, com o pretexto de que essa experiência, 
também, o ajudaria a fazer a prova da Escola Técnica Estadual Cícero Dias, que é 
uma referência pela qualidade de ensino aqui no Estado de Pernambuco. Nesta 
instituição são ofertados cursos de: jogos digitais, multimídia, que são os cursos 
preferidos pelos estudantes das séries finais do EFII.

O argumento dado ao aluno de continuidade dos estudos em uma Escola Téc-
nica Estadual é provocador, pois ele enxerga a possibilidade de um futuro melhor, e 
eu garanto a assiduidade do alunado no simulado aplicado na Escola Estadual, que 
o prepara para a prova SAEPE.

Assim, incentivo os discentes para continuarem os estudos no Ensino Médio 
em uma Escola de Referência. Ou seja, mostro que esse sonho é possível. Muitos es-
tudantes não acreditam que irão passar na Escola Técnica estadual Cícero Dias, por 
desconhecerem o perfil da prova e/ou por acreditarem que o nível social e cognitivo 
deles não permitem essa ascensão nos estudos.

O total de alunos nos 9º anos (F, G e H) é de 120, ao corrigir os gabaritos respon-
didos por esses estudantes, referente à disciplina de Língua Portuguesa, percebi 
que: 16 alunos acertaram 40%, 15 alunos acertaram 50%, 14 alunos acertaram 60%, 
12 alunos acertaram 70%, 11 alunos acertaram 30%, 9 alunos acertaram 80%, seis 
alunos acertaram 10%, seis alunos 20% e quatro alunos acertaram apenas 90% da 
prova. Nenhum discente acertou todas questões, dezessete educandos absteve o 
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simulado e nove estudantes não marcaram o tipo de prova (se A ou B) no gabarito. 
No gráfico a seguir é possível verificar o percentual de acertos dos alunos dos 9º 
anos (F, G e H):

Após o resultado, foi constatado que nenhum aluno errou todas as questões, 
mas também nenhum aluno acertou 100% da prova. Partindo do pressuposto que 
a média para passar nas escolas estaduais é 6,0. O quantitativo de alunos que acer-
taram acima de 60% ainda é pouco.

Devo salientar, aqui, que as questões que foram colocadas no simulado foram 
de baixa complexidade, ou seja, o aluno precisa ler com mais atenção os enunciados 
dos itens, para que ele possa compreender o sentido da pergunta. Pois, as respostas 
dos quesitos estavam nos textos, nas fontes de onde eles foram extraídos e nas ima-
gens. Isto é, o estudante precisa ler todas as informações referentes ao texto, pois o 
contexto contribui para o seu significado, fazendo o encadeamento do discurso.

Além disso, o discente deve concatenar os conteúdos estudados em sala de 
aula com as questões propostas, conforme os descritores: D10, D12, D13, D21, D26, 
analisando o sentido das palavras no texto. 

Ao fazer uma analogia como os Padrões de Desempenho Estudantil do SAEPE, 
percebi que a maioria os alunos dos 9º anos (F, G e H) encontram-se no nível Ele-
mentar II, ou seja, o educando, ainda, não possui as habilidades básicas avaliadas 
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pela Matriz de Referência, porém responderam questões um pouco mais comple-
xas, quando comparadas com a situação do nível Elementar I, que é quando os dis-
centes acertam as questões mais fáceis e que são respondidas corretamente pela 
maioria.

Apesar de todo trabalho realizado com o alunado em sala de aula, seguindo as 
indicações dos PCNs, BBC-PE, SAEPE e das orientações Teóricos-Metodológicas de 
Língua Portuguesa, que explicitam que é necessário: “Aprofundar as habilidades de 
leitura, provendo situações em que os estudantes demonstrem compreensão sobre 
os textos que leem, refletindo, de forma contextualizada, sobre a gramática da lín-
gua. (PERNAMBUCO, 2008, p. 6).

Percebo que os discentes ainda têm dificuldade na leitura, o que dificulta a 
compreensão da ideia central do texto. O caso fica mais sério, quando observo que: 
a atividade de leitura completa a produção escrita. O ‘bom’ é que o cerne da prova 
SAEPE é a leitura, e ao avaliar, apenas, esse aspecto, o resultado não é satisfatório, 
imaginem como seria o rendimento desses estudantes se no processo de avaliação 
SAEPE fosse exigido a escrita?

Segundo Solé (1998, p. 33), “um dos múltiplos desafios a ser enfrentado pela 
escola é o de fazer com que os alunos aprendam a ler corretamente”. A sociedade 
letrada precisa ter autonomia no processo de leitura. O processo cognitivo deve ser 
acionado no momento da leitura, pois o esforço que o indivíduo faz no ato da leitu-
ra permite que se fale em um leitor ativo, “que processa e atribui significado àquilo 
que está escrito em uma página” (SOLÉ, op.	cit. 40).

Fico preocupada quando escuto nas escolas, determinados docentes, mencio-
nando que: “o professor deve fazer a leitura das questões para os alunos na hora 
da avaliação final dos bimestres”. A postura desses profissionais extrai do alunado 
a sua autonomia, deixando-o dependente do outro. E na hora das avaliações exter-
nas, o educando não poderá contar com a ajuda de outrem, dificultando sua ascen-
são nos estudos e consequentemente o seu progresso social.

Coaduno com Antunes (2003, p. 76) quando ela critica a atitude desse tipo de 
profissional ‘tradutor’: “Por vezes, até os enunciados das questões de provas ou de 
exercícios são ‘explicados’ oralmente, num trabalho que até parece uma tradução. 
Resultado: o trabalho de interpretação requerido dentro dos padrões da escrita 
formal fica sempre adiado”. 
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O fato é que os gêneros textuais devem ser tratados em sala de aula com re-
lação a uma situação comunicativa concreta. Conforme Schneuwly e Dolz (2004, p. 
77), “o gênero não é mais instrumento de comunicação somente, mas é, ao mesmo 
tempo, objeto de ensino-aprendizagem”. O professor ao trabalhar a leitura dos di-
versos gêneros textuais em sala de aula, ele deve ensinar ao aluno a procurar no 
texto a sua finalidade.

Diante dos indicadores de desempenho do alunado no simulado na sala de 
informática, e com o intuito de melhorar a prática pedagógica, aprimorando o pro-
cesso de leitura dos discentes, uma das mediadas corretivas que pretendo aplicar 
em sala de aula para o próximo bimestre é: trabalhar o gênero textual resumo. Para 
Houaiss (2009, p. 652), resumir é “condensar em poucas palavras, sintetizar, reunir 
ou mostrar o que é mais importante”.

Irei solicitar aos educandos, que eles façam resumos de textos desconhecidos, 
mas de temáticas atrativas, e analisem a sua escrita. Segundo Solé (1998, p. 96), “quan-
do leio o que escrevi, sei o que queria dizer e tenho que me pôr simultaneamente em 
meu lugar e no lugar do leitor, isto é, você”. A reescrita é necessária, para que o autor 
se coloque no lugar do leitor e verifique se seu texto será compreendido por outrem.

Assim, ao trabalhar o gênero textual resumo, pretendo que o estudante enten-
da que ele precisa compreender os objetivos fundamentais da leitura, distinguindo 
um fato de uma opinião, interpretando textos não-verbais e textos que articulam 
elementos textuais e não-verbais; identificando o gênero do texto e a finalidade de 
diferentes gêneros textuais, além de, aprender a identificar as marcas linguísticas 
que evidenciam o locutor e/ou o interlocutor no texto.

Considerações	finais

Na segunda metade do século xx, com a virada da pragmática. O modelo de 
ensino estruturalista foi substituído pela análise linguística, isto é, pelo viés pragmá-
tico, a língua passou a ser analisada no uso e em determinadas situações. A prag-
mática conduziu os estudos linguísticos para uma análise mais social, interativa e 
dialógica dos textos.

A análise textual provocou uma mudança na investigação linguística e, conse-
quentemente, houve uma transformação no objeto de estudo e de análise da língua 
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na escola. Dessa maneira, o estudo do texto começou a ser debatido em sala de 
aula de outra maneira, pois foi constatado que a leitura é uma atividade de constru-
ção de sentido.

Os conhecimentos linguísticos e de mundo, além do conhecimento lexical, gra-
matical, ilocucional devem fazer parte na hora da produção de sentido no texto. En-
tão, podemos dizer que os conhecimentos linguísticos abrangem mais que o ensino 
de gramática em sala de aula.

Através desse trabalho foi constatado que as especificidades dos gêneros tex-
tuais, a leitura e a interpretação de texto são requisitos cobrados nas provas inter-
nas e externas no Estado de Pernambuco.

Nas análises realizadas foi verificado que o aperfeiçoamento da educação está 
previsto na LDB 9.394/96, e para padronizar o ensino de língua portuguesa em sala 
de aula, foram elaborados os PCNs, a fim de, disseminar a reorganização curricular, 
orientando os docentes na busca de novas práticas de ensino.

O MEC e as secretarias estaduais e municipais de Educação, a partir dos resul-
tados da Prova Brasil e Saeb, são quem definem as políticas públicas voltadas para 
o progresso do ensino no país. O resultado dessas avaliações é apresentado para 
toda sociedade e, também, auxiliam no cálculo do Ideb.

Diante da preocupação de aumentar o nível de escolaridade da população as-
sociado a educação de qualidade, foi criado em 2000, o Sistema de Avaliação Educa-
cional de Pernambuco (SAEPE) com o propósito de favorecer mudanças na área de 
ensino oferecida pelo Estado de Pernambuco.

Como nas Provas Brasil e SAEB, os testes do SAEPE, também, avaliam a leitura 
e são aplicados, ao final das etapas de escolaridade correspondentes aos 3º, 5º e 9º 
anos do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio. Sendo assim, foi comprova-
do que a leitura é o cerne dessas provas.

Outrossim a participação do alunado na prova SAEPE estar relacionada ao Ín-
dice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (IDEPE). Se o alunado faltar 
no dia da aplicação da avaliação, irá comprometer o resultado da escola, que terá 
sua nota diminuída.

A sala de informática foi mais um atrativo para execução do simulado, o acesso 
às tecnologias trouxe novas maneiras de viver, estudar e trabalhar, o uso das TICs 
fascina o alunado. Além disso, a tecnologia assim como os textos possui seu caráter 
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dialógico e interativo. A utilização dos recursos digitais no sistema Linux, permitiu 
que o simulado fosse realizado de forma diferente, preparando o estudante para as 
provas externas, e mostrando o rendimento do alunado nesse exame. O objetivo 
da aplicação do simulado de Português na sala de informática foi positivo, pois os 
educandos comentaram a experiência vivenciada com entusiasmo.

O docente deve orientar os discentes a fazerem os simulados, pois essa avalia-
ção além de diagnosticar o nível de aprendizagem do alunado, irá prepará-lo para 
futuros testes como, por exemplo, as provas para as Escolas Técnicas Estaduais e 
IFPE.

Após o resultado, foi constatado que nenhum aluno errou todas as questões, 
mas também nenhum aluno acertou 100% da prova. Partindo do pressuposto que 
a média para passar nas escolas estaduais é 6,0. O quantitativo de alunos que acer-
taram acima de 60% ainda é pouco.

Apesar de todo trabalho realizado com o alunado em sala de aula e seguindo 
as indicações dos PCNs, BBC-PE, SAEPE e das orientações Teóricos-Metodológicas 
de Língua Portuguesa (1º ao 9º ano), percebi que os discentes ainda têm dificuldade 
na leitura, o que dificulta a compreensão da ideia central do texto. O caso fica mais 
sério, quando observo que: a atividade de leitura completa a produção escrita.

De acordo com os Padrões de Desempenho Estudantil, o ideal é que os edu-
candos alcancem o nível de padrão desejável, mas para que isso aconteça será ne-
cessário muito trabalho, pois a maioria do alunado, ainda, não consegue resolver 
questões que exigem um esforço cognitivo maior.

Através dessa experiência ficou evidenciado que o estudante precisa ler com 
mais atenção os enunciados dos itens, para que ele possa compreender o sentido 
da pergunta. Pois, as respostas dos quesitos estavam nos textos, nas fontes de 
onde eles foram extraídos e nas imagens. O alunado deve concatenar os conteúdos 
estudados em sala de aula com as questões propostas, conforme os descritores 
avaliados, analisando o sentido das palavras no texto.

É necessário que o docente tenha uma boa relação com seus discentes, para 
poder incentivá-los, mostrando que eles têm capacidade de resolver as questões 
propostas. Ou seja, o educador deve desafiar o seu alunado, dando coragem.

O professor ‘tradutor’ deve mudar sua postura, pois o educando precisa ser 
autônomo no processo de leitura, ou seja, ele não pode depender de outrem. Dian-
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te dos indicadores de desempenho dos estudantes no simulado na sala de informá-
tica, e com o intuito de melhorar a prática pedagógica, aprimorando o processo de 
leitura dos discentes, uma das mediadas corretivas que irei aplicar em sala de aula 
para o próximo bimestre é: trabalhar o gênero textual resumo.

Assim, ao trabalhar o gênero textual resumo, pretendo que o estudante enten-
da que ele precisa compreender os objetivos fundamentais da leitura, reconhecen-
do a ideia central do texto e identificando as marcas linguísticas que evidenciam o 
locutor e/ou o interlocutor.  
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SimPóSio TEmáTiCo

UMA METODOLOGIA PARA COMPREENSÃO ENTRE AS 
MODALIDADES ORAL E ESCRITA ATRAVéS DO USO DE 
TECNOLOGIAS COMPUTACIONAIS

VALDEMIR MELO SOUzA (UFPB)

Introdução

A não realização de atividades com a oralidade na escola apresenta uma con-
cepção equivocada de que não é preciso trabalhar essa modalidade da língua que 
é a fala.  Já que essa modalidade discursiva é aprendida muito antes da escola no 
âmbito familiar, observa-se que não há em sala de aula uma preocupação com esse 
estudo. Isso faz com que a modalidade oral fique reduzida ao que se fala no cotidia-
no, desprezando as diferenças entre a fala e a escrita e a importância de trabalhar 
essas duas formas de representação da língua na escola. 

A relevância desse estudo se configura na contribuição do trabalho com as 
modalidades oral e escrita, uma atividade de fala, escuta e flexão da língua como 
afirmam os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN de Ensino Fundamental de 
Língua Portuguesa. A falta de uma metodologia e de estratégias de trabalho com a 
oralidade, também, contribui para que a fala fique em segundo plano em relação à 
escrita no ensino de língua.

Nesse intento, postula-se,como objetivo geral, propor uma metodologia para 
compreensão entre as modalidades oral e escrita de língua materna através do uso 
de tecnologias computacionais. Para isso, como objetivos específicos, foi necessá-
rio: a) identificar e estudar uma ferramenta adequada para a prática da oralidade; 
b) definir os conjuntos de atividades que proporcionem a fala, a escuta e a reflexão 
de língua; c) definir um método para integrar a ferramenta nas atividades de fala, 
escuta e reflexão de língua; d) validar o uso do método.



756

XXVI Jornada do Gelne

Como público-alvo, para o estudo em tela, tem-se os discentes do 3º ano da 
modalidade de educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Professor José Brasilei-
ro Vila Nova, localizado no bairro do Janga, município de Paulista, Estado de Pernam-
buco. Entende-se que a fala e a escrita têm características específicas a cada uma 
delas, portanto ambas devem ser estudadas de igual modo. Diante desse desafio, a 
nossa proposta consiste em um método de trabalho com a língua falada através de 
tecnologias de gravação de áudio. 

Fundamentação teórica

É inegável o avanço da linguística no século xx, entretanto, segundo especialis-
tas, o estudo sistemático acerca da relação oralidade e escrita é recente. As pesqui-
sas com a língua oral em comparação à língua escrita estiveram estagnadas durante 
muito tempo. Atualmente, o tema tem se tornado alvo de crescente discussão e as 
concepções no tocante à oralidade tem mudado de forma considerada. A oralidade 
deixa de ser vista como algo reduzido ao que se fala no cotidiano e passa ser, ao 
lado da escrita, instrumento de investigação.

De fato, é papel da escola ensinar a escrever, mas não se pode desprezar a fala. 
Tem que se dá a vez à voz. O ensino da modalidade oral em sala de aula ainda é de-
ficiente.  Os documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 
de língua portuguesa já elencam em suas páginas a importância do estudo com a 
oralidade para a eficiência do ensino de língua materna.

Os PCN’s (1997, p. 33) afirmam como objetivos gerais, entre outros, que o aluno 
possa “expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-la com eficácia 
em instâncias públicas, sabendo assumir a palavra e produzir textos — tanto orais 
como escritos”. Rojo (2000, p. 29), no tocante aos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) de língua portuguesa, diz que:

Os conteúdos indicados para as práticas do eixo do uso da linguagem 
são eminentemente enunciativos e envolvem aspectos como: a histori-
cidade da linguagem e da língua; aspectos do contexto de produção dos 
enunciados em leitura/escuta e a produção de textos orais e escritos (...).
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Para que os alunos adquiram essa competência em relação à fala e a escrita é 
necessário que a oralidade tenha o seu espaço garantido nas aulas de língua por-
tuguesa, bem como as reflexões e considerações acerca dessas duas modalidades.

Fala e escrita: algumas considerações

A fala sempre permeou, de modo geral, as relações entre as pessoas. Em di-
versas situações, têm-se utilizado essa maneira de representação da língua. Alguns 
estudiosos afirmam que falamos mais do que escrevemos, expondo até relatos de 
povos que falavam e nunca escreveram. Para Marcuschi (2001, p.17) “sob o ponto 
de vista mais central da realidade humana, seria possível definir o homem como um 
ser que fala e não como um ser que escreve”.

A verdade é que a fala sempre estará presente nas relações dos homens e são 
inúmeros os motivos para o estudo desse fenômeno. “A oralidade jamais desapare-
cerá e sempre será, ao lado da escrita, o grande meio de expressão e de atividade 
comunicativa” Ibidem p. 36.

Estudar a oralidade e a escrita considerando as semelhanças, as diferenças e 
os usos de cada uma delas evita crenças e concepções equivocadas no que se refere 
à relação dessas duas modalidades discursivas.

Características da língua falada

São muitas as características da língua oral e perspectivas de análise apresen-
tadas por vários pesquisadores e estudiosos dessa modalidade discursiva, entre-
tanto, nesta pesquisa, se adota as características da fala citadas por (MARCUSCHI, 
2001). Tais elementos constituem o material de análise do presente estudo. 

a fala seria uma forma de produção textual-discursiva para fins comu-
nicativos na modalidade oral (situa-se no plano da oralidade, portanto) 
sem a necessidade de tecnologia alem do aparato disponível pelo pró-
prio ser humano. Caracteriza-se pelo o uso da língua na sua forma de 
sons sistematicamente articulados e significativos, bem como os aspec-
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tos prosódicos, envolvendo, ainda uma serie de recursos expressivos de 
outra ordem, tal como a gestualidade movimentos do corpo e mímica 
(Ibidem, p. 25).

Para o autor, os sons sistematicamente articulados, bem como uma série de 
recursos expressivos caracterizam a fala.

Os gêneros textuais na oralidade

Os gêneros textuais são formas de expressões, orais ou escritos relativamente 
estáveis, históricos, ligados à vida social. Para Bakhtin (2003), os gêneros textuais 
são formas relativamente estáveis de enunciados. Os gêneros textuais são textos 
encontrados no uso diário que são concretizados cumprindo propósitos de comuni-
cação entre os membros da sociedade onde estes circulam, apresentam estruturas 
e convenções quanto ao seu aspecto formal e informativo.

Para alguns pesquisadores, o estudo dos gêneros textuais não é novo “o que 
hoje se tem é uma nova visão do mesmo tema” (MARCUSCHI, 2008, p.147). Ainda, 
segundo o autor, a multiplicidade das fontes e as perspectivas de análise aumen-
tam a complexidade sobre o assunto. Outros autores defendem que o gênero é um 
instrumento, e, portanto, imprescindível, numa comunicação (falada ou escrita) em 
uma situação definida por uma situação comunicativa, nesse sentido, Schneuwly e 
Dolz, (2004, p. 171), asseveram:

Como toda ação humana ela vai usar, um instrumento para agir: um 
garfo para comer, uma serra para derrubar uma árvore. A ação de falar 
realiza-se com a ajuda de um gênero, que é um instrumento para agir 
linguisticamente.

O ensino com a modalidade oral não se resume a leitura de textos escritos e 
apresentação de seminários como afirmam os pesquisadores envolvidos no ensino 
de língua materna. Sendo assim, (BORTONI-RICARDO, 2004) fala sobre a diferença 
no oral espontâneo e na oralidade com um suporte de um texto escrito, ou seja, no 
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texto oralizado. “Não se pode confundir oralização com oralidade”, Marcuschi (2007, 
p.68).

O gênero textual aviso

O aviso é um gênero textual muito utilizado com o propósito de dá uma infor-
mação com eficiência ao público a quem é dirigido. Dessa forma, espera-se que o 
texto deva ser breve e a linguagem clara. É um tipo de texto expositivo informativo, 
pois procura comunicar, informar, noticiar, levar a informação de algo ou alguém 
aos membros da sociedade por onde ele circula.

Quanto à sua estrutura, o aviso poderá se apresentar de diversas formas, al-
gumas mais formais que outras. As condições de produção estão relacionadas às 
diferentes situações de enunciação em diversas esferas da vida social. Diferentes 
contextos de uso possuem diferentes condições de produção.

Elementos como: níveis de formalidades, a escolha do léxico, natureza do tema, 
entre outros aspectos que modificam, dependendo do tipo de situação comunica-
tiva. Podemos encontrar avisos que pelo nível de formalidade, é possível lembrar a 
estrutura de outro gênero como um ofício. Como bem alega Bakhtin (2003 p. 279), 
“cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 
enunciados”

A oralidade no ambiente escolar

O pouco espaço que a oralidade ocupa em relação à escrita nas aulas de língua 
materna e suas consequências no ensino-aprendizagem são sinalizados por mui-
tos pesquisadores como (MARCUSCHI, 2003; MAGALHÃES, 2005/2006; KATO, 1998; 
TRAVAGLIA, 2002 e FÁVERO, 2005) que falam na importância do desenvolvimento da 
linguagem falada, como forma de expandir a competência comunicativa do aluno.

Percepções inadequadas entre a língua falada e escrita ainda persistem dentro 
do ambiente de ensino devido à falta de um trabalho conjunto com essas modalida-
des discursivas, aproximando os usos da língua feito dentro da escola ao que ocorre 
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fora dela. Kato (2002, p.7) afirma: “[...] é função da escola desenvolver no aluno o 
domínio da linguagem falada institucionalmente aceita.” Outro aspecto importante 
a se observar no ensino da língua oral é que é por meio da oralidade que se utiliza, 
muitas vezes, gestos entre outros elementos, peculiares para se expressar, ou seja, 
elementos que ocorrem por meio da língua falada no momento da interação. Como 
afirma Geraldi (1984, p 57) “... a linguagem como forma ou processo de interação.” 

As tecnologias para gravação e reprodução de áudio

As tecnologias estão presentes no cotidiano das pessoas. A escola vem mu-
dando seu comportamento no tocante ao ensino-aprendizagem para se adequar 
a essa realidade, utilizando ferramentas que auxiliem o trabalho com as práticas 
discursivas quer seja orais ou escritas proporcionando a interação dos alunos com 
uma nova realidade tecnológica.

Segundo (FONSECA, 2000) o uso de ferramentas disponíveis na internet favo-
rece ao aluno tanto na área tecnológica quanto na área pedagógica. O professor 
deixa de ser fonte exclusiva de informação, passa ser um orientador e um facilita-
dor do saber que auxilia o aluno a desenvolver seu potencial, a torna-se um indiví-
duo com autonomia para pesquisar assuntos diversos e capacitá-los a construir o 
seu próprio conhecimento.

A utilização de tecnologias de áudio como suporte para o ensino de língua não 
é algo novo. A cada dia surgem novas ferramentas, sites e aplicativos que possibili-
tam a utilização da voz para o trabalho com a oralidade É comum encontrar o uso 
do áudio nas aulas de língua estrangeira, mas isso não impede de considerar sua efi-
cácia no ensino de língua materna. Dentre as ferramentas escolhidas, o vocarro site 
virtual de áudio mostrou-se ideal para o trabalho e ponto de partida para pesquisa. 
Para tanto, descreveremos, no capítulo a seguir, os procedimentos metodológicos 
que mostrarão o nosso estudo.
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Metodologia

A presente pesquisa aborda um caráter quantitativo e qualitativo interpreta-
tivista (BORTONI-RICARDO, 2008) que terá como público-alvo os discentes do 3º 
ano da modalidade de educação de Jovens e Adultos [EJA] da Escola Professor José 
Brasileiro Vila Nova localizada no bairro do Janga, município de Paulista, Estado de 
Pernambuco.  A pesquisa será realizada em quatro etapas que por sua vez se dividi-
rão em diferentes fases que serão os seguintes:

Primeira etapa: levantamento do material usado, acesso ao site e apresen-
tação da ferramenta.

• A primeira fase constará do acesso ao site vocarro.com	e da apresentação 
da ferramenta virtual de áudio vocaroo aos alunos como demonstrado em 
seção anterior desta pesquisa em que se apresenta passo a passo como 
utilizar a ferramenta com o intuito de levar o aluno ao conhecimento digital, 
pois isso já indica uma inclusão. Esta atividade será realizada no laboratório 
de informática da escola. 

• Na segunda fase, será selecionado um dos gêneros textuais já trabalhados 
em sala de aula previamente pelo professor. Como recorte para referida 
pesquisa, será selecionado o gênero textual aviso escolar. O professor dis-
tribuirá o texto aos alunos e pedirá para que eles gravem o texto lido no 
vocaroo. Com a finalidade de gerar um conjunto de textos orais a partir de 
textos escritos.

Segunda etapa: teste com a ferramenta e levantamento das informações.

• Nessa fase, depois de gravado o material, o professor pedirá aos alunos 
para que eles ouçam os textos gravados e identifiquem que diferença há 
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entre o texto escrito e este mesmo texto oralizado gravado no vocaroo. As 
respostas dos alunos serão coletadas através de um questionário elabora-
do pelo o professor e entregue os alunos que irão respondê-lo durante o 
momento de escuta na realização da pesquisa.

Terceira etapa: aplicabilidade da ferramenta pelo aluno.

• Nessa fase, tendo os alunos o conhecimento do gênero textual aviso, a par-
tir de modelos já trabalhados por eles, na primeira e segunda etapa da pes-
quisa, tanto na modalidade escrita como oralizando o texto, o professor 
pedirá aos alunos que criem seus próprios avisos. Agora, sem a presença 
de um texto escrito, os alunos criarão seus avisos na modalidade oral, gra-
vando no vocaroo e enviando por emails ou por postagem no facebook para 
outros colegas. Com a finalidade de, criar situações reais de uso da língua, 
utilizando o gênero textual aviso.

Quarta etapa: coleta e análise dos dados. 

• Essa etapa refere-se à coleta das informações e observações feitas pelos 
alunos acerca da experiência do trabalho com a ferramenta e registradas 
nos questionários durante a aplicabilidade do instrumento.

Resultados 

Por meio da observação e do levantamento (por questionário), foi possível per-
ceber quais os gêneros textuais orais mais recorrentes em sala de aula no tocante à 
abordagem de ensino com a oralidade. Segundo os 22 alunos entrevistados, entre 
as atividades que envolvem a oralidade, as que mais se utilizam ou já utilizaram na 
escola, 68,15% responderam leitura de textos. Em segundo lugar, o seminário foi 
assinalado como o gênero textual mais desenvolvido na escola, 22,72%.

Em terceiro e último lugar, os alunos assinalaram que raramente ou nunca foi 
realizada atividade com a língua oral por meio de ferramentas que registram e fazem 
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circular sons como gravadores, vídeos, multimídias, redes, entre outros, 00,00%. 
Não responderam 09,09%.  Na análise dos resultados sobre oralidade versus es-
crita, foi obtido os dados das atividades de escuta 1 e 2 por meio do aviso escrito 
e este mesmo aviso oralizado gravado no vocaroo,	bem como do aviso criado pelo 
aluno e também gravado no vocaroo. Diante das respostas assinaladas nas ativida-
des de escuta, observou-se o seguinte: os alunos assinalaram as vozes masculinas 
e femininas em ambos os áudios com os mesmos resultados. 59,09% das vozes são 
femininas, ou seja, têm-se, na turma, aproximadamente 13 alunas.

Segundo os resultados da análise dos alunos, a clareza da informação no texto 
oralizado foi maior do que na fala espontânea. Os resultados chegaram a 68,18% 
além dos 9,09% que não responderam. Segundo Koch (2006), ser planejada, não-
fragmentada, entre outros elementos que caracterizam essa modalidade da língua. 
Na oralização de um texto, o aluno não tem que lidar com o desafio da escolha do 
léxico entre outras dificuldades que se tem em um discurso não planejado.

Os elementos prosódicos é um tópico de análise importante tanto no texto 
oralizado quanto na fala espontânea. As pausas, boa dicção e entonação auxiliam 
uma boa leitura, especificamente no que se refere à pronúncia regular das palavras 
e pontuação, causando um bom entendimento por parte do ouvinte. Observa-se 
que na escuta do texto oralizado a porcentagem foi de 63,63%menor do que a fala 
espontânea. Esse resultado indicar a necessidade por parte de alguns alunos de 
melhorias na leitura e provavelmente evidencia problemas com acentuação e pon-
tuação na modalidade escrita.

No grau de formalidade, 63,63% dos alunos observaram que o aviso oralizado 
por eles, apresentou-se de maneira mais formal do que o aviso que eles produzi-
ram para os colegas. A formalidade está diretamente ligada às diversas situações 
de uso da língua. Como o aviso no texto escrito era de uma escola dirigida aos pais 
de alunos, havia certo nível de formalidade, comparando com o aviso dos alunos 
para seus colegas.  As reflexões quanto ao grau de formalidade da língua, podem 
desconstruir crenças e concepções equivocadas.

No tocante à escolarização do falante, observa-se um elemento muito impor-
tante. Ao ouvir o texto oralizado, 72,72% dos alunos assinalaram os falantes como 
muito escolarizado. Entretanto, na audição da fala espontânea, 63,63% dos alunos 
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assinalaram os falantes como pouco escolarizados. Possivelmente, esses resultados 
se deram pelas seguintes situações: na primeira situação (oralização do texto escri-
to). Umas das principais características é o uso diferenciado do léxico. Expressões 
coloquiais e fragmentadas foram encontradas no texto criado pelos alunos.

Com relação ao tom de voz, 54,54% assinalaram o item normal com o texto 
oralizado. Na fala espontânea, 27,27% assinalaram a opção normal e 22,72%, como 
fraco. Pode-se pensar que esse resultado, provavelmente, deve ao fato de a maioria 
das vozes serem femininas. Entretanto, é importante ressaltar que o tom de voz in-
depende do gênero do falante. Por fim, têm-se a velocidade e a elevação das vozes, 
os resultados apontaram oscilações entre normal e lento no quesito velocidade. No 
tocante à elevação das vozes, os resultados da atividade de escuta apontaram que 
54,54% dos alunos (tanto no texto oralizado quanto na fala espontânea), não eleva-
ram as vozes.

Na análise dos resultados sobre o gênero aviso, cada aspecto foi analisado no 

aviso oralizado como no aviso criado pelos alunos, os aspectos analisados foram os 
seguintes:

1. Formalidade;
2. Escolha do léxico;
3. Objetivo e funções do gênero;
4. Natureza do tema;
5. Condições de produção.

1. Quanto à formalidade do aviso, 63,63% dos alunos observaram que o aviso 
oralizado por eles apresentou-se de maneira mais formal do que o aviso 
que eles produziram, ou seja, criaram para os colegas 36,36%. O aviso orali-
zado apresentava uma organização mais formal, seguindo o modelo do pa-
drão ofício, com acréscimo de vocativo, seguido do nome do destinatário. A 
formalidade está diretamente ligada às diversas situações de uso da língua.
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A formalidade ou a informalidade na escrita e na oralidade não são ale-
atórias, mas se adaptam às situações sociais. Essa noção é de grande 
importância para perceber que tanto a fala como a escrita têm realiza-
ções estilísticas bem variadas com graus de formalidade diversos (MAR-
CUSCHI, 2007 p.25).

2. Quanto à escolha do léxico, esse aspecto também mudará de acordo com 
o destinatário do texto. O uso do léxico estará sujeito, entre outras coisas, 
a esses elementos, seja o texto oral ou escrito. (MARCUSCHI 2008, p.156) 
assegura:

os gêneros têm uma identidade e eles são entidades poderosas que, na 
produção textual, nos condicionam a escolhas que não podem ser total-
mente livres nem aleatórias, seja sob o ponto de vista do léxico, grau de 
formalidade ou natureza dos temas

Os alunos chegaram à conclusão que o léxico muda de acordo com a situação 
de uso, dependendo da situação comunicativa. Com isso procura-se, como afirma 
BECHARA (1987, p.14), “(...) tornar o aluno “poliglota” dentro de sua própria língua, 
para que possa optar pelo registro adequado a cada situação comunicativa”.

3. As características funcionais do gênero. Nesse aspecto, analisaram-se os 
objetivos ou função de ambos os avisos. O aviso oralizado e o criado pelo 
aluno. Segundo Travaglia (2001, 2007a), o gênero se define por exercer uma 
função sóciocomunicativa, que nem sempre é fácil especificar. O aviso como 
outros gêneros similares, a exemplo do comunicado, edital, informe entre 
outros têm como função básica comum dá conhecimento de algo a alguém.  
No caso do aviso oralizado, tem-se informação de uma reunião no ambien-
te escolar, o objetivo é tornar cientes os pais dos alunos de um evento que 
ocorrerá na escola. No aviso criado pelos alunos, as informações são sobre 
atividades escolares diversas. “(...) a tipicidade do gênero vem de suas carac-
terísticas funcionais e organização retórica”. Marcuschi (2008, p.159)



766

XXVI Jornada do Gelne

4. O conteúdo temático refere ao que pode ser dito no texto, ao que se espera 
encontrar em um gênero textual isso está ligado ao tipo de informação de 
cada texto. Leva a quem escreve um gênero o que deve dizer ou produzir 
nesse gênero ou quando se ler um aviso o que se deve esperar da leitura 
desse gênero. 

5. As condições de produção. Esse aspecto refere-se a quem produz, para 
quem, quando, onde. “O critério de quem produz” inclui tanto o indivíduo 
como a comunidade discursiva, ou formações sociais (BRONCKART, 2003), 
ou domínio discursivo (MARCUSCHI, 2002). Os gêneros circulam e funcio-
nam em sociedade e por meio dela são concretizados. Sendo assim, há gê-
neros da esfera jornalística, jurídica e acadêmica entre muitos outros devi-
do à condição de quem o produz, onde o produz e para que o produz. 

Considerações	finais

O desenvolvimento dessa pesquisa possibilitou observar a natureza das difi-
culdades de alguns profissionais do ensino de língua mediante as crenças e as con-
cepções equivocada acerca das modalidades oral e escrita.

No decorrer da pesquisa, percebeu-se que entre os principais motivos da di-
ficuldade do trabalho com a língua oral, está a falta de conhecimento sobre esta 
modalidade discursiva por parte de alguns educadores. Além disso, metodologias 
ou sugestões de trabalho com a oralidade também são escassas na escola.

Em outras palavras, o profissional de educação entende a importância do tra-
balho com a oralidade para expandir a capacidade de expressão oral dos alunos. 
Ao que parece, um dos maiores desafios em se trabalhar com a oralidade é fazê-lo 
de forma programada. Os resultados dos dados mostraram-se positivos, alcançan-
do  os objetivos da pesquisa. Pelos resultados, confirmou-se a hipótese de que a 
compreensão entre as modalidades escrita e oral foi bem atingida pelos alunos por 
meio do uso de técnicas e tecnologias apropriadas.

Sendo assim, propostas metodológicas e sugestões de trabalhos devem ser 
consideradas para que esse conhecimento seja alcançado. É com base nesses argu-
mentos, que se leva adiante essa proposta de trabalho com o ensino da modalidade 
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oral e escrita, sugerindo métodos para o tratamento da modalidade oral da língua 
por meios de tecnologias computacionais.
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SimPóSio TEmáTiCo

USO DA SEQUÊNCIA BÁSICA EM PROL DO LETRAMENTO 
LITERÁRIO EM SALA DE AULA

CÁSSIA DA SILVA (UERN/URCA)
MARIA LÚCIA PESSOA SAMPAIO (UERN)

Algumas considerações

A literatura e a leitura são formas discursivas dentre diversos meios, os quais 
transpassam as estruturações linguísticas comuns. Nessa perspectiva, o texto lite-
rário distingue-se de outros meios comunicativos porque possibilita ao leitor uma 
maior variedade de interpretação. Todavia, é importante salientar que, apesar de 
possibilitar uma vastidão de visões, é necessário prudência, a fim de que o objetivo 
do autor não seja inteiramente tangenciado. Para evitar esse afastamento de inter-
pretação real do texto, o professor deve se fazer presente na função de mediador 
do texto literário e do seu sentido.

E para que essa mediação aconteça de forma efetiva, não basta o professor 
disponibilizar o texto literário ao aluno e se fazer presente em sala de aula, faz-se ne-
cessário uma abordagem didática, uma sequência de ações que possa transformar a 
leitura literária em letramento literário. Dessa forma, esta pesquisa visa a conhecer 
os resultados da aplicação de uma sequência de atividades destinadas à promoção 
do letramento literário em uma turma de ensino fundamental, numa escola do in-
terior do Ceará. A escolha desta temática deve-se ao fato da relevância e atualidade 
nos estudos de atividades escolares que promovam o letramento dos alunos, bem 
como pela importância da literatura na escola para formação do sujeito leitor.

O interesse por este tema surgiu embasado em três motivos, que se comple-
mentam e justificam o trabalho desenvolvido. O primeiro motivo, de cunho pes-
soal, provém do sentimento de afetividade com a literatura, este sentimento que, 
como professores da rede pública, cultivamos e tentamos que se reflitam nos nos-
sos alunos da melhor maneira possível. Este motivo é numerado como primeiro, 
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pois concordamos com as palavras de Oliveira quando se remeter ao fazer pesquisa 
qualitativa: “É preciso gostar do tema. Para isso ele deve estar relacionado com a 
nossa vida, nossas experiências. É necessário que sintamos prazer em estudar e 
aprofundar tal tema para nosso crescimento pessoal” (2005, p. 51).

O segundo motivo, de caráter profissional, nasce da vontade de poder ofere-
cer aos nossos alunos metodologias diferenciadas para o ensino da literatura como 
forma de despertar o prazer de ler e não apenas como mais uma ferramenta de en-
sino-aprendizagem da gramática de língua portuguesa. Assim, com essa pesquisa, 
podemos (nós, professores de Língua Portuguesa ou/e de Literatura) verificar onde 
e como melhorar metodologicamente as aulas de literatura a fim de promover em 
sala de aula o letramento literário.

O terceiro motivo, de âmbito social, provém da constatação de que a literatu-
ra, ao ser compreendida, analisada e sentida durante a leitura e a escrita de textos 
literários, pode-se consolidar como modo de unir leitores, de se aproximar, de certa 
forma, do outro e de até, formar comunidades leitoras. Cosson destaca esse impor-
tante papel da literatura para sociedade: “É no exercício da leitura e da escrita dos 
textos literários que se desvela a arbitrariedade das regras impostas pelos discur-
sos padronizados da sociedade letrada e se constrói um mundo próprio de se fazer 
dono da linguagem, que sendo minha, é também de todos” (COSSON, 2014, p. 16).

Feito essas considerações passamos agora a pontuar a organização dessa artigo: 
num primeiro momento, tratamos especificamente dos pressupostos que compõem 
a trajetória do letramento literário. O segundo aspecto trata da metodologia aborda-
da com ênfase na pesquisa qualitativa, bem como a caracterização da abordagem di-
dática utilizada, ou seja, a Sequência Básica (SB), abrangendo o campo de estudo e os 
sujeitos pesquisados. E o terceiro ponto trata das análises dos dados obtidos que, fez-
nos perceber o quanto é positivo e humanizador o trabalho de ensino de literatura.

Pressupostos do letramento literário: explorando o terreno

“Era meio sem jeito, mas um belo dia acabaria por aprender.” 
(VASCONCELOS, 2008, p. 88)

No cotidiano escolar ainda hoje há uma confusão entre os significados das pa-
lavras letramento e alfabetização. A discussão gerada entre esses dois termos é rea-
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lizada frequentemente, configurando-se como temáticas importantes e que devem 
ser bem distinguidas para o favorecimento da prática pedagógica.

De acordo com os pressupostos de Soares (2000), o termo letramento é novo 
no vocabulário da língua materna. Segundo ele, etimologicamente, “a palavra lite-
racy vem do latim littera (letra), com o sufixo – cy e denota qualidade, condição, 
estado, fato de ser. Ou seja, literacy é o estado ou condição que assume aquele 
que aprende a ler e escrever.” (MAYORCA, 2013, p. 02). Relacionado a essa definição 
estão alicerçados aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos, cognitivos, lin-
guísticos, seja para o conjunto social em que sejam inseridos, seja para os sujeitos 
que aprendem a utilizá-la.

Ainda, segundo Soares (2000, p.18),

tornar-se alfabetizado, adquirir a tecnologia de ler e escrever e envolver-
se nas práticas sociais de leitura e de escrita – tem consequências sobre 
o indivíduo, e altera seu estado ou condição em aspectos sociais, psíqui-
cos, culturais, políticos, cognitivos, linguísticos e até mesmo econômicos.

A diferença entre letramento e alfabetização consiste no fato de que “Alfabe-
tizado nomeia aquele que aprender a ler e escrever, não aquele que adquiriu o es-
tado ou a condição de quem se apropriou da leitura e da escrita, incorporando as 
práticas sociais que as demandam.” (SOARES, 2000, p.19). É preciso ir além do ler e 
do escrever, ir além da alfabetização. É primordial a compreensão dos sentidos de 
ler e de escrever e do entendimento do que se leu e do que se escreveu.

O indivíduo letrado não é mais o mesmo tanto no sentido social quanto cultu-
ral, visto que ele passa a apreender elementos de outras culturas, outros costumes, 
ampliando os seus conhecimentos e habilidades. Além disso, o letramento promove 
uma potencialização do vocabulário em decorrência, por assim dizer, dos diversos 
contatos estabelecidos com várias formas de se organizar as letras. O letramento 
“é o estado ou a condição de quem se envolve nas numerosas e variadas práticas 
sociais de leitura e de escrita.” (SOARES, 2000, p. 44). Ainda para Soares:

As pessoas se alfabetizam, aprendem a ler e escrever, mas não neces-
sariamente incorporam a prática da leitura e da escrita, não necessa-
riamente adquirem competência para usar a leitura e a escrita, para 
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envolver-se com as práticas sociais da escrita: não leem livros, jornais, 
revistas, não sabem redigir um ofício, um requerimento, uma declara-
ção, não sabem preencher um formulário, sentem dificuldade para es-
crever um simples telegrama, uma carta [...] (SOARES, 2000, p.46).

Assim, no entendimento da autora a alfabetização está relacionada ao ensi-
namento da leitura e da escrita, enquanto que o letramento transpassa o universo 
mecânico do ler e do escrever e caracterizam-se pelo seu aspecto de apreensão, in-
terpretação e práticas sociais mediante essas habilidades. A alfabetização é a ação 
de ensinar e aprender a ler e escrever.

É essencial que existam condições para o letramento. Tanto condições sociocul-
turais quanto econômicas. A primeira condição refere-se ao acesso à escolaridade. 
A segunda relaciona-se com a disponibilidade de material para a prática da leitura. 
Não adianta unicamente o saber ler e escrever, é preciso, a	posteriori, gerar meios 
a fim de que os alfabetizados se insiram em um ambiente letrado. (SOARES, 2000).

É nessa perspectiva que a ação do professor em proporcionar ao educando 
a prática da leitura literária, conduzida por tarefas que perpassem o ato mecânico 
de ler e fazem com que o aluno a interprete e apreenda habilidades leitoras mais 
complexas, se caracteriza, de acordo com Cosson (2013) como letramento literário, 
assim conforme definido a seguir: 

Na prática pedagógica, o letramento literário pode ser efetivado de vá-
rias maneiras, mas há quatro características que lhe são fundamentais. 
Em primeiro lugar, não há letramento literário sem o contato direto do 
leitor com a obra [...] Depois, o processo do letramento literário passa 
necessariamente pela construção de uma comunidade de leitores, isto 
é, um espaço de compartilhamento de leituras no qual há circulação de 
textos e respeito pelo interesse e pelo grau de dificuldade que o aluno 
possa ter em relação à leitura das obras. Também precisa ter como obje-
tivo a ampliação do repertório literário, cabendo ao professor acolher no 
espaço escolar as mais diversas manifestações culturais [...] Finalmente, 
tal objetivo é atingido quando se oferecem atividades sistematizadas e 
contínuas direcionadas para o desenvolvimento da competência literá-
ria. (2013, p. 02).



773

XXVI Jornada do Gelne

Apesar de ser um termo recente, a promoção do letramento literário como 
prática em sala de aula é uma preocupação existente há décadas e estudada por di-
versos pesquisadores que até então tratavam o que nomeia-se ‘letramento literário’ 
por ‘prática de leitura literária’ e, ainda, quando se trata desta ação na escola alguns 
usam a expressão ‘ensino literário’. Como exemplo de uso da expressão ‘prática de 
leitura literária’ tem-se o conceito definido por Roxele traduzido por Rezende (2013) 
“Na concepção da leitura como prática, como atividade: o interesse se desloca para 
o campo literário para os processos de produção e de recepção das obras e para os 
diversos agentes desse campo (escritor, edição, crítica, leitores, escola)” ( p.18).

Ainda sobre as expressões que antecedem/substituem o termo letramento li-
terário, percebe-se que Colomer (2007) aproxima a definição do ‘ensino literário’ à 
definição de Cosson (acima exposta): “... o ensino literário se caracteriza pela forte 
inter-relação que estabelece entre seus objetivos, seu eixo de programação, o cor-
pus de leitura proposto e as atividades escolares através das quais o ensino se de-
senvolve” (p.19).

Dessa forma, tratar de ‘letramento literário’ envolve a percepção da nomencla-
tura atual versus a definição provecta deste, assim a de se atentar para o conceito 
desta prática nomeada por expressões como ‘ensino literário’ e ‘prática de leitura 
literária’ nas obras de diversos autores no decorrer dos tempos.

A Sequência Básica (SB) e o plano de intervenção: os adubos 
necessários

“E todos os dias fui tomando gosto pelas aulas e me aplicando cada vez 
mais. Nunca viera uma queixa contra mim de lá.”

(VASCONCELOS, 2008, p. 44)

A criação de um plano de intervenção alinhou-se a essa pesquisa como recurso 
metodológico, visto que para se investigar os resultados de uma abordagem que 
envolve o letramento literário em sala de aula, faz–se necessário um trabalho inter-
ventivo no ambiente escolar.

Como professora da turma de 8º ano “E” do Ensino Fundamental, vimos neste 
grupo de alunos o perfil-alvo para o desenvolvimento dessa investigação. São eles 
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22 adolescentes de faixa etária entre 14 e 17 anos, justamente a turma com faixa 
etária desalinhada a sua série.

A turma pesquisada é composta por 04 (quatro) meninas e 18 (dezoito) meni-
nos, matriculados no turno vespertino. São alunos que demonstram interesse pela 
leitura em sala de aula, mas que não tinham tanto acesso a ela, esse fato foi per-
cebido através da observação participante, conforme descrito nas respostas da-
das por estes educandos ao questionário da pesquisa. Este contou com questões 
abertas sobre cada etapa da Sequência Básica (SB) desenvolvida em sala de aula. E 
as respostas dadas a esse questionário serão nosso corpus a fim de que possamos 
compreender como a SB se constitui uma abordagem motivadora e mediadora para 
a promoção o letramento literário.

A intervenção foi pensada de forma a seguir os moldes da SB de Cosson (2014) 
que assim descreve essa abordagem: “O caminho que propomos sistematiza as ati-
vidades das aulas de literatura em sequências exemplares [...] O nosso objetivo é 
apresentar possibilidades concretas de organização das estratégias a serem usadas 
nas aulas de Literatura do ensino básico” (2014, p.48).

A obra indicada aos alunos foi o livro “Meu pé de laranja lima” de autoria de 
José Mauro de Vasconcelos. Percebemos nessa obra um grande potencial para a 
abordagem que propomos, visto que ela é uma obra curta (189 páginas de textos e 
imagens). Conta, ainda, com uma linguagem muito acessível ao perfil leitor da tur-
ma e inteiramente sedutora no que concerne a imaginação mesclada a aspectos da 
realidade apresentados num enredo convidativo aos leitores de primeira viagem.

Com a obra escolhida, partimos para a preparação e uso da SB. Como essa 
sequência possui quatro etapas, assim também se estrutura as atividades de inter-
venção em sala de aula. A primeira etapa recebe o nome de “Motivação” e, como a 
própria nomenclatura indica, é o momento de motivar o aluno para receber a obra 
literária. A dinâmica ocorreu mediante um trailler do filme: Meu pé de laranja lima 
(2013), após exibir o vídeo, lançamos a pergunta: “Por que esse título Meu pé de 
laranja lima?” E variadas respostas surgiram; os alunos também questionaram se 
iriam ver o filme na íntegra, aproveitando deste questionamento, lançamos a pro-
posta de todos lerem a obra. Os educandos mostraram-se bastante interessados.

Já a segunda etapa, nomeada de “Introdução” corresponde “a apresentação 
do autor e da obra” (2014, p.57). Assim, fizemos e apresentamos a obra: Meu pé 
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de Laranja lima aos alunos juntamente com fatos e curiosidades sobre o autor José 
Mauro de Vasconcelos.

A terceira etapa desenvolveu-se tranquilamente, visto que as duas anteriores 
se complementaram e motivaram o educando à “Leitura” da obra, etapa de número 
três do processo de letramento literário. Porém, destacamos aqui que não se tratou 
apenas de uma leitura mecanizada e tradicional. Cosson alerta que a leitura de livros 
inteiros precisa de acompanhamento porque há um objetivo a ser cumprido e esse 
não deve ser perdido. O autor ainda orienta que não se deve vigiar o aluno, mas sim 
acompanhar o processo de leitura para auxiliá-lo em suas dificuldades (2014, p.62).

Realizada a etapa III, a última parte desse processo de letramento é chamada 
de “Interpretação”. Foi neste momento de exposição no qual o educando apresen-
tou suas interpretações sobre a obra lida. “A interpretação parte do entretecimento 
dos enunciados que constituem as inferências, para chegar à construção do sentido 
do texto, dentro de um diálogo que envolve autor, leitor e comunidade” (2014, p. 64).

Essa interpretação ocorreu mediante contato dos educando com o questio-
nário da pesquisa, no qual a última pergunta: “Se	você	escrevesse	em	diário,	de	que	
forma	descreveria	sua	identificação,	sentimentos,	impressões	e	experiências	com	a	obra	
lida?”	será aqui nosso corpus para análise de como os alunos interpretaram a obra 
mediante a SB desenvolvida.

As revelações da pesquisa: analisando os alguns frutos 

“E vieram as novidades... As descobertas de um mundo onde tudo era 
novo.”

(VASCONCELOS, 2008, p. 44)

Nesta secção, expomos alguns resultados pontuais que obtivemos com inter-
venção da SB em sala de aula, mais precisamente trataremos da etapa de interpre-
tação. Para tanto, os dados apresentados resultam da análise qualitativa feita às 
respostas dos alunos ao questionário, nas quais verificamos como as etapas da SB, 
contextualizadas à vivência do educando, promovem o letramento literário.

Assim, a exemplos de respostas que se aproximam bastante nas palavras usa-
das para definir/descrever os sentimentos ativados durante a tarefa de Interpreta-
ção (4ª etapa da SB) destacamos estas presentes no quadro 1:

Quadro 01. Categoria Interpretação.
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Quadro 01. Categoria Interpretação.

ALUNO
  INTERPRETAÇÃO

A3

“... nós lemos o livro Meu pé de laranja lima, foi muito engraçado porque o pro-
tagonista era muito travesso e parecia comigo, eu gostei muito da aventura dele 
porque ele tinha uma todo dia e era interessante e foi bom que eu adquiri o hábi-
to de ler e eu me senti muito feliz por ler dois livros na escola este ano.”

A5

Nas últimas semanas nós lemos a obra Meu é de laranja lima. É uma história 
muito boa ela conta a vida do autor na infância, ele conta que era de uma família 
pobre, o pai vivia desempregado, quem trabalhava na casa era a mãe deles, Zezé, 
o autor do livro, na infância era um menino muito esperto e sabia de coisas que 
alguns adultos não sabiam, no decorrer da história ele faz um amigo que era seu 
inimigo e também ele tem um amigo que era uma árvore mas algum tempo de-
pois o portuga – o amigo que era inimigo – morre e ele fica muito triste pensa até 
em se matar mas ele continua com a mesma vida.

A6

“Meu pé de laranja lima, ele é um livro que com ele você aprende a ler mais, nele 
contém uma história de um menino que era desprezado pela família, este meni-
no tinha um lado bom e um lado ruim, foi essa a história de um menino que era 
triste...”

A7

“... nós temos e ler de novo porque é muito bom de ler porque eu aprendi algu-
mas coisas com o livro Meu pé de laranja lima. Eu fiquei triste porque ele cortou o 
pé com um caco de vidro, ele ficou com medo de levar uma peia dos pais, mas ele 
não parava de fazer travessuras, só não gostei muito do livro porque o português 
morre e a história ficou muito triste mas mesmo assim eu me comovi...”

A9

Nas últimas semanas nós lemos o livro e me identifiquei com Meu pé de laranja 
lima, que eu  me identifiquei muito com o garoto Zezé pelas travessuras que ele 
fazia, como tentar pegar frutas no quintal dos outros e muito mais, eu só não 
gostei muito do livro porque o português morre e a história fica muito triste.
Eu, quando era pequeno, gostava muito de um homem que andava muito comi-
go, mas ele ficou lá em São Paulo e eu vim para o Juazeiro e nunca mais o vi assim 
senti muita saudade do meu amigo lendo essa história.

Fonte: A pesquisadora (2016).

A título de exemplo, todos esses cinco alunos demonstraram em suas respos-
tas a interpretação livre e com características bem particulares do que sentiram e 
de como entenderam a obra. Esses sentimentos mesclados nas interpretações ex-
postos nas respostas foram despertados desde à etapa de motivação.
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Ao analisarmos a resposta do A3, percebemos que, ao tempo que o aluno se 
identifica com o protagonista do livro, também considera que essa leitura ativou 
nele o gosto de ler, além de se mostrar feliz por ter lido na escola dois livros literá-
rios durante aquele ano letivo.

Já o A4, expõe a interpretação da obra em gênero: resumo, utilizando-se dos 
conhecimentos adquiridos durante à etapa chamada de introdução (na qual apre-
sentamos a obra e curiosidades sobre o autor), este aluno ver no protagonista Zezé 
a figura de José Mauro de Vasconcelos e assim faz conexões entre o enredo da obra 
e o autor em toda a sua resposta.

Quando tratamos da resposta do A6, percebemos que a interpretação dele 
está muito centrada nos sentimentos que ele percebeu presentes no protagonista 
Zezé, mais precisamente se refere a tristeza, o que denota empatia do aluno com o 
personagem da obra.

O aluno A7 já inicia sua interpretação afirmando que deseja ler novamente a 
obra porque aprendeu muito com ela. E continua afirmando que se entristeceu com 
determinadas partes do enredo. Remonta ao fato ocorrido no desfecho da narrati-
va que, para esse aluno, reside o momento mais triste da história, a expressão que 
resume a interpretação deste aluno é justamente a última: “me comovi”.

Por fim, o A8 inicia sua interpretação demonstrando também identificação 
com o personagem Zezé e suas travessuras, porém a revelação que este aluno traz 
se diferencia das outras no que concerne ao fato da obra lida e da abordagem feita 
em sala de aula proporcionar a este educando a ativação de sentimentos, memórias 
e lembranças durante a leitura. É a denotação de como a literatura pode tocar o in-
terior humano, neste caso, momentos que pareciam inertes nas lembranças foram 
ativados no encontro do ser com a palavra literária.

Considerações	finais:	alguns frutos da farta colheita

Em resumo, podemos pontuar, diante dessas interpretações, alguns resulta-
dos que emergem de todo o trabalho desenvolvido: a leitura literária promovida em 
sala de aula, mediada e planejada numa Sequência Básica, proporciona aos alunos 
o contato amplo com a obra e para alguns este foi o primeiro contato (e leitura in-
tegral) de um livro literário. O segundo resultado provém da constatação de que as 
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etapas da sequência básica contextualizadas à vivência do educando promovem 
o letramento literário e (re)ativam sentimentos que somente o contato com a lite-
ratura poderia proporcionar, em ambas constatações, a ênfase recai no ensino de 
literatura em sala de aula, de como uma abordagem didática, planejada em prol do 
letramento literário, pode ser motivadora e ao mesmo tempo humanizadora num 
contexto de ensino público onde ainda há contrariedades e dúvidas sobre o porquê 
de se ensinar literatura.

Assim, a etapa nomeada de Interpretação, proposta por Cosson (2014), apre-
sentou-se como uma eficaz ferramenta para se verificar a ativação do sentimento 
de gosto pela leitura literária no. Entretanto, como todo trabalho docente, deman-
da de um determinado prazo para a verificação de resultados. Precisamos, pois, 
continuar semeando os grãos da literatura em sala de aula, plantando o gosto pela 
leitura e só assim, a médio e longo prazo, poderemos colher os frutos de uma boa 
prática docente: a formação de verdadeiros leitores.
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USO DA VÍRGULA NA COMPARAÇÃO ENTRE OS GÊNEROS 
“AUTORRETRATO” E “PERFIL NAS REDES SOCIAIS”: UM 
MÓDULO DIDÁTICO PARA 8° ANO

REGINA CLAUDIA CUSTÓDIO DE LIMA (UEPB)
JUAREz DE NOGUEIRA LINS (UEPB)

Introdução

De modo de geral, o ensino da língua portuguesa nas escolas está centralizado 
no ensino da gramática normativa, ainda vista como um conjunto de regras que de-
vem ser seguidas por aqueles que desejam “falar e escrever corretamente”.

Neves (2006) tem se dedicado a realizar pesquisas acerca do resultado des-
se tipo de ensino e comprova a pouca ou nenhuma eficácia do mesmo, já que os 
alunos, ao término do Ensino Básico, ainda não são capazes de produzir textos de 
qualidade, ou seja, com eficiência comunicativa, ao mesmo tempo em que não se 
apropriam de muitos dos conteúdos gramaticais insistentemente exigidos.  O ensi-
no da gramática ainda é “uma imposição de parâmetros, nos quais se devem sim-
plesmente enquadrar, segundo instruções mecânicas” (NEVES, 2006).

Este trabalho emergiu da constatação empírica de que, muitas vezes, os es-
tudantes conseguem empregar sinais de pontuação em frases selecionadas pelos 
livros didáticos, mas não os utilizam em seus próprios textos de forma coerente e, 
principalmente, criativa, demonstrando desconhecimento do valor estilístico pre-
sente nessas marcas gráficas.

Na perspectiva tradicional, o ensino dos sinais parece não ter muita relevância, 
por isso são, geralmente, apresentados ao final dos livros didáticos e das gramáticas 
normativas. Espera-se que a aprendizagem se dê pela apresentação de regras de 
uso marcadamente ligadas à sintaxe, seguidas de exemplos descontextualizados ou 
transcritos de obras literárias.
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Para Bakhtin (apud BRAIT, 2013), o mero ensino da pontuação na perspectiva 
da gramática normativa:

faz com que os estudantes somente aprendam, no melhor dos casos, 
a analisar frases prontas em um texto alheio e a empregar os sinais de 
pontuação nos ditados de modo correto, mas a linguagem escrita e oral 
dos alunos quase não se enriquece com as novas construções: eles não 
utilizam, de modo algum, muitas das formas gramaticais estudadas e, 
quando o fazem, revelam total desconhecimento da estilística. (BAKH-
TIN, apud BRAIT, 2013, p. 28)

Como consequência dessa abordagem inadequada, percebe-se que as pesso-
as, de modo geral, têm dificuldades para fazer uso dos sinais de pontuação em seus 
textos escritos em situação escolar, ou não, e que a vírgula é, sem dúvida, a que 
causa os maiores conflitos para os escreventes.

Já na perspectiva interacional, os sinais de pontuação não têm apenas a fun-
ção de marcar deslocamentos sintáticos, mas indicam o “ritmo da escrita, já que 
colocariam em destaque categorias textuais que, relacionadas, promoveriam um 
movimento para o texto escrito” (CHACON, 1998, p. 87).

Para Chacon (1998), um texto se constrói não apenas por relações sintáticas, 
mas pelas relações com o ritmo, a entonação, o sentido, o enunciado e o tempo. 
Cagliari (2008) corrobora com essa visão de que não é possível desassociar a pon-
tuação de questões de estilo, o que está ligado à subjetividade da linguagem e não 
apenas à sintaxe.

Chacon (1998) explica que o ritmo da escrita refere-se a uma “propriedade da 
linguagem através da qual oralidade e escrita mantém relações”. Ou seja, o ritmo, 
na oralidade, se desenvolve de forma gráfica e visual na escrita. Também chama 
nossa atenção para o valor polissêmico dos sinais de pontuação e as funções se-
mânticas a eles associadas.

A prosódia traduz os sinais de pontuação sinalizando-os por meio das varia-
ções acentuais e entonacionais. Por isso, adotamos o conceito defendido por Soncin 
(2014, p. 27) de que o “aspecto prosódico insere-se no plano da língua enquanto 
sistema, não sendo, portanto, externa a ele”.
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Levando em conta o papel argumentativo da pontuação, Chacon (1998) aponta 
para as diferentes possibilidades de escolhas dos sinais de pontuação por parte do 
escrevente com a intenção de conduzir e orientar o destinatário, ou seja, levar o 
leitor a certa conclusão, ou dela desviá-lo.

Chacon (1998) demonstra também que os sinais de pontuação mostram-se 
como marcas enunciativas, ou seja, representam os propósitos comunicativos do 
escrevente em relação ao texto que produziu tornando-os mais claros pelas formas 
de pontuar. Conforme Bakhtin (2013), a pontuação pode revelar características pró-
prias de autoria, por isso, devem ser associadas às condições de produção de um 
texto. Os sinais de pontuação revelam o locutor e também antecipam o receptor, já 
que se pontua um texto na expectativa de que o mesmo será lido e entendido como 
o produtor deseja.

Agustini (2004) ressalta a complementaridade existente entre gramática e es-
tilística, qual também é defendida no atual sistema brasileiro de ensino, já que os 
Parâmetros Curriculares Nacionais da Língua Portuguesa (1997) expressam que 
“aprender a pontuar é aprender a partir e a reagrupar o fluxo do texto de forma 
a indicar ao leitor os sentidos propostos pelo autor, obtendo assim efeitos estilísti-
cos.” (BRASIL – SEF, 1997, p. 88)

Propomos aqui integrar o trabalho com a linguagem em sala de aula, interli-
gando oralidade, leitura e escrita de modo que o aluno assuma sua função de sujei-
to ativo e criativo do texto, esteja ele lendo, ouvindo ou escrevendo.

Metodologia

Nosso aporte metodológico está amparado no campo da pesquisa-ação, já 
que as atividades foram aplicadas e seus resultados avaliados. Já que a proposta de 
intervenção está ancorada nos autores que se dedicaram ao estudo da pontuação 
como marcas de estilo, pausas e entonação que variam conforme as intenções do 
escritor, este trabalho se inscreve também no campo da pesquisa bibliográfica.

O locus do trabalho é uma escola municipal de ensino básico, situada no bairro 
dos Ipês, no município de João Pessoa (Paraíba).  As turmas escolhidas para realiza-
ção da pesquisa e aplicação das atividades eram os alunos matriculados no 8º ano.



782

XXVI Jornada do Gelne

A proposta de intervenção é um módulo didático, cuja sequência de atividades 
pretende contribuir para ensino do uso da vírgula com ênfase aos seus aspectos 
semânticos e estilísticos, destacando-se os efeitos de sentido e autoria.

Considerar a escolha do gênero textual é importante, já que estrutura e carac-
terísticas próprias são fatores contundentes para favorecer ou não o uso da vírgula. 
Essa escolha também se essencial quando nos apropriamos da ideia de que cada 
gênero tem um papel importante quanto à imagem que o autor faz de seu texto e, 
por isso, coopera com o modo a partir do qual o escrevente vai organizá-lo (BAKH-
TIN, 2003), assim como fará uso, ou não, das vírgulas.

Para isso, apoiamo-nos em estudos oferecidos pelo Círculo de Bakhtin, pois es-
tes procuram oferecer procedimentos metodológicos sob a perspectiva dialógica da 
linguagem “interligando gramática, leitura, escrita, produção de sentidos e autoria” 
(BAKHTIN, apud BRAIT, 2013).

A partir dessa visão, escolhemos textos do gênero “autorretrato” e “perfil nas 
redes sociais” já que entendemos que a gramática só pode ser devidamente apre-
endida pelo aluno quando articulada à leitura e à produção textual.

Nossa escolha pelo o ensino da vírgula utilizando os gêneros supracitados con-
sidera a proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs,1998), também pos-
tulada por Geraldi (2013), a qual estrutura o ensino da língua em torno da leitura, 
produção de texto e análise linguística de forma interligada.

A seção a seguir apresenta uma breve caracterização dos gêneros escolhidos 
para este trabalho e sua aplicação em sala de aula.

Os	gêneros	“perfil	nas	redes	sociais”	e	“autorretrato”

O retrato que alguém faz de si mesmo está presente nas artes de modo geral 
- na pintura, na escultura e na literatura - e são conhecidas como autorretratos. Nas 
redes sociais esses autorretratos aparecem de forma visual, as “selfies” e de modo 
verbal, os perfis.

As questões propostas procuram levar o leitor à reflexão sobre a utilização 
social desses gêneros textuais, cuja finalidade é descrever um indivíduo de forma 
objetiva e/ou subjetiva. Entenda-se que caracterização objetiva é aquela que revela 
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informações sobre um indivíduo de forma direta, simples, concreta. Veremos que 
esse tipo de descrição é muito difícil de ocorrer, mas pode ser vista em situações 
como o “retrato falado” que se faz em delegacias para descrever alguém a ser pro-
curado.

Já a descrição subjetiva ocorre quando o produtor revela suas emoções e sen-
timentos em relação ao que pretende descrever, como no caso do autorretrato e do 
perfil. Estes são gêneros em que o autor também pode fazer uso de caracterizações 
mais objetivas, mas que, por se tratar de um texto em primeira pessoa, acaba por 
conter muito mais elementos subjetivos.

O perfil é um tipo de autorretrato verbal utilizado em redes sociais. Geralmen-
te, é um texto curto e que vem acompanhado de uma fotografia da pessoa descrita. 
Por esse motivo, não costuma apresentar descrições físicas, mas sim psicológicas, 
além de outras informações pessoais como idade, profissão, entre outras.

A utilização de adjetivos, locuções adjetivas e orações adjetivas são comuns 
em gêneros desse tipo porque auxiliam na composição de uma caracterização, seja 
ela objetiva ou subjetiva. A escolha dos adjetivos numa descrição demonstra capa-
cidade de análise e interpretação por parte do autor. Quanto mais adjetivos, e seus 
equivalentes, são usados numa descrição, mais fácil é para o leitor visualizar men-
talmente quem está sendo descrito e essa capacidade demonstra que o autor tem 
um rico repertório léxico.

O aluno também é levado a perceber que existe um elemento gramatical im-
portante na composição dos textos: os sinais de pontuação. Destaca-se nas ques-
tões propostas o uso da vírgula para separar termos enumerados nas descrições. 
Também são analisados os valores semânticos atribuídos ao texto quando se utiliza 
a conjunção “e” antes do último elemento da descrição ou quando ela é substituída 
por outra vírgula.

Módulo	didático	envolvendo	os	gêneros	autorretrato	e	perfil	
nas redes sociais

Neste módulo didático, além da análise do gênero, propusemos um conjunto 
de atividades em que os empregos da vírgula sejam percebidos como marcas gráfi-
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cas de caráter rítmico, cuja organização é construída por meio de recursos linguís-
ticos das dimensões fonológica, sintática e textual da linguagem, já que tais empre-
gos mantêm vínculos coesivos ao longo do texto (CHACON, 1998).

Gênero:	perfil	de	redes	sociais

Apresentamos aos alunos as seguintes imagens.

Texto 1

Texto 2

fonte: http://fotos.noticias.bol.uol.com.br/entretenimento. Acesso em 19/12/2015.

Em seguida, perguntamos:

1. Os textos em análise pertencem ao gênero perfil	de	rede	social.  Qual é 
a função ou finalidade desse gênero? Provavelmente, por que o texto não 
apresenta as características físicas do autor? O texto II apresenta outras 
informações sobre a vida do autor. Quais são essas informações?  Levante 
hipóteses: por que os textos desse gênero costumam ser bastante curtos? 
Para quem esses textos foram escritos, ou seja, quem são seus possíveis 
leitores? Os textos foram produzidos para circular em que veículo? Nesse 
caso, os textos estão adequados ao veículo de circulação?

http://fotos.noticias.bol.uol.com.br/entretenimento
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2. Observe a linguagem empregada nos textos em estudo e responda às ques-
tões a seguir:

a) As características de cada pessoa são apresentadas de forma sub-
jetiva, isto é, de acordo com a visão pessoal do autor, ou são apresen-
tadas de forma impessoal e objetiva?
b) Os textos apresentados se aproximam de qual outro gênero: au-
torretrato ou biografia? Justifique;
c) Que tipo de variedade linguística é adotada nos textos: a variedade 
padrão formal ou a variedade padrão informal? Justifique sua res-
posta.  Você acha que as características apresentadas são suficientes 
para descrever cada pessoa? Justifique.

3. Observe o sinal de pontuação empregado para separar cada característica. 
Qual é o sinal de pontuação utilizado para separar as características listadas 
no texto? No texto 1 lemos: “Geminiana, curiosa e sincera. ” Por que a con-
junção “e” foi colocada antes da última característica?

4. Faça uma comparação entre o autorretrato e o perfil. O que eles têm de 
diferente e de semelhante entre eles

Para finalizar esta etapa, solicitamos que o aluno imaginasse que deveria apre-
sentar seu perfil em uma nova rede social. Perguntamos: Como você se descreveria 
utilizando entre 40 e 80 caracteres?

Alguns textos entre aqueles produzidos pelos alunos foram lidos em sala de 
aula (com autorização prévia dos autores). Com consentimento prévio, um texto 
da turma foi digitalizado e a realização de uma correção coletiva. Outro texto foi 
xerocopiado e entregue aos alunos divididos em duplas para que observassem si-
tuações que comprometiam a leitura, especificamente os problemas de pontuação. 
Também foram discutidas situações em que a pontuação tenha representado uma 
marca de estilo ou de entonação específica.
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Autorretrato

Apresentamos à turma a charge abaixo e, após a leitura, as questões a seguir.

fonte: tutorfreebr.blogspot.com. Acesso em 19/12/2015.

Questões: Pelo que podemos perceber na imagem, o homem e a mulher sa-
bem com quem estão falando? O que cada personagem escreveu na mensagem en-
viada para o outro? Provavelmente, qual é o objetivo deles? Qual dos personagens 
faz uma descrição verdadeira de si mesmo? Observando a imagem, como podemos 
caracterizar cada personagem? Quais motivos poderiam levar as personagens a fa-
zer descrições, de si mesmas, diferentes da realidade? Você acha que a internet é 
uma ferramenta segura para conhecer pessoas? Justifique. Você participa de algu-
ma rede social pela internet como Facebook, Instagram, Twiter, Whatsapp,	Blog	ou 
outro? Você escreveu seu perfil? Como se caracteriza nele? Se não possui, quais os 
motivos?

Outra imagem foi apresentada, seguida das seguintes questões: Quem é o per-
sonagem retratado e o que está fazendo? Como se chama esse tipo de pintura? A 
pintura feita na tela retrata apenas aspectos físicos ou também psicológicos? Justi-
fique.
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https://gartic.com.br/carloscarvalho/desenho-livre/pica-pau-para-ana.

Solicitamos voluntários para realizar a leitura do texto seguinte em voz alta. 
Após a leitura, os alunos foram convidados a responder às questões propostas.

Quem sou eu?

Meu rosto é redondo e minhas bochechas largas. Tenho olhos grandes, cabe-
los curtos, bem pretos, que penteio sempre de lado. Meus dentinhos são “um pouco 
salientes”. Vivo para cima e para baixo com meu vestidinho curto e vermelho.

Sou esperta, inteligente e cheia de personalidade. Nervosinha, não levo desa-
foro para casa. Sou a menina mais forte do mundo! E também sou alegre, criativa, 
sonhadora, solidária, amiga, sensível. (Texto adaptado. Disponível em: http://turma-
damonica.uol.com.br/personagem/monica. Acesso em 26/12/2015.)

 Eis as questões apresentadas aos alunos:

1. No texto, a personagem fala de si mesma ou alguém fala sobre ela. Que 
elementos linguísticos comprovam sua resposta?; Qual é a função ou finali-
dade desse texto?; Quem são os possíveis leitores desse texto? Levando em 
consideração essa informação, o texto tem linguagem adequada ao leitor?; 
Procure no dicionário os sentidos da palavra “saliente”. Identifique o sentido 
que se aplica à seguinte frase e explique o que Mônica pretendia expressar. 
Meus dentinhos são “um pouco salientes.”; 
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2. Por que o autor empregou aspas na expressão “um pouco salientes”?
a) Para destacar uma mentira, pois os dentes da Mônica são grandes.
b) Para marcar uma ironia, ou seja, dizer o contrário do que se pensa.
c) Para destacar a tentativa de suavizar uma informação, pois Mônica 
não gosta quando é chamada de “dentuça”.

3. Identifique o texto um trecho em que ocorre o emprego de um exagero;
4. Transcreva do texto os termos e expressões que se referem a: característi-

cas físicas, Características psicológicas (defeitos e virtudes); 
5. No texto lido, observa-se a presença de muitos adjetivos. Por que essa clas-

se de palavras se destaca na composição desse texto? 
6. Nesse texto lido, as vírgulas foram utilizadas com a mesma função. Para que 

ela foi usada? 
7. Releia os trechos a seguir:

I.  “Sou esperta, inteligente e cheia de personalidade...” 
II.  “Mas também sou alegre, criativa, sonhadora, solidária, amiga, 
sensível.”

Observe que no texto I utilizou-se a conjunção “e” antes de finalizar a lista de 
características e no texto II utilizou-se a vírgula. Isso provoca alterações na for-
ma de ler e interpretar o texto? Justifique.
8. Imagine que você é um personagem de filme, games ou desenho animado 

que precisa escrever um autorretrato para ser publicado em um site que 
publica as descrições que os personagens fazem de si mesmos para que 
seus fãs possam conhecê-los melhor.

A próxima etapa teve início com questões de ordem pessoal como: vocês co-
nhecem alguém que seja considerado um bom desenhista? Esta pessoa seria capaz 
de desenhar o retrato de alguém? E fazer o desenho de alguém sem vê-la, apenas 
ouvindo as características físicas do rosto dessa pessoa?  Após esse levantamento 
sobre o trabalho talentoso desse tipo de desenhista, passamos para a leitura do 
texto a seguir, que após breve discussão sobre situações em que um retrato falado 
é necessário, seguiram-se outros questionamentos.
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Quebra-cabeça

A vítima ou testemunha começa informando ao policial o sexo e a idade apro-
ximada do suspeito. No banco de dados, a vítima escolhe um dos rostos, divididos 
por etnia (brancos, pardos, negros, indígenas) e por formato (arrendondados, ova-
lados ou quadrados). Os rostos vêm vazios, com olhos, nariz e boca “apagados”. O 
cabelo também é adicionado. O passo seguinte é escolher entre as opções de olhos 
e sobrancelhas. “Geralmente, essa é a etapa em que as testemunhas mais demo-
ram”, diz Sidney Barbosa. As mudanças nos olhos são sutis para quem descreve, 
mas a escolha do formato errado - pálpebras mais caídas, por exemplo, fazem uma 
grande diferença no resultado final. A escolha do nariz entre as diversas opções do 
banco de dados é a etapa seguinte. Para completar o rosto, a boca é adicionada - se 
o suspeito for parente da Angelina Jolie, a boca também pode ser aumentada. O 
retratista também acrescenta eventuais barbas (desde as mais ralas às mais com-
pridas) e formatos de bigode ao rosto do suspeito. O último passo é a colocação de 
“adornos”. Os policiais têm bancos de dados com vários tipos de brincos, piercings, 
tatuagens, cicatrizes, covinhas, lábio leporino, falhas de dentição. E está pronto o 
retrato. “Ele serve mais para reduzir o universo de busca. Nunca vai ser 100% igual 
ao suspeito”, afirma Sidney. http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-e-
feito-um-retrato-falado. Acesso 28/12/2015. (Adaptado)

Apresentamos, após a discussão sobre o texto, o fato de que em uma descri-
ção a linguagem pode ser: objetiva, utilizando expressões mais precisas, claras, di-
retas para que não haja interpretações equivocadas; e subjetiva, utilizando recursos 
poéticos, como figuras as figuras de linguagem, ou termos ligados às impressões 
pessoais, emoções, sensações e opiniões. Depois disso, tornamos a questionar a 
turma: levando em consideração a função de um retrato falado, por que se deve 
empregar uma descrição objetiva?

Para finalizar esta etapa, solicitou-se aos alunos que produzissem um autor-
retrato. Enfatizamos que para realizar da própria descrição, o autor seleciona os 
atributos de acordo com suas impressões ou conveniências. Por isso, de modo ge-
ral, todas as descrições têm características subjetivas. Antes de dar início à produ-

http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-e-feito-um-retrato-falado
http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-e-feito-um-retrato-falado
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ção autorretrato, solicitamos que cada aluno preenchesse o quadro a seguir com 
informações a seu respeito: Quem é você? Quantos anos você tem? Com você é 
fisicamente (traços particulares, altura, peso, rosto, cabelos, olhos, etc.) Como você 
é psicologicamente (extrovertido, tímido, impulsivo, solidário, etc.) Qual é seu maior 
defeito (ou mania) e sua maior virtude? Como você ocupa seu tempo livre? O que 
você detesta ou o que mais o irrita? O que você mudaria em você? Quais são seus 
sonhos para o futuro?

Partindo dos itens destacados, cada aluno construiu seu texto. Aproveitamos a 
oportunidade para fazer observações sobre outros aspectos importantes da reda-
ção como um vocabulário variado, evitando repetições de verbos e outras expres-
sões e a presença de marcadores discursivos para ligar ideias, frases e parágrafos. 
Além disso, também solicitamos que o aluno estivesse atento à ortografia e à acen-
tuação das palavras.  Após a revisão e reescrita dos textos, montamos um mural 
com os textos da sala, alguns incluindo desenhos e fotografias.

Resultados e discussões

O uso da vírgula apresentado de forma topicalizada e pela exaustiva apresen-
tação de regras e realização de exercícios repetitivos por meio de exemplos soltos 
parece não atender ao objetivo principal de levar o aluno a ler e escrever textos com 
a devida qualidade comunicativa e criativa. 

Neste trabalho procuramos levar o aluno a observar que são muitas as possi-
bilidades de pontuar um texto, dados os fatores estilísticos que o autor dispõe ao 
escolher um sinal em lugar de outro. Sendo assim, quando um escrevente opta por 
uma ou outra forma de pontuar, isso revela uma escolha não apenas gramatical, 
mas expressiva.

Por acreditar que o texto é resultado das escolhas feitas pelo autor, apresen-
tamos exercícios de leitura/escrita/reescrita que combinam a estilística articulada 
à gramática, já que cremos que dessa forma podemos levar os alunos a melhores 
índices de leitura e produção criativa.

Espera-se que as atividades aplicadas e comentadas possam contribuir para 
ensino do uso da vírgula com ênfase aos seus aspectos semânticos e estilísticos, 
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destacando-se os efeitos de sentido e autoria, já que se farão presentes nos textos 
lidos e produzidos pelos alunos. Também objetiva-se que essas atividades possam 
levar os alunos a conquistar um conhecimento ativo sobre o uso da vírgula não ape-
nas em textos literários, mas também das situações em que elas são parte do nosso 
cotidiano modificando os sentidos em cada situação comunicativa.

Percebemos, contudo, que o uso da vírgula é um desafio tanto para aqueles 
que estão adquirindo a habilidade de produzir textos com adequada pontuação 
(discentes), assim como para aqueles que se propõem a ensinar as possibilidades de 
uso desse sinal (docentes).

Esperamos deixar claro que não estamos dispensando o ensino de certos as-
pectos gramaticais, como a sintaxe, uma vez que o escrevente precisa ter conheci-
mento dos recursos léxico-gramaticais que estão convencionalmente disponíveis na 
gramática da língua a fim de alcançar os significados pretendidos.  Acreditamos que 
cabe ao professor de língua portuguesa oportunizar o desenvolvimento linguístico 
do aluno e isto significa que ensinar gramática é parte integrante do seu trabalho 
pedagógico, assim como a leitura e a produção de textos.

Dessa forma, pretendemos contribuir para que o ensino da vírgula seja mais 
significativo e seu aprendizado mais consciente. Esperamos auxiliar os professores 
na sistematização de um trabalho mais eficiente para o ensino do uso da vírgula e 
que este se estenda para outros sinais de pontuação. 
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WEBDOCUMENTÁRIO: UM PROCESSO EDUCATIVO DE 
MULTILETRAMENTO

DENISE DIAS DE CARVALhO SOUSA (PUCRS/UNEB)
INAIARA LIMA DE SOUzA NUNES (UNEB)

Introdução

Entendemos que o universo escolar é demasiadamente complexo e interpene-
trado por relações de tensão e reconstrução múltiplas. Ao adentrarmos no universo 
escolar, notamos que urge uma tomada de consciência dessa complexidade, uma 
vez que, só por esse caminho, poderemos encarar com maior compromisso ético e 
intelectual a miríade sempre inconclusa das desigualdades e desconexões no acesso 
e na produção de bens culturais por diferentes indivíduos e grupos – historicamente 
demarcados por suas posições de classe social, raça, gênero e diferenças culturais.

Assim, compreender a escola como espaço de diferentes relações sociocultu-
rais significa encará-la sob uma perspectiva cultural, partindo de um olhar mais 
denso, que considera a dimensão do dinamismo no fazer cotidiano, levado a efeito 
por diferentes práticas e sujeitos sociais, compreendidos como atores na e da his-
tória. Pensar a escola como espaço sociocultural marcado pela diferença implica, 
assim, resgatar o papel dos sujeitos na trama social e, especificamente, no fazer 
cotidiano – seja ele educativo ou não.

Destarte, partimos do pressuposto de que a escola precisa desenvolver estra-
tégias formativas capazes de trazer para o centro do debate a questão da diversi-
dade. Não se trata, no entanto, de colocar esta temática de maneira verticalizada, 
dos professores para os alunos, como tradicionalmente é conduzido o processo de 
ensino-aprendizagem. Na verdade, todo e qualquer processo formativo deve esti-
mular o envolvimento dos sujeitos a partir de uma perspectiva de protagonismo, ou 
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seja, é indispensável que eles tenham uma participação ativa, criativa e propositiva. 
Neste sentido, este artigo busca refletir sobre o webdocumentário não somente 
como gênero audiovisual, mas sobre sua potência hipertextual.Tal potência, acredi-
tamos ser a base para um processo educativo de multiletramento que comporte a 
diversidade.

Ao tratarmos de hipertexto, é importante destacar as peculiaridades desse for-
mato de leitura e escrita porque o autor dos textos de agora está imerso em um 
ambiente virtual repleto de novos saberes e novos recursos. Além de mobilizar o 
conhecimento da escrita no papel, ele também mobiliza os recursos tecnológicos, 
uma vez que as produções impressas ou hipertexuais são resultados de uma sele-
ção por parte do autor para a construção de seus textos.

Nesse sentido, compreendemos que o hipertexto é uma forma de interação 
que possibilita múltiplas leituras e escritas e, ao explorar as possibilidades ofereci-
das pelas tecnologias atuais da comunicação e da informação nos questionamos: 
Será que o webdocumentário	pode se constituir como ferramenta de multiletra-
mento?

Letramento uma prática “multi”

Quando se fala em letramento, tem-se a falsa ideia de que letrar é o ato de 
alfabetizar, ou seja, o ato de desenvolver nos alunos a capacidade de codificação e 
decodificação das palavras. Entretanto, para Soares (1998), “letramento não é pura 
e simplesmente um conjunto de habilidades individuais; é o conjunto de práticas so-
ciais ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem em seu contexto 
social”.

Letramento - Seu surgimento pode ser interpretado como decorrência 
da necessidade de configurar e nomear comportamentos e práticas so-
ciais na área da leitura e da escrita que ultrapassem o domínio do sis-
tema alfabético e ortográfico, nível de aprendizagem da língua escrita 
perseguido, tradicionalmente, pelo processo de alfabetização. (SOARES, 
1998, p.72 ).
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Podemos dizer que as práticas sociais de letramento que exercemos nos di-
ferentes contextos de nossas vidas vão construindo um pouco da nossa relação e 
interpretação do mundo ao passo que consolida nossos níveis de alfabetismo ou 
desenvolvimento de leitura e de escrita. Nesse sentido, as práticas escolares têm 
lugar a ser observado. Para Kleiman, esse lugar seria o da mera alfabetização, ou 
aquisição de competências individuais:

Pode-se afirmar que a escola, a mais importante das agências de letra-
mento, preocupa-se, não com o letramento, prática social, mas com ape-
nas um tipo de prática de letramento, a alfabetização, o processo de 
aquisição de códigos (alfabético, numérico), processo geralmente per-
cebido em termos de uma competência individual necessária para o su-
cesso e promoção na escola. Já outras agências de letramento, como a 
família, a igreja, a rua como lugar de trabalho, mostram orientações de 
letramento muito diferentes (KLEIMAN, 1995, p.20).

No entanto, sabemos que a realidade escolar se mostra muito mais complexa. 
Segundo Bakhtin (1992), a sala de aula é um espaço de conflitos de vozes e valores 
diferentes. E isso tem que ser valorizado dentro da sala de aula para que a diver-
sidade não se torne apenas uma questão social, em que os indivíduos fiquem es-
tagnados com seus saberes e suas opiniões guardados para si. Logo, a função da 
escola é de fornecer instrumentos necessários para que o aluno faça uma leitura 
compreensiva do mundo a fim de que ele possa assumir o controle de sua aquisição 
do saber e de sua formação contínua para produzir, compreender e responder a 
efeitos de sentido, em diferentes contextos e mídias.

Trata-se, então, de garantir que o ensino desenvolva as diferentes formas 
de uso das linguagens (verbal, corporal, plástica, musical, gráfica etc.) e 
das línguas (falar em diversas variedades e línguas, ouvir, ler, escrever). 
E, para participar de tais práticas com proficiência e consciência cidadã, 
é preciso também que o aluno desenvolva certas competências básicas 
para o trato com as línguas, as linguagens, as mídias e as múltiplas práti-
cas letradas, de maneira crítica, ética, democrática e protagonista tendo 
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como base a interação e a articulação entre saberes, práticas e sujeitos, 
para isso, é importante enfocar os usos e práticas de linguagens (múl-
tiplas semioses). Assim, é importante ressaltar que o fazer educacional 
perpassa por muitos eventos de letramento que representam não só a 
linguagem escrita e falada, mas também diferentes sistemas semióticos 
(como o campo da imagem, da música e das outras semioses) (ROJO, 
2009, p. 119).

Logo, trabalhar com a multimodalidade, significa, então, desenvolver um es-
tudo que ultrapasse os limites do código linguístico e passe a considerar as dife-
rentes modalidades semióticas como produtoras de sentido do texto. Desta forma, 
defendemos que a escola se aproprie dessas diversas estratégias ou práticas de 
letramento que funcionem a partir de uma diversidade de linguagens, de mídias e 
de uma diversidade de culturas, ou seja, de multiletramento.

Webdocumentário: conhecendo o gênero

Os documentários “transmitem uma lógica informativa, uma retórica persua-
siva, uma poética comovente, prometem informação e conhecimento, descobertas 
e consciência” (NICHOLS, 2005, p.70), e exercem influências em grande parte das 
transformações no progresso cinematográfico e na recepção do telespectador.

É indispensável que o documentarista reconheça o que está fazendo. 
Não para ser aceito como moderno, mas para produzir documentários 
que correspondam a uma visão mais contemporânea de nossa posição 
no mundo, de modo que possam emergir estratégias políticas/formais 
efetivas para descrever e desafiar essa posição. (NICHOLS, 2005, p. 50).
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Mas, afinal, o que é documentário? O que caracteriza o gênero documentário? 
“Tudo o que documenta ou comprova, que diz respeito a um filme de caráter infor-
mativo, didático ou de divulgação1”. Essa definição aparece em vários dicionários. 
Mas Nichols (2005, p. 47) ressalta que “a definição de documentário não é fácil”, ou 
pelo menos não tão objetiva assim.

[...] podemos afirmar que o documentário é uma narrativa basicamente 
composta por imagens-câmera, acompanhadas muitas vezes de ima-
gens de animação, carregadas de ruídos, música e fala (mas, no início de 
sua história, mudas), para as quais olhamos (nós, espectadores) em bus-
ca de asserções sobre o mundo que nos é exterior, seja esse mundo coi-
sa ou pessoa. Em poucas palavras, documentário é uma narrativa com 
imagens-câmera que estabelece asserções sobre o mundo, na medida 
em que haja um espectador que receba essa narrativa como asserção 
sobre o mundo. A natureza das imagens-câmera e, principalmente, a 
dimensão da tomada através da qual as imagens são constituídas de-
terminam a singularidade da narrativa documentária em meio a outros 
enunciados assertivos, escritos ou falados. (RAMOS, 2008, p.22).

É muito comum ouvirmos que documentário é uma reprodução da realidade. 
Porém, Nichols (2005, p. 47) prefere descrevê-lo como “uma representação do mun-
do em que vivemos”, por se tratar de uma determinada visão que podemos nunca 
ter visto antes, mas que seus aspectos sejam familiares na sociedade.

São várias buscas para compreender a definição do que é o documentário, mas 
é importante ressaltar que as produções feitas e intituladas como documentário con-
tribuem de forma significativas para a história do cinema. Por muito tempo o docu-
mentário foi tratado como um gênero menor frente ao cinema de ficção, acusado de 
mera reprodução do real e, por isso, fruto de uma atividade mecânica e não criativa. 
Por outro lado, a relação de documentação deu ao documentário certa legitimação.

1. "Documentário", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, http://www.
priberam.pt

http://www.priberam.pt/dlpo/document%C3%A1rio
http://www.priberam.pt/dlpo/document%C3%A1rio
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O documentário é também fonte de conhecimento utilizado na catalogação 
de fatos, servindo como fonte de futuras pesquisas dos acontecimentos e fenôme-
nos sociais (GREGOLIN  et al., 2002). É o que também afirma Penafria (1999, p. 20), 
considerando que “[...] o filme documentário é aquele que, pelo registrodo que é e 
acontece, constitui uma fonte de informação para o historiador e para todos os que 
pretendem saber como foi e como aconteceu”.

Os documentários “transmitem uma lógica informativa, uma retórica persuasi-
va, uma poética comovente, prometem informação e conhecimento, descobertas e 
consciência” (NICHOLS, 2005, p.70), e exerce influências em grande parte das trans-
formações no progresso cinematográfico e na recepção do telespectador.

Em sua maioria, os documentários não adotam um conjunto de técnicas fixas, 
e não apresentam apenas um grupo de estilos ou formas. Neste sentido,Nichols 
identificou as principais formas de organização dos documentários e as classificou 
em “modos”: modo poético, modo expositivo, modo observativo, modo participati-
vo, modo reflexivo e modo performático. Esses modos também ajudam a diferen-
ciar o documentário de outros tipos de filmes.

Os modos adquirem importância num determinado tempo e lugar, mas 
persistem e tornam-se mais universais que os movimentos. Cada modo 
pode surgir, em parte, como reação às limitações percebidas em ou-
tros modos, como reação às possibilidades tecnológicas e como reação 
a um contexto social em mudança. Entretanto, uma vez estabelecidos, 
os modos superpõem-se e misturam-se. Os filmes, considerados indivi-
dualmente, podem ser caracterizados pelo modo que mais parece ter 
influenciado sua organização, mas também podem combinar harmonio-
samente os modos, conforme a ocasião. (NICHOLS, 2005, p.63).

A concepção de um novo formato midiático deu-se pelo grande progresso 
tecnológico e social vivenciado ao fim do século XX. Com o desenvolvimento das 
tecnologias é demonstrável a relação em que o documentário pode estabelecer e 
usufruir dos novos suportes digitais.
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De acordo com Barbosa (2005, p. 25), os webdocumentários são “realizados 
diretamente para a transmissão via Internet e que se utilizam de tecnologias mul-
timídias para produção e veiculação”. De uma forma mais simplificada, o webdocu-
mentário é um modo de documentário criado para ser veiculado em um site.

O webdocumentário se aproveita da linguagem documental criada para 
o cinema e para a televisão e a adapta para a web. Acrescenta a capaci-
dade de interação e participação típicas da web e rompe com a lineari-
dade da narrativa, já que o internauta pode escolher o que ver e em que 
ordem ver. (PEREIRA; MORAES, 2013, p. 252).

Para o filósofo francês Pierre Lévy (1999), essa interatividade entre as pessoas 
e o acesso livre a todo tipo de informação mudaram os hábitos da sociedade. Na 
verdade, a nova tecnologia por ser flexível, multidirecional, livre, transforma a vida 
das pessoas, assim como também as pessoas transformam a tecnologia.

Diferentemente do documentário, o webdocumentário é capaz de fazer uma 
conjuntura de textos, vídeos, fotografias e áudios de uma forma que os usuários 
tenham uma estrutura multidirecional na forma de acessar os conteúdos interco-
nectados por links; é o usuário quem vai decidir qual será o rumo para fazer suas 
próprias conclusões. “No modelo convencional analógico, o espectador tem um 
caminho único e linear de fruição. Com o webdocumentário, ele passa a ter várias 
possibilidades de acesso e aprofundamento pelo conteúdo” (GREGOLIN; SACRINI; 
TOMBA; 2002 p. 15). A Web rompe a linearidade então proposta pela televisão e o 
cinema e proporciona um novo jeito de acesso ao conteúdo audiovisual.

Então não poderíamos classificar um webdocumentário como um filme, uma 
vez que o termo “filme” refere-se a uma sequência linear de sons e imagens; “o “fil-
me” é apenas um dos vários elementos que pode fazer parte de um webdocumen-
tário” (PENAFRIA, 2014, p. 23).

Em termos de distribuição e acessibilidade, o webdocumentário ganha vanta-
gem em relação ao formato do documentário original, pois, ele fica disponível na 
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internet e pode ser acessado de qualquer parte do mundo. Com essa disponibiliza-
ção pela internet e sua junção com outros formatos midiáticos, dá possibilidades de 
unificação de competências fílmicas com as competências de aprofundamento das 
informações disponíveis em áudios, fotos, gráficos e textos.

É indiscutível a potencialidade do documentário demonstrada ao decorrer da 
sua história, do seu crescimento e desenvolvimento pelo mundo, seu valor e a fun-
ção que desempenha junto aos sujeitos confrontados e deslumbrados com as vi-
sões dos fatos que os cercam.

hipertexto como ferramenta de multiletramento

O termo hipertexto foi inventado por Theodore Nelson no início dos anos 1960 
e foi pensado para demonstrar o conceito de escrita/leitura não linear em um sis-
tema de informática. Segundo Lévy (1993, p. 29), “Nelson persegue o sonho de uma 
imensa rede acessível em tempo real contendo todos os tesouros literários e cien-
tíficos do mundo [...]”. A partir da ideia de Theodore Nelson, milhões de pessoas 
poderiam interagir, se interconectar, escrever, etc. Sendo esse considerado o nível 
supremo de troca de mensagens.

Segundo Palacios,

Em 1990, Michael Joyce produziu e publicou uma obra ficcional em Hi-
pertexto, que viria a se tornar um clássico: Afternoon, a Story. [...] foi 
produzido através de um software chamado Storyspace, especialmen-
te desenhado para facilitar a construção de intrincadas tramas usando 
Hipertexto. A história se desenvolve em muitos níveis e a rota de leitu-
ra escolhida pode fazer uma diferença fundamental quanto ao sentido 
que venha a ser constituído pelo Leitor de Afternoon, a Story.(PALACIOS, 
1999, p. 112).

Palacios (1999) relata que imediatamente a inovação foi recebida estranha-
mente pelo leitor, pois ele esperava um final, como na narrativa tradicional (começo, 
meio e fim). Mas a ideia de Michael Joyce era levar o leitor a decidir quando encer-
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rar aquela leitura. E é por isso, que Afternoon,	a	Story, é considerado o ponto inicial 
da literatura em Hipertexto eletrônico e foi quem deu a abertura para muitas das 
questões sobre esses tipos de texto. Segundo Landow (1995, p. 15), “el acuerdo com 
la noción popular, se trata de una serie de bloques de texto conectados entre sí por 
nexos, que forman diferentes itinerarios para el usuário”.

Tais “nexos” são modos de atrelar um texto a outro. Na internet são chama-
dos de hiperlinks, que conectam uma página da internet à outra. Outra variante 
também muito aplicada é a hipermídia, que é a ligação entre diferentes formatos: 
vídeos, sons, textos, imagens, entre outros.

O hipertexto modifica as práticas de leitura, pois permite o acesso a múltiplas 
leituras em diferentes direções de forma instantânea. Cabe ressaltar que o hiper-
texto ganhou popularidade com o advento da internet. A internet inclusive tem uma 
das suas características diferenciadora dos outros meios, o uso da não linearidade 
na sua formação.

Outros estudiosos como Marcuschi (1999) e Palacios (1999) também fizeram 
uma classificação de características do hipertexto. E as que se apresentam em des-
taque são: a não-linearidade, a multimidialidade, e a interatividade.

A não-linearidade é apontada como a característica central do hipertexto. En-
tendemos por não-linear a alusão as estruturas que não têm um sentido único. A 
não-linearidade está fundamentada no oferecimento de múltiplos e distintos ca-
minhos, gerando a possibilidade de múltiplos finais. Lopes (2005) alega que são os 
links que permitem a existência dos hipertextos.  “O link potencializa o texto linear, 
tornando-o um hipertexto [...] O link potencializa na web a liberdade de viajar e de 
trilhar caminhos desconhecidos” (LOPES, 2005, p.46). Os links são tidos como o prin-
cipal elemento por estabelecer vínculos entre a informação e o espaço com o outro/
sujeito.

hipertexto é um medium de informação que existe apenas on line, num 
computador. É uma estrutura composta de blocos de texto conectados 
por nexos (links) eletrônicos que oferecem diferentes caminhos para os 
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usuários. O hipertexto providencia um meio de arranjar a informação 
de maneira não-linear, tendo o computador como automatizador das 
ligações de uma peça de informação com outra (SNYDER 1997, p.126).

Com a interatividade que o hipertexto proporciona, o leitor cria trajetos po-
tenciais, pois, escolhe seu próprio percurso de navegação e ainda pode acrescentar 
seus próprios links em hipertextos abertos, criando novos documentos, tornando-
se assim coautor do texto. Nessa análise, o autor deixa de ser responsável pela con-
dução “da história”, ele somente indica múltiplas possibilidades de trajetos. Nesse 
caso, se trata de coautoria a participação do “leitor” na sugestão de acréscimos ou 
modificações na própria redação hipertextual. E essa é uma importante caracterís-
tica dos hipertextos que toma como base a interação entre os interagentes. Como 
decorrência dos novos meios, os indivíduos passaram a deixar a forma passiva de 
receber as informações, para imersão de um outro receptor, que com a interação, 
se fixa e participa do processo comunicativo, tendo um leque a diversas fontes e 
permitindo a discussão das informações a partir de diversas interpretações, ou seja, 
diversas práticas de multiletramento.

Considerações	finais

A escola tem o importante papel de favorecer aos educandos iniciativas de uso 
da tecnologia. Logo, cabe à escola o desafio de incorporar tecnologias que misturam 
textos, layout, imagens, sons, possibilitando a interação, a participação e a coauto-
ria no processo de ensino e aprendizagem, entendendo a escola como um espaço 
multicultural.

Por isso, buscamos mostrar ao longo deste artigo o gênero textual webdocu-
mentário, como ferramenta tecnológica e de interação, que possui entre suas carac-
terísticas “os nexos”, dentre os quais, enfatizamos o hipertexto, por entendermos 
que este é um modificador das práticas de leitura, que permite o acesso às múlti-
plas leituras em diferentes direções de forma instantânea.
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Logo, entendemos que o webdocumentário enquanto ferramenta hipertextual 
pode se constituir numa prática de multiletramento, que pode ser melhor apro-
veitada pela escola para que os alunos possam ampliar o seu repertório textual e 
cultural, bem como desenvolver certas competências básicas para o trato com as 
línguas, as linguagens, as mídias e as múltiplas práticas letradas, de maneira crítica, 
ética, democrática e protagonista. Mas, para isso, é preciso existir um processo de 
mediação e de apropriação dos professores e alunos aos novos meios e tecnologias, 
visto que este não é um processo automático, nem requer o autodidatismo.
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