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APRESENTAÇÃO

Pensando em apresentar esta obra, depois de toda uma trajetória de 
pesquisa, ensinamentos e aprendizagens, trocas e interações, deparamo-
nos com um desafio, talvez, maior que a própria coletânea ora proposta 
à academia. Por isto, no melhor sentido CLELP de ser, começamos pelo 
improvável possível: continuar refletindo e se conectando não apenas pelas 
vias virtuais de nossa principal forma de compartilhar, mas, principalmente, 
admitindo juntos que de alguma maneira, ainda não conhecida, nossas 
mentes foram impulsionadas a seguir, a despeito de quaisquer dissabores 
experimentados. Portanto, não seria inusitado apresentar este livro 
tendo fitos os olhos na gênese de Nicolau Maquiavel. Admitindo-se uma 
combinação improvável, todavia, possível. Enfim, vejamos este nosso fluxo 
de consciência.

Maquiavel é reconhecido, sobretudo, pelas contribuições fundamentais 
à ciência política moderna. Suas obras pautam-se no imenso saber livresco 
e na capacidade de analisar criticamente a sua própria experiência pessoal 
como diplomata, da qual extraiu ensinamentos que vão além de seu tempo 
e espaço. Autor de clássicos, ele foi – e, de certa forma, continua sendo – 
admoestado pelo traço marcante de sua principal obra, O Príncipe, na qual 
se propõe analisar a vida política “tal como ela é” e não “como deveria ser”, 
uma ruptura epistemológica revolucionária à época.

Neste sentido, já que estamos numa obra que trata das questões de 
língua e linguagem, não seria exagero pensar na norma e o no uso do 
português, por exemplo, tendo em vista que trazem, na essência das 
comparações realizadas por alguns estudiosos da Linguística, uma clara 
demonstração de pressão social sobre o dizer do individuo falante. Nesta 
direção, numa posição quase oposta, este mesmo falante em seu grupo 
social, diz aquilo que deseja, conseguindo se comunicar, independente 
de quaisquer regras que possam estar circunscritas numa gramática mais 
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tradicional. Por isto, não seria surpresa ouvir um linguista afirmar que 
estuda a língua como ela é e não como deveria ser. Afinal, uma reflexão 
sobre a observação do que é ou deveria não é algo exclusivo de O Príncipe 
de Maquiavel. 

Há leitores que o interpretamcomo um bajulador do caráter pusilânime 
de governos impiedosos, endossando os significados construídos em 
torno do adjetivo “maquiavélico”. Entretanto, independente das múltiplas 
concepções decorrentes da leitura do diplomata florentino, a maior prova 
da vitalidade de Maquiavel é ter colocado questões de uma forma que 
por mais que a história as refaça, delas não podemos nos livrar. Mais do 
que isso: para além da perspectiva teórica e política, Maquiavel lança um 
olhar sempre atual sobre os processos da existência humana. Para ele, 
o êxito nas empreitadas da vida depende da famosa díade: virtù (força, 
inteligência e capacidade de, diante quaisquer contextos, manter o controle 
sobre as intempéries da vida) e fortuna (circunstâncias, contextos, fados 
que, invariavelmente, despejam muitos obstáculos nas trilhas cotidianas). 
Segundo Maquiavel, é o equilíbrio difícil e sempre claudicante entre esses 
dois elementos (virtù/fortuna) que nos conduz ao fracasso ou sucesso. 

O leitor, a esta altura da apresentação deste livro, pode estar intrigado 
e perguntar-se, impacientemente, qual a motivação da existência deste 
preâmbulo. Qual é, afinal, a relação entre Maquiavel e o livro Língua e 
Linguagem na EaD: pesquisas possíveis? Ora, é justamente o binômio 
virtù/fortuna que explica a trajetória exitosa do curso de especialização 
em Ciências da Linguagem com ênfase no Ensino de Língua Portuguesa 
(CLELP), experiência que culminou neste belo livro que ora apresentamos.

O CLELP foi um curso de pós-graduação lato sensu, na modalidade a 
distância, que, desde junho de 2015, reuniu quase 300 alunos, distribuídos 
em 10 polos da UFPB Virtual (João Pessoa, Lucena, Itaporanga, Taperoá, 
Coremas, Araruna, Cabaceiras, Mundo Novo, Esplanada e Paratinga), 
dispersos pelo litoral e interior da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do 
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Norte e Bahia. A turma era, portanto, multifacetada, com estudantes 
de diversas áreas, titulações e lugares do Brasil. Todos passaram por 
um criterioso processo seletivo que escolheu, entre 1000 inscritos, 
os candidatos mais aptos a ingressarem na desafiadora e maravilhosa 
experiência acadêmica de uma especialização. No entanto, embora o 
curso tenha sido aprovado em edital público e selecionado para compor 
o conjunto de cursos subsidiados pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) sofreu os reveses e infortúnios 
que assolaram a universidade pública no país durante o período e, mais 
precisamente, foi vítima dos vultosos cortes no orçamento da Universidade 
Aberta do Brasil (UAB). 

A fortuna, como uma deusa caprichosa, simplesmente alterou o campo 
do jogo, obrigando-nos a lançar mão de estratégias díspares para manter 
o curso aberto e fazendo do adiamento a tática aconselhável. Por isso, o 
curso cuja duração, inicialmente, seria de um ano, foi postergado para dois, 
sobrevivendo sempre no limite dos seus recursos. Na reta final, já não havia 
mais bolsas para custear as despesas e contamos apenas com o empenho 
voluntário da enxuta Equipe CLELP. Assim, foi com imensa satisfação, alívio 
e sentimento de missão cumprida que no dia 10 de julho de 2017, em um 
belo sábado de sol, os alunos defenderam os trabalhos de TCC no campus 
I da Universidade Federal da Paraíba. 

Portanto, o livro é resultado deste processo e progresso, contando com 
a avaliação e parecer de Comissão Científica da II Jornada TLB, por meio 
da atuação dos professores e professoras: Dr. Ana Aldrigue, Dra. Rosana 
Oliveira, Dr. Denilson P. de Matos, Dr. José Welinstein, Dr. José Marcos de 
França, Dr. Francisco Vieira da Silva.

Convém ressaltar a relevância dos professores orientadores de TCC no 
CLELP que além de orientarem os trabalhos, também atuaram no processo 
de escolha de artigos que foram indicados para submissão. 
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O livro foi concebido e dividido em quatro (04) seções temáticas, a saber: 
Língua, Leitura / escrita, Metodologia e as TIC e Outros escritos, enumeradas 
respectivamente em I, II, III e IV. Esta proposta de divisão pretende salientar 
a diversidade de trabalhos, mas também, indicar que tipo de pesquisa e 
interesses científicos motivadores e, consequentemente, geradores do 
livro ora apresentado estão numa porção teórico-metodológica próxima 
ou refletindo a atuação do professor seja como quem ensina, aprende, 
escreve e debruça-se, também, sobre a ficção, enquanto escreve. 

Na seção temática I, Marcelo Bezerra pensa sobre os documentos 
jurídicos e os efeitos disto sob o olhar do estudante do ensino médio. 
Edinalva Clementino de Carvalho pensa nas aulas de língua portuguesa no 
contexto educacional de estudantes surdos do ensino fundamental. 

Já na seção temática II, Cristina Rothier Duarte trata do ethos sóbrio ao 
divertido em enunciações sobre a morte, observando páginas institucionais 
no facebook, sempre pensando nas possibilidades de contribuição para o 
ensino de produção textual. Marília Gerlane Guimarães da Silva admite 
o uso do jornal como ferramenta pedagógica de auxílio à aquisição de 
leitura e produção escrita. Mislene Marinho Cabral trata da importância da 
literatura infantil nas séries iniciais do ensino fundamental, considerando-a 
peça relevante para o desenvolvimento da leitura e da escrita. Aurenívia 
Silva de Meneses propõe algumas ações na direção de estimular a 
leitura, enquanto atividade que pode ser desejada pelo estudante. 
Fabiana Aparecida da Silva discute o livro didático de língua portuguesa, 
especialmente aqueles destinados à educação do campo, para estudantes 
do ensino fundamental I. Humberto de Souza Junior, também, pensa no 
livro didático, valorizando-o como instrumento de auxilio à produção 
textual. Hermano Aroldo Gois Oliveira observa o espaço acadêmico como 
lugar de escrita particular, em especial em planos de curso de letras. 
Clerivalda Cavalcante Santos pensa no letramento digital no ensino de 
língua portuguesa e seus efeitos sobre a escrita. Maria Liliane Santos da 
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Silva, também, estuda o letramento, todavia, a partir de relatos de uma 
experiência de uma sala multisseriada do campo, no Município de Dona 
Inês – PB. Por fim, ainda nesta seção, Josinaldo Monteiro da Silva, reflete 
sobre gêneros textuais e suas relações com a leitura.

A seção III, a questão das Tic é tratada por Maria da Conceição 
Gomes Silva Dério, observando-se a lousa digital como uma espécie de 
desafio a ser vencido, já que pode representar possibilidades para as 
aulas de língua portuguesa no ensino fundamental diferenciadas. Jaime 
Cavalcante de Souza Junior vislumbra, na suíte google for education, uma 
reflexão sobre interdisciplinaridade e sequência didática em estudos 
sobre comunicação empresarial.

A seção temática IV apresenta o trabalho de Hermano de França 
Rodrigues que discute as reinvenções de si, enquanto ficção. Todavia 
há uma inquietação que se estabelece na possibilidade desta ficção (re)
encontrar o homem. Josimar Alves da Silva propõe uma análise sobre o 
fórum na disciplina fundamentos da EAD do CLELP, sob a influência das 
bases do dialogismo de Bakhtin. Para finalizar a obra, o trabalho das autoras 
Silvia R. S. Demarco, Denise Monte Mór Paixão e Rose Clea Santiago Duarte 
discute a educação a distância, apresentando as principais concepções e 
questionamentos identificados na literatura relativas à tutoria EaD.

Diante do exposto, Língua e Linguagem na EaD: pesquisas possíveis 
(CLELP) esclarece, em seus capítulos, o resultado do trabalho de cada 
agente do CLELP, como consequência das atividades, estudos, debates e 
interações proporcionados durante o curso.

Em suma, foi preciso destreza, galhardia e inteligência não apenas da 
coordenação e da Equipe CLELP, mas, sobretudo, dos estudantes, para 
defender-se das armadilhas da fortuna, este rio devastador que, quando se 
enfurece, alaga planícies, derruba árvores e construções. Contudo, como 
alerta Maquiavel, devemos lembrar que malgrado a fortuna decida sobre a 
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metade de nossas ações (ou quase), deixa a nosso governo a outra metade. 
O que tornou possível, enfim, a elaboração deste livro, uma compilação de 
artigos produzidos pelos discentes nos trabalhos de conclusão do CLELP. 
Foi o conjunto da virtù de cada um dos alunos, por meio de suas vitórias 
pessoais e comprometimento com o curso e da coordenação, junto a 
Equipe Clelp, por sopesar a qualidade dos inconvenientes e enfrentar os 
dissabores com prudência e astúcia. 

Denilson Pereira de Matos
Larissa Meira de Vasconcelos 



SEÇÃO I 
LÍNGUA
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AD ARGUMENTANDUM TANTUM: A LINGUAGEM 
DOS DOCUMENTOS JURÍDICOS SOB A ÓTICA DE 

ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Marcelo Bezerra Martins (UFPB)
Coautor Denilson P. De Matos (UFPB)

RESUMO
Objetivamos com o presente artigo refletir acerca de questões concernentes 
sobre os documentos jurídicos e a dificuldade decorrente da análise dos 
mesmos por estudantes do Ensino Médio. Para subsidiar a discussão, 
utilizamos questionários para os estudantes com documentos jurídicos 
[acórdãos e contratos], a escuta dos mesmos quanto à percepção da 
leitura e a partir desse contexto, um aprofundamento teórico, tendo como 
estudiosos, Ângela Kleiman (2002), Patrick Charadeau, Laurênia Sales, 
Magda Soares, dentre outros pesquisadores que abordam a análise do 
discurso e a teoria da enunciação, sob uma ótica crítico-reflexiva. Ante 
o exposto, o presente trabalho visa observar como a linguagem jurídica 
repercute na dificuldade de interpretação e como os documentos jurídicos 
podem ser construídos numa linguagem mais acessível e menos dificultosa 
para o destinatário – cidadão comum. Outrossim, esperamos que o 
trabalho em apreço suscite uma reflexão de como a linguagem precisa 
estar intimamente atrelada à realidade sociocultural e com isso ser mais 
eficiente e profícua. 
PALAVRAS-CHAVE
Documentos; Jurídicos; Linguagem; Estudantes; Interpretação; Enunciação.

SUMMARY
We aim with this article to reflect on issues concerning legal documents 
and the difficulty of analyzing them by high school students. In order to 
subsidize the discussion, given that questionnaires were used for students 
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with legal documents [judgments and contracts], listening to them about 
the perception of reading and from this context, a theoretical deepening, 
having as students, Ângela Kleiman ( 2002), Patrick Charadeau, Laurênia 
Sales, among other researchers who approach discourse analysis at the 
enunciation theory, under a critical-reflexive perspective. Given the above, 
this paper aims to observe how legal language affects the difficulty of 
interpretation and how legal documents can be constructed in a language 
more accessible and less difficult for the recipient - ordinary citizen. 
Furthermore, we hope that the work in question will give rise to a reflection 
on how language needs to be closely linked to the socio-cultural reality and 
thus be more efficient and profitable.
KEYWORDS
Documents; Legal; Language; Students; Interpertation; Enunciation

1. INTRODUÇÃO

“Se você falar com um homem numa linguagem que  
ele compreende, isso entra na cabeça dele.

Se você falar com ele 
em sua própria linguagem, você atinge seu coração”

Nelson Mandela

Desde os primórdios, a linguagem sempre teve o objetivo de garantir 
a interação e que ideias sejam perpetuadas e difundidas. Vinculada 
à linguagem, a escrita cumpre a missão de permitir que os registros se 
tornem públicos e notórios. O advento da imprensa, permitiu que textos 
fossem eternizados, haja vista que registros em papiros com o tempo se 
perdiam e, com a imprensa, se tornam atemporais. 

A objetividade deve ser uma marca relevante no processo de 
compreensão textual, pois “não há circunstâncias  linguageiras nas quais 
o  sujeito  interpretante  pudesse  deixar  de  criar  hipóteses”. (Charadeau, 
2008: 31) Percebemos que as pessoas em geral têm dificuldades para 
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compreensão de documentos jurídicos, ora pela terminologia excessiva 
nos textos, ora pelo desconhecimento da legislação pertinente à matéria.

Um cidadão que precisa assinar um contrato, por exemplo, vê que os 
termos usados são muito difíceis de  entender. Segundo Charadeau (2008: 
31) “o saber que os protagonistas constroem sobre diferentes propósitos 
contidos  nas  trocas  comunicativas  não  é  ligado  apenas  às  referências 
ou  experiências  vividas  por  cada  um  deles”. Ele é um ato interativo e 
eminentemente social. 

O fato de os órgãos do Judiciário buscarem transparência e proximidade 
da população, garantem o acesso mais célere aos documentos jurídicos.
Contudo, apesar da aproximação,  ainda há dificuldades na interpretação 
dos textos por causa do excesso de termos técnicos, isto porque “o saber 
linguageiro se constrói através de uma soma de atos de discurso que são 
portadores de múltiplas experiências discursivas”. (Charadeau 2008: 37) 
e, quanto menor a interação do sujeito com a linguagem, mais difícil será 
a interação.

O objetivo principal deste trabalho consiste em apresentar a percepção 
dos estudantes do Ensino Médio sobre o gênero documento Jurídico e como 
elaboraram a construção dos sentidos, fluência e estrutura e a finalidade 
destes no âmbito sócio-comunicativo. Houve o levantamento de pesquisas 
bibliográficas sobre o tema e por leituras de vários ramos da linguística 
(análise do discurso, produção escrita, pragmática), complementados com 
pesquisa de campo ( o uso de alguns documentos jurídicos e questionários), 
consolidando a análise pelo pesquisador. 

No capítulo um contextualizam-se questões referentes à linguagem, 
sua abordagem no âmbito escolar e sua relação no processo de 
entendimento textual. Há ainda outro capítulo, que traz a análise dos 
dados e também algumas ponderações, para efeito de compreensão do 
objeto do trabalho.
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A linguagem deve  permear o processo educacional, conforme preveem 
os marcos legais que norteiam a matéria e assim, deve garantir aos 
estudantes que o conhecimento adquirido na escola, sirva de base quando 
do ingresso na vida laborativa. Relacionar direitos e deveres, associadas às 
experiências advindas do seu meio social. Consolidando  que 

“A nova LDB está repleta de aberturas institucionais e 
pedagógicas para organizar uma nova escola média. 
(...)  que  deverá  estar  adequada  não  exclusivamente 
aos que farão vestibular, mas também para a grande 
maioria  que  precisará  ingressar  no  mercado  de 
trabalho  como  destino  final  ou  como  etapa  para 
garantir a sustentação financeira da continuidade dos 
estudos.” (MELLO: 2000: 189)

Como se vê, a educação é um direito essencial, a fim de permitir ao 
estudante o preparo para os desafios do mercado de trabalho. Portanto, 
a educação é “um conceito genérico, mais amplo, que  supõe o processo 
de desenvolvimento  integral do homem,  isto é, de sua capacidade física, 
intelectual e moral, visando não só a formação de habilidades, mas também 
do caráter e da personalidade social”. (ARANHA, 2002, p.51).  Diante desse 
cenário, o Processo de ensino deve transmitir além de conhecimentos, 
valores socioculturais, ao contrário da doutrinação que é uma pseudo-
educação,pois não respeita a liberdade do educando. Assim, a escola deve 
garantir aos estudantes que exerçam a cidadania e solidariedade, o que nas 
palavras de Paulo Freire consiste numa função libertadora. 

No que concerne ao Ensino,  engendrar letramentos é uma necessidade 
essencial, pois suscitará o uso de diferentes gêneros, e assim cumpram o 
papel social  de uma leitura-interativa, o que nas palavras  de Kleiman (2002: 
92)  é “perceber a estrutura do texto e chegar até o esqueleto [...] processar 
o texto é perceber o exterior, as diferenças individuais superficiais; é chegar 
ao íntimo, à personalidade através da interação”. 
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A Constituição Federal, em seu Artigo 205, prevê a educação como 
um direito de todos, Dever do Estado devendo ser incentivada, visando 
ao pleno desenvolvimento do cidadão e qualificá-lo para o trabalho. A 
linguística, nesse contexto, tem papel fundamental, pois através da sua 
função social (Letramento) garante autonomia cultural. Segundo Marcuschi 
(2003) os diferentes usos sociais da escrita devem ser investigados a fim de 
sua função social seja garantida.

Contudo, nota-se que a escola preconiza um ensino mais voltado à 
prática, ao contrário do que reza o artigo. 5º, Inciso V da Resolução CNE/
CEB nº 2/2012 “V  –  Indissociabilidade  entre  educação  e  prática  social, 
considerando-se a historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos do 
processo  educativo,  bem  como  entre  teoria  e  prática  no  processo  de 
ensino-aprendizagem”. Diante desse cenário, é imprescindível que o 
Estado cumpra tais possibilidades e  a Escola garanta práticas eficientes 
de Ensino-Aprendizagem Nas palavras  de Mendonça (2010:43) “é possível 
considerar que o aprendizado da escrita se dá no processo de interação e é 
historicamente construído pelos sujeitos que a utilizam”.

Comumente, percebemos que estudantes egressos do Ensino Médio 
compreendem bem cálculos, estudos quânticos; porém, não conseguem 
interpretar textos comuns, usados no cotidiano, como por exemplo, saber 
que impostos cobrados num produto, o que um Policial deve cumprir num 
Mandado de Prisão, como proceder um Oficial de Justiça ao entregar uma 
correspondência, as responsabilidades do Estado com seus cidadãos, são 
atitudes corriqueiras, mas que preocupam muitas pessoas.

Torna-se imperativo afirmar que os conhecimentos concernentes aos 
fatos Jurídicos se faz necessário,  porque se não conhecemos as normas 
regimentais, podemos ser aturdidos ou em casos que envolvem litígios, 
quanto maior o conhecimento da lei, menores os conflitos entre as partes. 
Portanto, estratégias de leitura são cruciais para que o Letramento sejam 
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eficaz, haja vista que habilidades e concepções são desenvolvidas ao nos 
depararmos com diferentes gêneros textuais. 

Destarte, o uso de textos com cunho Jurídico devem ser incentivado na 
escola, por fatores como: auxiliar na argumentação, nas inferências, porque 
o entendimento dos termos técnicos terá consonância com a aquisição da 
linguagem, não “engessando”  as leis.  Outrossim, a Escola deve adotar 
temas que tenham cunho jurídico, para oportunizar o entendimento da 
hermenêutica1, pois textos jurídicos bem interpretados, garantem eficácia 
na comunicação.

“a atividade de simbolização referencial da linguagem, 
em seu movimento endocêntrico, convoca o objeto 
físico ao mesmo tempo em que o integra em um 
universo de significâncias através de uma experiência 
que compreende percepções sensoriais. A competência 
linguageira de um sujeito é feita de uma multiplicidade 
de madeleines de Proust2 que se originam tanto de uma 
experiência coletiva (percepções sensoriais partilhadas) 
quanto individual”. (CHARADEAU: 2008, 37).

Na maioria dos estudos sobre leitura e produção textual, nota-se 
que a escola prioriza um gênero em detrimento da gama de gêneros 
existentes nos diferentes portadores textuais. “as  práticas  de  escrita 
preconizadas pela escola sustentam um modelo de letramento dominante 
(...) e desconsideram as práticas de letramento plural que estão presentes 
(...)  nos  diferentes  contextos  socioculturais”. (Mendonça: 2010, 137). 
Nesse diapasão, a análise textual é um dos maiores desafios encontrados 
na educação e deve ser motivo de atenção por parte dos estudiosos da 

1 Hermenêutica (Gr. Hermeneuein)  Teoria ou filosofia da interpretação, buscando 
que o objeto de estudo seja compreensível bem mais que superficialmente. A palavra grega 
hermeios remete-nos para o deus Hermes que, segundo a mitologia grega, foi o descobridor 
da linguagem e da escrita.
2  Trata-se de um tipo de bolinhos aos quais o autor francês faz referência em sua 
obra Em Busca do Tempo Perdido. 
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linguística, pois temas como análise do discurso, semântica, semiótica, 
dentre outros, são eficazes na análise dos fenômenos linguísticos. “Ler 
é buscar sentido no texto expresso e não adotar uma atitude passiva na 
espera do que o texto forneça o significado pronto” (LODI, 2004, p. 45).

A leitura não é mera decodificação;  permite ao leitor a busca 
de inferências e interesses presentes no texto lido. Subjaz o mero 
entendimento, para perpassar à construção polissêmica do sentido. Esse 
processo interativo desenvolve um certo senso crítico, pois  “o texto não 
é apenas um conjunto de palavras cujos significados devem ser extraídos 
um por um para assim, cumulativamente, chegar à mensagem do texto”. 
(KLEIMAN, 1995, p.18). 

Algumas habilidades cognitivas e linguísticas são elementares para a 
compreensão do sentido no texto; portanto, devem ser estimuladas. Dentre 
elas destacamos: percepção da estrutura textual, a intencionalidade do 
escritor e a possibilidade de paráfrases. Essas características desenvolvem no 
leitor a reconstrução de sentidos e interesses. Isto porque a reconstrução de 
sentidos ocorre porque o leitor já possuía um repertório linguístico, bem como 
estratagemas condizentes com a proposta e a inferência. Daí a construção dos 
significados e estruturas. “O leitor como sujeito da interação busca interpretar 
e compreender os conteúdos do texto” (SALES, 2011, p. 80)

Desenvolver estratégias de leitura e escrita que subsidiem a ampliação do 
repertorio linguístico é fundamental para os estudantes, principalmente aos 
que ensejam ingressar no Meio Acadêmico, haja vista a necessidade de uma 
gama de conhecimentos adquiridos através desse processo dialógico. Não há 
como se pensar em ensino de Língua Portuguesa sem arregimentar estratégias 
de leitura eficientes que garantam um aprofundamento do ato de ler e 
escrever, pois como assegura Freire (1998, 11-12) “a leitura do mundo precede 
a leitura da palavra (...) Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A 
compreensão texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção 
das relações entre o texto e o contexto”. 
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2. ANÁLISE DOS DADOS

Uma pessoa é funcionalmente letrada quando pode 
participar de todas aquelas atividades nas quais o 
letramento é necessário para o efetivo funcionamento 
de seu grupo e comunidade e, também, para capacitá- 
la a continuar usando a leitura, a escrita e o cálculo para 
seu desenvolvimento e o de sua comunidade. (UNESCO, 
1978a, p.1).

A proposta organizada para o presente artigo, foi suscitada após a 
constatação de que os estudantes do Ensino Médio não possuem muitas 
vivências de leitura com textos além daqueles apresentados no livro 
didático. Partindo dessa hipótese, buscou-se intermediar a metodologia 
com os objetivos propostos. Foram apresentados aos alunos documentos 
Jurídicos, comuns no cotidiano, sendo o corpus composto por quatro 
acórdãos e três Contratos, a fim de que pudessem observar a diversidade 
textual, mesmo quando se trata de um mesmo gênero. 

Os documentos supracitados foram escolhidos por dois motivos: Os 
contratos são bastante comuns e usados por muitas pessoas. Apesar da 
aparente simplicidade, é um documento difícil de se interpretar. Os Acórdãos 
possuem termos altamente técnicos, dificultando a compreensão caso o 
leitor desconheça o significado de tais termos; assim propício para análise. 
Na seleção os contratos escolhidos foram: Prestação de Serviços, Locação 
de Imóvel Residencial e Compromisso de Compra e Venda de Imóvel; já os 
Acórdãos foram: Ação de Despejo e  outros com decisões diversas. Pediu-
se aos participantes que analisassem o documento proposto, sua estrutura 
e se estavam familiarizados com a linguagem apresentada, através de 
questionamentos instigadores, apresentados posteriormente. 

Entende-se por Acórdão um julgamento que é proferido em tribunais 
ou Juntas Recursais. Ele é considerado documento de segundo grau, por 
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ser proferido após uma interposição de Recurso (seja este Administrativo 
ou Judicial).

Contratos buscam estabelecer relações (obrigações) entre as partes, 
de acordo com sua especificidade e uso. Pode ser usado em relações de 
consumo e produção, pois busca estabelecer compromissos entre as partes 
(contratante e contratado).

Observar a estrutura do documento, sistematizar o gênero textual 
e visualizar a dificuldade que porventura encontraria no processo de 
inferência do referido documento, foram objetivos alçados nessa análise. 
Isto porque  qualquer ato comunicativo, deve consistir em um gênero (seja 
oral, seja escrito) e, consequentemente, os estudantes nesse processo 
ativo do Ensino aprendizagem consegue entendê-los melhor.

A materialização dos diferentes textos e gêneros deve ser uma 
premissa ao estudioso da linguagem. Nesse contexto, o documento 
jurídico enquadra-se perfeitamente. Na ótica de autores como Nascimento 
e Guimarães (2004, p.33), entende-se por documento jurídico o “conjunto 
de  espécies  documentais  geradas  pelo  e/ou  para  o  Direito”,  que  “dizem 
respeito às relações jurídicas existentes entre os indivíduos ou destes para 
com o Estado e vice-versa”.

Os estudantes sentiram-se partícipes do processo, pois puderam a 
sistemática e sugerir alternativas, pois são sujeitos ativos do estudo. Como 
se deparariam com os documentos, quais as dificuldades encontradas, 
buscar elementos para subsidiar a análise, foram etapas essenciais na 
busca do resultado para o presente trabalho.

Na proposta, a pesquisa-ação foi essencial, isto porqueo 
pesquisadorinterage, contextualiza a problemática, sem causar ruídos, 
construindo interpretações e refletindo criticamente sobre as ações 
executadas juntamente com os envolvidos no processo. Para nortear a 
análise, três questões foram elaboradas, como seguem:
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a) Quais palavras são mais usadas no âmbito do Direito?

b) Ao observar o texto, quais palavras são desconhecidas e/ou 
dificultam o entendimento do texto em questão? Cite-as:

c) Escolha algumas palavras das quais desconheça o significado. 
Dentre elas, selecione três e tente descobrir seus respectivos 
significados e se elas se assemelham ao que você conjecturava:

As questões tinham o condão de suscitar investigações no processo 
de interpretação dos textos, verificar a linguagem utilizada e como 
ambos impactam na interpretação. Esse processo é conhecido como giro 
linguístico3, buscando-se também uma compreensão sociológica entre 
o discurso jurídico e a linguagem coloquial e como ambos repercutem, 
inclusive, na percepção obtida em textos e argumentos. Isto porque “não 
há como se legitimar uma separação entre as práticas de escrita e os usos 
efetivos da comunicação humana” (MENDONÇA 2010: 142).

A proposta foi apresentada aos estudantes e estes se mostraram 
dispostos a colaborar. Sabemos que este ato é relevante ao aluno, visto que 
“definir  claramente  a  tarefa  para  o  aluno  é  conscientizá-lo  [...]  sobre  a 
possibilidade de  conviver  com  significados  parciais  e  inexatos”.  Kleiman 
(2002: 72).  Ao distribuirmos os textos, detectamos certa estranheza, 
principalmente com os acórdãos. Os contratos, porém, foram aceitos 
facilmente. Questionavam o porquê de tantas “palavras difíceis” para um 
texto que todo mundo precisa ler. Após a leitura prévia, um dos alunos, 
então indagou: “O que é um Acórdão, de fato”? Explicamos apenas sua 
finalidade e pedimos que consultassem o verbete no dicionário. 

Segundo Charadeau, (2006)  alguns procedimentos para a ação 
enunciativa são relevantes e afirma que num julgamento (que é o 
caso do Acórdão) o locutor postula que o interlocutor é o responsável 
pelo ato que delineia o caso, declarando sua aprovação ou reprovação 
3  Giro linguístico (linguistic turn)– Junção da da filosofia da linguagem aos 
conhecimentos históricos e filosóficos, ocorrida na primeira metade do século XX. 
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(Sentença) diante dos fatos, analisando os argumentos apresentados pelo 
interlocutor, atribuindo a autoridade moral para tal análise (2008:85).  
O contrato, por sua vez, é relação de consumo, em que interlocutor e 
locutor postulam deveres, direitos,obrigações e em consenso, dão ciência 
para cumprir as regras estabelecidas.

Um estudante pontuou: “essas afirmações são argumentos que 
envolvem uma decisão, correto?”Então o Acórdão é mais ou menos 
isso. Conforme aborda Rebello (2004:130) “Por  argumentação  entende-
se  qualquer  tipo  de  procedimento  usado  pelo  produtor  do  texto  com 
vistas a dirigir o  leitor para as teses defendidas pelo autor do texto”.  Já 
os contratos, a maioria já conhecia a estrutura finalidade. Entretanto, as 
dúvidas surgiramaodesconhecerem algumas terminologias usadas.

Um aluno chegou a indagar se nestes documentos não poderia se “utilizar 
uma  linguagem mais próxima do cidadão, pois o  texto  [distancia]  (sic) as 
pessoas de lerem e, por isso, muitas vezes assinam sem entender nada, 
porque além de difícil, tem “letra miúda [sic]”. Ressaltou que “acontecem 
ai  também os  problemas  na  justiça,  porque muitas  pessoas  não  leem os 
contratos  e,  com  isso,  são  prejudicadas”. Explicamos o que é um litígio4. 
Todos riram, por já ouvirem falar em Divórcio litigioso. Outro aluno citou 
que tiveram um problema por desconhecerem os termos num Contrato de 
Prestação de Serviços. Destacou-se a necessidade de conhecermos aquilo 
que lemos. Inclusive, uma estudante sugeriu que “ao surgirem dúvidas 
sempre buscar alguém mais experiente para ler”. Nesse ínterim, abordamos 
conceitos elementares do Letramento, conforme atesta KLEIMAN (1995) 
uma prática social em eventos que se inter-relacionam com a escrita ao seus 
usos, funções e, sobretudo, o impacto desenvolvido nos grupos sociais.

A escola, por primazia, busca no letramento o aprendizado da linguagem 
formal, sem dar conta do caráter social, que precisa ser enfatizado. Pois é 

4  Li.tí.gi.o (s.m): (jur): Demanda Judicial; (Fig) Conflito de interesses, contenda, 
questão. Etim: Latim= litigĭum. (Fonte: Dicionário Michaelis). 
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através de inferências que atribuímos sentido ao texto.  Irandé Antunes 
(2003: p.25-27), assegura que existem alguns problemas muito comuns no 
trabalho escolar. Dentre eles, destaca: 

a) Uma prática de escrita que desconsidera a participação ativa do 
sujeito usuário da língua no processo de aquisição da representação 
gráfica da língua;

b) Uma prática de trabalho com a escrita como atividades mecânicas, 
cuja principal preocupação é o bom desenvolvimento motor do 
aluno [...] Escrever, para muitos professores, significa o domínio, por 
parte do aluno, desses procedimentos;

c) Uma prática de produção textual distanciada da realidade 
sócio-histórica e cultural em que ocorre a comunicação. Não se 
consideram, no ato de escrever, os sujeitos envolvidos na interação 
(locutor/interlocutor);

d)Um trabalho com escrita como pretexto para exercício de aspectos 
estritamente linguísticos;

e) Uma abordagem do texto sem preocupação com as etapas de sua 
construção, como o planejamento e a revisão. 

Observamos que os estudantes dos primeiros anos, são mais dispersos 
quanto aos temas, ao contrário dos estudantes dos anos finais, reiterando-se 
a afirmação de Antunes (2003: p.25) em que “uma prática que desconsidera 
a participação ativa do sujeito usuário da língua, reflete na aprendizagem”. 

Um dos estudantes relatou que se envolveu num acidente motociclístico 
e ao tentar ler o B. O. (Boletim de Ocorrência) precisou da ajuda de um 
advogado, pois havia muitas palavras difíceis. Ainda disse que “os juízes 
e advogados usam essa linguagem para que a gente (sic) não entenda o 
que eles “falam” (sic).  “Enquanto o  professor  de português fica apenas 
analisando se o sujeito é determinado ou indeterminado, por exemplo, os 
alunos ficam privados de tomar consciência de que ou eles se determinam 
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a assumir o destino de suas vidas ou acabam todos, na verdade, sujeitos 
inexistentes”. (ALMEIDA, 1997:16, Apud ANTUNES, 2003:13)

Partindo do pressuposto de que as estratégias usadas foram 
fundamentais, visto que os estudantes perceberam que o uso de documentos 
jurídicos seria  importante tanto do ponto de vista conceitual, quanto na 
perspectiva social, trouxe à baila a discussão de que os educadores precisam  
despertar nos estudantes o interesse por textos diversos. 

Em relação à análise das respostas, observamos que nas questões 01 e 
02, a maioria dos estudantes não conseguiu captar a mensagem sem uso 
do dicionário; somente após distinguirem jargões do direito começaram a 
interpretar o texto. Outra questão foi que ao selecionarem as palavras, ora 
buscavam situar com o que entendiam, ora com as palavras mais complexas 
do texto. Tais fatos ratificam que a ideia de que mesmo desconhecendo a 
estrutura, pode-se inferir a que área o texto pertence, pois “a capacidade 
de  predizer,  confirmar,  rejeitar  e  refinar  o  que  se  lê  baseia-se  no  seu 
conhecimento da estrutura  linguística, seu estilo cognitivo e experiências 
com o material escrito”. (Braggio 1992: 22). Como se vê no gráfico abaixo, 
as palavras corroboram com as colocações ora expostas.

Figura 01 – Contrato de Compra e Venda
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As palavras mais procuradas pelos estudantes, seguem a lógica de 
que os termos jurídicos seriam salutares para o contexto. Termos como 
Acórdão, subjugar, provimento, sentença, cláusula, puderam demonstrar 
que a leitura deve ser interativa, graduada e contextualizada, para que 
produza os efeitos desejados. 

O que se observou em toda a análise do trabalho, repercute 
numa realidade educacional notória: a maioria dos jovens, apesar de 
escolarizados, ainda carecem de conhecer gêneros textuais diversos, para 
se tornarem leitores proficientes. A partir da análise dos questionários, 
resta evidente a profunda necessidade de adequação pelos educadores, 
de propostas mais eficazes para o ensino de Língua Portuguesa, tendo 
em vista que 85% dos estudantes ressaltaram desconhecer o significado 
da maioria das palavras voltadas ao âmbito Jurídico e, àquelas que 
alegaram conhecer, após a consulta ao dicionário, o entendimento era 
aquém do esperado. 

Seguem, abaixo, algumas das palavras mais desconhecidas pelos 
estudantes, por segmento:

ACÓRDÃOS

Palavra Quantidade de 
alunos l (%)

Ilegitimidade 20 100
Provimento 20 100
Sentença 20 100
Relatório 20 100
Processo 20 100
Eminente 20 100
Recurso 20 100
Acórdão 20 100

Tabela 01 – Resultados do qestionário elaborado para os estudantes
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CONTRATOS

Palavra Quantidade de 
alunos l (%)

Promitente 20 100
cláusula 20 100
Locatário 20 100
Interpelação 19 95
Fiador 19 95
Transacionado 18 90
Sublocar 17 85

Tabela 02 – Resultados do questionário elaborado para os estudantes

Através dos gráficos, inferimos que os estudantes sentiram dificuldade 
em compreender os textos enquanto não conheceram a finalidade e para 
quem se destina. Reiteraram o desconhecimento do teor Jurídico e também 
que nunca haviam se deparado com textos de tamanha complexidade. 

Ressalte-se que em todos os textos, os estudantes buscam mais conhecer 
termos técnicos para depois analisar o contexto. Esse fato demonstra que a 
leitura precisa ser explorada, porque à medida que se adotam estratégias 
de leitura mais eficientes, melhor será seu desempenho na compreensão 
do texto, resultando numa interpretação eficaz.

Verificamos que a maioria das palavras buscadas remontavam ao 
direito (transacionado, promitente, cláusula etc). Fato que reitera a 
hipótese de que quanto mais o texto estiver no centro de interesse dos 
estudantes, melhores serão os resultados. Um estudante afirmou que se 
um texto desses caísse no ENEM “não conseguiria entendê-lo bem, pois 
não estudou[sic]”.

Em todos os casos, foi possível detectar que, enquanto não conheciam 
o significado de algumas palavras, a interpretação ficava truncada e difusa. 
Somente após a discussão e problematização dos temas, foi que a fluência 
e o entendimento foram perceptíveis. 
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CONSIDERAÇÕES

Ao analisarmos todo o contexto da pesquisa, fica notório que o uso 
de textos com natureza Jurídica pode ser útil em estratégias de ensino, 
oportunizando discussões e eventos de Letramento, tendo em mente 
que enquanto os estudantes mantiverem contato com propostas de 
Letramentos, conseguirão captar que tais documentos estão presentes 
no cotidiano, fazendo parte da estrutura textual e lexical e o quanto se 
torna útil conhecê-los. Isto porque os documentos jurídicos permitem que 
a garantia da harmonia em sociedade seja eficaz.

Estudar e compreender os documentos jurídicos tanto para estudantes, 
quanto para os educadores, deve ser bem mais que categorizar estruturas, 
termos e técnicas; é a forma pela qual podem perceber a qualidade de vida 
de um grupo, de sua participação nas relações sociais e também na busca 
de reduzir litígios. 

Ficou evidente que os estudantes ainda carecem estratégias de leitura 
que propiciem um encontro mais estimulante com os variados gêneros 
textuais e o papel da escola  nessa sintonia com as demandas sociais e 
culturais dos estudantes. Os educadores devem diagnosticar quais os 
anseios dos estudantes e implementar ações pedagógicas voltadas para 
essa percepção, a fim de que Currículo e proposta educacional estejam 
condizentes e concatenados.

Pudemos perceber que os objetivos do trabalho foram contemplados 
plenamente, ao detectarmos que os estudantes da Escola pesquisada, 
se deparavam com as Estratégias de Leitura implementadas e gêneros 
predeterminados pelos docentes. Os textos mais usados são os do Livro 
Didático, o que demonstra a urgente necessidade de estudos por parte dos 
educadores de inserir outros temas que envolvam relações jurídico-sociais 
e permitirem aos estudantes que relacionem o que vivem na escola, com 
o mundo externo. 
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Assim sendo, mais que formar leitores, a escola precisa preparar 
cidadãos que consigam, eficientemente, tratar das relações sociais com 
entendimento, serenidade, mas ao mesmo tempo cônscios do dever de lutar 
por uma sociedade mais justa e democrática e a leitura é peça fundamental 
para essa mudança de opinião, como ficou evidente no trabalho: quanto 
mais conhecem, mais os “véus do desconhecimento” são retirados. 
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UM OLHAR SOBRE AS AULAS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA NO CONTEXTO EDUCACIONAL D@S 
SURD@S 5º E 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: 
DISCURSOS E PRÁTICAS SOBRE O PORTUGUÊS 

COMO L2

Edinalva Clementino de Carvalho (UFPB)
Coautor Ivonaldo Leidson Barbosa Lima (UFPB)

RESUMO
Este artigo tem como título “Um olhar sobre as aulas de língua portuguesa 
no contexto educacional d@s surd@s 5º e 8º ano do ensino fundamental: 
discursos e práticas sobre o Português como L2 ” foi estruturado a partir 
de uma pesquisa de campo, tomando como base a pesquisa qualitativa. 
Teve como objetivo geral conhecer as práticas pedagógicas mais utilizadas 
no ensino de língua portuguesa como segunda língua, objetivando a 
participação mais efetiva dos alunos surdos no seu contexto educacional 
e como objetivos específicos, analisar as aulas de Português como L2 
no contexto educacional dos surdos e refletir sobre as necessidades 
educacionais dos surdos voltadas para a consolidação da aprendizagem do 
Português na sua modalidade escrita. O objeto de estudo aqui delimitado 
são as aulas de Língua Portuguesa no contexto educacional dos surdos, nas 
salas de aula do 5º e 8º ano do Ensino Fundamental. Analisar as aulas de 
Português como L2 no contexto educacional desta clientela é relevante, 
pois nos permitirá refletir, sistematicamente e amplamente sobre as 
necessidades educacionais dos surdos voltadas para a consolidação da 
aprendizagem do Português na sua modalidade escrita. Nesta pesquisa, 
foram utilizadas como técnicas de coletas de dados a observação e a 
entrevista, com a finalidade de responder a seguinte pergunta: Que práticas 
são desenvolvidas nas aulas de Língua Portuguesa no contexto educacional 
d@s surd@s objetivando a participação mais efetiva dos alunos surdos 
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no seu contexto escolar?Essa indagação muitas vezes não é fielmente 
respondida para podermos ampliar nossos olhares diante da educação 
bilíngue dos surdos. Pois, muitos educadores que fazem parte deste 
processo, não estão capacitados para desenvolver um trabalho realmente 
eficaz diante do mesmo, o que impõe barreiras para a sistematização e 
estruturação de práticas realmente eficazes no decorrer do processo de 
aprendizagem dos surdos no Português como segunda língua.
PALAVRAS-CHAVES
Surdos; Ensino e aprendizagem; Língua Portuguesa.

SUMMARY
This article, entitled “A look at the Portuguese language classes in the 
educational context of the 5th and 8th grade of the elementary school: 
speeches and practices about Portuguese as L2” was structured based on 
a research of based on qualitative research. The objective was to know 
the pedagogical practices most used in teaching Portuguese as a second 
language, aiming at the more effective participation of deaf students in 
their educational context and as specific objectives, to analyze Portuguese 
classes as L2 in the educational context of the deaf and to reflect on the 
educational needs of the deaf, aimed at consolidating the learning of 
Portuguese in its written form. The study object here delimited are the 
Portuguese Language classes in the educational context of the deaf, in the 
classrooms of the 5th and 8th year of elementary school. Analyzing Portuguese 
classes as L2 in the educational context of this clientele is relevant, as it will 
allow us to systematically and comprehensively reflect on the educational 
needs of the deaf to consolidate the learning of Portuguese in their written 
modality. In this research, observation and interview techniques were 
used as data collection techniques to answer the following question: which 
practices are developed in Portuguese Language classes in the educational 
context of the deaf with the objective of more effective participation of 
students in their school context? This inquiry is often not faithfully answered 
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so that we can broaden our eyes on the bilingual education of the deaf. For 
many educators who are part of this process are not able to develop a truly 
effective work before it, which imposes barriers to the systematization and 
structuring of truly effective practices in the course of the learning process 
of the deaf in Portuguese as a second language. 
KEY WORDS
Deaf; Teaching and learning; Portuguese language. 

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como título “Um olhar sobre as aulas de língua 
portuguesa no contexto educacional d@s surd@s 5º e 8º ano do ensino 
fundamental: discursos e práticas sobre o português como L2 ” e teve 
sua origem a partir de muitas indagações sobre o processo de ensino e 
aprendizagem dos surdos no Português como L2. Com estas indagações 
surgiu a necessidade de conhecermos e analisarmos as teorias e práticas 
envolvidas neste processo, por isso, priorizamos como objetivo geral 
conhecer as práticas pedagógicas mais utilizadas no ensino de língua 
portuguesa como segunda língua, objetivando a participação mais efetiva 
dos alunos surdos no seu contexto educacional e como objetivos específicos, 
analisar as aulas de Português como L2 no contexto educacional dos surdos 
e refletir sobre as necessidades educacionais dos surdos voltadas para a 
consolidação da aprendizagem do Português na sua modalidade escrita.

Ao longo dos anos percebemos a complexidade que envolve o ensino 
e aprendizagem da língua portuguesa para as pessoas com surdez, estas 
etapas requerem cuidados específicos e é essencial sabermos que o 
ensino desta clientela fundamenta-se em bases teóricas e em práticas 
de professores, os quais devem conhecer a sistematização do processo 
de aquisição da língua portuguesa como L2 e tentar fazer uso de práticas 
realmente eficazes para a efetivação do desenvolvimento educacional. 
Nesse sentido, os educadores precisam reestruturar e ressignificar 
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suas práticas pedagógicas para não negar a existência da diferença e 
principalmente dos aspectos mais específicos e relevantes que contribuem 
e exigem todo o ensino e aprendizagem dos surdos na língua portuguesa.

A observação e análise de todo o contexto e práticas pedagógicas 
desenvolvidas pelos professores de língua portuguesa em campo 
de pesquisa mostraram caminhos que nos fizeram compreender a 
necessidade de discutir estas práticas para construir uma nova ação 
educativa, a qual priorizasse a reflexão crítica e construtiva no decorrer 
do processo de ensino e aprendizagem dos surdos no Português como L2, 
desta forma ocupando-nos em promover o acesso desses sujeitos a uma 
educação bilíngue mais eficaz e que garanta-lhes a sua participação mais 
efetiva durante todo o processo.

Esta perspectiva de reflexão sobre a prática possibilita aos educadores 
de surdos fazer um reconhecimento de seu verdadeiro papel no 
desenvolvimento de todo o processo educacional. Desta forma, para que 
houvesse uma melhor compreensão do percurso deste trabalho, o mesmo 
foi estruturado a partir dos resultados das observações e entrevistas 
realizadas com os profissionais responsáveis pela educação dos surdos no 
campo de pesquisa, o qual foi realizado em uma escola municipal localizada 
no brejo paraibano.

Os estudos em questão e os dados empíricos estão fundamentados na 
teoria de Botelho, 2005; Damázio, 2010; Faria e Assis, 2012; Honora, 2014; 
Lodi, 2002; Quadros, 2004, 2006 e 2007; Santana, 2007; Salles, 2004. As 
respectivas autoras foram selecionadas para este estudo, pela contribuição 
que deram e dão ao longo dos anos ao ensino de língua portuguesa para 
surdos. No entanto, para que possamos compreender melhor o ensino 
e a aprendizagem dos surdos no Português na modalidade escrita, há 
necessidade de recontextualizarmos as práticas dos educadores a partir 
das ideias e estudos de muitos teóricos que mostram que os surdos podem 
aprender a ler e escrever em Português. 
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Com este estudo esperamos mostrar caminhos que contribuam 
significativamente para uma reflexão da necessidade de reestruturação 
curricular e ressignificação das práticas pedagógicas dos mediadores 
educacionais dos surdos, professores e intérpretes, no que se refere ao 
ensino e aprendizagem do Português com o L2.

2. ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA

2.1 APONTAMENTO TEÓRICOS

Quando falamos na educação dos surdos é essencial fazermos uma 
retrospectiva e pensarmos a que tipo de educação eles foram submetidos 
ao longo dos tempos. A história da educação dos surdos no Brasil mostra 
que os mesmos foram expostos a uma educação incoerente às suas 
necessidades e que durante muito tempo a Língua Portuguesa foi imposta, 
na sua modalidade oral e escrita, por acreditarem que a única forma de 
“salvar” os surdos seria através do uso da fala, daí em diante os surdos 
foram educados a partir do modelo educacional denominado oralismo, 
que durante um século se manteve como proposta principal para a sua 
educação. Com esta proposta a cultura e identidade surda foram deixadas 
de lado e os mesmos foram orientados a partir da identidade comum aos 
ouvintes. Mas esta ideia de educação baseada no oralismo não obteve 
sucesso, pois os surdos não conseguiam progredir na oralidade. Surgindo 
assim, a comunicação total, que levava em consideração todas as formas 
de comunicação, dando liberdade aos surdos de usarem a língua de sinais 
e qualquer outra forma de comunicação. Só a partir da década de 60, a 
língua de sinais começou a ser reconhecida e adequada à educação desses 
indivíduos, como língua legítima e com estrutura própria. Surgindo assim, 
uma nova visão no processo educacional desta clientela, o bilinguismo, 
dando a oportunidade aos surdos de usarem duas línguas no seu processo 
educativo, LIBRAS como primeira língua (L1) e o Português como segunda 
língua (L2). Nesta perspectiva Santana (2007, p. 166) destaca que:
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O bilinguismo inaugura um novo debate na área da 
surdez, ele defende a primazia da língua de sinais sobre 
a língua portuguesa, antes aprendida simultaneamente 
na comunicação total, ou isoladamente no oralismo. 
Essa primazia, defendida por muitos autores tem 
por base dois argumentos. Primeiro, a presença de 
um período crucial para a aquisição da linguagem. 
Segundo, a existência de uma competência inata, na 
qual para aprender uma língua, bastaria estar imerso 
em comunidade linguística e receber dela inputs 
linguísticos cruciais. (SANTANA, 2007, p. 166)

Com o reconhecimento da necessidade do bilinguismo na educação 
dos surdos, os mesmos foram expostos às várias tentativas de adequação 
educacional, ocorrendo assim, a segregação, a integração e a inclusão. 
A segregação foi sendo imposta, trazendo para os surdos a possibilidade 
de sobreviver fisicamente, mas sem a qualidade de vida e participação 
esperada. Nesse momento esses indivíduos podiam participar da sociedade 
embora sendo sempre mobilizadas para reunir-se ao grupo de pessoas que 
como elas possuíam a mesma dificuldade. Após este movimento, surgiu a 
integração que representou um ponto bastante significativo na caminhada 
que objetivava a participação na sociedade, mesmo sabendo que só 
estar juntos não significaria acontecer esta participação de forma plena. 
Finalmente na segunda metade do século XX, a ideia de estar juntos começa 
a se modificar através da inclusão, que se entende como o direito de todos 
de participar na sociedade que deve estar preparada para recebê-los.

Com a inclusão dos alunos surdos em sala regular, a educação bilíngue 
e a organização das comunidades surdas, surgem as conquistas, as Leis que 
fortalecem e estruturam a educação desta clientela, entre elas temos: a 
Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que reconhece a língua de sinais em 
todo o país, a qual foi regulamentada e os fundamentos foram publicados 
através do Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005, tornando 
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obrigatório o uso da língua de sinais, não somente para os surdos, mas 
também para professores que atendem esses alunos além de disciplinar 
a presença de intérpretes de Libras. Esse decreto possibilitou mudanças 
bastante significativas na sistematização da educação dos surdos. Logo 
após, surgindo também a Lei 12.319, de 1º de setembro de 2010 que 
regulamenta a profissão de tradutor e intérprete de LIBRAS, fortalecendo 
ainda mais a formação destes profissionais para atuarem de forma cada 
vez mais eficiente no processo educacional dos surdos. 

Após grandes conquistas com o bilinguismo as comunidades surdas 
passaram a contar com uma educação previamente voltada para a inclusão, 
mas nem por isso a educação de surdos alcançou a qualidade desejada. Não 
se trata mais de impor outras línguas à sua educação, mas fazer com que os 
mesmos possam exercer a sua cidadania. Oferecer um processo inclusivo 
e o seu desenvolvimento educacional é essencial para o exercício de sua 
cidadania, para isso, é de suma importância refletir sobre os discursos e 
práticas do Português como L2 na educação dos surdos, na modalidade 
escrita, ela se tornou um instrumento pelo qual os surdos também são 
avaliados no seu contexto social. Com isso, podemos destacar a afirmativa 
de Salles (2004, p.117) o qual enfatiza que “a concepção atual de ensino 
de segunda língua requer uma mudança de postura no que diz respeito ao 
ensino formal em sala de aula”. Para ela “não se pode abraçar um material 
didático que apresente a língua como uma entidade estática, mas precisa-
se de materiais que apresentem a língua inserida em diferentes situações 
comunicativas, o que permite ao aprendiz fazer uso do que ele aprende em 
sala de aula para se comunicar adequadamente nas mais diversas situações 
com as quais ele certamente vai deparar fora da sala de aula”. 

Portanto, nesta concepção da autora podemos perceber que o ensino 
da língua portuguesa para surdos envolve, não só questões políticas, mas 
principalmente culturais, linguísticas e de identidade, pois um processo 
educacional voltado para esta clientela se tornaria cada vez mais coerente, 



Língua e Linguagem na EaD: pesquisas possíveis (CLELP)

41

dinâmico, sistemático e significativo se elementos de sua cultura fizessem 
parte de todo o seu processo de ensino e aprendizagem da L2. Como 
destaca Karnopp (2002), “as pessoas não constroem significados em vácuo”. 
Por isso, sistematizar todo o processo educacional dos surdos a partir da 
utilização de elementos significativos da cultura surda é ponto primordial 
para enriquecer ainda mais todo o percurso metodológico envolvendo 
a abordagem bilíngue, a LIBRAS e a Língua Portuguesa necessitam estar 
presentes com suas variantes de uso padrão.

A cultura surda exerce um papel fundamental neste processo, a partir 
dela os educadores têm a oportunidade de lançarem o olhar para todos os 
artefatos culturais do povo surdo, com o objetivo de sistematizar o processo 
educacional desta clientela, oferecendo-lhes procedimentos metodológicos 
cada vez mais significativos e condizentes às suas necessidades, para que 
os mesmos possam, de fato, desenvolverem a sua aprendizagem na L2, 
com mais produtividade e coerência priorizando um aprendizado a partir 
da função social que os elementos do Português escrito possuem.

Os artefatos culturais como: experiência visual, linguística e literatura 
surda só enriquecerão e contribuirão ainda mais para que os alunos e alunas 
surdos (as) consolidem a sua aprendizagem na L2, na língua portuguesa 
na modalidade escrita. Nesta perspectiva, Quadros e Schmiedt (2006, P. 
23) destacam que “o Português ainda é a língua significada por meio da 
escrita nos espaços educacionais que se apresentam à criança surda. A sua 
aquisição dependerá de sua representação enquanto língua com funções 
relacionadas ao acesso às informações e comunicação entre seus pares por 
meio da escrita”. As autoras enfatizam que “entre os surdos fluentes em 
Português, o uso da escrita faz parte do seu cotidiano por meio de diferentes 
tipos de produção textual, em especial, destaca-se a comunicação através 
do celular, de chats e de e-mails”. Estas autorasreforçam que “atualmente 
a aquisição do Português escrito por crianças surdas ainda é baseada no 
ensino do Português para crianças ouvintes que adquirem essa língua na 
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modalidade falada. A criança surda é colocada em contato com a escrita 
do Português para ser alfabetizada seguindo os mesmos passos e materiais 
utilizados nas escolas com crianças falantes do Português”. 

Nesta dimensão, segundo Quadros e Schmiedt (2006, P. 24) a criança 
surda pode ter acesso à representação gráfica da língua portuguesa, 
processo psicolinguístico da alfabetização, e à explicitação e construção 
das referências culturais da comunidade letrada. Reconhecendo assim, que 
a tarefa de ensino da língua portuguesa se torna possível, se o processo 
for de alfabetização de segunda língua, para elas a língua de sinais deve 
ser reconhecida e efetivada como primeira língua, destacando que nesse 
processo, em vários momentos se torna necessária a análise implícita e 
explicita das diferenças e semelhanças entre a língua de sinais brasileira e 
o Português, destacando assim a importância de haver processos nos quais 
ocorra a tradução de conhecimentos, de conceitos, dos pensamentos e das 
ideias adquiridas na língua de sinais para o Português.

A partir desta abordagem é fundamental refletirmos que o ensino 
do Português em todos os contextos educacionais dos surdos deve ser 
pautado em uma função social da escrita desta língua, envolver contextos 
reais de uso da língua portuguesa na sua modalidade escrita ampliará 
significativamente o processo de ensino e aprendizagem dos alunos surdos 
independente do seu nível de perda auditiva, de suas experiências anteriores 
na língua portuguesa. É essencial ampliarmos ainda a importância da língua 
de sinais brasileira, LIBRAS no processo de aprendizagem do Português 
como L2 para os surdos. Lodi, Harrisson e Campos (2002, p. 49) consideram 
que “ uma vez adquirida a língua de sinais, esta terá um papel fundamental 
na construção do Português, que será adquirida como segunda língua, 
preferencialmente na modalidade escrita pelo fato de esta não depender 
da audição”. Ressaltam também que “os surdos, assim como os ouvintes, 
necessitam, de conhecimento de mundo e que é através da LIBRAS que 
este conhecimento é efetivado”. Para Lodi, Harrisson e Campos esta é a 
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maior contribuição da língua de sinais para a aquisição da escrita pelos 
surdos. Pois ressaltam que “é através dela que os alunos surdos poderão 
atribuir sentido ao que leem, passando a compreender a escrita de forma 
mais contextualizada e significativa, destacam também que é através da 
comparação da língua de sinais com o Português que os alunos surdos 
poderão construir o seu conhecimento do Português”. 

Nesta perspectiva, as autoras nos possibilitam uma reflexão ampla 
diante dos processos metodológicos mais adequados para o ensino do 
Português como L2 para surdos, pois destacam a importância destes 
educandos darem sentidos para o que leem, mas principalmente para o 
que articulam através da escrita. Há necessidade de uma reflexão crítica 
no que diz respeito à concepção de escrita que se estabelece no contexto 
educacional no qual os alunos surdos estão inseridos, pois será a partir 
dela que os educadores sistematizarão e construirão caminhos didáticos 
pedagógicos para que os alunos surdos consolidem a sua aprendizagem 
do Português na modalidade escrita. Faria (2012, p. 115) reconhece que “a 
tarefa de ressignificação do ato pedagógico não é fácil, porque requer uma 
renovação dos padrões até então adotados, pois muitas vezes conservando 
modelos tradicionais, deixam de incorporar estratégias que serviriam para 
que o surdo avançasse no processo de aquisição do conhecimento”. 

Por isso, acreditamos que é essencial pensar e construir uma prática 
pedagógica que reconheça e assuma de fato uma abordagem bilíngue, 
voltada para o desenvolvimento das potencialidades dos alunos surdos 
objetivando a efetivação da aprendizagem dos mesmos no Português na 
modalidade escrita. 

Apesar de chegarem à escola com um conhecimento linguístico 
restrito, no que diz respeito à língua portuguesa como L2, os surdos estão 
expostos a uma grande quantidade de recursos que priorizam a escrita em 
suas práticas sociais, desta forma é primordial que os contextos escolares 
façam uso destes recursos para estabelecer um trabalho de incentivo e 



Língua e Linguagem na EaD: pesquisas possíveis (CLELP)

44

desenvolvimento da escrita de forma cada vez mais significativa para a 
educação bilíngue dos surdos. Botelho (2005, p.78) confirma esta ideia 
quando ressalta que “as práticas sociais constituem variável fundamental 
na obtenção dos resultados na leitura e escrita, no caso de surdos e 
de qualquer outros. O que leem e escrevem, quando, quanto, onde, 
com quem ou por intermédio de quem e por que, traçam hábitos e 
competências adquiridas”. 

Estas indagações enfatizadas pela autora se tornam elementos 
essenciais para se estabelecer a necessidade de reinventar e conceber 
o contexto escolar e suas práticas pedagógicas, rompendo o modo de 
pensar e agir dos educadores no que se refere ao ensino e aprendizagem 
dos surdos na Língua Portuguesa em sua modalidade escrita.

Para construir um ambiente favorável a aprendizagem 
dos surdos e de qualquer outro indivíduo é essencial 
que as práticas de sala de aula comum sejam articuladas 
por metodologias de ensino que estimulem vivências e 
que levem o aluno a aprender a aprender, propiciando 
condições essenciais da aprendizagem dos alunos com 
surdez na abordagem bilíngue. (DAMÁZIO, 2010, p. 9)

Nesta perspectiva, acreditamos que o ensino da língua portuguesa para 
os alunos surdos se tornará um poderoso instrumento no contexto escolar 
e principalmente social, se os educadores estruturarem suas propostas a 
partir de elementos mais significativos e usuais no contexto social no qual 
os surdos estão inseridos, desta forma, os mesmos poderão fazer uso de 
suas aprendizagens, atuando na sociedade com mais eficiência e exercendo 
sua verdadeira cidadania.

2.2 PERCURSO METODOLÓGICO

Este trabalho tem como objeto de estudo e análise as aulas de Língua 
Portuguesa no contexto educacional dos surdos, nas salas de aula do 5º e 
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8º ano do Ensino Fundamental, compondo uma pesquisa do tipo qualitativa 
e os seus participantes foram: 1 aluna surda ( surdez severa) e 3 alunos 
surdos, (surdez profunda), com faixa etária entre 10 a 25 anos.

Tivemos como foco de observação no campo de pesquisa estes 4 alunos 
(as) e sua participação em 3 aulas de língua portuguesa, ministradas por 
2 professoras, 2 intérpretes e uma professora de sala de AEE (Assistência 
Educacional Especializada), de uma escola pública municipal, localizada no 
brejo paraibano.

As observações foram realizadas no decorrer de 3 dias e foram feitas a 
partir da autorização por escrito de todos os participantes, destacando os 
objetivos da pesquisa e os procedimentos éticos adotados. As entrevistas 
foram realizadas com 5 profissionais responsáveis pela educação dos 
surdos no campo de pesquisa, 2 professoras de Língua Portuguesa da sala 
regular de ensino, 2 intérpretes e 1 professora de sala de AEE, com duração 
de 2 horas e foram utilizadas as seguintes questões norteadoras:

1. Quanto tempo de serviço você tem?

2. Qual a sua formação profissional?

3. Há quanto tempo você trabalha com alunos surdos em sala regular?

4. Que referências teóricas orientam suas práticas no 
desenvolvimento de atividades que favoreçam a aprendizagem dos 
surdos no Português como segunda língua?

5. Que atividades você desenvolve com os alunos surdos em sala de 
aula?

6. Que recursos você utiliza no decorrer destas atividades?

7. Quais são os seus objetivos principais com estas atividades?

8. Que resultados você tem alcançado com o desenvolvimento 
destas atividades?

9. Quais os desafios e dificuldades que você enfrenta neste processo?
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A observação e entrevista são técnicas de coletas de dados 
imprescindíveis no decorrer de toda pesquisa qualitativa, pois sistematizam 
e ampliam ainda mais a produção do conhecimento científico. Segundo 
Richardson (2007, p. 259) a observação representa:

[...] um instrumento básico da pesquisa científica. A 
observação torna-se uma técnica científica à medida 
que serve a um objetivo formulado da pesquisa, é 
sistematicamente registrada e ligada a proposições mais 
gerais e, em vez de ser apresentada como conjunto de 
curiosidades interessantes é submetida a verificações e 
controles da validade e precisão.

Além da observação, a entrevista também é considerada um importante 
instrumento de coleta de dados. Ela é definida por Haguette (1997, p. 86) 
como um “processo de interação social entre duas pessoas na qual uma 
delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por 
parte do outro, o entrevistado”.

Todos os dados obtidos através das observações e entrevistas foram 
analisados separadamente e fundamentados em autores/as que estudam 
o processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa como segunda 
língua para surdos/as (BOTELHO, 2005; DAMÁZIO, 2010; FARIA, 2012; 
HONORA, 2014; LODI, 2002; QUADROS, 2004, 2006 e 2007; SANTANA, 
2007; SALLES, 2004). Com as leituras e análises das obras destas autoras 
(es) anteriormente citadas (as) construímos um percurso reflexivo sobre os 
discursos e práticas do Português como L2 para os alunos (as) surdos (as) 
no contexto de sala regular.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os dados obtidos através da pesquisa, a partir de observações e 
entrevistas foram organizados em dois momentos bastante distintos, os 
quais sistematizam e caracterizam todas as práticas pedagógicas utilizadas 



Língua e Linguagem na EaD: pesquisas possíveis (CLELP)

47

pelos professores em sala regular e sala de AEE no ensino do Português 
como L2 para surdos. Primeiro momento tem as cenas observadas no 
campo de pesquisa (sala de aula regular e sala de AEE) e segundo momento 
descrevemos e analisamos todos os dados coletados nas entrevistas com 
os profissionais responsáveis pela educação dos surdos, 1 professora de 
Língua Portuguesa do 8º ano e 1 professora do 5º ano, 2 intérpretes e 1 
professora de sala de AEE, participantes da pesquisa.

1º momento de coleta de dados: cenas observadas nas salas de aula 
regular e sala de AEE

Quadro 1

QUADRO DE REGISTRO DAS OBSERVAÇÕES

Primeiro dia 
Lugar 
observado

Objetivo da 
observação

O que chamou atenção?

(20/11/2016)
Terça-feira. 
Período manhã 
das 7:00 às 
7:45 e das 9:15 
às 10:00  8º 
ano
2 aulas de 
Português:

1ª aula: 
Exibição final 
do filme 
Romeu e 
Julieta (DVD)

2ª aula: 
Atividade 
escrita sobre o 
filme Romeu e 
Julieta

Sala de aula 
regular

Observar as 
práticas do 
professor 
de Língua 
Portuguesa 
na proposta 
de educação 
bilíngue para os 
surdos, tendo o 
Português como 
modalidade 
escrita.

• A exibição do filme Romeu e Julieta 
sem interpretação, apenas com uma 
breve explicação do que tratava a parte 
do filme que seria exibida.
• A utilização de uma atividade escrita, 
na qual os (as) alunos (as) tiveram que 
responder perguntas relacionadas 
ao filme. A solicitação da professora 
para que os alunos surdos e ouvintes 
organizassem  uma sinopse do filme.
• A adaptação feita pela professora a 
pedido da intérprete nas atividades 
relacionadas ao filme. Adaptações 
restritas, tirando todas as questões 
discursivas, substituindo por questões de 
múltipla escolha no momento da aula.
• As únicas questões abertas eram 
simplificadas, mas mesmo assim os 
surdos demonstraram muita dificuldade 
para respondê-las. Neste momento a 
intérprete serviu de escriba, fazendo a 
datilologia das palavras correspondentes 
a cada resposta.
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• A interação mais efetiva da professora 
com os alunos ouvintes, deixando os 
alunos surdos à responsabilidade da 
intérprete no decorrer de todas as 
atividades propostas.
• A parte da elaboração de uma sinopse, 
na qual houve uma adaptação, alunos 
ouvintes elaboraram um texto escrito e 
os surdos apresentaram o texto a partir 
da utilização da LIBRAS, isentando os 
educandos surdos a fazerem a atividade 
na língua portuguesa.

Segundo dia 
Lugar 
observado

Objetivo da 
observação

O que chamou atenção?

(21/11/2016)
Quarta-feira, 
período manhã 
das 7:00 às 
8:00, 5º ano

1 Aula de 
Português: 

1ª aula: leitura 
e interpretação 
de texto 
(poesia)

Sala de aula 
regular

Reconhecer 
como acontece 
a participação 
dos alunos 
surdos no 
decorrer do 
seu processo 
de ensino e 
aprendizagem 
da língua 
portuguesa 
nas práticas 
desenvolvidas 
pelos 
educadores em 
sala regular.

• Os recursos materiais utilizados e a 
participação dos alunos surdos durante 
todo o desenvolvimento da atividade. 
Participação criativa da intérprete 
usando um banco de palavras em 
Libras e em Português para leitura e 
interpretação do texto poético.
• Adaptação do texto escrito do 
Português para libras através da 
interpretação da intérprete e também 
por escrito, levando os alunos a uma 
participação mais efetiva, lendo e 
questionando.
• A interação efetiva da professora 
com todos os alunos ouvintes e surdos, 
a responsabilidade da intérprete 
no decorrer de todas as atividades 
propostas era compartilhada de forma 
bastante significativa com a professora 
da sala regular.
• As adaptações nas atividades feitas 
anteriormente.
• Os recursos materiais que 
incentivavam a interação dos alunos
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com o professor, o intérprete, os demais 
alunos e com o texto, mesmo sem ter o 
domínio da língua portuguesa.
• As perguntas realizadas durante a 
interpretação do texto e o banco de 
dados utilizados pelos alunos surdos 
para respondê-las.

Terceiro dia 
Lugar 
observado

Objetivo da 
observação

O que chamou atenção?

(22/11/2016)
Quinta-feira, 
período das 
7:00 às 11:00, 
8º ano

Aula de 
Português: 
Continuação 
da atividade 
escrita 
trabalhando o 
filme Romeu e 
Julieta

Período da 
tarde das 
13:00 às 15:00 
alunos do 8º 
ano e do 5º 
ano

1 aula de 
língua 
portuguesa

Aula de 
Português:

Sala de aula 
regular

Sala de AEE

Caracterizar 
os métodos 
e recursos 
materiais 
utilizados nas 
aulas de língua 
portuguesa que 
favorecem a 
participação e 
aprendizagem 
dos (as) alunos 
(as) surdos (as) 
no Português 
como L2.

Observar 
as práticas 
e recursos 
utilizados nas 
aulas de língua 
portuguesa para 
surdos nas aulas 
ministradas pela 
professora da 
sala de AEE

• Os alunos surdos demonstrando pouca 
aceitação e participação em relação 
aos métodos  utilizados nas aulas. 
Ausência de recursos didáticos que 
servissem de parâmetro para a resolução 
e participação nas atividades escritas 
dos alunos surdos, os quais recorriam à 
intérprete, para que a mesma servisse 
de escriba.
• Os métodos utilizados favoreciam 
mais a participação dos ouvintes inibia 
e restringia a participação dos surdos ao 
decorrer das atividades propostas.
• Utilização de vários recursos 
materiais ao desenvolver as atividades 
de Português como segunda língua 
para os alunos surdos. (revistas, 
livros, ilustrações, banco de palavras, 
textos adaptados para a LIBRAS 
feito coletivamente, alunos surdos e 
professor intérprete do AEE (Assistência 
Educacional Especializada).
• A aluna surda do 5º ano que possuía 
poucos vestígios auditivos demonstrava 
mais participação na exposição de 
conteúdos, na escrita e apresentava seus 
trabalhos utilizando recursos visuais com 
bastante desenvoltura.
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Pesquisa, 
ilustração e 
apresentação 
em LIBRAS 
e escrita de 
poesias.

(Assistência 
Educacional 
Especializada).

• Ambiente riquíssimo em recursos 
materiais, priorização de trabalhos 
envolvendo os artefatos culturais dos 
surdos, principalmente a experiência 
visual e linguística.

Fonte: Dados coletados no campo de investigação de 20 a 22 de novembro de 2016.

As observações realizadas no campo de pesquisa, objetivando a coleta 
de dados, foram de extrema importância porque tivemos a oportunidade 
de nos situarmos e constatarmos as vivências dos alunos surdos e as 
práticas desenvolvidas pelos professores no ensino de língua portuguesa 
como segunda língua. 

A identificação das habilidades e necessidades dos alunos surdos e dos 
educadores no decorrer do processo de ensino e aprendizagem da língua 
portuguesa nos possibilita uma visão ampla, sistemática e contextual das 
prioridades de mudanças, transformações e adaptações nas práticas, 
recursos metodológicos e nas abordagens teóricas utilizadas pelos 
professores em sala de aula para estudo da língua.

As análises das observações realizadas nas aulas do 5º e 8º ano nos 
mostram um ensino de língua fragmentado, sem uma função social 
definida, sem considerar as peculiaridades da língua em estudo, deixando 
de lado os conhecimentos que os alunos possam ter ou não sobre a língua 
em questão. Apesar de identificarmos diferenças criativas e significativas 
nas práticas desenvolvidas no 5º ano e sala de AEE (Assistência Educacional 
Especializada), percebemos que os objetivos das atividades desenvolvidas 
não foram apresentados aos alunos pelos educadores, deixando o estudo 
da língua sem uma função definida, não contemplando um processo que 
possa conduzir o aluno a uma reflexão de como a língua funciona em 
determinada função social, essa proposta resume-se em fragmentos, não 
apresentam os diferentes propósitos da língua, não havendo uma atribuição 
de sentidos. Sabemos que cabe ao educador ter a responsabilidade de, 
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respeitando a língua já adquirida, no caso a LIBRAS, mostrar ao aluno a 
importância de conhecer as diversas possibilidades de uso da segunda 
língua, o Português na modalidade escrita, em suas mais variadas vertentes. 
Esta questão é ressaltada significativamente quando Quadros e Schmiedt 
(2006, p. 13) destacam que “as línguas expressam a capacidade dos seres 
humanos para a linguagem, expressam as culturas, os valores e os padrões 
de um determinado grupo social”. Com esta afirmativa podemos ressaltar 
a importância de percebermos os surdos como um ser dotado de culturas 
e que os mesmos necessitam de uma educação voltada para a vivência 
e valorização desta cultura para a aprendizagem da sua segunda língua, 
o Português na sua modalidade escrita, só assim seu processo educativo 
será coerente às suas necessidades do início ao fim deste processo. Além 
da ausência de uma língua plenamente constituída e à sua disposição, a 
escola e a educação que tem sido oferecida aos surdos constituem fatores 
que priorizam uma educação de ouvintes e excluem e dificultam ainda 
mais a coerência no ensino e aprendizagem do Português como L2.

2º MOMENTO DE COLETA DE DADOS: RESULTADOS DAS 
ENTREVISTAS REALIZADAS COM OS PARTICIPANTES DA 
PESQUISA

No momento destinado as entrevistas foram priorizadas a realização de 
perguntas que voltassem nossos olhares para todo o percurso e propostas 
dos educadores na realização do trabalho em sala de aula, voltado para a 
consolidação do ensino e aprendizagem dos surdos no Português como L2. 
A seleção das perguntas norteadoras não objetivavam respostas prontas e 
sim, uma reflexão ampla diante das suas práticas, atividades propostas, as 
quais deveriam ser estruturadas para contemplar o ensino do Português na 
modalidade escrita, reconhecendo suas atividades, objetivos e resultados 
alcançados, só assim, poderíamos ter uma visão geral da funcionalidade 
das práticas desenvolvidas nas aulas de língua portuguesa no contexto 
educacional dos surdos.
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TEMPO DE SERVIÇO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Todos os educadores participantes da pesquisa, professores e 
intérpretes, possuem um tempo de serviço entre 16 a 20 anos na função 
de docência e formação profissional bastante significativa, possuindo 
curso normal, graduação em letras, Pedagogia, Biologia, Letras Libras, 
Filosofia, letras habilitação em Inglês e pós-graduação, especialização 
Libras, em psicopedagogia, GDE- Gênero e diversidade na escola, cursos de 
capacitação na área de LIBRAS, sendo assim, considerados capacitados para 
estruturarem propostas curriculares coerentes em sua prática pedagógica, 
mas apenas uma das professoras de sala regular não possui experiência na 
educação de surdos e nem possui curso de capacitação na área.

REFERÊNCIAS TEÓRICAS QUE ORIENTAM AS PRÁTICAS E 
FAVORECEM O APRENDIZADO DOS ALUNOS SURDOS NO 
PORTUGUÊS COMO L2

Foi bastante perceptível que as informações coletadas sobre as 
teorias que fundamentavam as práticas dos educadores eram frágeis 
e fragmentadas, pois a maioria dos participantes da entrevista citaram 
nomes de autores (as) que não contemplavam o contexto temático em 
estudo e mesmo citando os autores coerentes não descreveram suas ideias 
e contribuições, uma das professoras nem conhecia os teóricos desta área. 
Nas únicas citações feitas o maior destaque foi atribuído à autora Ronice 
Muller de Quadros, destacando a obra “ideias para ensinar Português para 
alunos surdos”, Damázio e Strobel.

O reconhecimento das ideias e contribuições dos teóricos é 
essencial para que os educadores estruturem coerentemente as suas 
propostas de trabalho, desta forma, poderão fazer uso de atividades e 
de práticas pedagógicas realmente eficazes, significativas e devidamente 
fundamentadas. O contexto no qual ocorre o processo de aquisição de 
uma segunda língua precisa ser consistente no que diz respeito as suas 
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abordagens teóricas, metodológicas e recursos materiais ou definitivamente 
pode se transformar em um grande “labirinto”, em um contexto pobre de 
reflexão e estruturação linguística.

ATIVIDADES E RECURSOS UTILIZADOS NAS AULAS 
MINISTRADAS PARA OS ALUNOS SURDOS

Nesta etapa da entrevista os dados coletados foram descritos em sua 
grande maioria de forma a ser percebido elementos pertencentes a uma 
prática favorável a uma educação de alunos surdos.  Tivemos em destaque 
atividades como: produção textual através de sequência de gravuras, caça 
palavras com banco de palavras, ilustração de história feita pela intérprete, 
atividades escrita de pesquisa, apresentação de seminários, atividades 
usando vídeos, livros de histórias adaptadas, jogos adaptados, jogos da 
memória (sinal + gravura + Português). Uma das participantes da entrevista 
citou que desenvolve as mesmas atividades para surdos e ouvintes e que 
a única diferença é apenas a interpretação da intérprete de LIBRAS. Neste 
contexto Damázio (2007, p. 14) ressalta que:

Mais do que a utilização de uma língua, os alunos 
com surdez precisam de ambientes educacionais 
estimuladores, que desafiem o pensamento, explorem 
suas capacidades, em todos os sentidos. Se somente o 
uso de uma língua bastasse para aprender, as pessoas 
ouvintes não teriam problemas de aproveitamento 
escolar, já que entram na escola com uma língua oral 
desenvolvida. (DAMÁZIO, 2007, p. 14)

Damázio (2007) ressalta bem a importância de um ambiente 
estruturado, enriquecedor e principalmente estimulador da aprendizagem, 
pois é através deste ambiente que os educadores devem fortalecer ainda 
mais o trabalho com a língua portuguesa, na sua modalidade escrita, 
explorando e expondo materiais que fortaleçam as reflexões sistemáticas 
sobre a função social da língua escrita.
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Os recursos citados foram: quadro branco, canetas, livro didático, 
paradidáticos, data show, DVDs, gravuras, cartelas, lápis de cor, desenhos, 
computador e revistas. Todos os recursos destacados são bastante 
significativos se utilizados de forma coerente, visando uma proposta de 
trabalho voltada para o ensino de segunda língua, promovendo de forma 
sequenciada reflexões sobre a língua, seus usos no contexto social, o que 
produz e seus efeitos.

OBJETIVOS E RESULTADOS ALCANÇADOS COM O 
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

Ao analisarmos os objetivos e resultados das atividades desenvolvidas 
pelos educadores, juntamente com a intervenção das intérpretes, 
envolvendo o Português como L2 para surdos, é bastante perceptível 
que as propostas metodológicas, em sua grande maioria são pautadas 
apenas em atividades com o objetivo de ampliar o vocabulário dos alunos 
surdos e a expressão dos mesmos na sua língua materna, pautando as 
atividades com foco na memorização de palavras, sem um contexto real 
de uso da língua, sem reflexão estruturada para uma melhor compreensão 
do funcionamento da língua, no caso o Português na sua modalidade 
escrita. Foi identificadotambém o uso de objetivos gerais fazendo parte 
da sistematização de uma aula, na qual deveria contemplar objetivos 
específicos, pois a mesma envolvia um período curto de desenvolvimento, 
impossibilitando assim alcançar tal objetivo.

Os relatos dos resultados alcançados com as atividades se pautaram 
em um momento de explicações e justificativas, devido ao  fato dos 
educadores não alcançarem resultados satisfatórios para a efetivação da 
aprendizagem dos surdos no Português como L2, conduzindo-nos assim, 
a uma reflexão de que a prática pedagógica dos educadores na educação 
dos surdos no campo de pesquisa, ainda é composta por mais dúvidas do 
que certezas, deixando claro a ineficiência das propostas curriculares e dos 
métodos utilizados no processo de ensino e aprendizagem dos surdos na 
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L2. Com isso, percebemos que há um longo caminho a ser percorrido na 
construção e reestruturação das práticas pedagógicas estabelecidas no 
ensino de língua portuguesa para alunos surdos.

DESAFIOS E DIFICULDADES QUE ENFRENTAM NO 
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DO PORTUGUÊS 
COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA OS SURDOS

Entre os desafios e dificuldades citados pelos professores e intérpretes 
destacam-se: 

PROFESSORES DA SALA REGULAR

Desafios: “letrar em língua portuguesa alguém que tem uma língua 
tão peculiar e complexa quanto a LIBRAS, se capacitar sem recursos e 
disponibilidade de horário, receber alunos surdos em sala de aula regular 
sem ter uma formação adequada para trabalhar com os mesmos”.

Dificuldades: “a comunicação com os alunos surdos principalmente 
quando a intérprete está ausente, sentir segurança para ministrar 
determinados conteúdos, por temer que não sejam fáceis de ser 
interpretados, buscar a formação no aprendizado da LIBRAS sem auxílio 
financeiro de nenhuma instância governamental. ”

INTÉRPRETES DE LIBRAS E PROFESSOR DE SALA DE AEE 
(ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL ESPECIALIZADA)

Desafios: “conscientizar os professores da importância de interagirem 
com os surdos e que a educação destes alunos é de sua responsabilidade, 
ser o único mediador da aprendizagem dos surdos e responsável principal 
pelo seu processo de ensino e aprendizagem, fazer com que os alunos 
correspondam com partes das expectativas que lhes são colocadas na sala 
regular, que os alunos consigam a nota mínima para a sua aprovação e 
manter o aluno no nível da série apesar das limitações causada pela perda 
da audição. ”
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Dificuldades: “Incentivar os surdos a interagirem com os ouvintes e 
participarem dos eventos da escola, organizar o processo de alfabetização 
dos surdos, a estruturação do ensino por ser direcionada a ouvintes 
dificultando muito a aprendizagem dos surdos, interpretar aulas e realizar 
atividades planejadas para serem contempladas apenas por ouvintes e não 
para surdos, as quais são adaptadas na hora das aulas, lidar com a falta 
de flexibilidade de alguns docentes no processo de avaliação, onde usam 
parâmetros iguais para avaliar surdos e ouvintes.”

Nesta parte final da entrevista, foi possível ampliarmos os nossos olhares 
diante das reais dificuldades e desafios que educadores e intérpretes 
enfrentam para estruturarem propostas pedagógicas realmente coerentes 
e satisfatórias ao decorrer do processo de ensino e aprendizagem dos 
surdos na língua portuguesa em sua modalidade escrita. Estes mediadores 
descrevem o processo como sendo composto por muitas limitações, mas 
em todos os seus relatos há a visibilidade constante da necessidade de uma 
melhor estruturação dos conhecimentos teóricos mais aprofundados, para 
que possam lançar propostas sólidas, de efeito construtivo e eficaz para que 
alunos surdos consolidem sua aprendizagem no Português como L2. 

Neste contexto discursivo, educadores e intérpretes parecem dar 
importância ao fato dos alunos atenderem as expectativas da sala regular 
e atingirem uma nota que promova a sua aprovação do que a realização 
de um trabalho coletivo objetivando oferecer, de fato um contexto 
educacional bilíngue e uma prática pedagógica estruturada, eficaz, 
dinâmica, significativa e rica em recursos materiais que favoreçam o 
aprendizado dos alunos surdos no Português como L2. A partir de uma das 
últimas dificuldades citadas anteriormente pela participante da entrevista, 
conseguimos compreender o posicionamento de alguns educadores no 
decorrer do processo educacional dos surdos, ela destaca que os mesmos 
possuem limitações devido a sua perda auditiva, elevando-os a uma 
categoria de limitação, o que não condiz com a realidade destes educandos. 
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Neste sentido, para Vygotskz (2005) “não é a surdez que define o destino 
das pessoas, mas o resultado do olhar da sociedade sobre a surdez”. 

Limitar a capacidade dos surdos justificando sua perda auditiva é 
negar que os mesmos possuem uma educação que deve ser pautada 
em bases teóricas sólidas e em práticas de professores que realmente 
conheçam toda estruturação do processo de aquisição da língua escrita 
pelos surdos.  É necessário que os mediadores educacionais reconheçam 
a importância de uma metodológica diferenciada no processo educacional 
desta clientela, só assim, poderão lançar práticas pedagógicas coerentes e 
eficazes, objetivando a efetivação da aprendizagem dos surdos na sua L2, o 
Português na modalidade escrita.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das discussões e estudos realizados neste trabalho de pesquisa 
foi possível analisarmos e reconhecermos as práticas pedagógicas mais 
utilizadas no ensino de língua portuguesa para surdos, mas principalmente 
foi possível identificarmos fatores que descaracterizam as práticas no 
contexto de pesquisa, as quais destacamos: educadores desenvolvendo 
as mesmas práticas pedagógicas para surdos e ouvintes, diferenciando-
as apenas pela interpretação realizada pelo intérprete de LIBRAS, o não 
reconhecimento  das necessidades educacionais dos alunos surdos, a 
percepção  que se tem dos surdos como pessoas limitadas devido a sua perda 
auditiva,  a estruturação do ensino de língua de forma descontextualizada e 
fragmentada, sem relacioná-la à sua função social, sem promover reflexões 
para que os alunos surdos percebam o funcionamento e  importância da 
escrita no seu contexto social e sem levar em consideração as vivências 
e experiências dos surdos na escrita em seu contexto social e cultural, 
concluindo, enfatizamos ainda a  falta de um ambiente favorável e 
enriquecedor para aquisição da L2 e a falta de um trabalho coletivo entre 
professores, intérpretes e professor de sala de AEE objetivando uma 
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reflexão e renovação das práticas, a falta de conhecimento  dos educadores 
no que diz respeito às teorias que embasam e sistematizam todo o processo 
de aquisição da segunda língua dos surdos, no caso o Português em sua 
modalidade escrita. 

O novo conceito, a nova urgência na educação dos surdos é o ensino 
de língua para o letramento, para o empoderamento e inclusão social, 
através de práticas de linguagem que insiram no contexto de sua realidade 
social e cultural. Para isso, a escola não pode restringir o estudo da língua 
à palavra escrita, nem se filiar aos padrões socioculturais homogênios. As 
propostas pedagógicas atuais que envolvem o contexto pesquisado, negam, 
restringem e fragmentam esta necessidade tão urgente e necessária para 
que os surdos exerçam, de fato, a sua cidadania. Há necessidade de uma 
reestruturação e renovação das práticas pedagógicas, pois sabemos que é 
através de práticas que apresentem aos alunos diversos gêneros textuais, 
escritos e da prática de reflexão sobre a linguagem enfatizando seus 
elementos estruturais e discursivos que o professor estará contribuindo 
para a formação de um verdadeiro cidadão.

Uma prática pedagógica voltada para a educação bilíngue dos surdos 
precisa ser constituída de uma base que tenha a Libras como ponto de 
partida, pois a mesma servirá de parâmetro para o aprendizado da L2, o 
Português na modalidade escrita e elementos de sua cultura enriquecem 
ainda mais esta aprendizagem, desta forma resultará numa representação 
para uma formação envolvendo aprendizagens que têm características 
de serem aplicadas em contextos reais. Assim, consideramos que o que 
realmente é importante nas práticas pedagógicas é o seu caráter funcional 
diante de qualquer contexto no qual os educandos estejam inseridos, 
seja ele surdo ou ouvinte. Com isso percebemos que para a garantia da 
inclusão dos (as) alunos (as) surdos (as) e de um ensino e aprendizagem 
do Português como L2 de forma efetiva são necessários: o reconhecimento 
da necessidade de adaptação curricular, a reestruturação da prática 
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pedagógica a partir da melhoria da formação teórica dos educadores 
e intérpretes, os quais necessitam perceber que a educação dos surdos 
deve ser pautada nos aspectos políticos, legais, culturais, linguísticos 
e de identidade, priorizando sempre as experiências visuais destes 
educandos, enfatizamos ainda a efetivação da melhoria do trabalho 
coletivo dos seus mediadores educacionais. Pois, para transformar uma 
realidade educacional não é suficiente conhecer, pertencer, fazer parte, 
mas principalmente refletir, agir, praticar a ação, se mobilizar, identificar 
e construir caminhos que nos permitam comprometer-se em busca de 
parcerias para o melhor desenvolvimento da aprendizagem de todos os 
alunos, independente de suas diferenças, buscando uma reestruturação 
e ampliação do contexto educacional dos surdos, em um contexto rico 
em letramento, na aprendizagem significativa, no ambiente sinalizado de 
forma bilíngue e principalmente que perceba o funcionamento e os efeitos 
da língua no contexto social.
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FUNDAMENTAL: DISCURSOS E PRÁTICAS SOBRE O PORTUGUÊS 
COMO L2 – Trabalho de Conclusão de curso apresentado ao 
curso de Especialização em Ciências da Linguagem com ênfase 
em Português (CLELP – UFPB, 2017), sob a orientação do 
professor mestre Ivonaldo Leidson Barbosa Lima. Graduado 
em Fonoaudiologia. Mestre e Doutorando em Linguística pela 
Universidade Federal da Paraíba – UFPB http://lattes.cnpq.
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APÊNDICE

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM CIÊNCIAS DA 
LINGUAGEM COM ÊNFASE NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

 CLELP

Dados de identificação

Nome:_______________________________________________________

Idade:_______________________________________________________

Formação profissional:__________________________________________

Função:______________________________________________________

Escola:______________________________________________________

Roteiro para entrevista

1. Quanto tempo de serviço você tem?
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2. Qual a sua formação profissional?

3. Há quanto tempo você trabalha com alunos surdos em sala regular?

4. Que referências teóricas orientam suas práticas no desenvolvimento de 
atividades que favoreçam a aprendizagem dos surdos no Português como 
segunda língua?

5. Que atividades você desenvolve com os alunos surdos em sala de aula?

6. Que recursos você utiliza ao decorrer destas atividades?

7. Quais são os seus objetivos principais com estas atividades?

8. Que resultados você tem alcançado com o desenvolvimento destas 
atividades?

9. Quais os desafios e dificuldades que você enfrenta neste processo?



SEÇÃO II 
LEITURA / ESCRITA
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DO ETHOS SÓBRIO AO DIVERTIDO EM 
ENUNCIAÇÕES SOBRE A MORTE: UMA ANÁLISE 
DE PÁGINAS INSTITUCIONAIS NO FACEBOOK E 

CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DE PRODUÇÃO 
TEXTUAL

Cristina Rothier Duarte (UFPB)
Coautor Francisco Vieira da Silva (UFERSA)

RESUMO
Este artigo tem como objetivo geral analisar o ethos de duas páginas 
institucionais criadas no Facebook, Cemitério  Jardim  da  Ressurreição 
e Parque  das  Acácias, no intuito de investigar como elas criam uma 
imagem de si a partir de enunciações publicadas em suas timelines, 
bem como apresentar uma proposta de atividade de produção textual 
a ser desenvolvida em salas de aula do Ensino Médio, levando em 
consideração as discussões desenvolvidas nas análises das páginas. Para 
a realização deste estudo, tomamos como aporte teórico os estudos da 
Análise do Discurso de linha francesa, especialmente, os conceitos de 
ethos e de cena de enunciação trabalhados por Maingueneau (2004; 
2008; 2010). Metodologicamente, este estudo se inscreve em um 
viés descritivo-interpretativo de cunho qualitativo. Como resultado, 
verificamos, com base na análise do corpus, que os enunciadores 
podem apresentar cenografias e ethé distintos, mediante a utilização 
de elementos discursivos de acordo com a sua intenção, provocando, 
assim, reações diferentes de seus coenunciadores. No tocante ao 
emprego de tal análise em sala de aula, entendemô-la congruente com 
os propósitos didáticos que visam à leitura crítica e à produção textual 
criativa dos alunos.
PALAVRAS-CHAVE
Ethos; Análise do Discurso; Facebook; Produção textual.
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ABSTRACT 
This article has as general objective to analyse the ethos of two 
institutional pages created on Facebook: Cemitério Jardim da Ressureição 
and Parque da Acácias, in the intention of investigating how they create 
an image of themselves from enunciations published in their timelines, 
as well as to present a proposal of activity of textual production to be 
developed in classrooms of the Secondary education, taking into account 
the discussions developed in the analyses of the pages. For the realization 
of this study, we take as theoretical support the studies of the Discourse 
Analysisof French line, specially, the concepts of ethos and enunciation 
scene worked by Maingueneau (2004; 2008; 2010). Methodologically, 
this study is registered in an interpretative-descriptive slant of qualitative 
hallmark. As result, we check, on basis of the analysis of the corpus, that 
the enunciating can present different set designs and ethé, by means of 
the use of discursive elements in accordance with its intention, provoking, 
so, different reactions from its co-enunciating. Regarding the job of such 
an analysis in classroom, we understand it congruent with the educational 
purposes that aim for the critical reading and for the creative textual 
production of the students. 
KEYWORDS
Ethos; Discourse Analysis; Facebook; Textual production.

INTRODUÇÃO

O compartilhamento de experiências pessoais, informações, ideias e 
opiniões tem sido um dos principais motivos que ancoram o engajamento 
de pessoas nas redes sociais. No entanto, para além desse papel, esses 
ambientes da web, destacadamente o Facebook, inserem-se na sociedade 
contemporânea como uma importante ferramenta interacional, revelando-
se como uma fonte fértil para diversos estudos da linguagem, devido ao 
seu propósito comunicacional.
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Não obstante a importância que o Facebook vem assumindo no nosso 
cotidiano, as pessoas, de uma forma geral, ainda o enxergam apenas como um 
espaço para os citados compartilhamentos, sem, contudo, observarem que 
os discursos envolvidos nesse ambiente podem contribuir fortemente para 
o seu engajamento nessa rede social, bem como podem levá-las à aquisição 
de hábitos de consumo, à assunção de posicionamentos ideológicos, entre 
outros comportamentos adquiridos por influência desse espaço virtual.

A relevância desta pesquisa se justifica, assim, por se dedicar ao 
estudo, a partir da proposta teórica da Análise do Discurso, de páginas 
institucionais do Facebook, materialidade presente nessa rede social ainda 
pouco estudada, apresentando um olhar crítico sobre a maneira como os 
enunciadores se mostram. A importância desta pesquisa também se revela 
pelo fato de que vai além da abordagem teórica e analítica, uma vez que 
apresenta uma proposta pedagógica de produção textual direcionada 
a alunos do Ensino Médio, com o fim de suscitar leituras críticas desse 
ambiente tão familiar para eles.

Assim, partindo da apresentação do aporte teórico sobre o ethos e 
seus planos (MAINGUENEAU, 2004; 2008; 2010), investigamos como 
se constrói o ethos do sujeito enunciador em páginas de natureza 
institucional no Facebook, tendo como objetivos específicos: investigar 
os elementos discursivos que instauram a emergência do ethos em 
páginas institucionais; e, no intuito de promover a leitura crítica dos 
alunos, apresentar uma proposta de atividade de língua portuguesa a 
ser trabalhada em sala de aula, a partir da análise do ethos discursivo de 
perfis de páginas institucionais do Facebook.

1. A CONSTRUÇÃO DO ETHOS DO ENUNCIADOR SOB A 
ÓTICA DA ANÁLISE DO DISCURSO

Ao termos acesso a um texto, conferimos um tratamento específico a 
ele, dependendo do tipo de discurso que o atravessa, do gênero em que 
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se enquadra e do suporte em que circula. Por exemplo, lemos uma receita 
médica de forma completamente diferenciada da leitura de um romance, 
pois, para cada uma dessas situações, criamos expectativas e conferimos 
tratamentos distintos ao texto.

Diante disso, é preciso compreendermos que a forma como tratamos as 
enunciações mantém estrita relação com o conceito de cena de enunciação 
e o de ethos do enunciador.

Voltando ao nosso exemplo, podemos aferir que, no caso da receita 
médica, somos inseridos em uma cena em que o enunciador é um médico – 
profissional habilitado para tratar do bem-estar humano – e o coenunciador 
é interpelado como paciente – indivíduo que deve se submeter às 
instruções do enunciador para, via de regra, manter ou recuperar sua 
saúde. Já no caso do romance, somos conduzidos para uma cena de 
enunciação em que figuram autor e leitor como enunciador e coenunciador 
respectivamente, e, sendo ficcional o conteúdo da enunciação, assim é ele 
recebido pelo coenunciador. Além da cena de enunciação, outro aspecto 
que irá influenciar o tratamento que conferimos à enunciação será o ethos, 
podendo a enunciação (receita ou romance) influenciar, positivamente ou 
não, na construção dessa imagem.

A respeito da cena de  enunciação, Maingueneau (2004) apresenta 
uma tripla interpelação, qual seja: a cena englobante, a cena genérica e a 
cenografia. A cena englobante se refere a um tipo de discurso: religioso, 
político, publicitário etc. Nessa cena, segundo o autor, situamo-nos 
para interpretar a enunciação. A cena genérica refere-se ao gênero do 
discurso cuja função é desempenhar determinado papel social a que 
se destina. A cenografia, por sua vez, é a situação de enunciação, é 
“ao mesmo tempo a fonte do discurso e aquilo que ele engendra”, e 
atua legitimando o enunciado, que, por sua vez, legitima a enunciação 
(MAINGUENEAU, 2004, 87).
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Além da cena de enunciação, de acordo com o exposto, o ethos, imagem 
do enunciador construída pelo coenunciador por meio de pistas enunciativas 
e outros elementos, também influencia este a receber a enunciação de uma 
forma ou de outra, uma vez que, a partir dele, a personalidade do enunciador 
é revelada (MAINGUENEAU, 2004).

Acerca da concepção de ethos, impende destacar que esse elemento 
discursivo é dotado não apenas de uma dimensão verbal, a do discurso, 
mas também, de acordo com Maingueneau (2008), de um conjunto 
de determinações físicas e psíquicas ligadas ao fiador por meio de 
representações estereotipadas adotadas pela coletividade, o que significa 
dizer que ao ethos são atribuídos: uma corporalidade (dimensão física) e 
um caráter (dimensão psíquica). E vai “[m]ais além, o ethos implica uma 
maneira de se mover no espaço social, uma disciplina tácita do corpo 
apreendida através de um comportamento” (MAINGUENEAU, 2008, p. 18).

Afora as dimensões física e psíquica, Maingueneau (2008) estabelece 
como planos do ethos: (a) o ethos pré-discursivo, que se trata de um 
ethos não discursivo, uma vez que o destinatário o constrói a partir de 
informações que ele já possui acerca do enunciador, antes de ter acesso à 
enunciação que poderá confirmar ou não o ethos pré-discursivo; (b) o ethos 
dito que, por sua vez, constitui informações fornecidas pelo enunciador 
sobre si, contribuindo para a construção do ethos não-discursivo que, 
por seu turno, será confrontado pelo destinatário com o ethos discursivo; 
e (c) o ethos discursivo ou mostrado, aquele construído a partir de 
indícios textuais presentes na enunciação os quais irão colaborar para a 
construção da imagem do enunciador de uma forma ou de outra, como 
escolhas lexicais e sintáticas, correção ortográfica, menções e citações 
que denotem conhecimento em determinada área científica, artística etc. 
(MAINGUENEAU, 2010).
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2. METODOLOGIA

A fim de atender aos objetivos da presente pesquisa, procedemos 
com a análise de enunciações previamente selecionadas que circularam 
no Facebook. Para a seleção do corpus, levando em consideração a sua 
construção conforme a necessidade da pesquisa, fundamentamo-nos no 
que preceitua Baronas (2013), no sentido de que os corpora em Análise do 
Discurso não são dados a priori, de maneira que o que determinará como 
eles serão montados e frequentados será a questão de pesquisa.

Seguindo essa linha de raciocínio e levando em consideração o 
objetivo deste estudo, ou seja, o estudo da construção do ethos de 
páginas institucionais, selecionamos publicações realizadas nas 
timelines das páginas: Cemitério  Jardim da Ressurreição e Parque das 
Acácias, criadas no Facebook, com o intuito de perceber como suas 
enunciações contribuem para a construção do ethos de cada uma delas. 
A seleção das páginas mencionadas se justifica pelo fato de serem 
perfis ativos que apresentam postagens que interessam a este estudo, 
e por, a priori, se mostrarem discursivamente de formas variadas, 
quando comparadas entre si, o que tornará mais dinâmico o estudo da 
construção de suas imagens.

Assim, a partir das publicações selecionadas, identificamos, mediante 
traços enunciativos – construções discursivas – do enunciador, sua 
corporalidade e seu caráter, além dos outros planos do ethos – o ethos 
pré-discursivo, o ethos discursivo ou mostrado e o ethos dito – a fim 
de compreender como esses enunciadores se mostram na rede social. 
Desse modo, tratando-se de uma pesquisa descritivo-interpretativa, de 
abordagem predominantemente qualitativa, nosso principal procedimento 
para a realização da análise é a identificação, a descrição e a interpretação 
dos traços característicos das enunciações selecionadas que contribuem 
para a construção do ethos dos enunciadores.
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3. ESTUDO DO ETHOS DAS PÁGINAS CEMITÉRIO JARDIM DA 
RESSURREIÇÃO E PARQUE DAS ACÁCIAS

Nesta seção da pesquisa, dedicamo-nos à análise das páginas do Facebook 
de Cemitério  Jardim da Ressurreição e Parque das Acácias, com o objetivo 
de compreender como suas enunciações contribuem para a construção do 
ethos de cada uma delas, partindo de publicações que foram realizadas nas 
timelines dessas páginas no período de agosto a novembro de 2016.

Conforme já apresentado na seção teórica, o enunciador em seu 
discurso constrói uma imagem de si, seja de forma intencional ou não, 
exercendo sobre o coenunciador determinada impressão, positiva ou 
negativa, a partir dos indícios textuais de que faz uso em sua enunciação. 
E é justamente o que acontece com pessoas físicas ou jurídicas que 
criam perfis e páginas no Facebook, elas se mostraram discursivamente 
de determinada forma para atender aos diversos fins a que se destinam, 
podendo ser de mera exibição à publicidade comercial.

Antes de adentrarmos na análise das páginas selecionadas, 
pressuponhamos como, ordinariamente, seria a imagem de um cemitério 
criada a partir de sua enunciação em uma propaganda publicitária. Ab 
initio, entendemos que palavras e imagens diretamente relacionadas com 
a morte, em regra, não se fariam presentes, tendo em vista que a morte é 
um tabu na cultura ocidental5. Por outro lado, teríamos a assiduidade de 
elementos da natureza, transmitindo a sensação de paz e tranquilidade.

Tais aspectos estão diretamente relacionados com a concepção de 
cemitério conferida por nossa cultura, que o concebe como um lugar 
que não se limita a guardar os restos mortais do homem, mas que “nos 
questiona sobre qual o sentido da nossa existência” (MUNIZ, 2006, p. 161).

5 Muniz (p. 163) entende que “[a] morte na História está envolta pelo silêncio, 
edificou-se um tabu sobre a morte e o morrer, sobretudo, sobre o cemitério. Quando citada, 
a morte é uma mera coadjuvante, nunca a protagonista. É negada ou mascarada, justificada 
pelo estigma do progresso” (2008, p. 163).
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Não obstante essa construção de uma imagem comum de cemitério, 
a página do Facebook do Cemitério Jardim da Ressurreição escapa desse 
ethos pré-discursivo ou prévio, aquele que, enquanto coenunciadores, 
construímos antes de termos acesso à sua enunciação. De acordo com 
Nascimento e Ferreira, “[...] ao anunciar um produto que alude a um 
tema indesejado como a morte, o discurso publicitário, por intermédio 
de suas empresas, pode escolher diversas formas de comunicação com 
seu público” (2016, p. 258). E é desse recurso que se utiliza a página ora 
estudada, ao construir um ethos que se afasta do sentimento de dor, 
assumindo características adiante apresentadas.

As páginas do Facebook, normalmente utilizadas por personalidades 
públicas e por instituições públicas ou privadas, com finalidades publicitárias, 
apresentam uma seção em que o seu dono pode descrever sua história. 
A página Cemitério  Jardim  da  Ressurreição, quando fala de si, faz uma 
descrição comum aos cemitérios em geral6. Tais descrições representam o 
ethos dito do enunciador e expressam um tom de enunciador democrático 
e compromissado com o seu fazer, implicando um ethos de uma empresa 
preocupada com a sustentabilidade, a tolerância religiosa e o bem-estar de 
seus clientes, sendo, portanto, confiável, igualitária e consciente.

No entanto, até aqui, a imagem criada, a partir do ethos dito do 
Cemitério Jardim da Ressurreição, como dito, não se distingue da ordinária 
que pressupomos para os cemitérios em geral, mas, ao observarmos o seu 
ethos mostrado, mediante suas enunciações, perceberemos quão afastada 
é sua imagem da do Parque das Acácias, enunciador que, como veremos, 
se aproxima da retrato ordinário de cemitério.

A foto da capa do mês de novembro de 2016 do Cemitério  Jardim 
da  Ressurreição, doravante, Enunciador 1, fazendo alusão ao mês de 
prevenção do câncer de próstata, traz as seguintes enunciações: 

6 Ethos dito do Enunciador 1 disponível em:https://www.facebook.com/pg/
cemijardimdaressurreicao/about/ - Acesso em 05/11/2016.
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(a) De quem você prefere levar uma cutucada?;

(b) Vamos combinar, a Dra. Morte é muito mais 
assustadora. Por isso, homarada com mais de 45 anos, 
cuide da sua saúde. Visite seu médico regularmente! 
O exame do toque não vai ferir sua masculinidade. 
#NovembroAzul (Figura 1).

Observando a Figura 1, verificamos um ethos mostrado correspondente 
a um enunciador bem informado e atualizado, inclusive, pelo fato de sua 
adesão à campanha de conscientização sobre a importância do exame 
preventivo destinado ao diagnóstico precoce do câncer de próstata ter-
se dado logo no dia 1º de novembro. Além disso, os termos “cutucada”, 
“homarada”, “Dra. Morte” revelam outra característica desse enunciador, a 
informalidade, criando uma maior proximidade com o coenunciador.

Os enunciados apresentados (Figura 1) constroem uma cenografia de 
humor, em que morte e câncer são tratados de forma amenizada, sem, 
contudo, deixar de cumprir com o objetivo de divulgar a campanha, 
inserindo em seu discurso uma função social, a de chamar para si a 
responsabilidade de divulgar campanhas relacionadas à saúde e ao bem-
estar dos cidadãos. A cenografia, assim, de acordo com Nascimento e 
Ferreira (2016), implica  um ethos, e afasta o quadro cênico, fazendo com 
que o coenunciador receba o discurso por outra cena, a de uma conversa 
informal, quem sabe, entre amigos.

O ethos bem-humorado e atualizado é endossado por publicações 
presentes na timeline  da página. Muitas de suas enunciações são 
compostas por compartilhamento de memes que viralizaram na rede social, 
resultados de testes, entre outras enunciações próprias das dos perfis de 
pessoas físicas. As formas das quais se utiliza o Enunciador 1 para mediar 
a cenografia, portanto, o distingue de um ethos melancólico, marcado pela 
dor e pela solidão, que nos remete a um cemitério ordinário, a imagem, 
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culturalmente, assentada acerca dos cemitérios e da morte, de uma 
maneira em geral. Observamos, desse modo, que a cenografia apresentada 
na página institucional do Enunciador 1 é validada por enunciações que 
tratam da morte – tabu na nossa cultura, como um tema qualquer, que 
paradoxalmente faz parte da vida.

Na Figura 2, ao fazer alusão ao dia de finados, o Enunciador 1 enfatiza o 
dia como o de homenagem a quem está vivo na memória, fazendo menção 
aos que morreram, sem, contudo, utilizar o vocábulo morte. Nota-se que 
a porção da enunciação “hoje é dia de homenagear quem está vivo” está 
em caixa alta, com tamanho da fonte maior e em cor mais viva, enquanto 
que a porção da enunciação, que nos remeteria diretamente à data de 
comemoração dos mortos (“na lembrança” e “2/11 – dia de finados”) se 
aparecesse com a mesma configuração da parte enunciativa inicial, está 
com fonte em tamanho menor e em cor suave.

Assim, em uma passada de olhos não muito atenta sobre a Figura 2, 
teríamos a impressão de que o enunciado termina no vocábulo vivo, o que 
configura o modus operandi da cenografia criada por esse enunciador que 
deixa a ideia negativa de morte para um segundo plano em suas enunciações.

Notando o número de curtidas que ocorreram nessa publicação 
(1,2 mil até 05 de novembro de 2016), concluímos que a adesão dos 
coenunciadores foi mais significativa, se compararmos a ocorrida com a 
publicação realizada com o mesmo fim – homenagem aos finados – na 
página Parque das Acácias, que teve apenas 58, embora o vídeo tenha sido 
visualizado 4,1 mil vezes (Figura 3). Acerca das visualizações, é necessário 
que nos atentemos para o fato de que somente vídeos apresentam tal 
contagem, bem como o seu respectivo número não deve ser considerado 
como adesão, já que os coenunciadores não se manifestaram por meio 
dos atos de linguagem curtir, compartilharoucomentar, utilizados pelos 
sujeitos que participam do dialogismo interacional no Facebook.
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Assim, o Enunciador 1 utiliza uma série de recursos para promover 
um ethos mais clean, de forma desarticulada da ideia de morte em uma 
acepção mais fúnebre e melancólica. Além de enunciações relacionadas 
a ações praticadas no Facebook pelos usuários dessa rede social, como 
compartilhar memes e participar dos testes que são disponibilizados para 
os usuários, o enunciador apresenta opções de utilização do espaço físico 
do cemitério para outras atividades totalmente separadas do seu fim 
imediato como meditação e prática de corrida.

Seguindo, agora, para o estudo da página institucional do Parque das 
Acácias, doravante, Enunciador 2, veremos que, ao contrário do ethos 
construído pelas enunciações do Enunciador 1, suas publicações colaboraram 
para a construção de um ethos comum ao dos cemitérios em geral.

O ethos dito criado a partir das enunciações contidas na seção sobre da 
página do Facebook do Enunciador 2 colaboram para a construção de uma 
dimensão física (corporalidade) correspondente a de uma empresa que 
oferece um ambiente agradável e dotado de uma infraestrutura completa 
para bem atender seus clientes, e de uma dimensão psicológica (caráter) 
de uma empresa sólida, confiável e também preocupada com o meio 
ambiente devido às informações que traz na referida seção7.

Também preocupado em construir uma imagem de empresa engajada 
nas campanhas preventivas contra o câncer de próstata, o Enunciador 
2 publicou em sua timeline, como foto da capa, a Figura 4, com tom de 
seriedade próprio do tema.

Na enunciação apresentada nessa figura, é evocado o discurso de 
campanha publicitária, com uma cenografia em que o coenunciador se 
esbarra com o compromisso, com a responsabilidade de cuidar de si como 
“um ato de amor” (Figura 4), que reporta o coenunciador à sua família, no 
sentido de dizer que “se você ama a sua família, você cuida de si”. Portanto 

7 Ethos dito do Enunciador 2 disponível em: https://www.facebook.com/pg/
parquedasacaciasoficial/about/ -  Acesso em 11 nov. 2016.
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o ethos dito é confirmado pelo ethos discursivo ou mostrado, isso porque 
a seriedade permeia as cenas de enunciação a todo momento, até mesmo, 
nas publicações da timeline.

Contribuindo para a construção de um ethos sério, o Enunciador 2 se 
utiliza também do discurso de autoajuda constantemente presente em suas 
publicações, sendo que, de uma maneira geral, a morte é ocultada de suas 
enunciações, no entanto, quanto trata do tema de forma explícita sempre 
o faz empregando o tom melancólico como o que somos socialmente 
condicionados a tratar do assunto.

Considerando que as páginas institucionais analisadas são pessoas 
jurídicas de direito privado (art. 44, Código Civil) com fins lucrativos, já que 
praticam o comércio, é previsível que seu objetivo publicitário seja a venda 
de seu produto. Assim, no tocante ao enfoque de mercado, o Enunciador 2, 
apesar da presença, por exemplo, do discurso de autoajuda e do discurso 
que valoriza a importância da saúde, da preservação da vida, da família, 
dos amigos, explicita o seu intuito mercadológico com enunciações em que 
se apresenta explicitamente como produto8.

O Enunciador 1, por outro lado, ao apresentar o seu produto, 
desenvolve uma cenografia distinta da do Enunciador 2 e se utiliza 
de uma enunciação fora da cena genérica (propaganda publicitária 
de venda), apropriando-se de uma forma de comunicação com o 
coenunciador sobre um tema indesejado a qual desloca esse produto 
da condição de objeto de consumo, passando a promovê-lo como 
protagonista da cena enunciativa9.

8 Exemplo de enunciação em que o Enunciador 2 se apresenta como produto de 
mercado de forma explícita: https://www.facebook.com/parquedasacaciasoficial/photos/a.
299350750253858.1073741828.298585280330405/534661363389461/?type=3&theater – 
Acesso em 10/11/2016.
9  Exemplo de como o Enunciador 1 oferece o seu produto: https://www.facebook.
com/cemijardimdaressurreicao/photos/a.586323488130934.1073741828.5857664348533
06/1051972371566041/?type=3&theater - Acesso em 12/11/2016.
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4. PROPOSTA DE PRODUÇÃO DE TEXTO EM UMA TURMA DO 
1º ANO DO ENSINO MÉDIO

A fim de motivar os alunos do Ensino Médio para uma atividade 
de produção textual, propomos que o professor apresente para a turma 
publicações de duas ou mais páginas do Facebook que, embora tratem 
de um mesmo tema, apresentam cenografias distintas, como fazem os 
enunciadores que compõem o corpus desta pesquisa. O objetivo da 
atividade10 é, além do desenvolvimento da competência escrita, aprimorar 
a capacidade criativa e a criticidade dos alunos, fazendo-os perceber que as 
pessoas e as empresas, que criam um perfil ou uma página no Facebook ou em 
qualquer outra rede social, fazem o uso de recursos linguísticos e discursivos 
que nos permitem, como coenunciadores, a construção da sua imagem.

Selecionadas as enunciações, o professor deverá lê-las e analisá-
las com os alunos, fazendo-os perceber a diferença discursiva entre as 
páginas escolhidas, sem necessariamente fazer uma abordagem teórica 
como foi operada nesta pesquisa. O intuito, na atividade, é somente que 
eles percebam que os indivíduos podem construir uma corporalidade 
(dimensão física do ethos) e um caráter (dimensão psicológica do ethos) 
de maneiras distintas dependendo do modo como fazem uso da língua 
portuguesa. Após a análise e a demonstração citadas, o professor solicitará 
dos alunos a produção textual do gênero propaganda publicitária de um 
produto, cujos ethos e cenografia devam acompanhar a informalidade 
própria das redes sociais.

Produzidos os textos pelos alunos, o professor deverá escolher alguns 
trabalhos, para que eles percebam como os ethé foram construídos e quais 
cenografias utilizaram. Os resultados esperados a partir dessa atividade são, 
como já dito, além do desenvolvimento da capacidade escrita; a compreensão 
de que o uso da língua apresenta artifícios que colaboram para a construção 
de uma imagem, assim, o mercado se utiliza de estratégias linguísticas e 
10  Esquema da sequência didática no Anexo II.



Língua e Linguagem na EaD: pesquisas possíveis (CLELP)

77

discursivas para nos convencer e para estimular o nosso consumo; bem 
como se espera que os alunos percebam que, partindo de suas próprias 
enunciações nas redes sociais, os coenunciadores – seus seguidores – criam 
uma imagem deles enquanto enunciadores, daí a necessidade de se atentar 
para o modo como eles fazem uso desse recurso na Internet.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise das páginas Cemitério  Jardim  da  Ressurreição e 
Parque  das  Acácias, percebermos que o Enunciador 1, usando de uma 
cenografia própria da de um usuário comum de rede social que participa 
e publica resultado de testes, que coopera com campanhas em voga, que 
acompanha as tendências das redes sociais publicando memes, promove 
seu produto indiretamente e constrói um ethos cujo fiador é um indivíduo 
divertido, irônico e trata um assunto como a morte de uma forma bem-
humorada, sem, contudo, ser desrespeitoso. O Enunciador 2, por outro 
lado, usa uma cenografia própria da propaganda publicitária. Muito 
embora trate de assuntos diversos que colaboram para a construção de 
um fiador cujo ethos é sério, sólido e engajado, oferece sua mercadoria de 
forma explícita, mas respeitosa também. Como se vê, são formas distintas 
de se mostrar, que, consequentemente, fazem surtir efeitos diferentes 
entre os seus coenunciadores, pelo menos no Facebook, espaço em que 
se limita esta pesquisa.

Observando a seção curtidas das páginas de ambos enunciadores, 
notamos a diferença dos efeitos gerados nos coenunciadores. Em 12 
de novembro de 2016, o total de curtidas na página do Enunciador 1 
foi 45.982, enquanto que na do Enunciador 2 foi 2.442. O mesmo se 
dá quando analisamos individualmente publicações da timeline e fotos 
da capa11.

11  Por exemplo: dados das fotos das capas dos enunciadores referentes à campanha 
Novembro Azul: 2 mil curtidas para o Enunciador 1, em 05 de novembro de 2016; e 4 curtidas 
para o Enunciador 2, em 11 de novembro de 2016.
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Diante de tais dados, depreendemos que o Enunciador 1 consegue 
obter maior adesão dos internautas com conta no Facebook que o 
Enunciador 2. Levando em consideração que o produto comercializado 
pelos enunciadores é o mesmo, bem como o fato de que ambos se 
utilizam do mesmo suporte (a interface do Facebook), são os elementos 
discursivos utilizados nas publicações que constituem o diferencial entre 
os enunciadores.

O presente estudo, assim, constitui um ponto de partida para uma leitura 
analítica dos enunciados que circulam em diversos suportes, sobretudo, no 
Facebook, a qual, conjugada à proposta de produção textual, possibilita a 
alunos da educação básica criticidade para, enquanto coenunciadores de 
páginas institucionais criadas no Facebook, perceberem o funcionamento 
dos elementos discursivo-enunciativos na construção das materialidades 
na e da web.

REFERÊNCIAS

BARONAS, R. L. Da panaforização à metaforização: o caso de uma pequena frase 
sem eira nem beira textual. Revista da Abralin, v. 12, n. 2, 2013, p. 219-248. In 
http://revistas.ufpr.br/abralin/article/view/38249 - Acesso em 10/10/2016.

MAINGUENEAU, D. Análise de textos de comunicação. São Paulo: Cortez, 2004.

______. A propósito do ethos. Ethos discursivo. São Paulo: Contexto, 2008, 
p. 11-29. In http://www.martinsfontespaulista.com.br/anexos/produtos/
capitulos/509327.pdf - Acesso em 10/out/ 2016.

______. Ethos e apresentação de si nos sites de relacionamento. In: ______.
Doze  conceitos  em análise  do  discurso. São Paulo: Parábola Editorial, 2010, p. 
79-98.

MARQUES, A. Arrogância e construção do ethos no discurso político português. 
III  Simpósio  Internacional  Sobre  Análise  do  Discurso, 2008, p. 1-10. In http://
repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/27048 - Acesso em 16/10/2016.



Língua e Linguagem na EaD: pesquisas possíveis (CLELP)

79

MUNIZ, P. H. O estudo da morte e suas representações socioculturais, simbólicas 
e espaciais. Revista  Varia  Scientia, v. 06, n. 12, 2006, p. 159-169.In http://e-
revista.unioeste.br/index.php/variascientia/article/viewArticle/1520- Acesso 
em 14/11/2016.

NASCIMENTO, J. V. & FERREIRA, A. Mimotopia e cenografia no discurso publicitário 
de empresas de seguro de vida e de assistência funerária. Calidoscópio, v. 14, 
n. 2, 2016, p. 257-264. Disponível em: http://revistas.unisinos.br/index.php/
calidoscopio/article/view/cld.2016.142.08 - Acesso em 09/11/2016.

Cristina Rothier Duarte 
Mestranda em Letras (UFPB). Contato: cristinarothier@hotmail.com. 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.
do?metodo=apresentar&id=K4202282H6

Francisco Vieira dos Santos 
Doutor em Linguística (UFPB, 2016). Contato: francisco.vieiras@
ufersa.edu.br. 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.
do?metodo=apresentar&id=K4476534Z1

ANEXO I

Figura 1 – Foto da capa do mês de novembro/2016 do Enunciador 1
Fonte: https://www.facebook.com/cemijardimdaressurreicao/photos/a.585766508186
632.1073741826.585766434853306/1112615005501777/?type=1&theater-. Acesso em 

05/11/2016
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Figura 2 - Publicação na timeline do Enunciador 1
Fonte: https://www.facebook.com/cemijardimdaressurreicao/photos/a.586323488130
934.1073741828.585766434853306/1113155412114403/?type=3&theater - Acesso em 

05/11/2016

Figura 3 - Publicação na timeline do Enunciador 2
Fonte: https://www.facebook.com/parquedasacaciasoficial/videos/

vb.298585280330405/563206837201580/?type=2&theater - Acesso em 05/11/2016
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Figura 4 - Foto da capa do mês de novembro/2016 do Enunciador 2
Fonte: https://www.facebook.com/parquedasacaciasoficial/photos/a.298585376997062.107
3741827.298585280330405/566780423510888/?type=1&theater - Acesso em 11/11/2016

ANEXO II

Esquema 1 - Sequência didática para atividade de produção textual
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O USO DO JORNAL COMO FERRAMENTA 
PEDAGÓGICA DE AUXÍLIO À AQUISIÇÃO DE 

LEITURA E PRODUÇÃO ESCRITA

Marília Gerlane Guimarães da Silva (UFPB)
Coautora Larissa Meira de Vasconcelos (UFPB)

RESUMO
Diante da sociedade atual, faz-se de extrema importância desenvolver, por 
meio da educação, leitores assíduos, pensantes, críticos, capazes de discutir 
a realidade social a qual estamos inseridos. No entanto, ainda existem no 
interior de muitas instituições educacionais, dificuldades em fazer da leitura 
uma ação significativa e prazerosa em que os textos estejam de acordo com a 
realidade dos discentes. É necessário que haja um incentivo no trabalho com 
a leitura, através de recursos que ampliem o gosto e a vontade de ler. O jornal, 
nesse contexto, torna-se um importante recurso didático para se trabalhar de 
forma pedagógica, uma vez que contribui no desenvolvimento do processo de 
ensino e aprendizagem da leitura e escrita.  Assim, o presente trabalho trouxe 
como abordagem temática o uso do jornal como ferramenta pedagógica de 
auxílio à aquisição de leitura e produção escrita, retratando o Projeto Jornal 
Escola como estratégia pedagógica de incentivo e valorização da produção 
escrita dos alunos cujo objetivo é mostrar a relevância de se trabalhar a leitura 
de forma significativa, destacando o jornal e sua importância como recurso de 
ensino que faz parte da realidade social do aluno, bem como analisar como 
o Projeto Jornal Escola, enquanto recurso didático-pedagógico pode ser um 
instrumento de desenvolvimento da leitura e de produção escrita. O referido 
estudo tem como referencial teórico os estudos de Cavalcanti (1999), Freinet 
(1996), Freire (1989), Kleiman (1995), Leffa (1996), entre outros, ambos 
evidenciando o trabalho com a leitura e o jornal na escola, cuja abordagem 
metodológica, caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica.
PALAVRAS-CHAVE
Jornal; Leitura; Ensino-aprendizagem.
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ABSTRACT
In face of the current society, it is extremely important, through education, 
to develop habitual, thoughtful, and critical readers, who are able to 
discuss the social reality in which they are involved. However, within many 
educational institutions, there are difficulties in making reading a meaningful 
and enjoyable action in which the texts are according to students’ reality. 
There is a need to incentivize reading works through sources that increase 
their taste and desire for reading. The newspaper, in this context, becomes 
an important didactic source for working in a pedagogical way once it 
contributes to the development of the teaching and learning process of 
reading and writing. Therefore, this present work, brought as a thematic 
approach through the use of the newspaper as a pedagogical tool to help 
the acquisition of reading and written production, depicts the Project 
Newspaper in School as a pedagogical strategy for encouraging and valuing 
students’ written production. Whose objective is to show the relevance of 
working on reading in a meaningful way, highlighting the newspaper and 
its importance as a teaching resource that makes presence on student’s 
social reality, as well as analyzing how the Project Newspaper in School, 
as a didactic-pedagogical resource, may be a development tool for reading 
and written production. The theoretical reference of this study is Cavalcanti 
(1999), Freinet (1996), Freire (1989), Kleiman (1995), Leffa (1996), among 
others, evidencing the use of reading and the newspaper in school, whose 
methodological approach has features as a bibliographic research.
KEY-WORDS
Newspaper; Reading; Teaching-learning.

1. INTRODUÇÃO

Numa perspectiva de busca por recursos pedagógicos que possibilitam 
uma leitura prazerosa e envolva variados gêneros textuais no processo de 
ensino-aprendizagem, o propósito deste trabalho é mostrar que a leitura 
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na escola é um processo abrangente e dinâmico, que não se reduz apenas 
a textos fragmentados de livros didáticos. Diante disso, o jornal torna-se 
um importante recurso didático para se trabalhar de forma pedagógica, já 
que é um meio que aborda assuntos que permitem uma reflexão sobre as 
diferentes situações sociais e culturais proporcionando ao aluno inúmeras 
formas de compreender o mundo.

O jornal é um meio aberto, uma vez que todos têm acesso à variedade de 
informações nele veiculadas. É o material de leitura mais acessível às pessoas.

O jornal é também uma fonte primária de informação, 
espelha muitos valores e se torna um instrumento 
importante para o leitor se situar e se inserir na vida 
social e profissional. Como apresenta um conjunto dos 
mais variados conteúdos, preenche plenamente seu 
papel de objeto de comunicação. (FARIA, 1996, p. 11)

O jornal aproxima o educando dos assuntos do momento. Os 
gêneros trabalhados nele como as fotografias, charges, quadrinhos, 
propagandas, dentre outros, proporcionam o enriquecimento do ensino-
aprendizagem com a leitura e escrita na escola. No entanto, em muitas 
instituições educacionais ainda se percebe nos educandos a dificuldade 
de ler de forma significativa, bem como na forma de se expressar e 
escrever coerentemente. Esta questão pode provocar várias barreiras 
no crescimento intelectual deste aluno, comprometendo sua construção 
de conhecimento em todas as disciplinas e até mesmo para o exercício 
da cidadania.

Tais problemas firmam cada vez mais a necessidade de criar 
mecanismos que possibilitem às pessoas diferentes leituras de mundo, pois 
se acredita que ler é e deve ser uma habilidade que a pessoa desenvolve 
continuamente. A leitura é um desafio que deve ser superado, no que diz 
respeito ao pensamento ativo e à compreensão. 
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Sendo assim, este artigo tem como objetivo mostrar a relevância de 
se trabalhar a leitura de forma significativa, destacando o jornal e sua 
importância como recurso de ensino que faz parte da realidade social 
do aluno, bem como analisar como o Projeto Jornal Escola, enquanto 
recurso didático-pedagógico em sala de aula pode ser um instrumento de 
desenvolvimento da leitura e de produção escrita.

O presente trabalho tem como referencial teórico os estudos de 
Cavalcanti (1999), Freinet (1996), Freire (1989), Kleiman (1995), Leffa 
(1996), entre outros, ambos evidenciando o trabalho com a leitura e o 
jornal na escola. Cuja abordagem metodológica, caracteriza-se como 
uma pesquisa bibliográfica. Espera-se com esta pesquisa, possibilitar aos 
educadores, a compreensão sobre suas responsabilidades na formação de 
leitores e cidadãos. 

2. REFLEXÕES ACERCA DA PRODUÇÃO DA LEITURA NA ESCOLA

A leitura está relacionada com a decifração dos códigos linguísticos e 
sua aprendizagem, bem como representada por meio da escrita, do som, 
da arte, dos cheiros, enfim dos mais variados signos. Cada leitor tem uma 
experiência própria, tornando a leitura única, incapaz de se repetir, e este 
é o grande encanto desse ato.

Através desse ato conseguimos o total domínio da palavra, 
esquematizando ideias e conhecimentos, possibilitando entender o 
mundo em que vivemos, transformando-nos e abrindo nossas mentes 
para o desconhecido. É a partir deste, que podemos voltar ao passado 
e resgatar lembranças especiais para nós e que fazem parte da nossa 
cultura. Cultura esta que tem como finalidade a formação de cidadãos 
críticos e conscientes de seus atos. 

A mesma não se restringe apenas em um ato solitário muito menos em 
atividades individuais,o leitor é sempre parte de um grupo social. Portanto, 
passará para esse grupo elementos de sua leitura e vivências vindas do 
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social, de sua experiência prévia e individual do mundo e da vida, ou seja, 
é importante saber que o ato de ler também faz parte de um contexto 
pessoal, no qual é preciso valorizar essa atividade para poder ir além, saber 
dialogar e expor ideias. Ler é se aventurar, é ver o mundo com outros olhos, 
é ter a impressão que o mundo está ao nosso alcance, e que não só nos faz 
compreender, como também aprender a conviver melhor.

Martins (2004) nos mostra de uma maneira bem objetiva que o ato de 
ler é uma conquista de autonomia, que permite a ampliação dos nossos 
horizontes e não apenas um aprendizado qualquer. Uma vez lendo, o 
leitor passa a entender melhor o seu universo, rompendo, portanto, as 
barreiras, deixando a passividade de lado, encarando melhor a realidade 
em que estamos inseridos.

Através da prática da leitura, o leitor dá significados ao texto e isso não 
significa que não tenha sentido, mas aliado à vivência do leitor ampliará 
ainda mais a sua compreensão. A necessidade de reconhecer a palavra 
escrita, desvendar caracteres e números faz com que o leitor passe a olhar, 
a questionar, a procurar decifrar o desconhecido, uma vez que a leitura é 
despertada e o acompanha pelo resto da vida.

Os estudos sobre leitura a definem, ora como processo de decodificação 
de letras, palavras e sentenças do texto, ora voltada para uma concepção 
sociointeracionista e discursiva. Para Leffa (1996), a leitura consiste em 
um processo das diversas formas de se representar a realidade. Portanto, 
ler é reconhecer o mundo em que se está inserido e cada um tem seu 
modo de ler. De acordo com a autora, a leitura pode ser definida sob 
duas perspectivas: na primeira, significa extrair significado do texto, e, na 
segunda, é atribuir-lhe significado.

Ler procurando encontrar o significado do texto está associado ao 
fato de retirar deste o significado, que é o objetivo central da construção 
escrita. Assim, não se pode adivinhar o que está escrito, porque o sentido 
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da leitura, nessa visão, é um processo exato de compreensão em que são 
evitadas aproximações. “Leitura é um processor linear que se desenvolve 
palavra, o significado é extraído vai se acumulando à medida que essas 
palavras vão sendo processadas” (LEFFA, 1996, p. 12).

Ler é atribuir significados ao texto, interpretar o que está lendo, levando 
em consideração as vivências do leitor. A compreensão do texto não está na 
mensagem veiculada, mas na série de acontecimentos que ele desencadeia 
na mente do leitor. Nesse caso, incentiva-se a adivinhação de palavras e 
levantam-se hipóteses das palavras desconhecidas. Trata-se, pois de 
um processo descendente, em que o texto desce ao leitor. Vale salientar 
que essa concepção de leitura traz problemas como a interpretação das 
redundâncias e as lacunas deixadas pelos escritores. Então, o problema 
principal está nas interpretações distintas de cada leitor.

Entender os aspectos cognitivos de leitura é importante para se 
evitarem práticas pedagógicas que inibem o desenvolvimento de estratégias 
adequadas para processar e compreender o texto. Os aspectos cognitivos 
analisam o processamento do objeto que começa pelos olhos e permite 
a percepção do que está escrito. Depois, passa para uma memória de 
trabalho que se organiza em unidades significativas e assimila os elementos 
relevantes do texto.

O processo de leitura também é sequencial e hierárquico, 
mas nesse caso, descendente: a partir das hipóteses e 
das antecipações prévias, o texto é processado para sua 
verificação. As propostas de ensino geradas por esse 
modelo enfatizam o reconhecimento global das palavras, 
em detrimento das habilidades de decodificação que, nas 
concepções mais radicais, são consideradas perniciosas 
para uma leitura eficaz. (PEREIRA, 2011, p. 77). 

É viável destacar a crítica de Leffa (1999) sobre os modelos de leitura. O 
ascendente é devido a sua ênfase no processo linear da leitura, a defesa da 
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intermediação do sistema fonológico da língua para acesso ao significado 
e à valorização das habilidades de baixo nível, como reconhecimento de 
letras e de palavras. No que concerne ao modelo descendente, é pelo fato 
de o leitor ser visto como conhecedor absoluto da construção do significado 
e de ter o poder de atribuir o sentido que lhe aprouve e o fato de não haver 
significado certo ou errado, mas apenas o significado do leitor.

É nesse contexto que surge outra perspectiva de leitura, a interativa, 
que trata a atividade como um processo interacional entre leitor, texto e 
autor. Esse novo modelo não enfatiza o texto, nem o leitor e considera 
que, no processo de acesso ao seu sentido, há uma interação dos diversos 
níveis de conhecimento do sujeito, que vai da decifração de sinais gráficos 
ao conhecimento de mundo.

De acordo com as considerações de Koch e Elias (2006), a interação 
ocorre no texto quando o leitor com seu conhecimento de mundo 
interage com o autor, em um processo de leitura dinâmico e ativo, e não 
de passividade. “O texto não é apenas um conjunto de palavras cujos 
significados devem ser extraídos um por um para, cumulativamente, 
chegar à sua mensagem” (KLEIMAN, 1995, p. 18).

Em consonância com Antunes (2003), que retrata o processo de leitura, 
Kleiman (1992) afirma que, na leitura, a interação é a distância entre o 
leitor e o autor via texto, pois o leitor é construtor, e não um mero receptor 
de significados. Por meio da leitura, estabelece-se uma relação entre leitor 
e autor, que tem sido definida como responsabilidade mútua, porquanto 
ambos têm a zelar para que os pontos de contato sejam mantidos, apesar 
das divergências vigentes em opiniões e objetivos. 

Assim, ler não é extrair informações, decodificar palavras, mas uma 
atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e 
verificação, sem as quais não é possível formar um leitor proficiente. “É o 
uso desses procedimentos que possibilita controlar o que vai sendo lido, 
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toar decisões diante de dificuldades de compreensão, avançar na busca de 
esclarecimento e validar, no texto, suposições” (BRASIL, 1998, p. 69-70).

Atualmente, a escola pública enfrenta diversos entraves em relação 
ao processo de aprendizagem da leitura e os alunos estão com muita 
dificuldade de se alfabetizar. Os desafios são imensos em relação à língua 
escrita. Podemos exemplificar com os altos índices de analfabetismo, pois, 
na escola, não se vê sentido em ler e escrever.

Segundo a matéria do G1 publicada em 13/11/2015 no caderno 
de Educação, a taxa de analfabetismo entre brasileiros com 15 anos ou 
mais em 2014, foi estimada em 8,3% (13,2 milhões de pessoas), segundo 
a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No ano de 2013, esse 
indicador havia sido de 8,5% (13,3 milhões). O número de analfabetos 
é maior do que a população inteira da cidade de São Paulo, cerca de 12 
milhões de pessoas, segundo estimativa do IBGE.

Ainda segundo a matéria, de acordo com a PNAD, essa taxa de 
analfabetismo vem diminuindo ao longo dos últimos anos no país. 
Entre 2001 e 2014, os pesquisadores observaram uma redução de 4,3 
pontos percentuais, o que corresponde a uma redução de 2,5 milhões 
de analfabetos.

De acordo com o texto, os dados verificados especificamente no ano 
de 2014 ainda estão distantes das metas do Plano Nacional de Educação 
(PNE), que prevê reduzir para 6,5% a taxa de analfabetismo da população 
maior de 15 anos até 2015 e erradicá-la em até dez anos; e, no mesmo 
período, reduzir a taxa de analfabetismo funcional pela metade, este que é 
um dos níveis atribuídos à alfabetização. 

Segundo Perez (2016),essa classificação se remete a indivíduos que, 
embora saibam reconhecer letras e números, não conseguem compreender 
textos simples, bem como realizar operações matemáticas mais elaboradas. 
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No Brasil, conforme pesquisa feita pelo Instituto Pró-Livro, 50% dos 
entrevistados declararam não ler livros por não conseguirem compreender 
seu conteúdo, embora sejam tecnicamente alfabetizados.

Freire (1989), afirma que ninguém educa ninguém, como tampouco 
ninguém se educa a si mesmo; os homens se educam em comunhão, 
mediatizados pelo mundo. O conhecimento da língua não é suficiente para 
se efetivar a leitura, é preciso de algo mais. É necessário adquiri-la, a partir 
de situações comuns que acontecem em nosso dia a dia, ou seja, devemos 
nos abrir para compreender não só o mundo da leitura, mas também o 
mundo em que vivemos, pois sem o encontro destes dois elementos o 
processo de leitura nunca estará completo, uma vez que o verdadeiro leitor 
nunca é passivo diante do texto, ao contrário, ele é o responsável direto 
dos sentidos que imprime a esse texto.

3. O JORNAL COMO AMBIENTE DE APRENDIZAGEM NA 
PRODUÇÃO DA LEITURA E DA ESCRITA

Atualmente o interesse pelo jornal como recurso nas escolas, parece ter 
crescido, haja vista o aumento do número de pesquisas e de experiências 
de produção de jornais escolares que evidenciam o ensino-aprendizagem.

Devido à preocupação com a formação do leitor, os sistemas escolares 
estão incluindo em seus currículos a leitura de jornais, já que a educação 
e a comunicação são inseparáveis e indispensáveis no processo de ensino-
aprendizagem da leitura e da escrita, porque não têm um fim em si mesmas, 
e como instrumentos de humanização, uma precisa da outra.

Cavalcanti (1999) remete-se ao leitor como sujeito que lê além do livro. 
É nesse contexto que entra em jogo as experiências vivenciadas, ou seja, a 
formação do indivíduo leitor, deve estar aberta à realidade da sala de aula.

O dilema dos professores é motivar os alunos a serem sujeitos leitores, 
mas essa tarefa é difícil porque, na maioria das vezes, os educandos não 
tiveram experiências motivadoras no tocante ao ato de ler. Assim, não 
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basta dizer que ler é bom, é preciso provar e mostrar a leitura como 
uma ação prazerosa, apresentar uma leitura provocadora, que percorra 
caminhos de histórias condizentes com a conjuntura onde os alunos 
vivem, ou seja, é preciso ler e saber por que se está lendo, é ver utilidade 
no que se vê nos textos.

O trabalho com a interdisciplinaridade possibilitada pelo uso do jornal 
torna as aulas mais provocadoras. A discussão traz uma nova concepção e 
visão do que ocorre no mundo. É viável destacar o jornal como facilitador 
na formação da cidadania. Para concretizar essa tarefa, é preciso interagir 
com a comunidade e fazer parte de sua história e de sua cultura.

O jornal não traz apenas uma visão do passado e de situações hipotéticas, 
mas também da vida cotidiana que se transforma a cada momento. Assim, 
é imprescindível que se imagine a mensagem jornalística como produção 
da palavra, pertencente a uma cadeia de significante e significação, que 
possibilita uma visão pluralista do mundo que nos cerca.

Tudo é leitura, tudo passa pela percepção e 
compreensão. Assim quando trabalhamos com o 
jornal em sala, utilizando-o como recurso gerador e 
provocador do conhecimento, estamos assumindo uma 
postura efetivamente dinâmica, dando possibilidade 
ao educando de interagir com seu momento histórico-
social (CAVALCANTI, 1999, p. 33).

É sem dúvida, necessário ampliar a prática da leitura a outras fontes de 
informação, pois vivemos num constante avanço das novas tecnologias da 
informação e comunicação, ou seja, ampliou a velocidade da disseminação 
do conhecimento. Nos dias atuais, para que as pessoas possam estar 
inseridas aos novos padrões exigidos pela sociedade, é indispensável a 
leitura para domínio de conceitos e interações, para que possam intervir 
na sua realidade.
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Na nova conjuntura a figura do homem atual está pautada na 
interpretação crítica, capaz de ter uma sensibilidade para leitura crítica e 
voltada para a diversificação textual. “Se pensarmos no ato de ler como 
um processo de humanização aberto às novas perspectivas de apreensão 
do conhecimento, estamos atribuindo à leitura o seu real significado, que 
é o de produzir reflexão” (CAVALCANTI, 1999). Então, bem trabalhado, o 
jornal pode ser um rico material para contextualizar o currículo escolar, 
pois ele é um informador do cotidiano e de opinião e traz o campo 
comunitário para a sala de aula, realizando uma integração entre a escola 
e a comunidade. Assim, formaremos pessoas capazes de conviver com o 
mundo moderno e entendê-lo.

O uso do jornal escolar tanto pode ser uma estratégia de divulgação 
da expressão dos alunos, resultar de processos de ensino e aprendizagem 
libertadores, servir de entendimentos das dimensões comunitárias, 
como também ser uma forma reprodutora de aprendizagem bancária e 
um mero meio de marketing escolar. Tudo isso depende de quem está à 
frente e do planejamento da proposta, assim, o impacto do jornal depende 
da coerência pedagógica com que for conduzido.O jornal escolar é uma 
tradição oriunda do pensamento de Freinet (1996). No início do século XX, 
a proposta desse pensador era de inserir o jornal escolar numa pedagogia 
ativa, articulada à ideia de aproximar a escola da vida e dos interesses dos 
alunos, ou seja, o jornal escolar é uma experiência de vida para o aluno, 
que se mobiliza para comunicar.

É viável diferenciar jornal institucional, estudantil e escolar. O 
primeiro destina-se à comunicação oficial da escola e da direção, 
editados e organizados por profissionais; o segundo constitui a categoria 
de comunicação-educação e a pedagogia do protagonismo juvenil, 
formados por grêmios estudantis; o terceiro é diferente, pois faz parte 
do projeto político-pedagógico da escola, respeitando e valorizando a 
escrita e a forma de expressão dos alunos. Nesse caso, o jornal pode 
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nem trazer textos jornalísticos, pois os alunos e os professores é que 
escolhem o que será publicado.

Freinet (1996) chamava a atenção para a questão de que não se 
deixasse o jornal escolar comum ao comercial, porque a pauta nunca 
será tão diversificada, os textos nunca estarão tão bem escritos, nem 
terão a mesma abordagem, a diagramação jamais será tão profissional e a 
impressão não terá a mesma qualidade dos demais, porque:

Os nossos jornais não são imitações nem substitutos 
de jornais adultos. São uma produção original que 
tem a partir de agora as suas normas e as suas leis, 
que tem, é certo, as usas imperfeições, mas que 
apresenta também a vantagem histórica de abrir uma 
nova via de conhecimento da criança e da prática 
pedagógica de que o futuro mostrará a fecundidade 
(FREINET, 1996, p. 1).

A principal referência para o trabalho com o jornal escolar é o educador 
Freinet (1974), com quem a proposta ganha amplitude e passa a ser 
peça fundamental de um pensamento pedagógico que tem como base a 
exaltação da livre expressão da criança e do adolescente.

O jornal escolar é suporte de uma experiência de vida do aluno, que 
é estimulado a se comunicar socialmente, ou seja, a fazer uso social da 
escrita. Cada produção para o jornal é uma obra pessoal e coletiva ao 
mesmo tempo, uma construção que contribui para o aluno ter autonomia 
como escritor. Aqui não há certo ou errado, mas uma valorização do ato de 
escrever sua escrita e aprendendo sem repreensões.

O jornal é um ótimo recurso didático para a produção escrita e para a 
formação leitora dos nossos alunos que, com essa prática, vão adquirindo 
a maturidade leitora e escritora, uma estratégia centrada na expressão do 
estudante e na produção de obras. 
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Freinet (1976), elenca três vantagens com o uso do jornal: a pedagógica, 
que implica uma motivação para a criança escrever. Ela sente necessidade 
de escrever, porque sabe que seu texto será escolhido para ser publicado 
no jornal, e isso a impulsiona a expandir seus pensamentos. Assim, escrever 
é algo espontâneo e sem o formalismo gramatical. A regra aqui é só colocar 
no papel os pensamentos e as vivências. O autor também diz que o jornal 
escolar é um inquérito permanente, que nos coloca à escuta do mundo, 
e uma janela ampla, aberta sobre o trabalho e a vida. Essa motivação 
de trabalho com o jornal é porque as crianças gostam de escrever o que 
lhes interessa, o que parece real e tem utilidade. É como se as letras e as 
palavras tivessem forma, sentido, e não, uma coisa fictícia, sem relação 
com a realidade. É isso de que nossas salas de aula estão precisando, de 
ganhar vida e sentido para as nossas crianças e jovens, mas o que acontece 
é totalmente o contrário. 

Os momentos da sala de aula são fixados definitivamente por meio do 
jornal escolar que é um arquivo vivo para tal. Para o professor, assim como 
para os alunos, cada página do jornal é como um degrau na lenta escalada 
da educação e da cultura, que materializa e idealiza o esforço. Como já dizia 
Freinet (1976), o jornal escolar é uma produção de obras-primas do cotidiano, 
que passa a ter uma função educativa quando bem trabalhada e leva para a 
escola uma fórmula nova, tendo como base uma atividade social.

Sem dúvida, o jornal escolar é um recurso pedagógico de suma 
importância no processo de aquisição da escrita e no desenvolvimento 
da capacidade leitora dos alunos. Nele, os alunos produzem textos e não 
copiam pensamentos sem um nexo com a realidade. Quando se escreve 
para o jornal, o erro não é um fracasso, mas um ponto de partida para 
se atingir o que se almeja. Logo, o método do jornal escolar é a melhor 
maneira de se estudar gramática, ortografia e exercitar redação.

É bom lembrar que adotar o jornal escolar como uma nova metodologia 
para o trabalho da leitura e da escrita, não é abandonar a norma culta 
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padrão da língua, ao contrário, é uma estratégia de inovação, no tocante 
ao ensino e à aprendizagem da leitura e da escrita.

Dentre as experiências de junção entre jornal e educação, que podemos 
citar como um grande projeto social de fomento da produção de jornais 
escolares é o Programa Jornal Escolar, desenvolvido sob a coordenação 
da Comunicação e Cultura – uma Organização Não Governamental (ONG). 
Segundo dados do Portal do Jornal Escolar (PORTAL, 2009), o projeto alcança 
seis Estados da região Nordeste, atingindo 1.128 escolas: Ceará (471), Piauí 
(147), Paraíba (127), Rio Grande do Norte (85), Bahia (25), Pernambuco (3).

O Programa Jornal Escola, ao atender públicos distintos com suas 
especificidades próprias,  subdivide-se em quatro subprojetos:

• Primeiras Letras: jornais escolares publicados nos anos iniciais do 
ensino fundamental;

• Fala Escola: jornais escolares publicados nos anos finais do ensino 
fundamental;

• Clube do Jornal: jornais estudantis publicados no ensino médio;

• Jornais Juvenis Associados: promove a formação de grupos juvenis 
dispostos a produzir jornais comunitários como instrumentos de expressão 
jovem e mobilização comunitária.

O que ocorre, em experiências como essa aqui considerada, é 
que, positivamente, o jornal foi pensado como um instrumento da 
aprendizagem de leitura e escrita. Então, por que não os utilizar como um 
recurso riquíssimo nesse processo? Sim, podemos, buscando através deste 
a aquisição da leitura de modo significativo. 

O jornal é constituído de variados gêneros textuais que podem vir a 
contribuir com o processo de aquisição da leitura e escrita. Essa evidência 
contempla os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) que incentiva o 
trabalho nas escolas com os gêneros discursivos, textos indicados para 
o trabalho com a oralidade, a leitura e a escrita. Inclusive, alguns são 
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utilizados na linguagem jornalística, como: crônica, entrevista, debate, 
depoimento, notícia, editorial, artigo, carta do leitor, reportagem, charge, 
tira, entrevista e propaganda. Essa variedade de gêneros torna o jornal 
um recurso eficaz para o trabalho pedagógico, pois tais textos podem 
atrair, entreter e informar o leitor educando, além de lhes possibilitar a 
compreensão do mundo onde estão inseridos. 

O Jornal Escolar é um projeto baseado na pedagogia de Freinet, uma 
proposta voltada para contribuir com o processo de leitura e escrita das 
crianças dos anos iniciais. É por meio do jornal que tomamos conhecimento 
do que acontece no mundo, é uma estratégia de manter a escola informada 
acerca dos acontecimentos. Este é um instrumento de divulgação das 
produções pedagógicas dos educandos, que motiva o processo de leitura e 
escrita e estimula os alunos a se interessarem pelas atividades linguísticas 
desenvolvidas em sala de aula. Esse projeto publica jornais escolares com 
textos, desenhos dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental em 
sala de aula.

A meta é aprimorar a produção que as turmas já realizam, porquanto 
as crianças sentem o desejo de fazer melhor quando escrevem ou 
desenham para o jornal. Cada escola tem seu próprio jornal, que fica na 
responsabilidade da coordenadora pedagógica e da diagramadora. Em 
seguida, o jornal é enviado ao Comunicação Cultural em Fortaleza, que 
imprime e retorna com os exemplares para que a escola possa usá-los.

Os jornais têm quatro páginas e são impressos em papel jornal, 
em preto e branco. A tiragem é igual a matrícula dos anos iniciais, com 
mais exemplares extras para distribuir na comunidade. O coordenador 
participa de uma capacitação sobre a metodologia do projeto Jornal 
Escolar. Esse instrumento pedagógico trabalha com sequências didáticas 
em que o professor recebe, passo a passo, como trabalhar os principais 
gêneros textuais integrados ao jornal escolar, que são: o bilhete, o 
artigo de opinião, a propaganda, a poesia, a carta ao leitor, a história em 
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quadrinhos, a história de vida e o texto informativo, além de um material 
de apoio para as crianças.

Dessa forma, o jornal escolar é um portador de textos, e a criança 
raramente tem a oportunidade de fazer uso social da escrita. Seus textos não 
têm leitores, a não ser professores e, às vezes, a família. Nessa perspectiva, 
dar sentido social à escrita do aluno é a principal contribuição do jornal 
escolar. “Escrever para o jornal dá à criança uma percepção automática de 
participação no espaço público, com uma atitude cidadã, que resulta em 
uma participação social” (PRIMEIRAS LETRAS, 2012). 

É neste contexto que o jornal se firma como elo que possibilita e facilita 
às mediações do mundo. Porém, não cabe apenas ao sistema de educação 
visibilizar esse acesso, mas é responsável por uma grande parcela. Melo 
(2004), afirma que a escola agora é desnecessária como armazém de 
dados, mas tornou-se fundamental como usina nas quais os conhecimentos 
ganham sentido, tudo o que é possível para exercer a cidadania.O jornal 
é um instrumento complementar na educação, com a vantagem de ser 
momentâneo, atual e ter um custo mais acessível, diferentemente dos 
livros didáticos que não acompanham com a mesma velocidade os fatos 
históricos, nem as evoluções científico-tecnológica e humana. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das preocupações acerca da leitura e da escrita, o presente 
trabalho teve como tema central o uso do jornal na sala de aula e sua 
importância para o processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita. 

É preciso que o aluno seja incentivado a ler e fazer da leitura um 
instrumento de interação, formação de opinião e criticidade. E uma das 
opções é o jornal, que mostrou ser um excelente recurso de ensino e que faz 
parte da realidade social do aluno, além de sugerir ao educando inúmeras 
formas de ler, criar e se expressar com o mundo. Portanto, apresenta uma 
riqueza de assuntos que torna evidente a possibilidade de um trabalho 
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com textos interessantes para os leitores, porque tem sempre algo novo a 
dizer, com atualização de aspectos culturais das sociedades.

Estudar o jornal, como prática pedagógica, é uma forma de 
oportunizar uma reflexão sobre a formação de leitor, sua interação com 
o mundo social e cultural e as variadas formas de imprimir e expressar 
fatos. Assim, a leitura deste nos insere na nossa realidade, é um excelente 
meio de contextualizar o conhecimento. Este é um recurso didático para 
a informação atualizada, para a interdisciplinaridade, para um dinamismo 
e a criatividade em sala de aula e, o mais importante, a mídia jornalística 
auxilia o processo de formação da cidadania. O jornal é a produção da 
palavra de mundo, da significação e da representação da humanidade, 
onde a voz humana ganha lugar.

Com este estudo, podemos perceber que tudo é leitura, porque tudo 
exige compreensão. E o jornal, uma vez vivenciado no espaço escolar, estará 
justamente alavancando a compreensão e a visão crítica do aluno. Utilizar 
esse recurso em sala de aula é uma forma de provocar o conhecimento 
e de contribuir para a educação interagir com o seu momento histórico, 
cultural e social. Porém, só terá efeito pedagógico se for bem administrado 
pelo professor, ou seja, o impacto do jornal vai depender, sobretudo, da 
coerência pedagógica com que for conduzido.
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A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA INFANTIL NAS 
SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA 

FORMA DE MELHORAR A LEITURA E A ESCRITA

Mislene Marinho Cabral (UFPB)
Coautora Ercilene Azevedo Silva Pessoa (UFPB)

RESUMO 
Objetiva-se com essa pesquisa analisar a literatura infantil enquanto 
propiciadora de habilidades no que se refere a leitura e escrita. Para 
tanto baseamo-nos nas contribuições do PNAIC (Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa). Fundamenta teoricamente este estudo Lígia 
Cadematori (2006), Isabel Solé (1998), Abramovich (2008), Abdalla (1998), 
Mortatti (2004), Gadotti (2007) Freire (1988). Com base no aporte teórico, 
discute-se, no presente estudo, a relação entre literatura, leitura e escrita, 
evidenciando formas de criar, pensar e agir por meio do texto ficcional, 
nomeadamente dos contos infantis em sala de aula. Por fim, analisamos 
experiências propiciadas pelo desenvolvimento de propostas pedagógicas 
desenvolvidas sob a supervisão dos orientadores de estudo do PNAIC. 
PALAVRAS-CHAVE
Literatura Infantil; Leitura; Escrita. 

ABSTRACT
This research is aimed at analyzing children’s literature as a propitiation of 
skills in reading and writing.So we rely on the contributions of the PNAIC 
(National Pact for Literacy at the right age). It theoretically substantiates 
this study Lígia Cadematori (2006), Isabel Solé (1998), Abramovich (2008), 
Abdalla (1998), Mortatti (2004), Gadotti (2007) Freire (1988). Based on the 
theoretical contribution, it is discussed in the present study the relationship 
between literature, reading and writing, demonstrating ways of creating, 
thinking and acting through the fictional text, namely the children’s 
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tales in the classroom.Finally, we analyze experiences propitiated by the 
development of pedagogical proposals developed under the supervision of 
PNAIC study advisors.
KEYWORDS
Children literature; Reading; Written.

1. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa, intitulada A importância da Literatura Infantil nas 
séries iniciais do ensino fundamental uma forma de melhorar a leitura e a 
escrita, surgiu a partir da inquietação diante dos seguintes questionamentos: 
Como a literatura infantil pode contribuir com aprendizado do aluno? 
Qual a importância dos contos infantis no desenvolvimento do educando 
quanto a leitura e a escrita? Como podemos introduzir a literatura infantil 
na atividade escolar? Objetiva-se com a investigação proposta verificar 
como a literatura infantil pode contribuir com a alfabetização dos alunos 
nos anos iniciais do ensino fundamental, sobretudo no 2º Ano, turma cujas 
experiências foram analisadas nesse estudo. 

A literatura infantil vem ganhando espaço no âmbito escolar, onde é 
utilizada, sobretudo, como instrumento pedagógico durante o processo 
de alfabetização.  Prática questionável por determinados estudiosos que 
se dedicam a essa linha de pesquisa, os quais defendem a importância 
da leitura por fruição. No entanto, reflete-se aqui como a ficção infantil e 
juvenil podem contribuir com o letramento das crianças. 

Sabe-se que nem sempre há planejamento por parte dos educadores 
quando trabalham os textos literários, pois a leitura, por vezes, é trabalhada 
como forma de manter as crianças sob controle. Desconsidera-se assim o 
potencial da literatura, não apenas para o desenvolvimento de habilidades 
no que toca à leitura e escrita, mas também como fonte de reflexão e 
direcionamento para formação cidadã. 
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Assim torna-se importante desenvolver atividades a partir de textos 
ficcionais desde a infância para que os educandos possam descobrir o gosto 
pela leitura e despertar a imaginação, pois esse hábito pode contribuir com 
o desenvolvimento intelectual e a inserção social de sujeitos conscientes 
de seus deveres e direitos, propiciando um posicionamento crítico diante 
da realidade onde encontramo-nos inseridos. 

Assim evocamos as considerações de Cadematori (2006),  Solé (1998), 
Abramovich (2008), Abdalla (1998), Mortatti (2004), Gadotti (2007) e Freire 
(1988), com o intuito de relacionar teoria e prática, o que será possível 
através da abordagem teórica e do relato da experiência vivenciada 
no Centro Educacional de Ensino Fundamental Epaminondas Torres de 
Aquino, escola pública municipal situada na cidade de Mulungu/PB, onde 
exerço a função de docente na turma do 2º Ano do Ensino Fundamental, 
turno vespertino. 

Produzimos esta pesquisa com os seguintes objetivos específicos:  

•  analisar de que forma a literatura infantil é trabalhada em sala de 
aula; 

•  discutir a importância do uso dos contos infantis na escola: uma 
forma de melhorar a leitura e escrita; 

•  incentivar o educando ao hábito de leitura; 

•  ampliar o conhecimento sobre a forma que a literatura infantil 
pode contribuir na linguagem escrita.  

Assim, há de se considerar como fatores fundamentais para explanação 
ora apresentada, as contribuições dos autores supracitados , minha atuação 
profissional e a formação continuada ocorrida por ocasião da adesão do 
município ao PNAIC (Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa) , 
que proporcionou reflexão e avalição contínua acerca do desenvolvimento 
da turma e da prática docente. De maneira que se complementam pesquisa 
bibliográfica e estudo de caso. 
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2 FASE TEÓRICO-METODOLÓGICA 

A metodologia adotada a pesquisa bibliográfica e de abordagem 
qualitativa. Elaborada a partir de materiais disponibilizados na internet 
principalmente livros e artigos científicos. A pesquisa bibliográfica segundo 
Lakato e Marconi (1987, p. 66), trata do levantamento de dados bibliográficos 
publicados sobre um determinado assunto pesquisado. A documentação 
pesquisada pode ser encontrada em: monografias, teses, livros, revistas, artigos 
e etc., com o objetivo de colocar o pesquisador diante do material existente. 

A pesquisa qualitativa é um método de pesquisa cientifica que busca 
fazer levantamentos específicos encontrando seu objetivo pesquisado. 
Para Minayo (2001, p. 21) a “pesquisa científica responde a questões 
particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de 
realidade que não pode ser quantificado. ” Ou seja, é uma ciência que faz 
levantamentos da realidade. 

2.1 BREVE HISTÓRICO DA LITERATURA INFANTIL 

Iniciamos comentando sobre o surgimento da literatura infantil e suas 
contribuições no meio social na Europa, e no Brasil, a partir de citações. Em 
seguida falamos sobre o PNAIC e suas contribuições na leitura e escrita em 
sala de aula, mostrando que podemos alcançar os objetivos através de um 
relato de experiência. 

2.1.1 A LITERATURA INFANTIL NO CONTEXTO EUROPEU 

A literatura infantil surgiu no século XVII com as produções do francês 
Charles Perrault, considerado o precursor da Literatura Infantil com a 
apresentação dos contos (Cinderela, Chapeuzinho Vermelho) que coletando 
contos e lendas, no período da Idade Média, produziu adaptações dos 
contos de fadas constituindo um modelo do gênero infantil. 

No século XIX, surgem outros escritores que também realizaram coletas 
de contos populares transformando-os em contos de fadas. Destacam-
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se, os irmãos Grimm (João e Maria, Rapunzel), o Dinamarquês Hans 
Christian Andersen (O Patinho Feio, os Trajes do Imperador), o Italiano 
Collodi (Pinóquio), o Inglês Lewis Carroll (Alice no pais das maravilhas), o 
Americano Frank Baum (O mágico de Oz), o Escocês James Barrie (Peter 
Pan) e as fábulas de Jean de La Fontaine, cujas características seguiram 
os padrões estabelecidos nas adaptações de Perrault. Surgindo assim um 
gênero literário para o público infantil. Cademartori (2006), relata-nos que 
“Perrault se preocupa com o lado didático e a relação com o popular”.

Com o Movimento da Fronde, se dá início “ao movimento popular 
contra o governo absolutista de Luís XIV” cujo reinado deixou marcas 
terríveis na França. A família Perroult começou a ter os primeiros contatos 
com esses contos através de contadores que na época trabalhavam como 
servos. Cademartori (2006, p. 36) nos afirma: 

O Burguês Perrault despreza o povo e as superstições 
populares e, como homem culto, as ironizava. Seus 
contos, em alguns momentos, caracterizam-se por 
um certo sarcasmo em relação ao popular. Ao mesmo 
tempo são marcados pela preocupação de fazer uma 
arte moralizante através de uma literatura pedagógica. 

O trabalho de Perrault foi adaptar os acontecimentos da época em 
seus contos que eram indicados para a burguesia através da moral que 
nada tinha a ver com a classe popular da época. O propósito dos contos 
era moralizar a burguesia como afirma Cademartori (2006, p. 36) “Além 
dos propósitos moralizantes, que não têm a ver com a camada popular 
que gerou os contos, mas com os interesses pedagógicos burgueses”. Por 
ser uma época difícil para os franceses, o reinado de Luís XIV, não foi tão 
majestoso. Ao contrário, foi um período sombrio em que as estruturas 
sociais e políticas se transformavam e as contradições se sobressaíram. 

Na época a infância não era considerada, a criança participava do 
contexto de um mundo adulto. Com o surgimento da literatura infantil o 
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cenário começou a mudar, Perrault se preocupava com o lado didático e 
pedagógico das crianças. Podemos citar as fábulas, composições literárias 
curtas, escrita em prosa ou em versos, com personagens que geralmente 
são animais com características humanas e no final apresenta uma moral 
para o ser humano. As fábulas surgiram na Grécia no século VI a.c., 
atribuída ao escravo Esopo. O Francês Jean de La Fontaine no século XVII 
foi o grande precursor da Fábula Moderna transcrevendo-as para fins 
didáticos e pedagógicos. Sendo inspiradas nas obras de Esopo, as fábulas 
tinham uma participação no contexto social e político da época. 

Gladiomar Saade, (2013), afirma em um vídeo escolar que “as fábulas 
de La Fontaine, apresentam um olhar diferenciado, onde observava o 
que estava acontecendo com a sociedade e fazia o registro histórico, no 
contexto político da época”. Sabemos que a literatura infantil passou por 
transformações ao longo dos tempos. Hoje podemos utilizá-las na sala de 
aula como forma de leitura prazerosa, estímulo a imaginação e aliada no 
processo de aprendizagem. 

2.2.2 A LITERATURA INFANTIL NO BRASIL 

No contexto mundial a literatura infantil sofreu mudanças ao longo dos 
séculos XVII e XVIII. No Brasil não foi diferente, pois compreendida como 
ficção “criação e recriação de realidade” é influenciada por preceitos e 
valores de uma época. 

Segundo Cademartori (2006, p.51) A literatura infantil contribuiu com 
a pedagogia brasileira, abrindo novos horizontes para o ensino. Monteiro 
Lobato destacou-se como escritor, sendo considerado o precursor da literatura 
“infanto juvenil” no Brasil através de sua obra “O Sítio do Pica Pau Amarelo”. 
Vale salientar que a linguagem dos personagens se aproximou da realidade do 
povo brasileiro que habitava a área rural na primeira metade do século XX. 

Lobato, através de sua obra, teve um olhar mais especifico com relação 
ao grupo social, hoje costuma-se questionar essa obra alegando-se teor 
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racista, não objetivamos subscrevermo-nos para réplicas e tréplicas a esse 
respeito, mas ao referi-lo objetivamos reconhecer sua obra como marco 
inaugural de um gênero literário direcionado ao público leitor infantil. 

Polêmica à obra de Monteiro Lobato ao tempo que é questionada, 
é mencionada como intérprete da realidade brasileira do seu tempo, 
conforme afirma Lúcia Miguel Pereira citada por Cademartore (2006, 
p.47) “Dessa natureza é o nacionalismo de Lobato: sem ufanismo, 
sem patriotada, o olho crítico e impiedoso na realidade do país, a 
inconformidade com os problemas da sociedade brasileira”. Dessa forma,  
é lúcido refletir que as marcas linguísticas dos personagens revelam o 
racismo do autor ou objetivam chamar a atenção da sociedade para o 
preconceito vigente na época? Tal pergunta é retórica, provocativa, no 
entanto é interessante refletir acerca dessas questões, pois o trabalho 
com essas obras exige uma atenção especial no sentido de não perpetuar 
estereótipos e preconceitos.  

Pelo exposto é possível observar que o percurso da literatura infantil 
foi similar na Europa e no Brasil no que refere a representação da época 
na qual viveram e, consequentemente, produziram seus escritores mais 
significativos. A literatura infantil foi veiculada no nosso país com o 
propósito de melhorar a educação, já que o Brasil sofria com alto índice 
de analfabetismo. Com a proposta de integrar literatura e escola, surgiu 
uma nova perspectiva, diminuir o índice de analfabetismo incentivando o 
hábito da leitura.

Assim surgiram, em nível nacional, escritores que se destacaram na 
literatura infantil como: Ângela Lagos, Juarez Machado, Chico Buarque de 
Holanda, Ana Maria Machado, Fernanda Lopes de Almeida, Ruth Rocha, 
Sylvia Orthof, Ziraldo, Cecilia Meireles, Vinícius de Morais, Lygia Bojunga 
Nunes entre outros. Esses escritores, com suas especificidades, contribuíram 
e contribuem com a literatura infantil e juvenil brasileira. 
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3. DISCUSSÕES 

3.1 A CONTRIBUIÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA 
ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC)

No Brasil, a educação vem passando por transformações. Acompanha 
o surgimento de programas educacionais, novos métodos e ideias visando  
a uma educação mais democrática, não seletiva e não excludente, com 
o intuito de melhorar a cada dia, sobretudo, os anos iniciais do Ensino 
Fundamental, compreendido (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa) criado em 2012, cujo o objetivo principal é garantir que todas as 
crianças brasileiras sejam alfabetizadas até os oito anos de idade. O PNAIC 
veio contribuir com o ensino e aprendizagem nas escolas públicas, trazendo 
novas práticas para serem utilizadas em sala de aula.  

Considerando como princípios pedagógicos fundamentais o 
desenvolvimento da leitura e a produção textual, o PNAIC propõe que ocorra 
no início da Educação Básica o contato com diversos gêneros discursivos 
de circulação social, trazendo interação entre os educandos e propiciando 
que se reconheçam como personagens de suas próprias histórias e assim, 
possibilitar o conhecimento e a apropriação do educando ao que se refere 
ao falar, ouvir, ler e escrever sobre diversos temas. 

Dessa forma, a alfabetização se tornou uma prioridade nacional, pois 
tem função de auxiliar na formação cidadã. Por isso, é necessário ter 
clareza no momento em que se constrói o conhecimento. Sendo assim, não 
é necessária a reprodução aleatória de métodos, mas a prática consciente 
e planejada. 

Isabel Cristina Alves da Silva Frade (2015) no Portal Plataforma do 
Letramento, ao ser indagada sobre o pacto, responde: 

“O Pacto, é uma política de continuidade do governo 
brasileiro em relação a formação dos educadores. 
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Ele é uma política educacional mais aprofundada, 
pois reúne três vertentes indispensáveis para seu 
êxito: o processo de formação, de avaliação e a 
disponibilidade de materiais didáticos nas escolas 
para o uso dos educadores e educandos”.  

Portanto, o PNAIC é um programa com uma nova perspectiva de 
alfabetização que traz subsídios para o ensino e aprendizagem, cabendo a 
nós educadores pôr em prática essa proposta pedagógica. 

Com o surgimento do PNAIC, a literatura passou a ser utilizada no meio 
escolar com assiduidade. Sabemos que muitas das vezes a literatura vêm 
de forma obrigatória, só para cumprir a atividade exigida pelo professor.  
Abramovich (2008, p. 140), afirma que:  “A literatura foi incorporada à 
escola e, assim, imagina-se que – por decreto – que todas crianças passarão 
a ler.... Até podia ser verdade, não viesse acompanhada de noção de dever, 
de tarefa a ser cumprida, mas sim de prazer, de deleite...”

Trabalhando a leitura e a escrita através da literatura infantil, podemos 
observar o desenvolvimento do educando no decorrer do processo de 
ensino e aprendizagem. Sabemos que não é fácil, temos dificuldades em 
alguns aspecto, como por exemplo, a falta de bibliotecas nas escolas que 
dificulta o acesso aos livros. A criança necessita de ter os primeiros contatos 
com os textos literários desde cedo, através de projetos que incentivem a 
leitura, o que permitiria a consolidação do aprendizado.  

O PNAIC incentiva a prática da leitura por meio do envio, às escolas 
públicas, de livros infantis como forma de motivar os professores a 
trabalhar de forma lúdica e prazerosa, estimulando os alunos a habituarem-
se à leitura. Ler e escrever são habilidades fundamentais para inserção na 
sociedade letrada, pois essa competência cognitiva promove integração 
social por meio do uso adequado da linguagem oral e escrita. Abdalla 
(1998, p. 15), afirma que: 
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Através da linguagem, entendida substancialmente como 
uma forma de interação, que abrimos um espaço para 
as questões de educação, considerando-a como prática 
social, cujo principais atores (professores e alunos) 
refletem a cultura e os contextos sociais a que pertence, 
mas ao mesmo tempo, ao se constituírem como sujeitos, 
permitam que se construa uma cultura própria. 

Nosso desafio maior como educador é possibilitar a construção de 
conhecimento, conscientes que “entender as práticas sociais no contexto da 
produção de linguagem e de humanidade refere-se a compreensão de nós 
mesmos envolvidos com a leitura e a produção da escrita na coletividade 
enquanto educadores”. (ABDALLA,1998, p.18) 

Portanto, a tarefa do educador, é de suma importância por intermediar 
o conhecimento e institucionalizar as práticas pedagógicas. Assim, ao 
se tratar da prática de leitura e escrita, nas séries iniciais, sabemos que 
existem alunos que apresentam dificuldades em compreender conteúdos 
importantes para o desempenho na aquisição da leitura e escrita. Por isso, 
as práticas desenvolvidas devem ser variadas no sentido de solucionar as 
dificuldades identificadas. 

A partir do programa PNAIC pude desenvolver em sala de aula um 
relato de experiência na disciplina de Língua Portuguesa, com finalidade 
de trabalhar a leitura como forma de melhorar a linguagem escrita. A 
leitura infantil vem se destacando nas escolas com o intuito de melhorar 
o aprendizado. Percebemos que a leitura é um instrumento pedagógico 
extremamente importante durante o processo de alfabetização, pois é o 
período que se inicia para a criança um treino mais sistemático, uma vez que 
o aluno vem descobrindo o desejo pela leitura, despertando a imaginação, 
a participação e o desenvolvimento intelectual, levando-o ao convívio social 
e cultural tornando-o formadores de opiniões. O relato de experiência que 
apresentamos foi do livro “A Quarta-feira de Jonas” (Socorro Aciole).



Língua e Linguagem na EaD: pesquisas possíveis (CLELP)

110

3.2 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Este relato aconteceu numa turma de 2º ano do ensino fundamental 
na escola Centro Educacional Epaminondas Torres de Aquino, Mulungú/
PB. Tendo como objetivos a motivação do aluno ao hábito de leitura, 
sua participação e interações em sala de aula, levá-lo a refletir sobre as 
características do sistema da escrita alfabética, conhecer  palavras com a 
letra j e incentivar a produção de gênero textual coletivo.

No primeiro dia, apresentamos o livro “ A Quarta-Feira de Jonas” 
e juntos fizemos um levantamento do conhecimento prévio como 
antecipações e inferências do educando. Em  seguida sentados em círculo 
fizemos a leitura do livro; após, procedemos com alguns questionamentos 
relacionados ao livro como: o que representa a capa do livro? O que 
entendem pelo título do livro? O que tinha nas paredes do quarto de 
Jonas? Quem eram seus amigos? Que objeto o carteiro entregou a Jonas? 
Que revista Jonas era assinante?

No segundo momento, convidamos uma aluna para recontar a história. 
Em seguida, resolvemos produzir um convite para o 3º ano, chamando-os 
para uma roda de leitura em nossa sala de aula. 

Na produção do gênero textual “convite” trabalhamos a linguagem 
escrita – nesse ponto, observamos que houve dificuldades na produção 
do convite por parte de alguns educandos, sendo necessário a ajuda do 
escriba (professor) para fazer essa produção. Alguns alunos apresentaram 
dificuldades no processo de leitura e escrita, por isso trabalhamos palavras 
com a letra J, fizemos também uma produção textual coletiva, onde todos 
participaram, até mesmo aqueles que apresentaram dificuldades. Enfim, o 
resultado foi satisfatório. 

3.3 A LEITURA E A ESCRITA NA ESCOLA 

Sabemos que intermediar o acesso à leitura e escrita exige paciência, 
planejamento e motivação. A prática de leitura deve ser mediada por um 
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leitor, o educador, que participa ativamente do processo. Liane Castro de 
Araújo (BRASIL, 2015, p. 9), afirma que:  

O trabalho pedagógico do componente Língua 
portuguesa, seguirá a perspectiva de enfatizar a 
escola como espaço de desenvolvimento e ampliação 
da leitura e escrita de textos de diversos gêneros, 
ligados a diversas práticas sociais, responsável pelo 
ensino, da língua escrita de seu funcionamento, de 
suas convenções, cujo o objetivo final é ampliação da 
competência comunicativa dos alunos, visando sua 
participação nas práticas letradas. 

Solé (1998) defende que as estratégias de leitura são ensináveis, e que 
nas práticas de leitura o educador pode ensinar a compreender os textos 
de forma clara; ativando conhecimentos prévios, processo de inferência 
contínua, levantando hipóteses, e fazendo interpretações. 

A supramencionada autora (1998, p.23) afirma também que: 

A leitura é o processo mediante o qual se compreende a 
linguagem escrita. Nesta compreensão intervêm o texto, 
sua forma e conteúdo, como o leitor, suas expectativas 
e conhecimento prévios. Para ler necessitamos, 
simultaneamente, manejar com destreza as habilidades 
de decodificação e aportar ao texto nossos objetivos, 
ideias e experiências previas; precisamos nos envolver 
em um processo de previsão e inferência contínua, que 
se apoia na informação proporcionada pelo texto.  

A leitura como enfatiza Freire (1988), é de fundamental importância 
para que o aluno possa participar do processo social e desenvolver sua 
personalidade. Através da leitura, passamos a ter contatos com novas ideias 
e somos capazes de estabelecer semelhanças entre diferentes visões e 
diversos conceitos que se prefixou e que são introduzidos automaticamente 
em nossa memória. 
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Ao lermos, somos capazes de fazer inferências com ênfase no processo 
reflexivo e de transformar a nossa realidade, utilizando-se do processo 
cognitivo que é importante para o desenvolvimento intelectual. O processo 
de letramento é de difícil compreensão, mas também teorizado por 
diversos intelectuais, pois sabemos que ler vai muito além do processo 
formal e institucional e que desde criança já começamos a fazer parte 
do processo de letramento, pois é possível iniciar a leitura do mundo por 
meio de imagens. O acesso ao mundo letrado é orientado pela escola que 
funciona como ponto de referência pois é a instituição a quem compete 
apresentar aos educandos “um mundo leitor”. 

Portanto, o aluno antes de entrar na escola, já traz uma experiência 
com o mundo letrado, ou seja, a leitura de mundo vista no dia a dia com 
embalagens de produtos industrializados, letreiros, outdoors  etc. como 
também  em seus próprios lares . Neste contexto, a escola se destaca 
por possibilitar uma leitura diferenciada da que a criança realiza desde a 
percepção das imagens, cores e símbolos presentes na sociedade. 

Mortatti (2004, p.100) define a leitura, 

[...] ler [...] é um conjunto de habilidades e 
conhecimentos linguísticos e psicológicos, 
estendendo-se a habilidade de decodificar 
palavras escritas até a capacidade de compreender 
textos escritos. Não são categorias polares, 
mas complementares: ler é um processo de 
relacionamento entre símbolos escritos e unidades 
sonoras, e é também um processo de construção da 
interpretação de textos escritos. 

A autora refere-se ao desenvolvimento na aquisição do processo de leitura 
no ambiente escolar, mostrando a importância para o desenvolvimento do 
aluno no meio social, compreendendo o que ler e fazendo inferência em textos 
verbais e não verbais extraindo conteúdos significativos.
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Assim, a leitura vem crescendo no âmbito escolar, através de 
implantações de programas de incentivo. O PNAIC, tem por objetivo 
incentivar a leitura como forma de melhorar a escrita. Ao se referir acerca 
do processo de escrita Mortatti (2004, p.100101), afirma que: 

[...] as habilidades e conhecimento da escrita entendem-
se desde a habilidade de simplesmente transcrever sons 
até a capacidade de comunicar-se adequadamente 
com um leitor em potencial. E [...] também aqui não 
são categorias polares, mas complementares: escrever 
é um processo de relacionamento entre unidades 
sonoras e símbolos escritos, e é também um processo 
de expressão de ideias e de organização do pensamento 
sobe forma escrita. 

A autora enfatiza a complexidade do processo, salientando que essa 
dificuldade resulta da complexidade de limitar “letramento” sobretudo 
em sua dimensão individual e social em relação a alfabetização e a 
educação escolar. 

No cotidiano, nós educadores, deparamo-nos com situações que 
exigem nossa intervenção para que a aprendizagem ocorra eficazmente, de 
modo contínua, pois a aquisição de habilidades voltadas à escrita tem se 
constituído um grande desafio para os docentes, que, por vezes, sentem-se 
sozinhos durante o processo de ensino e aprendizagem já que se verifica, 
ultimamente, uma transferência de responsabilidade para os docentes por 
parte de determinadas famílias.  

Educar, nas palavras de Gadotti (2007, p. 42) é: 

[...] impregnar de sentido todos os atos da nossa vida 
cotidiana. É entender e transformar o mundo e a si 
mesmo. Compartilhar o mundo: compartilhar mais do 
que conhecimentos, ideias... compartilhar o coração. 
Numa sociedade violenta como a nossa é preciso educar 
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para o entendimento. Educar é também desequilibrar, 
duvidar, suspeitar, lutar, tomar partido, estar presente 
no mundo. Educar é posiciona-se, não omitir. 

Podemos observar ao longo do trabalho que no processo de ensino 
e aprendizagem, os pais e/ou responsáveis, que poderiam atuar como 
incentivadores, optam, na maioria das vezes, por tornarem-se meros 
expectadores como se a função de educar coubesse única e exclusivamente 
aos educadores. Esse pensamento dificulta o processo à medida que 
sobrecarrega o educador.  

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O ensino da literatura infantil é essencial para o desenvolvimento do 
ensino aprendizagem nas séries iniciais. Ao utilizarmos a literatura em 
sala de aula percebemos o desenvolvimento intelectual do educando, 
possibilitando novos conhecimentos, passando a compreender melhor 
a realidade vivenciada num contexto que venha tornar essa leitura 
prazerosa e as atividades propostas possam ser desempenhadas em sala 
de forma que venha contribuir para novos conhecimentos e facilitando o 
ensino e aprendizagem.

O papel da escola é formar seres humanos pensantes e que reflita sobre 
suas ações e que seja capaz de interpretar a realidade vivenciada no seu 
dia a dia. Portanto a literatura infantil é fundamental para desenvolvimento 
na leitura e escrita nas séries iniciais, tornando o educando capaz de ler e 
escrever desenvolvendo como ser humano seu lado crítico para entender 
e interpretar sua realidade. 
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LER, POR QUE NÃO GOSTAR DE LER? SOLUÇÕES 
PRÁTICAS COM ATIVIDADES PARA A APLICAÇÃO 

DA LEITURA

Aurenivia Silva de Meneses (UFPB)
Coautora Ercilene Azevedo Silva Pessoa (UFPB) 

RESUMO
Nos dias atuais percebemos um significante desinteresse dos alunos de um 
modo geral pelo ato de ler. Talvez pela falta de incentivo no ambiente familiar 
ou pela metodologia aplicada nas salas de aula. A leitura se faz presente em 
nossas vidas. Sem ler, o aluno não sabe pesquisar, resumir, resgatar a ideia 
principal do texto, analisar, criticar, julgar, posicionar-se, e sem o domínio 
sobre a língua oral e escrita o educando fragiliza a sua própria autonomia e 
participação social. LAJOLO (1993) nos afirma que a leitura é essencial, lê-
se, portanto, para entender o mundo e viver melhor. Mas como realizar a 
leitura como algo prazeroso e desafiador? Fazendo o uso das estratégias de 
leitura, este artigo tem como objetivo promover reflexões sobre o prazer da 
leitura, para que esta possa proporcionar ao indivíduo a oportunidade de 
alargamento dos horizontes pessoais e culturais, garantindo a sua formação 
crítica e emancipadora, através de soluções práticas com atividades mais 
além das perguntas de compreensão. Este trabalho se dará através de uma 
pesquisa de cunho bibliográfico, na qual explanaremos sobre o tema em 
foco. Assim, nos reportamos aos estudos de SOLÉ (1998), LAJOLO (1993), 
BRANDÃO E MICHELETTI (2002), BRASIL (2015), dentre outros, para 
fundamentar nossas reflexões. Esta proposta, portanto, terá relevância para 
as instituições de ensino, professores e equipe pedagógica, propiciando, 
aos nossos educandos, momentos que possam despertar o gosto pela 
leitura, o amor ao livro, a consciência da importância de se adquirir o hábito 
de ler, percebendo a leitura como instrumento chave para alcançar as 
competências necessárias a uma vida de qualidade.
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PALAVRAS-CHAVE
Leitor; Estratégias de leitura; Leitura prazerosa.

RESUMEN
En los días actuales percibimos un significante desinterés de los alumnos 
de un modo general por el acto de leer. Tal vez por la falta de incentivo en 
el ambiente familiar o por la metodología aplicada en las aulas. La lectura 
se hace presente en nuestras vidas. Sin leer, el alumno no sabe investigar, 
resumir, rescatar la idea principal del texto, analizar, criticar, juzgar, 
posicionarse, y sin el dominio sobre la lengua oral y escrita el educando 
debilita su propia autonomía y participación social. LAJOLO (1993) nos dice 
que la lectura es esencial, se lee, por tanto, para entender el mundo y vivir 
mejor. Pero ¿cómo realizar la lectura como algo placentero y desafiante? 
El artículo tiene como objetivo promover reflexiones sobre el placer de la 
lectura, para que ésta pueda proporcionar al individuo la oportunidad de 
ampliar los horizontes personales y culturales, garantizando su formación 
crítica y emancipadora, a través de soluciones prácticas con actividades 
más allá de las preguntas de comprensión. Este trabajo se dará a través 
de una investigación de cuño bibliográfico, en la que explicaremos sobre 
el tema en foco. Así, nos reportamos a los estudios de SOLÉ (1998), 
LAJOLO (1993), BRANDÃO Y MICHELETTI (2002), BRASIL (2015), entre 
otros, para fundamentar nuestras reflexiones. Esta propuesta, por lo 
tanto, tendrá relevancia para las instituciones de enseñanza, profesores 
y equipo pedagógico, propiciando a nuestros educandos momentos que 
puedan despertar el gusto por la lectura, el amor al libro, la conciencia de 
la importancia de adquirir el hábito de leer, Percibiendo la lectura como 
instrumento clave para alcanzar las competencias necesarias para una 
vida de calidad.
PALABRAS CLAVE
Lector; Estrategias de lectura; Lectura placentera.
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1. INTRODUÇÃO COMPREENSIVA

Ao analisarmos o processo de construção da leitura nas aulas de língua 
portuguesa e consequentemente o modo de ensino-aprendizagem que 
este se dá, não poderíamos jamais deixar de considerar os novos e grandes 
desafios que a escola vem enfrentando, devido ao avanço globalizado que 
a sociedade está imersa.

 A leitura tem essa capacidade de transportar o ser humano para o 
“mundo” totalmente desconhecido, onde nele se pode fazer grandes 
descobertas, aguçar o potencial cognitivo, acentuar habilidades antes não 
percebidas, ativar ou resgatar conhecimentos prévios e dar mais sentido 
a sua própria existência. Através dessa percepção, o indivíduo passa a 
vivenciar experiências que propiciam e solidificam os conhecimentos 
significativos de seu processo de aprendizagem.

Assim, estimulando a leitura, faremos com que nossos alunos 
compreendam melhor o que estão aprendendo na escola e o que 
acontece no mundo em geral, descortinando com eles um horizonte 
totalmente novo. Portanto, o presente artigo tem como objetivo geral 
promover reflexões sobre o prazer da leitura, proporcionando a este 
ser a oportunidade de alargamento dos horizontes pessoais e culturais, 
através de soluções práticas para aplicação da leitura muito mais além 
das perguntas de compreensão, de modo a garantir a este leitor a sua 
formação crítica e emancipadora.

O olhar para a leitura no ambiente escolar sempre foi e será motivo de 
estudo e atenção redobrada, e em especial, para o seu aperfeiçoamento. 
Por um lado, cresce a busca e pesquisas pela proposta construtivista. 
Já por outro lado, percebemos a grande dificuldade de nossos alunos 
em compreender simples enunciados de questões. Quando avançam 
para um nível de compreensão que exige um esforço e bagagem de 
conhecimento maior, infelizmente, a coisa tende a piorar, como é o 
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caso das questões de provas eliminatórias de vestibular/ENEM e provas 
de concursos públicos. Isso ocorre devido à cultura de leitura que não 
foi implantada no aluno desde a sua formação inicial e a precariedade 
dessa formação, bem como da  preparação leitora que também leva 
ao “fracasso”. Ora, sabemos que só obtêm êxito quem tiver o hábito 
de atualizar-se através de leituras, as quais podem ser encontradas em 
jornais, revistas, livros  etc. Mas afinal, o que ler? Por que ler? Para que 
ler? Onde encontrar a leitura? E como ler? A partir destas interrogativas, 
o presente artigo tratará de abordar algumas possíveis soluções práticas 
de leitura para a realização de atividades com textos mais além das 
perguntas de compreensão.

A busca pelo tema foi, justamente, a possibilidade de encontrar 
variedade de tipos de textos que possam ser trabalhados em salas de aula, 
de maneira mais estimulante e dinâmica. Dessa forma, apresentamos os 
seguintes objetivos específicos: romper com os estereótipos, ou seja, 
quebrar tabus sobre determinados conteúdos, buscando aprender a 
interpretar os acontecimentos diários, fatos, notícias e a forma de analisar 
e construir as suas opiniões diante da sociedade a que o aluno encontra-
se inserido; procurar desenvolver diversos tipos de atividades (as não 
convencionais), propondo a inter e a transdisciplinaridade em conjunto com 
outras linguagens (música, pintura, escultura, cine, arquitetura, fotografia, 
entre outros textos, etc.) e as demais disciplinas.

2.  FASE TEÓRICO-METODOLÓGICA

Este trabalho foi realizado a partir de uma abordagem linguística 
sincrônica através de uma investigação de cunho bibliográfico, em que 
pesquisadores expõem a importância da leitura para o desenvolvimento 
cognitivo de uma sociedade. 

A execução da pesquisa se baseou por meio de buscas em livros, 
revistas, filmes, seriados e internet, entre outros recursos e fontes.
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Sabemos da grande importância que tem a pesquisa bibliográfica, pois 
esta é o princípio de toda e qualquer construção de projetos e, portanto, 
de uma investigação científica, além do mais, recupera o conhecimento 
científico acumulado sobre um determinado objeto de estudo. 

Esta investigação é de caráter exploratório e tem a pretensão de 
propor claramente o tema em foco como também fazer um levantamento 
bibliográfico do caso em estudo.

Enfim, vale ressaltar alguns teóricos que, com muita precisão, 
contribuíram para a realização desta pesquisa e também de muitas 
outras produções cientificas, a saber: Isabel SOLÉ (1998), cuja proposta 
é destinada especificamente para as estratégias de leitura; a COLETANEA 
DE TEXTOS DIDÁTICOS/UEPB (2002), a qual traz uma gama de textos que 
versam sobre uma visão panorâmica de leitura; o Caderno 5 Do Ministério 
Da Educação-Pacto Nacional Pela Alfabetização Na Idade Certa (2015), 
que faz uma abordagem sobre a oralidade, a leitura e a escrita no ciclo da 
alfabetização, artigos em internet que abordam essa temática e LAJOLO 
(1993), que enfatiza a prática leitora como algo prazeroso e não um fardo 
na vida de quem está lendo.

3. DISCUSSÕES

3.1. O QUE É A LEITURA?

Ler é muito mais do que possuir um rico cabedal de 
estratégias e técnicas. Ler é sobretudo uma atividade 
voluntária e prazerosa, e quando ensinamos a 
ler devemos levar isso em conta. As crianças e os 
professores devem estar motivados para aprender e 
ensinar a ler. (SOLÉ, 1998. p.90)

Com bastante propriedade, a autora Isabel Solé, em seu livro 
Estratégias  de  Leitura, faz uma excelente abordagem sobre o grande 
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desafio que os docentes enfrentam para promover de maneira satisfatória, 
no educando, as infinitas possibilidades de interpretação e compreensão 
de textos através da prática leitora. Partindo desse ponto, percebemos o 
quão importante, primordial e desafiador é o papel do professor para a 
formação desse leitor e, consequentemente, a aquisição de sua autonomia 
leitora. Nesse processo, Solé (1998, p.22) menciona a leitura como “ [...] 
um processo de interação entre o leitor e o texto; neste processo tenta-se 
satisfazer [...] os objetivos que guiam sua leitura”. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (PCNEF) 
abordam que 

A leitura é uma prática social que envolve atitudes, 
gestos e habilidades que são mobilizados pelo leitor, 
tanto no ato de leitura propriamente dito, como no que 
antecede a leitura e no que decorre dela. (BRASIL, PRÓ-
LETRAMENTO, 2008, p. 40).

A leitura, portanto, é um processo fantástico, que permite o 
alargamento de novos horizontes. Através desse processo, conseguimos 
“enxergar” o que nunca vimos, “fazemos viagens” para onde nunca fomos 
e fazemos descobertas nunca antes imaginadas. De maneira tão singular, 
ela (a leitura) influencia na construção crítica do leitor e o insere nessa 
sociedade globalizada.

A célebre frase do escritor Monteiro Lobato “Quem mal lê, mal fala, 
mal ouve, mal vê”, é um excelente exemplo do que expomos no parágrafo 
anterior. Esta frase escrita por Lobato enfatiza, justamente, a questão da 
formação crítica leitora, porque se o leitor não tiver essa “disponibilidade” 
para a aquisição da leitura, ele será um leitor raquítico cognitivamente. 
O indivíduo que não investe nessa parte leitora e que não carrega essa 
bagagem de conhecimentos adquiridos por tal prática, consequentemente, 
terá uma significante desvantagem na sua formação crítica cidadã e numa 
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sociedade hodierna altamente tecnologizada em que vivemos, e que 
somos bombardeados a frações de segundos com enxurradas e atualização 
de informações, fica um tanto que “inadmissível” vivermos excluídos desse 
mundo real ao qual estamos “conectados”. Sem o conhecimento, somos 
“soslaiados” duramente. 

Brandão e Micheletti (2002, p.9) em seu artigo Teoria  e  prática  da 
leitura, tem sua atenção voltada para o ato da leitura e a formação crítica 
desse leitor, discorrendo e afirmando que, 

O ato de ler é um processo abrangente e complexo; é 
um processo de compreensão, de intelecção de mundo 
que envolve uma característica essencial e singular ao 
homem: a sua capacidade simbólica e de interação com 
o outro pela mediação da palavra. Da palavra enquanto 
signo, variável e flexível, marcado pela mobilidade que lhe 
confere o contexto. (BRANDÃO E MICHELETTI. 2002, p.9)

É através da leitura que conseguimos visualizar sob várias óticas o 
mundo no qual estamos inseridos. A leitura trabalha com a imaginação 
do leitor e não há limites entre esta imaginação leitora e a amplidão da 
leitura. Nesse sentido, adquirimos e enriquecemos ainda mais o nosso 
léxico e, consequentemente, o nosso raciocínio, portanto, a maneira de 
interpretarmos passa a ser mais dinamizadora. Claro que, para tal avanço, 
necessitamos de elementos linguísticos e textuais para a interpretação e 
compreensão do que se está lendo.

3.2. OS OBJETIVOS DA LEITURA

Inicio este tópico com uma citação que muito me chamou a atenção e 
levou-me a refletir sobre a finalidade da leitura:

Ler não é decifrar como num jogo de adivinhações, o 
sentido de um texto. É, a partir do texto, ser capaz de 
atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos 
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os outros textos significativos para cada um, reconhecer 
nele o tipo de leitura que o seu autor pretendia e, dono 
da própria vontade, entregar-se a leitura, ou rebelar-se 
contra ela, propondo uma outra não prevista. (LAJOLO 
e ZILBERMAN 1982, p.59)

A reflexão da autora transcorre, justamente, para o ato de ler e para o 
verdadeiro sentido que a leitura produz. Essa citação me chamou atenção 
ao aplicar a prova do Enem a um candidato com problemas de baixa visão: 
quando abriu o caderno de questões e antes de iniciar a leitura, o aluno, 
ao observar os textos, começou a inquietar-se pelo tamanho das questões 
ali contidas, não tinha a mínima paciência possível para que eu concluísse 
a leitura das mesmas e, muito menos, parava para refletir sobre elas. 
Dizia que “achava” que a questão correta, no seu “mero entendimento”, 
seria a questão x. Pois bem, essa é a pura realidade de indivíduos que não 
“procuram” sequer o sentido para tal processo de aprendizagem. Toda 
essa “problemática” gira em torno desses cidadãos que, por sua vez, são 
discriminados e “afastados” de maneira drástica do seio de uma sociedade, 
pelo isolamento de informações, justamente, devido a essa singela prática 
leitora. Mariza Lajolo (1993), com propriedade, enfatiza que:

Numa sociedade como a nossa, em que a divisão de bens, 
de rendas e de lucros é tão desigual, não se estranha 
que desigualdade similar presida também à distribuição 
de bens culturais, já que a participação em boa parte 
destes últimos é mediada pela leitura, habilidade que 
não está ao alcance de todos, nem mesmo de todos 
aqueles que foram à escola. (LAJOLO, 1993, p. 106)

Mas afinal, quais os objetivos reais da leitura? Por que tenho que ler? O 
que eu vou ler? Como vou ler? E onde encontrar essa leitura?

Para muitos alunos, quando se fala ou apenas pensa na palavra leitura, 
só vem à mente aquela tremenda pilha de livros com linguagens um 



Língua e Linguagem na EaD: pesquisas possíveis (CLELP)

124

tanto que meio “chatas”, outras já tão rebuscadas que necessitamos de 
um dicionário, ou de um acesso à internet, para poder entender o que 
realmente o autor quis dizer.

A leitura, de um modo geral, deveria ser feita por mero prazer e não 
apenas por necessidade (necessidade esta de se resolver simplesmente 
questões de provas ou vestibulares/ENEM), para não ser rotulada como 
uma atividade desagradável.

A finalidade da leitura está na aquisição de mais conhecimentos para 
se compreender o que está explícito ou implícito e, com isto, decifrar os 
sentidos. Não está apenas para produzir estímulo ao envolvimento de 
tarefas e ao interesse. Para isto, Solé (1998) explana:

Um fator parcialmente responsável pela qualidade das 
relações às quais acabei de referir e que é determinante 
para a compreensão é o dos objetivos ou  intenções da 
leitura. Como frisaram numerosos autores, entre eles 
Baker e Brown (1984), compreender não é uma questão 
de tudo ou nada, mas é relativa aos conhecimentos de 
que o leitor dispõe sobre o tema do texto e aos objetivos 
estipulados pelo leitor (ou, embora estipulados por outro, 
sejam aceitos por este). Esses objetivos não determinam 
apenas as estratégias que se ativam para se obter uma 
interpretação do texto; também estabelecem o umbral 
de tolerância do leitor com respeito aos seus próprios 
sentimentos de não compreensão. (SOLÉ,1998, p. 41)

A leitura funciona como um processo interativo, em que os 
conhecimentos prévios se “juntam” a nova informação e assim ocorre essa 
construção de sentidos e conhecimento.

Listamos a seguir, a título de sugestão, vários tipos de textos em que 
a leitura pode ser encontrada e que qualquer pessoa ou profissional, seja 
este da área de educação ou não, poderá apropriar-se desse material e 
“praticar” a sua leitura. Tais textos seriam: cartazes e demais materiais 



Língua e Linguagem na EaD: pesquisas possíveis (CLELP)

125

postais; jornais e revistas; artigos especializados, reportagens, ensaios, 
resumos, informativos, panfletos; manuais, livros de texto, guias; anúncios, 
catálogos, projetos, folhetos de viagens; propostas de problemas, enigmas, 
regras de jogos; receitas de cozinha, instruções de uso, avisos; leis, normas 
e regulamento, cartões de embarque; sinais de trânsito, menus, lista de 
preços, faturas e recibos; vinhetas, textos cômicos, legenda de mapas ou de 
ilustrações; estatísticas, horários e diagramas; lista telefônica e dicionários. 
A leitura também pode ser encontrada em textos literários como novelas, 
relatos e contos, diários, biografias, obras de teatro e em textos não visuais 
como imagens, mapas, gráficos, ícones, pinturas, etc. 

Sobre a importância da escolha de materiais para a leitura, Solé (1998) 
reforça:

Devo acrescentar, por último, a importância dos 
materiais oferecidos como suporte para leitura. Para 
além da necessidade de serem atraentes e incentivarem 
atitudes de interesse e cuidados nos leitores, parece-
me que, quando se fala de motivação, deve-se insistir 
nos conteúdos que transmitem. Os textos oferecidos 
aos alunos para que estes elaborem uma interpretação, 
devem “deixar-se compreender”, isto é, deve-se 
assegurar de que os alunos não os conhecem- pois neste 
caso não tem muito sentido abordá-los como objeto de 
compreensão e a atividade em si resulta desmotivadora 
[...]. Em outras palavras, na medida do possível devemos 
tratar de assegurar um desajuste ótimo entre o texto e 
o leitor, para que este encontre sentido em se envolver 
na atividade construtiva que pressupõe elaborar uma 
interpretação plausível daquele. (SOLÉ, 1998. p. 43,44)

Como pudemos observar, a autora é bem precisa ao referir-se à escolha 
de tais materiais de leitura e ainda ressalta que o leitor precisa encontrar 
sentido naquilo que está lendo, levando em consideração o que vai ler e 
o objetivo que essa leitura trará e contribuirá para o seu desenvolvimento 



Língua e Linguagem na EaD: pesquisas possíveis (CLELP)

126

cognitivo. O leitor, portanto, deve se sentir motivado antes, durante e depois 
desse processo de leitura para que essa prática atinja o êxito esperado.

3.3. SOLUÇÕES PRÁTICAS DE LEITURA COM ATIVIDADES 
MAIS ALÉM DAS PERGUNTAS DE COMPREENSÃO 

Na atualidade, existe a necessidade do professor trabalhar diversas 
estratégias de leitura de maneira mais prazerosa.

A leitura não precisa ser realizada de maneira imposta ao aluno, 
pois como percebemos, em algumas situações do cotidiano das salas 
de aula, essa prática  tem apenas a finalidade de responder a perguntas 
estabelecidas, quer ser seja pelo professor, quer seja pelo próprio material 
didático. Dessa maneira, nem sempre se consegue despertar o interesse 
no aluno por tal forma de aprendizagem. O ambiente escolar deve ser 
diversificado de modo a proporcionar de maneira não arbitrária essa prática 
leitora, para que o educando não o veja como um espaço “aborrecedor”, 
“enjoativo” ou até mesmo “desagradável”.

O aluno poderá ler sim, mas com objetivos específicos, como ler por 
prazer, para ensaiar uma peça teatral, para realizar uma dramatização, para 
elaborar um debate com temas polêmicos e atuais ou até mesmo para 
iniciar suas pequenas produções escritas.

Com estas ideias, o aluno passará a interagir de uma maneira tão natural 
e dinâmica que não se dará conta de que está lendo por mero prazer.

A linguagem adquirida se dá através do processo de leitura, e para isto, 
o colunista Luís Eduardo Matta, da revista on lineDigestivo Cultural faz as 
seguintes considerações: 

“Quando afirmo que a leitura é tratada no Brasil de 
forma equivocada, refiro-me, principalmente, à aura 
quase sagrada que ainda cerca, no imaginário popular, 
o ato de ler. [...] É algo parecido ao que ocorre com 
o vinho.”
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“[...] o mundo dos livros só entra de fato nas nossas vidas, 
quando é incorporado no nosso dia-a-dia naturalmente, 
como uma atividade de lazer e jamais como uma 
obrigação curricular.”“ No Brasil, infelizmente, ainda é 
comum [...] a velha prática de obrigar o aluno a ler um 
livro com o qual ele dificilmente terá alguma afinidade, 
seguido de um teste maçante de avaliação.”

“[...] os jovens gostam, sim, de ler e o fazem com a maior 
alegria desde que vejam na leitura um atrativo. Prova 
maior disso é o fenômeno Harry Potter.”

“O aluno, futuro leitor em potencial, deve ser estimulado 
a descobrir autores que lhe atraiam e não se ver na 
obrigação de ler aquele ‘gênio’ que o professor, a escola 
ou o governo julgam importante lhe enfiar goela abaixo, 
só porque tem de figurar no seu currículo a leitura de 
clássicos.” “[...] ler é um instrumento para se aprender e 
não o aprendizado em si. Ou seja, ensinar a ler é muito 
mais importante do que ensinar o que ler.”

O que acabamos de observar na fala do colunista, é a mais pura 
realidade brasileira, e a leitura, portanto, deve ser um instrumento de 
informação, aprendizagem e deleite. Sendo assim, apresentamos algumas 
possíveis soluções práticas de leitura com atividades mais além das 
perguntas de compreensão:

• A primeira poderia ser desenvolvida pelo professor, através de 
uma dinâmica para a leitura dos clássicos infantis. O docente poderia 
trazer para a sala de aula crachás com sucintos fragmentos desses 
clássicos e distribuir para cada aluno. Determinar um certo tempo 
para a realização dessa dinâmica. Em seguida, o professor pediria 
para que todos se pusessem de pé para, ao som de uma música de 
fundo, circular pela sala com a finalidade e curiosidade de verificar 
o crachá dos seus colegas e tentar descobrir o clássico que está 
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com ele. O professor deve sugerir que os alunos tentem descobrir 
o máximo possível de contos que conseguir, através da sua leitura e 
do seu conhecimento prévio. Com esta atividade, os alunos estarão 
desenvolvendo e praticando a leitura de uma maneira sutil e não de 
uma forma imposta. Aqui também poderia sugerir a leitura desses 
clássicos na íntegra em outro momento, dividir a sala em equipes 
e fazer uma leitura dramatizada para cada clássico escolhido. Seria 
uma espécie de “peça teatral” onde os protagonistas da história 
seriam os próprios alunos.

• Outra ideia prática de leitura seria o trabalho com música. O 
docente, em um primeiro momento, poderia trabalhar um recorte 
da letra de uma música (o que seria chamado de texto fatiado) e 
colocá-la em envelopes. Em seguida, a turma seria dividida em 
equipes (no máximo 3 alunos). Para cada equipe, seria entregue um 
envelope com a música recortada e uma folha em branco para a 
montagem da mesma. Na medida em que a música fosse tocada, 
os alunos teriam o desafio de montá-la na sua ordem correta. A 
música poderia ser passada no máximo umas 3 vezes e cada 
componente da equipe iria auxiliando um ao outro nessa tarefa. 
Após essa dinâmica, o professor faria a leitura juntamente com 
estes alunos para uma possível correção e exploração do léxico, 
perguntar o significado da palavra nova que por ventura surgisse ou 
que eles mesmos dessem conta de sua existência, explorar a escrita 
e outras tarefas que necessitassem aprofundamento e surgissem 
através de algo que parece ser tão simples de realizar. Ainda com 
o trabalho com letras de música, poderia levar a letra de uma 
música com algumas palavras equivocadas propositalmente e pedir 
para que os alunos acompanhassem a música, fazendo a correção 
da letra ou circulassem essas palavras “erradas”, à medida que 
estivesse ouvindo a canção. Todo o trabalho de leitura é realizado 
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através dessa dinâmica e o aluno não perceberá que tal atividade 
é “chata” e “desagradável”. É importante frisar bem aqui a escolha 
desse material, porque não seria algo que convém ao professor, e 
sim que convém ao aluno, sua faixa etária, bem como para aquela 
determinada série que está cursando.

Falando nesse momento motivador e na escolha de determinados 
textos, Solé 1998, faz questão de enfatizar que: 

Um fator que sem dúvida contribui para o interesse da 
leitura de um determinado material consiste em que 
este possa oferecer aos alunos certos desafios. Assim, 
parece mais adequados utilizar textos não conhecidos, 
embora sua temática ou conteúdo deveriam  ser mais 
ou menos familiares ao leitor; em uma palavra, trata-se 
de conhecer e levar em conta o conhecimento prévio 
das crianças com relação ao texto em questão e de 
oferecer a ajuda necessária para que possam construir 
um significado adequando sobre ele – o que não 
deveria ser interpretado como explicar o texto, os seus 
termos mais complexos, de forma sistemática. (SOLÉ, 
1998, p.91)

• Outra sugestão prática de leitura seria o “ditado de carreiras”. Como 
o próprio nome sugere, o ditado de carreira seria nada mais nada 
menos que um ditado em voz alta, só que com o deslocamento de 
lugares. O professor poderia escolher vários temas para a aplicação 
dessa atividade, como, horóscopos, boletins meteorológicos, poesia, 
canção, slogans, provérbios, entre outros. Digamos que o professor 
escolha o tema horóscopo. Nesse caso, a ideia seria colocar numa 
folha, todos os signos com seus desenhos representativos e fazer uma 
definição geral de cada um (nada de previsões). Após a realização de 
várias cópias, espalhá-las nos recantos da sala de aula e pedir para 
que os alunos formem duplas. Um aluno ficará sentado e o outro que 
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irá ditar ficará em pé para correr em busca de informações. O aluno 
que estiver sentado deverá dizer seu “respectivo signo” ao que ficou 
de pé e este deverá, assim que o professor der o comando, correr em 
busca de informações e ditar para seu colega escrever tal como está 
escrito na folha. O professor mediador da dinâmica estabelecerá um 
tempo e ao acabar esse tempo a dupla será invertida. Quem antes 
estava sentado, agora ficará de pé e realizará a mesma atividade que 
foi realizada por seu par.

O professor, aqui nesta proposta, poderia trabalhar com um seriado 
ou um vídeo encontrado no youtube, e a partir dele, explorá-lo. Se for 
trabalhar, por exemplo, com adolescentes o professor poderia escolher 
esse recurso na Discovery kids que agrada não só aos pequeninos, mas 
também aos adultos. Um vídeo bastante conhecido e encantador seria 
o “Pocoyo”, porque sempre ao final de cada episódio há uma mensagem 
reflexiva sobre nossas pequenas atitudes e consequências delas em 
geral. O docente escolheria um episódio e o exibiria para que os alunos o 
assistissem e fizessem (individualmente) a sua leitura visual. Em seguida, 
elaboraria e traria textos com menus de atividades que se adequasse a cada 
situação a ser trabalhada como: substituir títulos/parágrafos, palavras ou 
imagens; ordenar letras/palavras/parágrafos/imagens/quadros; preencher 
espaços vazios de parágrafos ou palavras relacionadas ao episódio; marcar 
verdadeiro ou falso; relacionar; argumentar; opinar; resumir; explicar; 
corrigir; decifrar; desenhar; elaborar um questionário; perguntar; formar 
um glossário; analisar; fazer mímica etc. Contudo, todas essas atividades 
podem ser realizadas através de uma simples leitura visual que não chega 
a ser cansativa, porque quando se trabalha com imagens, vídeo e sons, o 
ambiente se torna mais proveitoso, agradável e divertido.

• Uma outra ideia prática seria trabalhar com gêneros digitais que é 
muito interessante, desafiante e importante para a prática docente. 
É através desse recurso digital que conseguimos fazer conexões 
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de informações de documentos como textos, sons, imagens, 
vídeos, de forma rápida e precisa. Isto permite que o leitor “se 
comunique” de maneira dinâmica com algum dado bibliográfico ou 
texto referenciado a qualquer instante, mantendo assim o controle 
do mesmo. Podemos verificar que a “invasão” das tecnologias da 
informação vem distribuindo socialmente o conhecimento e, por 
não poder acompanhar esse “desenfreado” avanço de informações, 
a escola hoje é desafiada a incorporar as tecnologias multimídias 
no processo de ensino aprendizagem, para poder navegar nas 
informações e não se alienar em tal fluxo delas. 

Sobre os gêneros digitais e a sua funcionalidade no processo de leitura 
como ensino-aprendizagem de língua portuguesa, conforme Marcuschi 
(2005), os manuais dos livros didáticos de ensino fundamental e médio 
já trazem incorporados os gêneros digitais como emails, chats, blogs, 
facebook e outros gêneros de discursos eletrônicos, cabendo enfim, o 
docente incorporá-los à sua prática e aproveitar para fazer a leitura desse 
tipo de material juntamente com o alunado, bem como praticá-los com 
a criação dos mesmos. Continuar no modo tradicional dos gêneros já 
ensinados, ou avaliar o impacto que a comunicação mediada pelos usos de 
computadores e a leitura dessa linguagem “internetês” adquirida, trará 
consequentemente impactos para o ensino da língua em estudo. Isso nos 
leva a refletir como, a partir de bombardeios de informações, estamos 
absorvendo (através da leitura desses gêneros) esses conhecimentos e 
como estamos desenvolvendo essa prática em sala de aula e fora dela, 
porque uma das maiores preocupações volta-se agora para a formação 
de seres críticos que possam atuar na nossa sociedade como cidadãos 
participativos, de modo que cada conhecimento adquirido através da 
leitura feita por esta gama de informações possa construir diferentes 
pontos de vista, e que estas pessoas possam refletir sobre cada um 
desses pontos.
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É preciso, portanto, ousar e evoluir para o “novo”, aprender a aprender. 
Inserir os gêneros digitais no dia a dia de cada aprendiz, porque tudo 
está caminhando para uma educação muito mais colaborativa, em que a 
“figura” do professor aparece apenas como norteador para o incentivo à 
formação desse mais “novo” conhecimento através dessa prática leitora.

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Por se tratar de um tema essencial para o desenvolvimento cognitivo 
do aluno, a leitura, portanto, é uma prática fundamental para infinitas 
áreas do conhecimento, bem como para todos os níveis educacionais. O 
exercício da leitura tem a capacidade de transformação do ser humano, 
da promoção da sua cidadania, da emancipação social e de abertura de 
novos horizontes. Para tanto, o ato de ler não deverá estar focado apenas 
em atividades com textos e perguntas de compreensão, pois ele vai muito 
mais além do que podemos imaginar. Podemos fazer a leitura de um livro, 
de uma música, de uma pintura, de uma fotografia ou até mesmo de 
pessoas, e tudo isso se resumirá na capacidade de desenvolvimento de 
habilidade leitora.

Em linhas gerais, a construção desse artigo obteve os  objetivos 
alcançados, pois os mesmos abordaram a leitura de uma maneira mais 
dinâmica e motivadora através da utilização do lúdico e dos recursos digitais.

Como pudemos perceber, o desenvolvimento desta pesquisa se deu 
através do método bibliográfico que contemplamos a abordagem sobre o 
prazer pela leitura, através de ideias práticas com textos para além das 
perguntas de compreensão.

Portanto, cremos que a contribuição da aplicação da leitura de maneira 
dinâmica e ousada nas salas de ensino de língua portuguesa será de suma 
importância para a prática docente e discente, porque do hábito de leitura 
é que dependem outros elos no processo de educação.
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O LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS DESTINADO À 
EDUCAÇÃO DO CAMPO: IMPLICAÇÕES SOBRE AS 

PROPOSTAS DE TRABALHO COM A DIVERSIDADE DE 
GÊNEROS TEXTUAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL I

Fabiana Aparecida da Silva (UFPB/CLELP)
Coautor Anderson Monteiro Andrade (UNIFAP)

Resumo
São inúmeros os estudos direcionados à problemática da necessidade de se 
trabalhar em sala de aula a diversidade de gêneros textuais. Estes estudos 
mostram o quanto é importante o professor possibilitar a seus alunos o 
contato com diferentes gêneros e tipos de textos, para o desenvolvimento 
de habilidades de leitura e escrita. Diante disso, realizamos esse estudo, 
objetivando identificar as propostas de trabalho com gêneros textuais, 
apresentadas pelos livros didáticos de Língua Portuguesa, da Coleção Girassol: 
Saberes e Fazeres do Campo, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I cuja 
metodologia foi realizada a partir da abordagem qualitativa, através das 
análises dos livros didáticos dessa coleção e dos questionários aplicados com 
professores, atuantes em escolas campesinas. Para embasar teoricamente 
nosso estudo, partimos de algumas reflexões de autores como Kolling, Cerioli 
e Caldart (2002), Pires (2012) e Miguel Arroyo (2014) que tratam sobre a 
Educação do Campo; Nunes (2001), Siss (2010) e Tardif (2008) sobre a prática 
educativa e Marcuschi (2003/2008) sobre os livros didáticos e as propostas de 
trabalho com gêneros textuais. Ao confrontarmos as teorias sobre o assunto 
pesquisado, e as analises dos livros didáticos e dos questionários, verificamos 
que as propostas de trabalho com a diversidade de gêneros textuais presentes 
nos livros didáticos analisados, não atendem às necessidades dos alunos nesse 
nível de ensino, uma vez que enfatizam de forma mecanizada os aspectos 
formais da língua e se mostra bastante limitada em relação à presença de 
diferentes gêneros e tipos de textos.
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ABSTRACT
There are numerous studies directed to the problem of the need to work 
in the classroom the diversity of textual genres. These studies show how 
important it is for the teacher to enable his students to contact different 
genres and types of texts for the development of reading and writing skills. 
Therefore, we carried out this study, aiming to identify the work proposals 
with textual genres, presented by the Portuguese Language textbooks, 
from the Girassol Collection: Saberes e Fazeres do Campo, from 1st to 5th 
year of Elementary School I, whose methodology was From the qualitative 
approach, through the analyzes of the didactic books of this collection and 
the questionnaires applied with teachers, acting in peasant schools. In order 
to base our study theoretically, we start from some reflections of authors 
such as Kolling, Cerioli and Caldart (2002), Pires (2012) and Miguel Arroyo 
(2014) that deal with Field Education; Nunes (2001), Siss (2010) and Tardif 
(2008) on educational practice and Marcuschi (2003/2008) on textbooks 
and work proposals with textual genres. When we confront theories about 
the subject researched, and the analyzes of textbooks and questionnaires, 
we find that the work proposals with the diversity of textual genres present 
in the textbooks analyzed do not meet the needs of the students at this 
level of teaching, once Which mechanically emphasize the formal aspects 
of the language and is very limited in relation to the presence of different 
genres and types of texts.
KEYWORDS
Textual Genres; Textbook; Elementary School; Field Education.

1. INTRODUÇÃO COMPREENSIVA

Uma reflexão a partir de análise nos Parâmetros Curriculares Nacionais, 
doravante PCN, possibilita constatar que foi a partir da década de 80, que 
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começaram a surgir estudos relacionados ao ensino-aprendizado da leitura 
e da escrita. Apesar de ser um tema bastante discutido e refletido, a leitura 
ainda continua sendo motivo de preocupação para muitos professores, 
principalmente para os de Língua Portuguesa e para aqueles que atuam 
nas séries iniciais, pois pesquisas revelam a deficiência de nossos alunos, 
quando são solicitados a demonstrarem suas habilidades, como leitores 
e escritores proficientes,  nos vários níveis de ensino. Nesse sentido, 
diante desse quadro, desenvolvemos esse estudo por acreditarmos que 
é a partir do contato com diversos gêneros textuais que a criança pode 
ser efetivamente alfabetizada e apresentar desenvoltura tanto na leitura 
quanto na escrita.

Com isso, pretendemos identificar, de forma sucinta, as propostas de 
trabalho com gêneros textuais, desenvolvidas pelos livros didáticos de Língua 
Portuguesa da coleção Girassol: Saberes e Fazeres do Campo, do 1º ao 5º ano 
do Ensino Fundamental I; refletindo sobre a importância da utilização desses 
recursos no processo de ensino-aprendizagem de crianças nesse nível de 
escolaridade, além de observar se os professores, atuantes nesse contexto, 
percebem essa importância advertindo se os gêneros textuais propostos 
por essa coleção contribuem significativamente para o desenvolvimento de 
aprendizagens ou se deixam lacunas na aquisição dos saberes.

Inicialmente, apresentamos, de forma breve, como os processos 
históricos dos movimentos sociais campesinos, em nosso país, foram 
ganhando forças, bem como as ações que continuam sendo realizadas em 
prol de uma educação no/do campo.

Para isso, trazemos algumas reflexões de autores como Kolling, Cerioli e 
Caldart (2002), Pires (2012) e Miguel Arroyo (2014). Iremos explicitar esses 
processos, em nosso estudo, devido ao fato de que a coleção de livros que 
analisamos ter sido pensada e elaborada para atender às especificidades 
dos povos campesinos, logo os professores participantes dessa investigação 
atuam em escolas campesinas. 
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Posteriormente, expomos alguns apontamentos de estudiosos como 
Nunes (2001), Siss (2010) e Tardif (2008) sobre a prática educativa e suas 
implicações; bem como, as concepções de Marcuschi (2003/2008) sobre 
os livros didáticos e as propostas de trabalho com gêneros textuais, 
abordando também sua definição e funcionalidade. E para enriquecer 
ainda, optamos em realizar esse estudo por mais essa discussão, trazemos 
algumas reflexões de Dubeux, Silva e Pessoa (2012) sobre as contribuições 
dos gêneros textuais para o processo de ensino-aprendizagem em escolas 
campesinas. Acreditarmos que o trabalho com a diversidade de gêneros 
textuais é fundamental em todo o processo de ensino-aprendizagem, 
ao adotá-lo em sala de aula, o professor poderá possibilitar aos seus 
alunos o desenvolvimento de várias habilidades inerentes ao processo de 
alfabetização, além de levá-los à aquisição de uma visão diferenciada da 
função social da linguagem. A escolha por analisar os livros didáticos da 
Coleção Girassol: Saberes e Fazeres do Campo do 1º ano ao 5º ano, foi 
por entendermos que é nesse nível de ensino, fundamental I, que ocorre 
o desenvolvimento de boa parte das habilidades de leitura e escrita que 
serão úteis por toda a vida escolar do aluno, além de ser a fase mais 
apropriada para a obtenção da alfabetização.  E a escolha por professores 
atuantes nessas turmas está atrelada à necessidade de sabermos a visão 
desses profissionais frente à importância de um trabalho enfatizando o 
uso de diferentes gêneros textuais e se os livros de Língua Portuguesa da 
Coleção Girassol estão contribuindo para esse trabalho.

Logo, o conjunto desses elementos junto com a análise de questionários 
realizados com alguns professores atuantes em escolas campesinas 
poderão trazer contribuições para verificarmos como os livros didáticos 
de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental I, destinados à educação do 
campo trabalham com os gêneros textuais e se a forma como estes são 
apresentados nos livros e pelos professores pode contribuir positiva ou 
negativamente na alfabetização dos alunos.
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2. FASE TEÓRICO-METODOLÓGICA

2.1 A EDUCAÇÃO DO CAMPO NO BRASIL

De acordo com Pires (2012), a educação do campo difundiu-se na 
década de 90 a partir das lutas dos momentos sociais campesinos, que 
lutavam por uma educação que garantisse a valorização e o reconhecimento 
de suas identidades e culturas. Por muito tempo, a população campesina 
foi vítima de uma educação controladora que se detinha em manter o 
povo campesino em seu território sendo mão de obra para a agricultura 
e pecuária, servindo aos interesses econômicos da elite. A essa educação 
denominada de rural, Pires (2012) a define como “uma educação para as 
populações do campo apenas numa ótica instrumental, assistencialista ou 
de ordenamento” (PIRES, 2012, p. 81).

Em face disso, a escola propagava nesse período essa concepção, 
sendo sua função formar sujeitos aptos ao trabalho, rejeitando e/ou 
desconhecendo qualquer forma de educação voltada para a realidade 
local. Isso perdurou por muito tempo, até os movimentos sociais do campo 
reivindicarem por uma educação vinculada às especificidades dos povos do 
campo e então foram e, ainda, continuam sendo criadas políticas públicas 
voltadas para uma educação do/no campo. Sobre isso, Kolling, Cerioli e 
Caldart (2002, p. 18), discorrem que:

Um dos traços fundamentais que vêm desenhando a 
identidade deste movimento por uma educação do 
campo é a luta do povo do campo por políticas públicas 
que garantam seu direito à educação, e a uma educação 
que seja no e do campo. No: o povo tem direito a ser 
educado no lugar onde vive; Do: o povo tem direito 
a uma educação pensada desde o seu lugar e com 
sua participação, vinculada à sua cultura e às suas 
necessidades humanas e sociais. 
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Frente a isso, podemos perceber a necessidade de termos o 
conhecimento, principalmente os profissionais que atuam no campo, 
do que é essa especificidade de educação e quais os elementos que 
norteiam uma educação do campo e no campo, além de serem críticos 
frente aos materiais que são disponibilizados para o campo, pois 
percebemos que ainda hoje há uma grande disparidade nas propostas 
de trabalho para a educação do campo presente nos materiais didáticos, 
em destaque, os livros didáticos. Esses materiais em geral, não retratam 
a realidade do povo campesino, muito menos favorecem a construção 
da identidade desse povo. O que deveria auxiliar o professor em suas 
estratégias de ensino contribuindo para a valorização e o fortalecimento 
de uma escola onde a minoria deveria ser parte fundante do processo 
educativo,  transformar-se em um instrumento de exclusão, onde a 
classe dominante se torna um modelo a seguir. Kolling, Cerioli e Caldart 
(2002, p. 24), nos colocam que:

A escola do campo tem que ser um lugar onde 
especialmente as crianças e jovens possam sentir orgulho 
desta origem e deste destino; não porque enganados 
sobre os problemas que existem no campo, mas porque 
dispostos e preparados para enfrentá-los, coletivamente.

Com isso, fica em evidência que o profissional que atua na educação do 
campo precisa ir de acordo com os princípios que norteiam essa educação, 
ou seja, ele precisa levar para a sala de aula diversos recursos que possam 
contribuir para a construção da entidade de seus alunos. Mesmo os 
livros didáticos que, em sua maioria, não retratam a realidade dos povos 
campesinos podem ajudar com essa construção, isso dependerá de como o 
professor irá confrontar aquilo que está sendo apresentado pelo livro com 
a realidade de seu aluno. Ao realizar propostas de trabalho com discussões 
frente ao não reconhecimento dos povos campesinos nos materiais 
didáticos, o professor poderá fazer com que seus alunos reflitam e passem 
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a reconhecer e a valorizar cada vez mais a educação campesina lutando por 
melhorias e por uma educação mais igualitária. 

Contudo, a educação do campo em nosso país vem sendo construída 
nos embates entre os interesses do Estado e da sociedade civil 
organizada. Conforme afirmam Kolling, Cerioli e Caldart (2002, p. 19) 
“Além de não reconhecer o povo do campo como sujeito da política 
e da pedagogia, sucessivos governos tentaram sujeitá-lo a um tipo de 
educação domesticadora e atrelada a modelos econômicos perversos”. 
Mas é perceptível que a educação campesina tem alcançado vitórias ao 
se comparar a décadas anteriores, porém ainda há muito que conquistar, 
pois são visíveis as fragilidades em relação à formação docente e à 
organização de um currículo que seja coerente com a realidade de cada 
povo campesino, sem falar dos materiais didáticos que são ofertados para 
esse povo. Logo, podemos perceber a necessidade de termos profissionais 
formados e capacitados para atuar na educação do campo.  

Segundo Pires (2012), para a educação do campo se tornar uma 
realidade é fundamental que a escola tenha profissionais que sejam 
capazes de participar da construção de um currículo que seja construído 
a partir das diferentes dimensões formativas, considerando os saberes 
do sujeito,“Construir a educação do campo significa formar educadores e 
educadoras do e desde o povo que vive no campo, como sujeitos destas 
políticas públicas, que estamos ajudando a construir, e também do projeto 
educativo que já nos identifica”(KOLLING, CERIOLI E CALDART, 2002, p.25).

2.2 A PRÁTICA EDUCATIVA E SUAS IMPLICAÇÕES

Partindo da concepção trazida por Tardif (2008, p. 151) de que “a prática 
educativa remete a atividades guiadas e estruturadas por representações”, 
pretende-se, de forma sucinta, trazer alguns apontamentos que nos levem 
a refletir sobre a relevância da prática educativa diante da problemática 
que envolve o ensino-aprendizagem e a utilização dos gêneros textuais 
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propostos pelos didáticos destinados à Educação do Campo. Para esse autor 
a prática educativa “constitui uma das categorias fundamentais da atividade 
humana, categoria tão importante e tão rica em valores, em significados e 
em realidades quanto o trabalho, a técnica, a arte ou a política, com os quais, 
alias, foi muitas vezes confundida ou identificada”. (TARDIF, 2008, p. 152).

Segundo o mesmo autor, por ainda ser concebida através de modelos 
que se voltam para ações humanas sobre a matéria, a prática educativa 
está sujeita a dar ênfase a “modelos de ação, de organização e de controle 
oriundos das esferas do trabalho, da técnica e da produção industrial”, 
contrapondo-se ao seu real sentido. Em nosso contexto, há a influência 
de três concepções sobre a prática educativa e essas concepções ainda 
dominam a nossa cultura, como é afirmado por Tardif (2008, p. 153):

De forma esquemática, podemos identificar três 
concepções fundamentais da prática educativa oriundas 
de nossa cultura. A primeira associa a prática educativa 
a uma arte; a segunda, a uma técnica guiada por valores; 
a terceira, a uma interação. 

Tardif (2008, p. 160), aponta que a prática educativa como uma arte, 
é a concepção que tem mais influência em nosso contexto, mesmo sendo 
esta a mais antiga, pois:

Aplicada à educação atual, essa concepção significa que 
o professor, numa sala de aula, não possui uma ciência 
de sua própria ação, conquanto ele possa alimentar 
sua atividade com certos conhecimentos científicos. 
Ele age guiando-se por certas finalidades, e sua prática 
corresponde a uma espécie de mistura de talento 
pessoal, de intuição, de experiência, de hábito, de bom 
senso e de habilidades confirmadas pelo uso. 

Ao mesmo tempo em que traz o fundamento de que ao desenvolvermos 
nossa prática,  tornamo-nos mais experiente, essa concepção aborda 
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também que a prática educativa está implicada ao talento do ser docente 
“é possível aprender a educar, contanto que o educador já possua 
as qualidades do ofício” (TARDIF, 2008, p. 152). De certa forma, isso é 
percebido, no entanto, sabe-se que a prática docente vai além do perfil 
do profissional que a atua na educação, como já foi afirmado antes, ela 
remete a valores que são fundamentais para a atividade humana.

Dentro desse contexto, está a formação do docente, que mergulhado 
aos vários fatores que influenciaram e influenciam a trajetória da educação 
brasileira, dentre eles os enfrentamentos relacionados ao grande índice de 
analfabetismo entre os estudantes do ensino fundamental, encontram-se 
dependentes de uma formação que, em sua maioria, não oferece suporte 
para que o profissional em formação construa uma postura crítica diante 
de sua atuação, isso implicará diretamente em sua prática educativa. De 
acordo com Nunes (2001), ao se pensar um modelo de professor, deve-se 
levar em conta o contexto no qual se constroem e se ampliam os saberes 
docentes, isto é, as condições históricas e sociais nos quais se exerce a 
profissão, condições que servem de base para a prática docente. 

Com isso, percebe-se a necessidade de termos profissionais que possuam 
uma formação voltada para as exigências de uma sociedade que vive em 
constantes transformações e apresenta uma população heterogênea, 
como a brasileira. “A dinâmica social vem exigindo dos professores novas 
competência e habilidades que, muitas vezes, não foram construídas 
quando de sua formação inicial”(SISS, 2010, p. 628), principalmente no que 
diz respeito aos novos mecanismos metodológicos trazidos pela tecnologia 
que podem contribuir para o processo de ensino-aprendizagem.

Nesse sentido, percebemos que mesmo com tantos caminhos a 
percorrer, é perceptível que essa discussão, ainda que antiga, está 
ganhando espaço nos debates educacionais, isso nos mostra a urgência de 
se ter profissionais bem formados para atuar nesse campo tão plural que é 
a educação do campo.



Língua e Linguagem na EaD: pesquisas possíveis (CLELP)

144

2.3 O LIVRO DIDÁTICO E OS GÊNEROS TEXTUAIS 

O livro didático foi e continua sendo motivo de muitas discussões nas 
diferentes áreas do conhecimento, boa parte dessas discussões buscam 
elucidar a estrutura e funcionalidade desse material. Nas escolas públicas 
do nosso país, a adoção e utilização desses recursos didáticos partem de 
uma análise de qualidade que é realizada pelo Ministério da Educação 
(MEC), que no ano de 1985 criou o Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD) tendo como principal objetivo subsidiar o trabalho pedagógico dos 
professores por meio da distribuição de coleções de livros didáticos aos 
alunos da educação básica. Esse programa perdura até os dias atuais e 
atende cerca de 12.760.000 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I 
de todo país.

Todas as escolas públicas brasileiras fazem a escolha desses livros 
didáticos, aprovados pelo MEC, de forma democrática. A cada três anos é 
elaborado por esse órgão um edital que especifica todos os critérios para 
inscrição de obras. As editoras inscrevem suas obras que são avaliadas e, se 
aprovadas, compõem o Guia do Livro Didático que é distribuído para as escolas 
participantes do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). 
Esse guia é composto por resenhas de cada obra aprovada, com isso cada 
escola escolhe a coleção de livros que melhor atende suas necessidades.

Para as escolas campesinas, desde 2013 há o PNLD campo, que além 
de distribuir coleções de livros didáticos aos alunos da educação básica, 
tem pretensão de considerar as especificidades dos povos do campo, 
assim esse programa pode ser considerado, de acordo com o MEC, uma 
política pública de reconhecimento da Educação do Campo. No entanto, 
para atender a todas as singularidades dos povos campesinos, é preciso 
ir além da elaboração de uma coleção de livros didáticos para o campo, 
é necessário lançar nesses materiais propostas didáticas que realmente 
trabalhe com a pluralidade cultural desses povos. O processo de adoção 
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dos livros pelas escolas campesinas é o mesmo das demais escolas, é 
disponibilizado o Guia que apresenta as coleções de livros específicas para 
o campo e outras não específicas, os professores elegem a coleção que 
desejam utilizar, levando em consideração seu planejamento pedagógico.

Sabemos que os professores utilizam o livro didático para auxiliá-los em 
suas estratégias de ensino. Para muitos desses profissionais, esse recurso 
é indispensável no processo de ensino-aprendizagem, pois é a partir das 
sugestões propostas por eles que elaboram seu planejamento pedagógico, 
organizando e programando suas aulas. Com isso, fica visível o quanto o 
livro didático é importante, podendo ser um instrumento facilitador de 
saberes ou então um disseminador de propostas excludentes. 

Em boa parte dos livros didáticos disponibilizados pelo MEC, é visível 
o quanto suas propostas pedagógicas são excludentes. São raros os 
exemplares que tratam as especificidades sociais, econômicas, culturais, 
de raça e etnia etc. Por mais que esses recursos didáticos passem por um 
processo avaliativo, eles acabam não atendendo a essas especificidades de 
forma significativa e terminam menosprezando todos esses aspectos tão 
necessários para a construção da identidade individual dos alunos.

Isso não é diferente, quando nos voltamos para as propostas de 
trabalho relacionadas ao ensino da Língua Portuguesa, em específico, para 
o desenvolvimento de estratégias de ensino com a utilização de diferentes 
gêneros textuais no processo de alfabetização. Em sua maioria, os livros 
didáticos não apresentam uma diversidade de trabalho com gêneros 
textuais e por vezes minimizam aquelas propostas que apresentam algum 
gênero textual com o uso quase contínuo de exercícios explorando apenas 
os elementos linguísticos.

Estudiosos como Dubeux, Silva e Pessoa (2012, p.08) embasados 
pelas concepções de Marcuschi (2005) e Bakhtin (1997), afirmam que 
“a comunicação verbal só é possível por meio de algum gênero que se 
materializa em textos que assumem formas variadas para atender a 
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propósitos diversos”. Para que tenhamos uma melhor compreensão do 
seu uso e funcionalidade, torna-se necessário diferenciarmos os gêneros 
textuais dos tipos textuais. 

Nas palavras de Dubeux, Silva e Pessoa (2012, p.09), os tipos textuais são:

“Sequências teoricamente definidas pela natureza 
linguística da sua composição, como narração, 
exposição, argumentação, descrição e injunção. Não 
são textos com funções sociais definidas. São categorias 
teóricas determinadas pela organização dos elementos 
lexicais, sintáticos e relações lógicas presentes nos 
conteúdos a serem falados ou escritos, distinguindo-se 
capacidades de linguagem requeridas para a produção 
de diferentes gêneros textuais”. 

Podemos observar que essa definição parte da concepção dos estudos 
de Marcuschi (2002, p. 22), quando nos diz que tipo textual é uma “espécie 
de construção teórica definida pela natureza linguística de sua composição 
[aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas]”. Já os 
gêneros textuais, em sua visão, são “textos materializados que encontramos 
em nossa vida diária e que apresentam características sócio-comunicativas 
definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição 
característica”(MARCUSCHI, 2002, p. 22).

De acordo com esse mesmo autor, o surgimento de novos gêneros 
textuais está diretamente ligado ao crescente uso das novas tecnologias 
e seu avanço, mas “esses novos gêneros não são inovações absolutas, 
quais criações ab ovo, sem uma ancoragem em outros gêneros já 
existentes”(MARCUSCHI, 2002, p. 20). Com isso, percebe-se que os gêneros 
se transformam dando origem a outros gêneros e até mesmo podem 
desaparecer devido às constantes mudanças sociais.

Em meio a essas constantes mudanças, encontra-se a figura do 
professor, que mergulhado em uma sociedade cada vez mais tecnológica, 
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precisa está atento aos novos gêneros textuais que estão surgindo, de 
maneira que possa “trabalhar com essa diversidade textual em sala de 
aula, explorando de forma aprofundada o que é peculiar a um gênero 
textual específico, tendo em vista situações de uso também diversas” 
(DUBEUX, SILVA E PESSOA, 2012, p.10). E com isso, possa garantir a seus 
alunos o direito de “produzir e compreender gêneros textuais diversos 
de acordo com a exigência da situação comunicativa”(DUBEUX, SILVA E 
PESSOA, 2012, p.10). Mas, para que esse direito seja efetivado, é preciso 
que o professor promova situações em que seus alunos, ao longo de sua 
vida escolar, possam de fato ter o contato com a maior quantidade possível 
de gêneros textuais de diferentes tipologias.  

Dubeux, Silva e Pessoa (2012), apontam que é necessário que o 
professor proponha situações de leitura e produção de textos com 
finalidades bem definidas, enfatizando com mais propriedade o papel 
social dos gêneros e não apenas explore os elementos gramaticais, como 
é proposto por boa parte dos livros didáticos. Com isso, fica claro que 
ao proporcionar aos seus alunos o contato com diversos gêneros textuais 
de forma a promover a interação, o professor estará lançando mão de 
estratégias que podem favorecer de forma significativa o processo de 
alfabetização letrada desses alunos.

A aprendizagem de diferentes gêneros do discurso amplia o 
conhecimento das áreas em que são criados, ampliando as possibilidades 
de leitura do mundo, como é afirmado por Coscarell (2005, p. 45):

Essa aprendizagem deve ser realizada por meio de 
conversas, discussões, atividades orais e escritas, 
sobre os sentidos dos diversos gêneros e de suas 
características e também de características dos espaços 
em que são produzidos. 

No entanto, muitas vezes, o caminho para se chegar a essa 
aprendizagem é interrompido pelas propostas equivocadas de trabalho 
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com os gêneros textuais contidas nos livros didáticos. Estes em sua maioria 
tendem por minimizar os aspectos socais dos gêneros, enfatizando apenas 
os elementos linguísticos.

De acordo com Lira, Pimentel e Santiago (2014, p. 02), o livro 
didático “se constitui em um material básico e fundamental na educação 
escolarizada, sobretudo, na orientação do trabalho docente e no processo 
de aprendizagem dos alunos que fazem parte da Rede Pública de Ensino 
Estadual e Municipal”, podendo ser um instrumento de grande importância 
para o processo de ensino-aprendizagem, principalmente no que diz 
respeito ao ensino da língua. Ao se deter de forma mais aprofundada 
nas propostas de trabalho com os gêneros textuais contidas nos livros de 
Língua Portuguesa, o professor poderá perceber que, em sua maioria, essas 
propostas não apresentam diversidade, isso é observado por Marcuschi 
(2002, p. 35-36):

Uma análise dos manuais de ensino de língua 
portuguesa mostra que há uma relativa variedade de 
gêneros textuais presentes nessas obras. Contudo, uma 
observação mais atenta e qualificada revela que a essa 
variedade não corresponde uma realidade analítica. 
Pois os gêneros que aparecem nas seções centrais e 
básicas, analisados de maneira aprofundada são sempre 
os mesmos. 

Sabemos que o professor pode ousar de diferentes estratégias para 
suprir essa carência de diversidade de gêneros textuais, até mesmo 
porque, o livro didático não é e nem pode ser o único instrumento 
pedagógico utilizado pelo professor em sala de aula, mas sendo ele, de 
acordo com Lira, Pimentel e Santiago (2014), um material selecionado e 
validado pelo sistema educacional nacional e pelos órgãos públicos da 
educação, deveria se apresentar de forma mais propícia à aprendizagem 
dos diferentes sujeitos.
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No entanto, o professor por sua vez deve garantir a seus alunos o 
direito de produzir e compreender diversos gêneros textuais, mas isso só 
será possível, segundo Dubeux, Silva e Pessoa (2012), se esse profissional 
desenvolver um trabalho pautado no uso contínuo e diversificado de 
gêneros textuais. Logo, ao planejar suas estratégias de ensino voltadas à 
leitura, compreensão e produção textual, o professor precisa ter algumas 
precauções. Como apontam Dubeux, Silva e Pessoa (2012, p. 11):

1 – escolher os textos a serem lidos, considerando-
se não apenas os gêneros a que pertencem, mas, 
sobretudo, o seu conteúdo (o que é dito), em relação 
aos temas trabalhados. O objetivo é que as crianças 
aprendam a ler e escrever, mas também aprendam por 
meio da leitura e da escrita.

2 – propor situações de leitura e produção de textos 
com finalidades claras e diversificadas, enfocando os 
processos de interação e não apenas as reflexões sobre 
os aspectos formais. 

Com isso, fica claro o quanto é importante, termos em nossas escolas 
materiais didáticos, nesse caso livros didáticos, que possam atender a 
essas questões de forma a contribuir para a formação leitora e escritora 
das crianças facilitando o trabalho do professor.

2.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: TIPOLOGIA E 
NATUREZA DA PESQUISA

Para desenvolvermos esse estudo, partimos de algumas concepções 
de estudiosos que tratam sobre a educação do campo, sobre a prática 
educativa de professores e sobre as propostas de trabalho com gêneros 
textuais apresentadas pelos livros didáticos de Língua Portuguesa.

Para entendermos o contexto em que foi desenvolvido este estudo e 
suas especificidades, utilizamos a abordagem qualitativa que, nas palavras de 
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Severino (2007, p.119), “São várias as metodologias de pesquisa que podem 
adotar uma abordagem qualitativa, modo de dizer que faz referência mais a 
seus fundamentos epistemológicos do que propriamente a especificidades 
metodológicas”. Sendo assim, um importante meio para obtermos uma 
maior aproximação do nosso objetivo de estudo que busca analisar como 
é apresentado o trabalho com os gêneros textuais nos livros didáticos de 
Língua Portuguesa da Coleção Girassol: Saberes e Fazeres do Campo, do 1º 
ao 5º ano do Ensino Fundamental I. Essa escolha se deu por entendermos 
que a abordagem qualitativa enquanto um processo flexível considera as 
especificidades de uma pesquisa, delimitando instrumentos e procedimentos 
específicos que melhor correspondam ao que se pretende investigar.

Os procedimentos adotados para coleta de dados partiram além 
da análise dos gêneros textuais propostos nos livros didáticos de Língua 
Portuguesa da Coleção Girassol e de um questionário com professores que 
atuam em escolas campesinas que oferecem do 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental I, necessariamente um (a) professor (a) por turma. O critério 
para a escolha de apenas um professor por turma se deu devido à limitação 
do tempo para a realização dessa investigação, e a preferência de docentes 
atuantes em escolas campesinas, é devido ao fato de que os livros a serem 
analisados pertencem a uma coleção destinada à Educação do Campo.

Neste contexto, para a análise e sistematização de dados dentro das 
etapas de uma investigação que se desenvolve incorporado à abordagem 
qualitativa, buscamos, a partir da análise de conteúdo, refletir os nossos 
objetivos que pretendem analisar de forma sucinta como os livros didáticos 
de Língua Portuguesa, da coleção Girassol: Saberes e Fazeres do Campo, do 
1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I, trabalham com os gêneros textuais, 
além de observar/verificar como os professores atuantes em escolas 
campesinas trabalham com os gêneros textuais propostos por essa coleção, 
se a consideram pertinente ou insuficiente para o desenvolvimento da 
aprendizagem de seus alunos. 
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Franco (2008, p. 27), nos afirma que “Os resultados da análise de 
conteúdo devem refletir os objetivos da pesquisa e ter o apoio indícios 
manifestos e capturáveis no âmbito das comunicações emitidas”. 
Sendo assim, um elemento indispensável, pois ajuda a reinterpretar as 
mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados num nível 
que vai além de uma leitura comum.

Por se tratar de uma investigação que tem como sujeitos 
participantes, professores que atuam em escolas campesinas, esse 
estudo é caracterizado como uma pesquisa de campo e com esse tipo 
de pesquisa podemos ir além das observações dos fatos e fenômenos. 
Podemos trazer um recorte dos acontecimentos da realidade a ser 
pesquisada. De acordo com Godoy (1995, p.58) o termo pesquisa de 
campo é utilizado para “diferenciar os estudos conduzidos em “campo”, 
ou seja, no ambiente natural dos sujeitos, daqueles desenvolvidos em 
situações de laboratório ou ambientes, controlados pelo investigador”. 
Na pesquisa de campo temos a possibilidade de compreender os 
mais diferentes aspectos de uma determinada realidade e com isso 
coletarmos dados e analisá-los embasados em um referencial teórico 
consolidado para que possamos compreender e explicar o nosso 
problema de pesquisa.

2.4.1 PERCURSO METODOLÓGICO

Para elucidar ainda mais as nossas reflexões acerca da importância 
da utilização de diferentes gêneros textuais no processo de ensino-
aprendizagem na alfabetização, aplicamos um questionário direcionado 
aos professores do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, atuantes em 
escolas campesinas, um professor por turma que serão identificados, nos 
momentos de análises, da seguinte maneira: P1 para professor do 1º ano, 
P2 para professor do 2º ano, P3 para professor do 3º ano, P4 para professor 
do 4º ano e P5 para professor do 5º ano.
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Neste contexto, para a análise e sistematização de dados dentro das 
etapas de uma investigação que se desenvolve incorporado à abordagem 
qualitativa, buscou-se a partir da análise de conteúdo refletir os nossos 
objetivos, “Os resultados da análise de conteúdo devem refletir os 
objetivos da pesquisa e ter o apoio indícios manifestos e capturáveis no 
âmbito das comunicações emitidas”(FRANCO, 2008, p. 27). Sendo assim, 
um elemento indispensável, pois ajuda a reinterpretar as mensagens e a 
atingir uma compreensão de seus significados num nível que vai além de 
uma leitura comum. 

Segundo Bardin (1997), a análise de conteúdo pode ser considerada 
como “um conjunto de técnicas de análises e de comunicações, que 
utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens”(BARDIN, 1997, p. 33), representando uma abordagem 
metodológica com características e possibilidades próprias.

Por apresentar tamanha abrangência metodológica, a análise de 
conteúdo é uma das técnicas mais utilizadas dentro das pesquisas 
educacionais, como ressalta Andrade et al. (2013, p.06):

Na área de educação, a análise de conteúdo pode ser 
sem dúvida um instrumento de grande utilidade em 
estudos, em que os dados coletados sejam resultados 
de entrevistas (diretivas ou não), questionários abertos, 
discursos ou documentos oficiais, textos literários, 
artigos de jornais, emissões de rádio e de televisão. Ela 
ajuda o educador a retirar do texto escrito seu conteúdo 
manifesto ou latente.  

Logo, podemos considerar a análise de conteúdo um instrumento 
favorável à diversidade de situações que nos deparamos no campo de 
pesquisa, podendo ter além de um maior aprofundamento daquilo que 
está sendo exposto pelos atores e pelo meio social, obter o conhecimento 
de fatos não explicitados.
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3. ANÁLISES DOS DADOS

3.1 OS LIVROS DIDÁTICOS DE PORTUGUÊS DA COLEÇÃO 
GIRASSOL: SABERES E FAZERES DO CAMPO DO 1º AO 5º 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I

Queremos deixar claro que a nossa intenção não é minimizar ou 
menosprezar os livros didáticos da Coleção Girassol: Saberes e Fazeres 
do Campo, até mesmo porque é a única coleção de livros didáticos 
disponibilizada pelo MEC específica para a educação do campo. Nossa 
intenção é trazer algumas reflexões que possam contribuir para o 
desenvolvimento de propostas de trabalho com a diversidade de gêneros 
textuais para o Ensino Fundamental I. A tabela abaixo apresenta, de forma 
sintetizada, a análise realizada das propostas de trabalho com os gêneros 
textuais presentes nessa coleção.

VOLUMES DOS LIVROS 
DIDÁTICOS ANALISADOS ANÁLISE SINTETIZADA

VOLUME 1/1º ano

Predominância de gêneros textuais orais enfatizando 
trechos retirados de poemas, cantigas populares e 
contos;
Atividades que exploram enfaticamente apenas os 
aspectos linguísticos;
Não há nenhuma referência ao gênero que está 
sendo exposto;

VOLUME 2/2º ano

Ênfase em atividades que exploram os aspectos 
linguísticos;
Ausência de aprofundamento sobre as características, 
suporte textual ou função social dos gêneros textuais 
apresentados.
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VOLUMES 3, 4 e 5/3º, 

4º e 5º anos

Ênfase na apropriação da gramática (exercícios que 
exploram de maneira enfadonha e descontextualizada 
os elementos linguísticos);
Superficialidade das propostas didático-pedagógicas 
frente ao o trabalho com a diversidade de gêneros 
textuais;
Questões que não têm relação com o assunto do 
texto e indagações subjetivas;
As atividades relacionadas à compreensão se limitam 
a perguntas padronizadas e repetitivas.

Tabela 1 – Síntese da análise dos livros didáticos de Língua Portuguesa da Coleção Girassol: 
Saberes e Fazeres do Campo do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 1.

Em nossas analises, foi verificado que no livro destinado ao 1º ano 
percebe-se a predominância de gêneros textuais orais. Sabemos que nesse 
nível de alfabetização é importante que o professor desenvolva um trabalho 
enfatizando esse eixo para que a criança possa fortalecer sua oralidade, 
mas é preciso também criar estratégias que as levem a ter o contato com 
a maior quantidade possível de diferentes gêneros textuais, tanto os orais 
quanto os escritos.

 Sobre os gêneros textuais escritos presentes nesse volume, verificamos 
que há o predomínio de trechos retirados de poemas, cantigas populares 
e contos, evidenciando que o objetivo nessas propostas é apenas a 
exploração dos aspectos linguísticos, como pode ser observado no anexo 
1, retirado do LD da coleção Girassol: Saberes e fazeres do campo, 1º ano, 
4ª Unidade, Capítulo 1, páginas 73 e 74.
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Anexo 1 - Atividade retirada do LD de Língua Portuguesa da Coleção Girassol

Para o 2º ano, a proposta não é muito diferente, quase não há 
aprofundamento sobre as características, suporte textual ou função social 
desses gêneros para as crianças e quando aparece alguma menção a 
respeito desses elementos, é apresentada através de alguns lembretes, 
como podemos observar no anexo 2 retirado do LD da coleção Girassol: 
Saberes e Fazeres do Campo, 2º ano, 1ª Unidade, Capítulo 1, páginas 8 e 9.

   
Anexo 2 - Atividade retirada do LD de Língua Portuguesa da Coleção Girassol
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Em consonância com o que foi apresentado até aqui, podemos constatar 
o quanto essas propostas são inadequadas e não trazem contribuições 
significativas para a formação de um aluno leitor e escritor. E isso acontece 
também nos demais volumes, 3, 4 e 5. Basicamente, todas as atividades 
são direcionadas para o desenvolvimento dos alunos no que se refere à 
tentativa de apropriação da gramática. Logo, é percebida a superficialidade 
das propostas didático-pedagógicas frente ao o trabalho com a diversidade 
de gêneros textuais.

De modo geral, podemos afirmar que as propostas de trabalho com a 
diversidade dos gêneros textuais dos livros didáticos da Coleção Girassol: 
Saberes e Fazeres do Campo se mostram reduzidas, pois não apresentam 
uma variedade de gêneros textuais apropriada para os alunos nesse 
nível de ensino e nem tão pouco dispõem de estratégias que favorecem 
o trabalho com os elementos comunicativos da língua portuguesa. Logo, 
não correspondem às expectativas de aprendizagem dos alunos, deixando 
a cargo do professor, o preenchimento dessa lacuna.

3.2 PERFIS DOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA PESQUISA

Professores Formação Tempo de 
atuação

Carga/horária 
semanal Idade

P1 Psicopedagogia 12 anos 40 45 anos
P2 Psicopedagogia 04 anos 40 26 anos
P3 Psicopedagogia 04 anos 40 24 anos
P4 Magistério 04 anos 40 23 anos
P5 Pedagogia 21 anos 40 43 anos

Tabela 2 – Formação e experiência profissional dos sujeitos da pesquisa.

Podemos observar na tabela acima que todos os professores 
participantes dessa investigação têm uma carga horária semanal extensa, 
atuam há no mínimo quatro anos na Educação do Campo, tendo assim certa 
experiência com a alfabetização. Em relação à formação profissional, é visto 
que apenas um profissional tem o mínimo de formação para atuar na área.
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3.3 OS PROFESSORES E O TRABALHO COM OS GÊNEROS 
TEXTUAIS EM SALA DE AULA

Como foi explicitado anteriormente, realizamos com alguns professores 
que atuam em escolas campesinas do 1ª ao 5º ano do Ensino Fundamental, 
um questionário para refletirmos ainda mais sobre a importância da 
utilização de diferentes gêneros textuais no processo de alfabetização, 
como pode ser observado na tabela abaixo:

Questões Respostas dos professores

Em sua opinião os gêneros textuais 
são fundamentais para o processo de 
alfabetização?

Todos os professores atendem para 
essa importância e consideram que os 
gêneros textuais são necessários para 
a aquisição de habilidades de leitura e 
escrita.

Os gêneros textuais propostos pelo 
Livro Didático de Língua Portuguesa da 
Coleção Girassol contribuem de forma 
efetiva para a formação de um aluno 
leitor e escritor?

P3 e P5 apontam que os textos 
apresentados pelos livros não condizem 
com a realidade dos alunos;
P1, P2 e P4, registraram que os gêneros 
textuais propostos por essa coleção 
satisfazem as necessidades de seus 
alunos.

Como professor (a) alfabetizador (a), 
você costuma trazer para sala de aula 
recursos que possam ajudar os alunos a 
melhor desenvolver sua aprendizagem 
em relação à Língua Portuguesa?

Todos os professores ressaltaram a 
importância de trazer de outras fontes 
recursos para auxiliá-los em suas aulas;

Qual sua opinião sobre a proposta de 
trabalho dos livros didáticos de Língua 
Portuguesa da Coleção Girassol em 
relação aos aspectos da compreensão 
textual?

Os professores demonstraram pouco 
conhecimento sobre esse eixo, dando 
respostas confusas e até mesmo sem 
sentido.  

E sobre as atividades que exploram o 
eixo de produção textual, você acha que 
elas são pertinentes ou inadequadas ao 
contexto e ao nível de conhecimento 
dos seus alunos? Por quê?

Os professores assinalam que há uma 
grande carência, pois as propostas 
apresentadas não atendem aos 
diferentes níveis de aprendizagens de 
seus alunos, exigindo habilidades que 
não são elencadas e nem desenvolvidas 
nas atividades anteriores ao momento 
da produção.

Tabela 3 – Questionário realizado com os professores sujeitos da pesquisa.
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Dentro desse quadro de análises, tanto dos livros didáticos quanto do 
questionário realizado com esses professores, torna-se clara a importância 
do trabalho dos profissionais que atuam nas primeiras séries do Ensino 
Fundamental. Mesmo sabendo que o desenvolvimento das capacidades 
de leitura e de produção de textos ocorre durante todo o processo de 
escolarização, é indispensável iniciar esse trabalho o quanto antes, pois, 
só assim, pode ser garantido a nossas crianças o acesso precoce a gêneros 
discursivos de circulação social e a situações de interação, para que elas 
possam ser capazes de se reconhecerem como sujeito de suas próprias 
histórias, além de serem agentes de suas próprias aprendizagens.

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Estamos passando por um processo de profundas mudanças tanto no 
campo educacional quanto social com a evolução da tecnologia, e isso é 
mais um motivo para refletirmos frente aos materiais didáticos que são 
ofertados para as escolas públicas do nosso país, principalmente para as 
escolas campesinas que por muito tempo foram esquecidas e excluídas. 
Sob esta perspectiva, realizamos esse estudo, objetivando identificar de 
forma sucinta as propostas de trabalho com gêneros textuais desenvolvidas 
pelos livros didáticos de Língua Portuguesa da coleção Girassol: Saberes e 
fazeres do campo do 1º ao 5º ano do ensino fundamental I.

 Mesmo sabendo que ainda há um campo enorme a ser explorado por 
essa temática, constatamos que as propostas de trabalho com gêneros 
textuais apresentadas por essa coleção, não colaboram para a aquisição 
de habilidades leitora e escritora das crianças nesse nível de ensino, 
uma vez que enfatizam de forma mecanizada exercícios explorando 
enfadonhamente elementos linguísticos. Não que seja incorreto explorar 
esses elementos, assim como os demais, eles são necessários para a 
apropriação da alfabetização e da língua, porém devem ser trabalhados 
de forma contextualizada, trazendo aprendizagens significativas para as 
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crianças e isso não acontece nas propostas dessa coleção, mostrando-se 
também bastante limitada em relação à presença de diferentes gêneros e 
tipos de textos.

Foi observado, também, que os professores envolvidos nesse estudo, 
reconhecem a importância de se trabalhar, a partir da exploração de 
diferentes gêneros e tipos de textos na alfabetização de seus alunos, mesmo 
os livros didáticos não oferecendo propostas metodológicas adequadas 
para a realização desse trabalho.

Portanto, os resultados aqui apresentados poderão contribuir com 
reflexões para que os profissionais que atuam nas primeiras séries do Ensino 
Fundamental I possam rever sua prática em sala de aula frente à necessidade 
de utilizar diferentes gêneros e tipos de textos no processo de ensino-
aprendizagem, bem como, se atentarem sobre a qualidade dos materiais 
didáticos que são distribuídos para a educação pública em nosso país.

Contudo, ressaltamos que é preciso, além de ter recursos didáticos que 
possam atender às necessidades de cada grupo social, investir na formação 
dos professores para que estes possam ter acesso direto ao conhecimento e 
em consequência, se posicionarem criticamente diante dos materiais didáticos 
que estão disponíveis em suas escolas, para que dessa forma esses materiais 
possam ser repensados de modo a suprir as carências de aprendizagens das 
crianças em consonância com o contexto em que estão inseridas.
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RESUMO
O presente trabalho busca discutir a prática de produção textual em sala 
de aula partir das propostas do Livro Didático de Língua Portuguesa (LD), 
bem como analisar o modo como alunos do ensino médio avaliam 
as contribuições do LD para a produção de texto em sala de aula. A 
pesquisa situada na área sociointeracionista, tem como referencial teórico 
as contribuições de Soares (1999), a partir do entendimento do termo 
letramento; de Koch (2003) no tocante à construção através da interação 
texto-sujeitos; a noção de gêneros textuais defendida por Marcuschi (2009) 
e uma abordagem acerca da proposta de trabalho com a Língua Portuguesa 
contida nos Parâmetros Curriculares Nacionais — PCN (BRASIL, 1998). 
Neste estudo de cunho investigativo, foi utilizada a metodologia da pesquisa 
qualitativa. Empregou-se como procedimentos metodológicos a aplicação 
de questionários a alunos de uma turma da terceira série do ensino médio 
da rede pública de ensino e a observação em sala de aula. Como resultado, 
percebe-se que há frequência nas atividades de produção textual na turma 
investigada, mas os alunos optam, frequentemente, por temas diferentes 
dos propostos pelo LD, e que a desmotivação e insegurança em produzir 
textos é reflexo da falta de conhecimento prévio do aluno. E, mesmo o livro 
didático sendo um importante instrumento de aprendizagem trazendo 
acesso aos diferentes gêneros textuais, a figura do professor é peça chave no 
processo de ensino-aprendizagem da escrita, pois a ele cabe a orientação, 
a motivação e o incentivo a essas práticas tão essenciais ao sujeito social. 
PALAVRAS-CHAVE
Língua Portuguesa; Produção textual; Livro didático; Ensino.
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ABSTRACT
The present work seeks to discuss the practice of textual production in the 
classroom from the proposals of the Portuguese Language Didactic Book 
(LD), as well as to analyze the way in which high school students evaluate 
the contributions of LD to the production of text in the classroom. class. The 
research in the socio-interactionist area, has as theoretical reference the 
contributions of Soares (1999), from the understanding of the term literacy; 
De Koch (2003) regarding construction through text-subject interaction; The 
notion of textual genres defended by Marcuschi (2009) and an approach 
about the proposal of work with the Portuguese language contained in the 
National Curriculum Parameters - PCN (BRAZIL, 1998). In this investigative 
study, the qualitative research methodology was used. Methodological 
procedures were used to apply questionnaires to students in a third-grade 
high school classroom and to observe in the classroom. As a result, it is 
noticed that there is frequency in the activities of textual production in the 
class investigated, but the students often opt for themes different from 
those proposed by the LD, and that the lack of motivation and insecurity 
in producing texts is a reflection of the lack of previous knowledge of the 
student. And, even though the textbook is an important learning tool that 
provides access to different textual genres, the figure of the teacher is a 
key factor in the teaching-learning process of writing, because it is the 
orientation, motivation and incentive to these practices So essential to the 
social subject.
KEYWORDS
Portuguese Language; Text production; Textbook; Teaching.

1. INTRODUÇÃO

O Livro Didático é um importante instrumento no processo de ensino-
aprendizagem de língua materna o qual dispõe de diferentes textos de 
aportes diversos, tanto para a leitura quanto para a produção textual. O 
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objetivo deste trabalho é investigar como o professor de Língua portuguesa 
propõe a prática de leitura e produção textual, sobretudo a partir das 
propostas trazidas no Livro Didático.

Para isso, buscamos (1) analisar com que frequência os alunos produzem 
textos em sala de aula; (2) verificar se há dificuldade em produzir texto 
com base no que propõe o livro didático; (3) identificar o tipo dificuldade 
enfrentada pelos alunos nas propostas de produção textual presentes no 
livro didático.

A motivação da pesquisa sobre “A contribuição do Livro Didático 
como elemento auxiliador na produção textual em sala de aula” deu-
se a partir da percepção in loco da dificuldade de alunos do 3º ano do 
ensino médio da Escola Estadual de Malta em produzir textos mediante as 
propostas sugeridas no Livro Didático de Língua Portuguesa ora adotado 
na Instituição Escolar.

A pesquisa, situada na área sociointeracionista, tem o intuito de 
realizar uma reflexão acerca da produção textual em sala de aula, com 
base nas contribuições de Koch (2003), uma vez que, para a autora, a 
construção do texto se dá através da interação texto-sujeitos (ou texto—
co—enunciadores); levando em consideração também o trabalho com 
gêneros textuais defendidos por Marcuschi (2009), a fim de ressaltar a 
noção de gênero e o entendimento da língua em seus contextos. Para isso, 
tem-se como referencial teórico as propostas de trabalho com a Língua 
Portuguesa contida nos Parâmetros Curriculares Nacionais — PCN (BRASIL, 
1998), trazendo também uma reflexão sobre a concepção de leitura e 
produção de texto na escola.

Utilizamos a metodologia da pesquisa qualitativa a fim de proporcionar 
maior familiaridade com o tema, buscando torná-lo mais explícito e claro, 
através de coleta de dados recolhidos por meio de questionários escritos e 
da observação em sala de aula.



Língua e Linguagem na EaD: pesquisas possíveis (CLELP)

165

2. O ENSINO DE PRODUÇÃO DE TEXTO NA ESCOLA

A produção textual tornou-se um tema relevante no ensino de língua 
portuguesa, pois passou a ser vista não unicamente como uma forma de 
avaliar a utilização da língua escrita com a aplicação da norma padrão, 
mas também por ser uma forma de representação do pensamento, de 
instrumento de comunicação social e de interação dos sujeitos, uma vez 
que “o sentido de um texto é, portanto, construído na interação texto-
sujeitos (ou texto—co—enunciadores) e não algo que preexista a essa 
interação” KOCH (2003, p. 17).

É através da produção de texto que o aluno passa a reconhecer seu 
papel na sociedade como sujeito ativo e crítico, capaz de “interagir com 
a leitura e a escrita dentro e fora do contexto escolar, de modo a cumprir 
as exigências atuais da sociedade” (JUSTO; RUBIO, 2013, p.1). Nesta 
senda, é necessidade do aluno compreender a diversidade de gêneros 
textuais existentes que fazem parte do seu cotidiano social, uma vez que, 
segundo Bakhtin (1992), os gêneros textuais são enunciados que surgem 
de e para situações sociocomunicativas específicas, caracterizados pelo 
contexto de produção. E, de acordo com Bronckart, (1999, p. 103), “a 
apropriação do gênero é um mecanismo fundamental de socialização, de 
inserção prática nas atividades comunicativas humanas”. Assim, apropriar-
se do conhecimento de diversos gêneros na escola significa garantir o 
desenvolvimento de saberes múltiplos.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem uma organização do 
ensino, que facilite o desenvolvimento dos conhecimentos discursivos e 
linguísticos do aluno, a fim de que possa saber “ler e escrever conforme 
seus propósitos e demandas sociais;” como também “expressar-se 
apropriadamente em situações de interação oral diferentes daquelas 
próprias de seu universo imediato” (BRASIL, 1998, p. 58).

E ainda pontuam que:
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As propostas didáticas de ensino de Língua 
Portuguesa devem organizar-se tomando o texto 
(oral ou escrito) como unidade básica de trabalho, 
considerando a diversidade de textos que circulam 
socialmente. Propõe-se que as atividades planejadas 
sejam organizadas de maneira a tornar possível a 
análise crítica dos discursos para que o aluno possa 
identificar pontos de vista, valores e eventuais 
preconceitos neles veiculados (BRASIL, 1998, p. 58).

Marcuschi (2009) defende que o tipo de atividade a ser desenvolvida 
na escola com vistas ao desenvolvimento do aluno deve contemplar 
não o que ele já sabe em temos de capacidade comunicativa, mas os 
diferentes tipos de formas comunicativas oral e escrita, ou seja, a língua no 
contexto da compreensão, produção e análise textual. Nessa perspectiva, 
o trabalho com gêneros textuais em sala de aula traria para o aluno a 
importância de se entender a significação da língua em seus contextos12, 
pois “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”, como diz o 
autor (MARCUSCHI, 2009, p. 56).

Portanto, o ensino de produção de texto mudou bastante até os dias de 
hoje, quando se entende que, para a produção textual, não é preciso apenas 
dominar a escrita padrão, mas levar em consideração suas formas e seus 
usos em associação com os contextos sociais e com a função interacional 
da língua/linguagem.

12 “O contexto, da forma como é hoje entendido no interior da Linguística Textual 
abrange, portanto, não só o co-texto, como a situação de interação imediata, a situação 
mediata (entorno sociopolítico-cultural) e também o contexto sociocomunicativo dos 
interlocutores que, na verdade, subsume os demais. Ele engloba todos os tipos de 
conhecimentos arquivados na memória dos actantes sociais, que necessitam ser mobilizados 
por ocasiões do intercâmbio verbal” (KOCH, 2003, p. 24). 
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3. O PAPEL DO LIVRO DIDÁTICO COMO FERRAMENTA DE 
ENSINO-APRENDIZAGEM DA ESCRITA NA SALA DE AULA

A relação estabelecida entre os conhecimentos do aluno e os saberes 
práticos e teóricos aplicados na sala de aula é a base do processo educacional 
escolar. E os procedimentos para tal fim perpassam a pessoa do professor, os 
conteúdos do currículo escolar e o aluno com seus diversos conhecimentos. 
Para o professor de língua portuguesa, o Livro Didático (LD) é um importante 
recurso no processo de ensino-aprendizagem, mesmo não devendo ser o único 
aporte utilizado em sala de aula, uma vez que a variedade de informações 
favorece a aquisição do conhecimento (BRASIL, 1998).

Para Verceze e Silvino (2008, p. 85):

O livro não deve ser considerado como única fonte de 
conhecimento disponível para o educando, mesmo sendo 
utilizado didática e corretamente em sala de aula, pois 
o professor deve ter consciência da necessidade de um 
trabalho diversificado e, para tanto, é preciso buscar, em 
outras fontes, informações ou conteúdos que venham a 
complementar e enriquecer o livro didático.

O LD tem como função apresentar, de forma condensada, 
conhecimentos e atividades vistos como necessários, promovendo a 
aprendizagem dos alunos, sendo um elemento significativo na vida 
escolar, caracterizando-se “muito mais por uma incompletude e por 
uma heterogeneidade de saberes, de crenças e de valores sobre a língua 
e seu ensino/aprendizagem do que num saber-fazer homogêneo e sem 
conflitos” (BUNZEN, 2005, p. 15).

Com o passar do tempo, o Livro Didático de língua portuguesa se tornou 
mais do que um auxílio ao professor na sua atividade docente, dando 
acesso a uma variedade de conteúdos e proporcionando o contato com 
a diversidade de tipos e gêneros textuais: “Particularmente o LD de língua 
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portuguesa é um suporte que contém muitos gêneros, pois a incorporação 
dos gêneros textuais pelo LD não muda esses gêneros em suas identidades, 
embora lhe dê outra funcionalidade” (MARCUSCHI, 2009, p. 179).

Dada a influência do LD no plano sócio-histórico e cultural, Tagliani 
(2011, p. 137) defende que o mesmo é visto como “um instrumento que 
organiza os objetos de ensino considerados necessários para satisfazer 
as necessidades de ensino-aprendizagem formal da língua portuguesa, 
em diferentes contextos”. Neste sentido, salientando a importância 
da produção textual no ensino de língua portuguesa e, sobretudo na 
relevância dos gêneros, com base no que indicam os PCN (BRASIL, 1998, 
p. 76), a Professora Tagliani (2011, p. 141) aponta que nos Livros Didáticos:

há indicações no sentido de que sejam realizadas 
atividades de transcrição de textos, objetivando focar 
o registro do texto original e o domínio das convenções 
gráficas da escrita; atividades de reproduções, 
paráfrases e resumos, que permitiriam tratar de 
aspectos coesivos da língua, de aspectos do plano da 
expressão, do como dizer; atividades de decalque, 
em que os aspectos formais dos gêneros já estariam 
definidos - o foco estaria no plano de expressão, no 
como dizer; atividades de produção que envolvam 
autoria ou criação, momento em que a tarefa do aluno 
se torna mais complexa em função da necessidade 
de articular plano de expressão (como dizer) e plano 
de conteúdo (o que dizer); atividades de refacção de 
textos, o que permitiria ao aluno um distanciamento de 
seu texto, de forma que possa atuar criticamente sobre 
ele. Além disso, permitiria ao professor a organização 
de atividades voltadas para a instrumentalização 
linguística do aluno, no sentido de revisar seu texto.

O Livro Didático deve permitir o contato do aluno com os gêneros 
textuais existentes, uma vez que, explorando a diversidade textual que traz 
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o LD, é possível que o professor aproxime o aluno das situações originais de 
produção dos textos não escolares, como textos jornalísticos, científicos, 
literários etc.

Para Fernandes (2010, p. 33)

Os livros didáticos apresentam ao aluno na escola não 
somente uma coletânea de textos/gêneros selecionada 
e considerada relevante de acordo com o projeto 
autoral e editorial, como faria uma antologia, mas 
também exercem sobre esses mesmos textos, por meio 
das propostas de atividades de compreensão, leituras 
específicas que podem conduzir o aluno à percepção e à 
compreensão por certas vias e não outras.

Com a característica de ser um dos mais utilizados instrumentos 
escolares no acesso à cultura, o LD é também o primeiro livro que pode 
favorecer o aluno no hábito da leitura literária e crítica, contribuindo para 
uma aprendizagem significativa. Para Fernandes (2010, p. 31),

Os textos, nesse caso, têm objetivos sociais e culturais 
visando à construção de sentidos. Podemos dizer 
que, em contexto escolar, eles serão mediadores 
para a realização de atividades escolares específicas, 
estabelecendo relações entre as práticas do aluno e a 
instituição escolar.

A mesma autora ainda defende que o propósito do livro didático seja 
promover letramentos que extrapolem o universo escolar, sobretudo como 
a diversidade de textos em gêneros e esferas diversificados, possibilitando 
além do acesso à cultura, a melhoria  da criticidade e da capacidade leitora 
que leve à formação do leitor crítico.

Mesmo diante da contribuição do Livro Didático no processo de ensino-
aprendizagem e auxílio à produção textual, permitir que o professor guie-
se apenas pelo LD é restringir a capacidade didática que a sala de aula 
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pode dispor, sendo necessário que se busquem novas interpretações e se 
estimule o desenvolvimento da leitura e produção textual.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Como procedimento metodológico, foi realizada uma pesquisa de 
campo através da aplicação de questionários escritos e da observação 
em sala de aula de quatro aulas de língua portuguesa. Buscamos levantar 
questões essenciais a fim de entender a influência do livro didático de 
língua portuguesa nas atividades de produção textual em uma turma do 
terceiro ano do ensino médio. Os alunos participantes são de uma escola 
da rede pública de ensino da cidade de Malta/PB, e responderam acerca do 
uso ou não do livro didático nas atividades de produção textual.

A pesquisa é de abordagem qualitativa de base interpretativista, pois 
parte da busca subjetiva na construção do conhecimento em entender 
aspectos diferenciais sobre os informantes e suas realidades diante das 
vivências em sala de aula no tocante à produção de textos escritos a partir 
do uso do livro didático de língua portuguesa. Este tipo de abordagem, 
de acordo com Godoy (1995), busca compreender os fenômenos sob a 
perspectiva dos participantes, valorizando o contato direto do pesquisador 
com a situação estudada, observada num todo, onde os indivíduos 
interpretam seus pensamentos, sentimentos e ações. 

Recorremos à pesquisa de campo, optando-se pela utilização de 
questionário escrito e observação in loco, a fim de possibilitar uma 
compreensão detalhada das justificativas e atitudes das pessoas 
pesquisadas. Nas palavras de Moreira (2002, p. 52), a observação pode ser 
entendida como “uma estratégia de campo que combina ao mesmo tempo 
a participação ativa com os sujeitos, a observação intensiva em ambientes 
naturais, entrevistas abertas informais e análise documental” que “ajuda 
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o pesquisador a identificar e a obter provas a respeito de objetivos 
sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu 
comportamento” (LAKATOS & MARCONI, 1996, p. 88). 

Foram consultados doze alunos, no entanto, apenas quatro foram 
selecionados, aleatoriamente, para responder aos questionários devido 
à extensão desta pesquisa. O questionário foi composto por três 
perguntas que serão apresentadas no decorrer da análise, na respectiva 
ordem, seguidas das respostas dos alunos as quais estão transcritas tal 
qual por eles informadas. Primando pela lisura e pela ética na pesquisa, 
os quatro alunos serão identificados, respectivamente, através do código 
A1, A2, A3 e A4.

4.2 ATIVIDADES DE PRODUÇÃO TEXTUAL EM SALA DE 
AULA: O QUE DIZEM OS ALUNOS

Nesta parte do trabalho, apresentamos uma análise das respostas 
dos alunos do ensino médio acerca do uso do Livro Didático de Língua 
Portuguesa nas atividades de produção textual em sala de aula. Ressalta-
se, entretanto, que, algumas vezes, os alunos ficavam livres para escolher 
o tema do texto a ser produzido e, em outras, seguiam a proposta do livro. 
Neste sentido, a análise é feita contemplando os dois aspectos: o auxilio ou 
não do livro didático durante as atividades de escrita.

Aos alunos foram feitos os seguintes questionamentos:

Questão  1:  Com  que  frequência  você  faz  redação  em  sala?  Usa  a 
proposta do livro?

A1 — “Duas Vezes no mês. As vezes usamos a proposta 
do livro”

A2 — “Geralmente uma vez por semana, uso, mas prefiro 
escolher o tema, porque as redações eram aplicadas 
antes do enem eu fazia a redação de acordo com o que 
eu achava que fosse o tema que cairia no exame”
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A3 — “Sim, em 15 e 15 dias nossa professora nos passava 
um tema para uma redação sempre usando a proposta 
do livro para ajudar na ‘dicertação’ para o enem.”

A4 — “Bastante frequência. Semanalmente. Mas na 
maioria das vezes escolho um tema de minha escolha, 
onde posso dissertar mais os meus argumentos ‘à’ 
respeito”

Foi relatado que aulas de produção textual houve durante todo o 
ano, quase que semanalmente, em virtude da preparação para o Exame 
Nacional do Ensino Médio — Enem. Entretanto, há relatos da dificuldade 
dos alunos em produzir textos em que se leve em consideração a exposição 
de ideias na escrita e organização textual.

Sendo a sala de aula um ambiente onde prevalece a diversidade e o 
acesso aos diferentes gêneros, com o LD ou não, permitir que o aluno 
produza um texto mediante o tema de sua escolha, como visto nas respostas 
de A2 e A4, não pode ser entendido, a rigor, como uma desvalorização das 
propostas trazidas no livro em que se prejudique o acesso aos gêneros e 
aos tipos de textos por ele trazidos, mas como um estímulo à criatividade e 
à ativação de conhecimentos prévios. Pois nem sempre os temas presentes 
no LD podem ser de interesse dos alunos, ou contemplam questões locais, 
contextuais etc. No caso, o fato de eles preferirem escrever sobre um 
tema de própria escolha pode também estar associado a outros fatores de 
ordem sociocultural, os quais configuram uma problemática que ora foge 
aos limites deste estudo. 

Nas respostas dos alunos à questão 1, fica claro que mesmo a 
professora apresentando um assunto sugerido no LD, os discentes tendem 
a optar por um tema aleatório. Neste sentido, Citelli e Bonatelli (1997 apud 
NÓBREGA; ORANGE; PACHECO 2012, p. 290), afirmam que é preciso que o 
aluno desenvolva uma competência discursiva, a qual exige um processo 
de feitura e refeitura do texto, de maneira que o aluno vá percebendo 
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os recursos da linguagem e fazendo usos das variações intertextuais. Ou 
seja, por meio da escolha própria, o aluno busca com mais facilidade 
mecanismos para expressar seu conhecimento acerca de um tema em que 
ele tenha mais familiaridade e, assim, fique à vontade na sua produção, 
desenvolvendo a competência discursiva e argumentativa.

Entretanto, incentivar a produção de texto sobre um tema pouco 
conhecido dos alunos é essencial para que haja esse processo de “feitura 
e refeitura do texto”, buscando elementos que o façam coeso e coerente 
com sentido completo. Assim, no caso das respostas à questão 1, não se 
trata tão somente de desmotivação do aluno, mas da insegurança em não 
conseguir produzir um texto sobre um tema, haja vista a “pouca bagagem” 
em relação às temáticas sugeridas no LD.

Durante a observação das aulas, percebeu-se que alguns alunos 
demonstraram desinteresse na atividade e, inclusive, recusaram-se a fazer 
a produção em sala; outros, no entanto, mesmo com demonstrações de 
desinteresse, buscaram produzir o texto. Porém, com a insistência da 
professora, a maioria dos alunos optaram pela atividade de redação do LD.

A falta de familiaridade por parte do aluno acerca desses “modelos” 
a serem seguidos na dissertação do Enem distancia-os da produção em 
sala. Por isso, é significativo que seja disponibilizado um momento para 
que os alunos se posicionem criticamente, utilizando-se da diversidade de 
gêneros textuais, a fim de que seja possível a compreensão das diversas 
formas de interação que a língua dispõe.

Foi perguntado também aos alunos:

Questão  2:  O  que  você  pode  dizer  sobre  as  atividades  de  produção 
textual  (redação)  propostas  no  livro  com  que  está  estudando?  (Boas  ou 
ruins; difíceis ou fáceis; por quê?)

A1 — “Difíceis as vezes, porque as propostas algumas 
vezes não está dentro do meu conhecimento”
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A2 — “As propostas dadas pelo livro são interessantes 
e boas. Pois abrem a mente a problemas universais, são 
temas fáceis de falar, esse livro nos ajuda, me ajuda 
bastante na construção e na conclusão”

A3 — “São boas, porém, elas não são aprofundadas, 
nos dando poucas opções de aprender a fazer uma boa 
redação. São poucos tópicos nos ensinando a produzir 
um bom texto”

A4 — “Ruins. Propõe assuntos não muito debatidos ou 
visto frequentemente, ou talvez, não acontecido muitas 
vezes no mundo”

Sendo a produção de textos uma atividade de exposição de ideias, em 
que o texto é um produto das experiências comunicativas e linguísticas 
do autor e o seu conhecimento de mundo ajuda significativamente na 
produção, é imprescindível considerá-la como um processo de interação e 
socialização entre os indivíduos.

Nas respostas à questão 2, percebe-se claramente a falta de segurança 
em expor as ideias com base no(s) tema(s) proposto(s) pelo livro didático, 
mostram a ausência de conhecimento prévio. Entretanto, a aplicação do 
conhecimento individual exige a participação de vários tipos de saberes, em 
que o produtor faz uso de significantes estratégias de produção utilizando 
o conhecimento textual e de mundo.

De acordo com as respostas dos alunos à questão 2, ressaltam-se algumas 
colocações no que se refere a conhecimentos prévios apresentados pelos 
alunos. Primeiro, a colocação da aluna A2, onde se percebe o objetivo da 
escola através do livro, ao cumprir o papel de trazer o acesso aos gêneros 
textuais e a inserção em práticas de linguagem de usos dos textos.

Na resposta da aluna A3, ao referir-se às propostas, reconhece que são 
boas, contudo, ao dizer que não ensina a fazer uma boa redação, incita 
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algumas reflexões, pois, no seu ponto de vista, o que seria um bom texto? 
O que ela espera de ensinamentos no livro para fazer uma boa redação? 
Há, nestes questionamentos, uma falsa ideia por parte dos alunos de que se 
aprende a escrever seguindo um manual ou roteiros preestabelecidos. Na 
verdade, a escrita é um processo complexo que envolve diferentes fatores. 
Logo, se aprende a fazer a “boa” redação não apenas observando modelos 
e/ou exemplos no LD, mas praticando a escrita, lendo e se apropriando dos 
modelos de gêneros, suas formas, tipologias e funções sociocomunicativas. 

Sabendo que os textos são construídos com base em modelos aos 
quais se têm contato ao longo da vida, bem como as experiências sociais 
relacionadas ao produtor, é possível entender as semelhanças vistas nas 
respostas acima em que os alunos convergem quanto à opinião sobre as 
atividades de produção textual sugeridas no LD. 

Contudo, o livro deve proporcionar o contato com o gênero, deixando 
para o aluno a tarefa de buscar meios de expressão no sentido de saber o 
que dizer e como dizer, atuando de forma crítica e responsável sobre o que 
se produz. Salienta-se, entretanto, a importância do papel do professor 
que direciona as práticas em sala para que não apenas reproduza o que 
está no livro sem questionar o emprego do conteúdo para os alunos, mas 
poder transformá-lo em algo interessante, a fim de permitir uma das 
principais funções do LD que é a de acrescentar informações e estimular o 
aluno aos questionamentos.

Por fim, os alunos responderam sobre possíveis dificuldades 
encontradas no Livro:

Questão 3 - Tem dificuldade com as propostas de redação do Livro? Se sim, 
quais são as principais dificuldades encontradas diante dessas atividades?

A1 — “Sim, não entender o tema, não ter conhecimento 
sobre o tema”

A2 — “Não tenho dificuldade”
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A3 — “Não tenho dificuldade. Elas são bem simples e 
claras, muito fáceis de ser entendidas, e com ajuda da 
professora ficam mais faceis”

A4 — “sim. Como já falei, não acho neles assuntos da 
atualidade que possam ser dissertados em uma redação”

A produção de um bom texto requer, dentre outros fatores, 
planejamento e tempo, dedicação e preparo para a escrita e, sobretudo, 
reescrita. Em se tratando de sala de aula, onde o tempo é limitado e 
envolto em diversos contextos da escola, as dificuldades dos alunos não 
se restringem apenas à análise da língua, coesão e coerência, ortografia. 

A intenção do questionamento 3 é justamente saber as possíveis 
dificuldades enfrentadas com as propostas do livro, no entanto, um dos 
pesquisados não menciona basicamente o livro como fator de dificuldade, 
mas a falta de conhecimento próprio sobre o conteúdo abordado. A aluna 
A1 relata que a sua dificuldade é “(...) não ter conhecimento sobre o tema”.

O conhecimento de mundo ou conhecimento prévio que a pessoa dispõe 
é que contribuirá de forma significativa para o ponto de partida de seu texto, 
dando subsídios e estímulo ao desenvolvimento de sua produção. Por este 
fato, quando a aluna A1 diz não ter conhecimento sobre o tema, denota a 
falta de bagagem acerca de conteúdos, experiências vividas e também, a 
falta de leitura. Não existe, precisamente, uma dificuldade gerada a partir 
do LD, como é possível constatar nas respostas dos demais alunos A2 e A3. 
A contextualização em sala funciona não como um pretexto para produção 
textual, mas como meio de aguçar os conhecimentos prévios.

O professor deve fornecer mecanismos e apropriadas condições para 
que o aluno escolha suas estratégias de produção potencializadas pelo 
seu trabalho de mobilização dos conhecimentos prévios em sala sem se 
ater unicamente ao LD, como também, ocasionar a interação no processo 
de ensino/aprendizagem. 
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É reconhecível a habilidade de alguns quanto à produção textual, 
enquanto outros padecem para expressar seus pensamentos e suas ideias 
em textos. Ficando, portanto, aos cuidados do professor a motivação  por 
meio de conteúdos e debates que levem à reflexão e compreensão do 
tema com vistas à conscientização dos alunos, principalmente quanto à 
importância sobre sua responsabilidade de aluno e cidadão.

Fica evidenciado que nas atividades de produção de textos, é 
necessário, além da didática e motivação, um trabalho voltado ao todo 
com estímulo ao aluno através de propostas de textos que privilegiem a 
vivência, ampliando suas capacidades de expressão.

5. CONCLUSÕES

Com este estudo, discutimos de que forma é a prática de produção 
textual, a partir das propostas nas quais o aluno é inserido na sala de 
aula, sobretudo por meio do Livro Didático de língua portuguesa, tendo 
em vista a importância da produção textual enquanto representação do 
pensamento, instrumento de comunicação social e de interação dos 
sujeitos. Pois, dada a necessidade de atividades de produção de texto no 
terceiro ano do ensino médio e a frequência do uso do LD como elemento 
auxiliador na sala de aula, as propostas deste pareciam dificultar a prática 
dessa atividade por parte dos alunos.

Observamos que a prática das atividades de produção textual em sala de 
aula foi bastante frequente, mas grande parte dos alunos escolhem temas 
diferentes daqueles propostos no livro didático. Entendemos a escolha dos 
temas sem o uso do LD como uma tentativa de estímulo à criatividade e à 
ativação de conhecimentos prévios dos alunos, o qual se vê apto a escrever 
sobre determinado assunto, independente da prescrição do LD, já que 
nem sempre os temas presentes no LD podem ser de interesse dos alunos, 
ou contemplam questões locais, contextuais etc. Entretanto, vemos que 
fomentar a produção de texto por meio de um assunto pouco conhecido 
pode também possibilitar a ampliação do conhecimento do aluno.
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Apesar de o foco da pesquisa ser a produção textual e o livro didático, 
concluímos que o problema nas atividades de produção textual, como a 
desmotivação e a insegurança em não conseguir produzir um texto sobre 
determinado tema, não tem a ver necessariamente com o LD, mas com a 
falta de conhecimento prévio do aluno. No caso estudado, o aluno precisa 
utilizar estratégias de produção utilizando os seus conhecimentos textual e 
de mundo. Esse conhecimento é a base para o texto, visto que o uso social 
da escrita inspira de maneira significativa na sua elaboração, de forma que 
produzir é utilizar toda a bagagem do conhecimento adquirido ao longo 
do tempo para transpor de maneira coerente e interacional para a escrita.

No tocante ao Livro Didático, vimos que o seu uso ajuda o professor e é 
um importante instrumento de aprendizagem em sala de aula, como “um 
instrumento que organiza os objetos de ensino considerados necessários 
para satisfazer as necessidades de ensino-aprendizagem formal da 
língua portuguesa, em diferentes contextos” (TAGLIANI, 2011, p. 137). 
Percebemos através das respostas dos alunos que o LD cumpre o papel 
de trazer o acesso aos gêneros textuais, favorecendo o conhecimento de 
forma objetiva, mesmo esses gêneros não estando inseridos, às vezes, no 
universo de conhecimento do aluno. Entretanto, não se pode esperar do 
livro um manual com roteiros pré-estabelecidos ensinando a escrever um 
texto, já que um bom texto se aprende praticando a escrita, lendo e se 
apropriando de gêneros diversos. 

Por fim, vimos ainda que, diante da desmotivação dos alunos em 
escrever, não cabe deixar apenas sobre a figura do professor a árdua 
tarefa de mudar o cenário de poucos leitores e escassos bons escritores, é 
necessário contudo, um trabalho conjunto na comunidade escolar, em que 
se priorize a prática da leitura e a produção de texto, haja vista a grande 
relevância da escrita para a vida social, enquanto cidadão.

Portanto, a pessoa do professor é peça chave nesse processo. Cabe a 
ele a orientação, a motivação e o incentivo a essas práticas tão essenciais 
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ao sujeito social. Com seu conhecimento e dedicação, ele deve usar os 
mecanismos essenciais para ampliar a habilidade de escrita dos alunos e, 
diante das dificuldades, ter o preparo indispensável para, quando preciso, 
saber escolher a estratégia necessária a fim de alcançar o objetivo de 
aprendizagem almejado.
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CONCEPÇÕES DE ESCRITA ACADÊMICA EM PLANOS 
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RESUMO
Este trabalho objetiva investigar os tipos de abordagens de ensino de 
escrita acadêmica subjacentes a planos com foco na produção textual em 
curso de Letras/Português de uma instituição pública. Para tanto, propõe-
se a identificar os tipos de abordagens e analisá-los, com o propósito de 
discutir como as abordagens identificadas podem interferir no ensino de 
escrita no curso em questão. Nesse sentido, fundamenta-se em Bazerman 
(2007, 2011), Miller (2012) e Bawarshi (2013), bem como em Silva (2002), 
sobre questões de currículo e identidade. Trata-se de uma pesquisa 
documental, no âmbito do paradigma qualitativo (BORTONI-RICARDO, 
2008). O corpus compõe-se de três planos de cursos com foco no ensino 
da escrita. Os resultados indicam que as abordagens presentes nos planos 
são de dois tipos: escrita acadêmica como objeto de ensino; e escrita 
acadêmica como objeto de inserção em práticas e eventos de letramentos. 
Essas perspectivas incluem o desenvolvimento de habilidades necessárias 
a contextos da universidade, o reconhecimento e uso de letramentos 
existentes na esfera acadêmica, especificamente na configuração de textos 
de circulação científica. Contudo, em virtude das escolhas dos gêneros 
trabalhados em cada plano, não é possível afirmar que o ensino destes 
seja realizado de formas sistemáticas e recorrentes. Por fim, a pesquisa 
traz implicação para a necessidade de estudos que permitam (re)pensar no 
currículo de escrita em contexto universitário.
PALAVRAS-CHAVE
práticas letradas; currículo de escrita; ensino/aprendizagem de escrita.
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ABSTRACT
This work aims to investigate the types of approaches in the teaching 
of academic writing underlying the course plan with the focus on the 
production of written texts in the course of Letters/Portuguese at a public 
institution of higher education. Therefore, we propose to identify the types 
of approaches and exam them, with the purpose of discussing how the 
identified approaches can interfere in the teaching of writing in the Letters 
course. To this end, we based our work on the ideas of Bazerman (2007, 
2011), Miller (2012) and Bawarshi (2013), as well as Silva (2002), concerning 
the issues about curriculum and identity. This is a literature research, in the 
frame of the qualitative paradigm (BORTONI-RICARDO, 2008). The corpus 
of this research is composed of three courses plan focusing on the teaching 
of writing. The results indicate that the approaches found in the courses 
plan are of two types: academic writing as object of teaching; and academic 
writing as object of insertion in the practices and literacy events. These 
perspectives include the development of the necessary skills for university 
contexts, the recognition and the use of existent literacy in the academic 
sphere, especially in the configuration of the distribution of scientific texts. 
However, by the virtue of the choices in each course plan regarding the 
genres, it is not possible to affirm that the teaching of these genres is 
carried out systematically and recurrently. Lastly, the research implicated 
the need of studies that allow (re)thinking the writing curriculum in the 
university context. 
KEYWORDS
literate practices; writing curriculum; teaching/learning of writing.

BREVES PALAVRAS 

O presente estudo se propõe a apresentar algumas reflexões sobre 
planos de cursos de graduação destinados ao ensino/aprendizagem de 
escrita, em torno das questões: que tipos de abordagens de ensino de 
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escrita acadêmica são mobilizados em planos com foco na produção 
textual em curso de Letras/Português de uma instituição federal pública 
do estado da Paraíba? Como as abordagens subjacentes a planos de 
curso de Letras/Português de uma instituição pública podem interferir 
no ensino de escrita?

Desse modo, o estudo, aqui relatado,  faz-se relevante ao verificarmos o 
ameno trabalho com a prática de escrita acadêmica que permita a inserção 
de um estudante, sobretudo recém-ingressantes, ao contexto acadêmico, 
bem como que o legitime no campo profissional e, como resultado, o 
sucesso profissional, indícios esses que procuramos constatar a partir da 
análise de planos disciplinares específicos sobre o ensino desse objeto, 
por acreditarmos que a partir destes é possível evidenciar crenças sobre a 
possibilidade pedagógica do ensino de escrita no curso investigado.

Com o propósito de responder às perguntas de pesquisa, temos como 
objetivo principal investigar tipos de abordagens de ensino de escrita 
acadêmica subjacentes a planos com foco na produção textual em cursos 
de Letras/Português de uma instituição pública; e especificamente: 
identificar e analisar os tipos de abordagens de ensino de escrita acadêmica 
subjacentes em planos de disciplinas com foco na produção textual em 
curso de Letras/Português de uma instituição pública; e discutir como os 
tipos de abordagens identificadas podem interferir no ensino de escrita em 
curso de Letras/Português de uma instituição pública. 

Nesse sentido, a fim de dar conta das questões de pesquisa e dos 
objetivos, o presente trabalho encontra-se dividido em cinco tópicos: no 
primeiro referente, situamos o contexto do tema investigado no cenário 
brasileiro. No segundo, apresentamos a fundamentação teórica, na qual 
discutimos acerca dos estudos científicos pelos quais traçamos a fim de 
compreender e analisar o corpus. O terceiro tópico, dedicamo-nos aos 
procedimentos metodológicos, em que se caracteriza a natureza e tipo da 
pesquisa que originou este trabalho, bem como apresentamos o contexto 
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de geração de dados; o quarto tópico, concernente à análise de dados, 
identificamos e analisamos as categorias sistematizadas a partir da leitura 
dos dados gerados. E no último tópico, apresentamos as conclusões a 
que chegamos.

1. A ESCRITA ACADÊMICA: SITUANDO ESTE OBJETO A 
PARTIR DA SOCIORRETÓRICA

Propomos, nesta seção, discutir a abordagem da escrita em contexto 
acadêmico. Para tal, considera-se, que várias são as correntes de estudos 
possíveis e pertinentes para se trabalhar com este objeto em contexto 
institucional, só para destacar, têm-se como principais: i) ESP (English for 
Specific Purposes – Inglês para Fins Específicos), ii) Nova Retórica Norte-
americana, iii) Linguística Sistêmico-funcional Australiana (Sydney School). 
Contudo, em virtude de nosso interesse de investigação, alinhamo-nos às 
caracterizações propostas em Meurer et al. (2005): sociorretórica.

Ao adotarmos a perspectiva sociorretórica como pressuposto teórico, 
reforçamos a concepção de linguagem enquanto forma de ação entre os 
sujeitos, atrelada a uma determinada comunidade discursiva, por meio de 
gêneros textuais (SWALES 1990 apud HEMAIS; BIASI-RODRIGUES, 2005). 
Assim, os gêneros, nessa perspectiva analítica, constituem-se como ferramenta 
produtiva para o estudo da escrita. Nesse sentido, a escrita é considerada em 
contextos sociais situados que integram sujeitos e objetivos específicos. 

Essa assertiva é de suma valia para o entendimento da escrita como algo 
dinâmico e flexível, tendo em vista que essa forma de interação “responde 
a expectativas próprias de um grupo de indivíduos que compartilham certas 
convenções de propósitos” (SILVA, 2012, p. 101). Neste sentido, questões 
como a interação e o contexto social sintetizam o aspecto de dinamicidade 
e flexibilidade a qual a escrita é posta.

Os trabalhos com os gêneros textuais, a partir de contribuições de 
Miller (1984, 1994 apud MILLER, 2012), têm a conceituação deste objeto 



Língua e Linguagem na EaD: pesquisas possíveis (CLELP)

185

como ação de linguagem. Isso porque, segundo a autora, para que haja 
concretização de um gênero como ação social, é necessária a realização da 
situação e do motivo, tendo em vista que “a ação humana, seja simbólica 
ou não, só é interpretável num contexto de situação e através da atribuição 
de motivos” (MILLER, 2012, p, 23, grifos nossos.).

Desse modo, segundo a autora, situações são vistas como 

construtos sociais que resultam, não da “percepção”, 
mas de “definição”. Uma vez que a ação humana é 
baseada em (e guiada por) sentido e não em causas 
materiais, no centro da ação encontra-se um processo 
de interpretação. Antes de podermos agir precisamos 
interpretar o ambiente material indeterminado; 
definimos ou “determinamos”, uma situação. (MILLER, 
2012, p. 29. Grifos da autora).

A partir do exposto, entendemos, que a situação seria vista como uma 
construção social e, assim sendo, não material e nem objetiva, uma vez 
que necessita de uma interpretação para ser reconhecida. Pensando essa 
discussão para o viés da escrita acadêmica, teríamos que, a situação seria 
como recorrências de práticas de produção textual, as quais podem ser 
identificadas por meio de comparações, analogias ou similaridades entre 
situações já determinadas. 

Por sua vez, o motivo, ainda de acordo com a autora, existe em 
dependência da exigência da situação em que o gênero será produzido 
e é definido como “produtos distintivamente linguísticos” (2012, p. 31). 
Além disso, Miller (2012) assegura que o motivo é o que faz compreender 
a exigência, vista como “um conjunto de padrões e expectativas sociais 
particulares que fornece motivo socialmente objetificado” (MILLER, 
2012, p.32). 

Sendo assim, diante das definições postas pela autora sobre situação 
e motivo, fica fácil compreender a definição assumida por ela acerca de 
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gênero, qual seja a de “ações retóricas tipificadas fundadas em situações 
recorrentes” (MILLER, op.cit., p. 32). Nessa perspectiva, como já exposto 
anteriormente, os gêneros são realizáveis em contextos situacionais, são 
interpretáveis por regras da situação de recorrência – tipificados –, embora 
não sejam estáveis, fixos, visto que são organizados de acordo com as 
necessidades de cada contexto social no qual estejam inseridos. 

Conforme assinala Silva (2012), a escrita, na perspectiva dos Novos 
Estudos de Letramento, direciona para uma abordagem mais ampla que, 
além dos traços formais e discursivos, reflete o caráter social da linguagem. 
Reforçamos essa afirmação a partir das considerações Bawarshi (2003, p. 5 
apud SILVA, 2012, p. 100):

[A virada social nos estudos da composição escrita] 
reconhece que há mais em jogo no texto do que 
aparente cognição autônoma do escritor; há também 
várias forças sociais que constituem a cena da produção 
no interior da qual a cognição do escritor bem como seu 
texto estão situados e moldados.

Logo, a partir do que é posto pelo pesquisador, não seria estranho 
reconhecer que as exigências e formas da escrita variem entre as 
diferentes áreas do conhecimento. Por exemplo, as cobranças em um curso 
de Engenharia seriam diferentes das cobranças em um curso de Letras. 
É importante destacar, ainda, que as práticas de escrita são consideradas 
como mediadoras das práticas sociais (BAZERMAN, 2007)

1.1. CURRÍCULO E ABORDAGENS SOBRE ENSINO DE ESCRITA

Em linhas gerais, a noção de letramento acadêmico, concebida dentro 
da área dos Novos Estudos do Letramento, compreende que a prática de 
escrita não pode ser entendida como atividade neutra e desvinculada 
dos contextos de uso, mas que estão associadas às funções e contextos 
específicos. Desse modo, Lea e Street (1998 apud DA CRUZ, 2007) defendem 
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que a escrita acadêmica é orientada sob três principais perspectivas ou 
modelos, quais sejam: i) estudo das habilidades, ii) socialização acadêmica; 
e iii) letramento acadêmico.

O primeiro modelo compreende que a escrita e o letramento são 
habilidades individuais e cognitivas das quais os estudantes precisam 
adquiri-las, como também desenvolvê-las para, assim, transferi-las 
aos contextos mais amplos da universidade. Contudo, priorizar apenas 
esse modelo é desconsiderar habilidades do estudante adquiridas no 
ensino básico, de modo que qualquer dificuldade surgida seria de inteira 
responsabilidade deste.

O segundo modelo, o de socialização acadêmica, diz respeito

à aculturação aos discursos e aos gêneros específicos 
das disciplinas e dos conteúdos, ou seja, o estudante 
adquire os modos de falar, de escrever, de pensar e de 
usar o letramento que os membros tipificados de uma 
disciplina ou área temática usam. (DA CRUZ, 2007, p. 8).

Como posto pela autora, fica a cargo do professor fornecer 
oportunidades da vivência acadêmica para que, assim, o estudante, de 
fato, insira-se na comunidade discursiva. Nesse modelo, há uma concepção 
de que os gêneros que permeiam a esfera acadêmica apresentam 
regularidades que, uma vez identificadas, permitem àquele que produz um 
melhor engajamento na esfera em questão.

O terceiro modelo, chamado de letramento acadêmico, visto de forma 
mais específica, compreende os múltiplos letramentos existentes na esfera 
acadêmica. Nesse modelo, está explícito que no currículo universitário há 
envolvidas práticas comunicativas que se diferenciam a julgar pelas disciplinas 
e pelos gêneros acadêmicos em que se inscrevem. Ainda de acordo com esse 
modelo, fica a cargo do estudante desenvolver um repertório linguístico que 
esteja em comunhão com as diferentes áreas do saber.
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Sendo assim, diante da apresentação dos três modelos sugeridos por 
Lea; Street (1998 apud DA CRUZ, 2007), fica evidente que não há uma 
valorização de um em detrimento do outro, como também que não há uma 
exclusão, mas sim um contínuo entre ambos; como assegura Da Cruz (2007):

Compreendemos que um modelo não exclui o 
outro, pelo contrário, hibridizam-se, pois privilegiam 
eixos de trabalho por cujo intermédio o estudante 
compreenderia as práticas de escrita necessárias para 
transitar em cada contexto acadêmico (p. 8).

Outrossim, convém considerar que a seleção dessas abordagens reflete 
a identidade de currículo no qual componentes curriculares com foco na 
escrita estão inseridos. Nesse sentido, ao estudar sobre currículo, Silva 
(2012) evidencia o papel formativo deste documento. Para tanto, considera 
que “o currículo tem significados que vão muito além daqueles aos quais 
as teorias tradicionais nos confinaram. O currículo é relação de poder. O 
currículo é trajetória, viagem percurso. [...] O currículo é documento de 
identidade” (SILVA, 2002, p. 150).

Desse modo, é preciso reconhecer que a necessidade de contemplar 
um currículo sobre escrita reflete o contexto atual de cursos de pós-
graduação, no qual não há disciplinas (ou quase não há) dedicadas ao 
ensino da escrita (HOFFNAGEL, 2010), diferentemente da realidade nas 
universidades americanas, as quais, sob a influência da internacionalização 
do ensino do inglês (britânico ou norte-americano) para fins acadêmicos, 
propõem iniciativas a partir de abordagens e práticas de escrita (e leitura) 
no ensino superior, na tentativa de suprir as dificuldades dos alunos com o 
gênero acadêmico (SANTOS, 2014).

2. ABORDAGEM METODOLÓGICA: DELINEANDO O ESTUDO

Este estudo é de natureza qualitativa. E assim é, pois não busca relações 
entre fenômenos nem cria leis universais, mas sim procura entender, 
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bem como interpretar fenômenos e processos socialmente situados em 
um dado contexto (BORTONI-RICARDO, 2008). Ainda, nesse sentido, é 
interpretativista, porque privilegia a interpretação dos dados e, segundo 
Moita Lopes (1994), indica que a realidade não pode ser independente 
do indivíduo, tendo em vista que ela é construída por ele. O pesquisador, 
nessa perspectiva, integra parte do processo de conhecimento e, a partir 
disso, interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes significado.

No que concerne à geração dos dados, a pesquisa é classificada como 
documental, tendo em vista que o foco volta-se para a investigação e 
análise em documentos impressos. Sobre esse tipo de pesquisa, Severino 
(2007) afirma que

tem-se como fonte de documentos no sentido amplo, ou 
seja, não só de documentos impressos, mas sobretudo 
de outros tipos de documentos [...] Nestes casos, 
os conteúdos dos textos ainda não tiveram nenhum 
tratamento analítico, são ainda matéria-prima, a partir 
da qual o pesquisador vai desenvolver sua investigação 
e análise (p. 122).

Desse modo, o nosso corpus constitui-se da descrição e interpretação 
de três planos, dois de componentes curriculares obrigatórios – Leitura 
e Escrita: Teorias Sócio-cognitivas; Leitura e Escrita: Teorias Sócio-
interacionistas (Anexo B –, ofertados nos dois primeiros períodos; e um de 
componente curricular optativo – Tel: Gêneros acadêmicos  –, ofertado no 
quarto período13, conforme consta na tabela a seguir:

13  Conforme Resolução nº 10/2013/CNE/UFCG, os componentes curriculares de 
natureza optativa é ofertado a partir do quarto período. Desse modo, como se trata de um 
componente complementar optativo, não há garantia que especificamente Tel: gêneros 
acadêmicos seja ofertada no quarto período. 
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Componente curricular Crédito (CR) Carga horária 
(CH) Característica

Leitura e Escrita: Teorias 
Sócio-cognitivas 4 60 Obrigatória

Leitura e Escrita: Teorias 
Sócio-interacionistas 4 60 Obrigatória

Teorias de Estudos 
Linguísticos1: gêneros 

acadêmicos
4 60 Optativa

Tabela 1: Descrição do corpus

A coleta de dados foi realizada, por meio da consulta do Fluxograma 
do Curso de Licenciatura em Letras: Língua Portuguesa (Diurno)14, no qual 
selecionamos os componentes curriculares que apresentassem já nos títulos 
o termo escrita ou que fizesse alusão a este objeto. Dentre a grade curricular 
oficial do curso em questão, a composição curricular apresenta, na sua 
distribuição, núcleos de conteúdos básicos, complementares obrigatórios e 
optativos (além das atividades extra-acadêmicas), conforme tabela a seguir:

Tabela 2: Caracterização da grade curricular do curso de Letras

Identificadas as disciplinas, buscamos os respectivos planos de cursos 
para leitura e análise, com o propósito de responder às questões de pesquisa. 
Nosso encaminhamento para análise do corpus se dará, essencialmente, 
sob as categorias, inicialmente descritas: a) escrita acadêmica como objeto 
de ensino; b) escrita acadêmica como objeto de inserção em práticas e 
eventos de letramentos.
14 Extraído da Resolução nº 10/2013/CNE/UFCG: http://www.ufcg.edu.br/~costa/
resolucoes/res_16162012.pdf. Acesso em 15 de Outubro de 2016.
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3. ESCRITA ACADÊMICA COMO OBJETO DE ENSINO

Em outro momento, dissemos que o ensino da escrita no contexto 
acadêmico é particularizado por meio do planejamento e produção de 
gêneros textuais atrelados a uma determinada comunidade discursiva 
(SWALES 1990 apud HEMAIS; BIASI-RODRIGUES, 2005). Não por acaso, 
percebemos, na leitura do corpus, o apoio a esta ferramenta como meio 
produtivo para o estudo do objeto de nossa investigação.

Nesse sentido, claramente é possível identificar, na seção Conteúdo 
programático, gêneros textuais que são estudados conforme o objetivo 
de socialização acadêmica para cada período letivo de atuação do sujeito 
aprendiz, conforme a tabela a seguir:

Períodos Componentes curriculares Gêneros acadêmicos

1 Leitura e escrita: teorias 
sociocognitivas Resumo e resenha

2 Leitura e escrita: teorias 
sociointeracionistas Seminário*, Artigo científico

4 Tel Gêneros Acadêmicos
Esquema, resumo, resenha, artigo 
científico, seminário* e relatório

Tabela 4: Habilidades requeridas conforme vivência acadêmica15

Assim, de acordo com a tabela, no primeiro período letivo, espera-se 
que o aprendiz tenha o contato inicial com práticas de letramentos a partir 
exemplares de gêneros da ordem do expor e do avaliar, representado pelo 
resumo e resenha acadêmica.

Praticado esses gêneros, é, supostamente, no segundo período que, 
mediante a aquisição de habilidades de escrita em virtude do estudo 

15 *Convém considerar que nosso foco nesta insvestigação, são gêneros textuais 
escritos. Logo embora estejamos evidenciando todos os gêneros comtemplados em cada 
plano, nos deteremos à análise essencialmente dos escritos.
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do resumo e resenha, o aprendiz deve ter contato com o gênero artigo 
científico cuja essência abriga marcas linguísticas de exposição e avaliação. 

Como é possível perceber na Tabela 4, a partir do 4º período há a oferta 
da disciplina optativa16, que parece servir de complementação de práticas 
de letramento acadêmico que envolvem a produção escrita de textos 
distintos. Isto é, se em um primeiro momento, houve o reconhecimento e o 
desenvolvimento de habilidades ao contexto mais amplo da universidade, a 
partir do estudo dos gêneros anteriormente mencionados, é no 4º período 
que, possivelmente, espera-se que o aprendiz demonstre competência 
acadêmica de modo que possa transferir o conhecimento adquirido nos 
períodos anteriores para o trabalho com gêneros diversos praticados em 
um mesmo componente curricular evidenciado no plano de curso.

Neste caso, a escrita é vista como um objeto dinâmico e flexível, uma 
vez que é requisitada interativamente para responder a expectativas 
próprias de um grupo de indivíduos que compartilham certas convenções 
de propósitos (SILVA, 2012). Essa assertiva permite compreender a escolha 
no plano de curso do componente curricular de Gêneros Acadêmicos 
em contemplar o conjunto de gêneros especificamente requeridos nos 
componentes dos primeiros períodos.

As estratégias de ensino da escrita implícitas evidenciam o processo 
de desenvolvimento de habilidades por meio do contato com gêneros 
acadêmicos diversos que são requisitadas no curso de Letras, cuja essência 
configura a passagem do perfil de aluno aprendiz a aluno especialista, 
pois estas habilidades são consideradas como mediadoras das práticas 
sociais (BAZERMAN, 2007). E não apenas, mas também que a escrita 
por ser estabelecida como social, os gêneros, instrumentos de ensino do 

16  De acordo com a RESOLUÇÃO Nº 10/2013/CNE/UFCG, os conteúdos das disciplinas 
optativas dinamizam conforme o interesse da linha de pesquisa do curso, bem como da 
solicitação da comunidade discente frente à coordenação do curso. Contudo, estamos 
considerando que esta disciplina foi ofertada no 4º período, a partir de indícios informais em 
conversa com professores, alunos e coordenador do curso em questão.
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professor, são “um meio retórico para a mediação das intenções privadas 
e da exigência social” (MILLER, 2012, p. 39). Para melhor compreensão, 
consideramos recortes do tópico Objetivos específicos retirados dos 
planos, a seguir:

Períodos Componentes 
curriculares Objetivos específicos

1
Leitura e 

escrita: teorias 
sociocognitivas

“Reconhecer concepções e práticas de [...] 
de escrita [...]”

“Utilizar estratégias [...] de escrita em 
diversos gêneros

“Analisar e produzir gêneros acadêmicos 
[...]”

2
Leitura e 

escrita: teorias 
sociointeracionistas

“Desenvolver a prática de [...] escrita 
acadêmica entre os alunos”

“Desenvolver, entre os alunos, a prática da 
escrita de artigo científico”

4 Tel Gêneros 
Acadêmicos

“Analisar gêneros acadêmicos, observando 
sua estrutura textual-discursiva e lingüística, 

bem como os aspectos relativos à sua 
textualidade”

“Planejar e produzir textos acadêmicos, 
considerando a situação comunicativa e sua 

estrutura proposta”

Tabela 5: Estratégias implícitas de ensino da escrita nos Planos de Curso

Como se percebe, o ensino da escrita nas disciplinas é realizado, 
em um primeiro momento, por meio da identificação de características 
típicas da comunidade científica em questão. É como se a abordagem 
com o objeto de estudo priorizasse, a priori, a distinção de concepções e 
práticas essencialmente acadêmicas, para que fosse possível desenvolvê-
las e, a posteriori, fosse capaz de refletir e produzir modelos de textos 
reconhecidos na área de atuação.

Assim, em virtude da aquisição dessas habilidades, o aprendiz aparenta 
estar hábito a produzir textos acadêmicos, conforme última linha da Tabela 
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5. No entanto, segundo os dados, essa ação deve vir acompanhada da 
atividade de analisar e planejar, visto que os componentes curriculares, em 
suas ementas, apresentam as teorias científicas que subjazem o estudo, 
quais sejam: cognitivas e interacionistas.

Ainda convém destacar que o trabalho com os gêneros acadêmicos 
nesta abordagem considera o contexto situacional – “Planejar e produzir 
textos acadêmicos, considerando a situação comunicativa e sua estrutura 
proposta” –, isto é, além de elementos de natureza linguística, o plano 
de curso é orientado também por questões “fundadas em situações 
recorrentes” (MILLER, 2012, p. 32).

Sendo assim, percebemos que as abordagens de ensino da escrita 
nos planos de curso analisados são orientadas sob características que 
evidenciam a aquisição e resgates de habilidades valorizadas na área de 
atuação, mas também de ações de socialização de práticas e eventos 
acadêmicos por meio do trabalho com a produção de gêneros textuais os 
quais operacionalizam múltiplos letramentos.

Propomos na próxima seção discutir como o objeto estudado nesta 
investigação, representado nos planos de curso, pode servir de inserção 
em práticas e eventos de letramentos.

3.1 ESCRITA ACADÊMICA COMO OBJETO DE INSERÇÃO EM 
PRÁTICAS E EVENTOS DE LETRAMENTOS

Interessa-nos, nesta categoria, discutir, uma vez analisado os planos de 
curso desta pesquisa, como a escrita acadêmica requisitada na graduação 
favorece a inserção em práticas e eventos de letramentos. Inicialmente, 
a nossa discussão pauta-se nas ementas de cada instrumento de análise. 
Dito de outra forma, ao debruçarmo-nos sobre o corpus, procuramos 
examinar os pontos essenciais de cada componente curricular por meio 
da caracterização do tópico ementas. Assim, no quadro 3, seguem a 
apresentação destas em cada plano:
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Períodos Componentes 
curriculares Ementas**

1
Leitura e 

escrita: teorias 
sociocognitivas

Teorias sócio-cognitivas de leitura e escrita: 
agentes sociais, meios de circulação. 

Processos de compreensão e planejamento 
textual. Práticas de leituras e escrita 

acadêmicas. Implicações para o ensino.

2
Leitura e 

escrita: teorias 
sociointeracionistas

Teorias sócio-interacionistas e discursivas de 
leitura e escrita: sujeito, discurso e condições 

de produção. Práticas de leitura e escrita 
acadêmicas. Implicações para o ensino.

4 Tel Gêneros 
Acadêmicos

Metodologias de leitura de textos 
acadêmicos. Características textual-discursivas 
e linguísticas de textos acadêmicos. Produção 

e revisão de textos acadêmicos.

Tabela 6: Descrição das ementas17

Como é possível perceber nos destaques realizados, os conteúdos 
e procedimentos de cada componente curricular evidenciado nos 
planos demonstram a possibilidade de permitir que o aprendiz adquira, 
desenvolva, mas também transfira as habilidades aos contextos mais 
amplos do curso ou reconheça a existência de condições psicossociais 
para cada ação de linguagem.

Desse modo, no primeiro período, a partir do componente Leitura e 
escrita: teorias sociocognitivas, há o interesse para a socialização acadêmica 
mediante a prática de escritura de gêneros acadêmicos (representados por 
meio do estudo dos gêneros resumo, resenha e seminário, conforme já 
apresentados na categoria anterior). Contudo, convém considerar, ainda 
na leitura desta ementa, a indicação de “meios de circulação”, pois, ao 

17 **As informações presentes nas ementas seguem tal como foram regidas no 
documento original. Logo, embora admitamos o emprego do novo acordo ortográfico vigente, 
optamos por seguir fielmente a redação do texto, com exceção das ênfases realizadas neste 
trabalho de conclusão de curso.
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que é possível perceber, subjaz a concepção de escrita como prática social, 
uma vez que as possibilidades de tipificação dos gêneros estão associadas 
a contextos situados (MILLER, 2012).

Assim, diante da correlação existentes entre as ideias presentes 
nas duas ementas supramencionadas, constatamos que há o interesse 
por parte do currículo do curso de Letras em oportunizar ao aprendiz a 
inserção na comunidade discursiva a partir do contato com as práticas 
mobilizadas. Inevitavelmente, as práticas de leitura e escrita igualmente 
se cruzam, conforme os planos, o que reforça a afirmação a qual temos 
defendido neste trabalho, qual seja: as práticas de leitura e escrita não 
podem ser entendidas como atividades neutras e nem independentes.

Nesse sentido, parece ser este o foco do componente, a questões 
essencialmente estruturais ou, mais precisamente, a formas retóricas 
tipificadas (MILLER, 1984 apud BAZERMAN, 2011). Assim, o contato 
com essas características da imanência linguística é adquirido 
mediante produção e revisão de textos acadêmicos, conforme os 
dados expostos na Tabela 6 – Descrição das ementas: características 
textual-discursivas e linguísticas de textos acadêmicos. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao respondermos às questões de pesquisa deste estudo: 1) Que tipos 
de abordagens de ensino de escrita acadêmica são mobilizados em planos 
com foco na produção textual de curso de Letras/Português de uma 
instituição federal pública do estado da Paraíba? E 2) Como as abordagens 
subjacentes a planos de curso de Letras/Português de uma instituição 
pública podem interferir no ensino de escrita? Pudemos tornar mais 
inteligíveis questões a respeito das dificuldades com a escrita acadêmica 
ainda pouco sistematizada na área de investigação científica. Desse modo, 
no tocante à primeira questão, pudemos identificar que o ensino da escrita 
é orientado sob duas abordagens, quais sejam i) escrita acadêmica como 
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objeto de ensino; e ii) escrita acadêmica como objeto de inserção em 
práticas e eventos de letramentos.

Essas perspectivas incluem o desenvolvimento de habilidades 
necessárias a contextos da universidade, reconhecimento e uso de 
letramentos existentes na esfera acadêmica, especificamente na 
configuração de textos de circulação científica. Contudo, em virtude das 
escolhas dos gêneros trabalhados em cada plano, não nos parece que 
o ensino destes seja realizado de formas sistemáticas e recorrentes. 
Afirmamos isso, porque, a partir dos planos, foi possível perceber a não 
progressão na seleção dos gêneros, isto é, não há uma padronização em 
virtude das especificidades e complexidades das sequências linguísticas 
comuns a cada um.  Outrossim, foi possível verificar que as abordagens 
evidenciadas nos planos de curso analisados demonstram o interesse do 
currículo em inserir o discente em práticas de letramento acadêmico. Essa 
reflexão inicia a resolução de nosso segundo questionamento – Como 
as abordagens subjacentes a planos de curso de Letras/Português de 
uma instituição pública podem interferir no ensino de escrita? Os tipos 
de abordagens subjacentes aos planos de curso refletem no ensino de 
escrita que ora pode socializar o aprendiz nas práticas letradas realizadas 
na/pela escrita, ora pode não servir como meio a garantir ao estudante 
subsídios na produção de textos escritos. Com isso, acredita-se que 
as abordagens em questão podem possibilitar ao discente que alcance 
resultados esperados, de modo a ter acesso ao letramento acadêmico, e 
proporcionar a formação acadêmica substancial diante das demandas de 
qualificação profissional. 
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A IMPORTÂNCIA DO LETRAMENTO DIGITAL 
NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E SUAS 

IMPLICAÇÕES PARA A ESCRITA

Clerivalda Cavalcante Santos (UFPB)
Coautor Adílio Junior de Souza (URCA)

RESUMO
No estudo sobre como o letramento pode contribuir na linguagem 
escrita, discutimos uma melhor compreensão dos seus conceitos e 
a importância do letramento digital na linguagem escrita, partindo 
do pressuposto de que essa ferramenta fornece benefícios no ensino 
da língua escrita, pois o avanço das novas tecnologias trouxe uma 
significativa contribuição no processo de ensino-aprendizagem. É 
indispensável conhecer a amplitude de possiblidades que contribuem 
para o processo de letramento e alfabetização, levando em consideração 
a sociedade e suas práticas culturais. Este estudo se propõe a analisar as 
implicações do letramento para a linguagem escrita, por meio do uso de 
recursos tecnológicos nos ambientes de ensino e sua importância para 
o processo de inclusão social. A metodologia adotada foi uma revisão 
bibliográfica e uma abordagem qualitativa a respeito da realidade do 
processo de ensino-aprendizado e a inserção de novos instrumentos 
que contribuem para o aprimoramento do ensino. Com a finalidade 
de enfatizar a importância do protagonismo do professor no processo 
de letramento e alfabetização, projetando as particularidades e a 
interligação existente entre ambos, bem como a dinamicidade que 
essas tecnologias têm oferecido para a construção do conhecimento e 
desenvolvimento do senso crítico de cada cidadão. 
PALAVRAS-CHAVE
Linguagem escrita; Avanço tecnológico; Letramento digital.
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ABSTRACT
In the study about how the literacy can contribute in the written language, 
we discuss the better understanding of its concepts and the importance 
of the digital literacy in the written language, we begin by the assumption 
that this tool supply benefits in the teaching of written language, because 
the advancement of the new technologies brought a contribution 
significative in the teaching & learning process. It is indispensable to know 
the amplitude of possibilities that contribute for the process of literacy 
and alphabetization, leading in consideration cultural the practical society 
and its. This study if it considers to analyze the implications of the literacy 
for the written language, by means of the use of technological resources 
in environments of education and its importance for the process of social 
inclusion. The adopted methodology was a bibliographical revision and 
a qualitative boarding regarding the reality of the teach-learning process 
and the insertion of new instruments that contribute for the improvement 
of education. With the purpose to emphasize the importance of the 
protagonism of the professor in the literacy process and alphabetization, 
being projected the particularities and the existing interconnection between 
both, as well as the dynamicity that these technologies have offered for the 
construction of the knowledge and development of the critical sense of 
each citizen.
KEYWORDS
Written language; Technological advancement; Digital literacy.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo surgiu a partir de inquietações com relação a 
alguns questionamentos arrolados ao uso de meios digitais no processo 
de aprendizagem da língua escrita na escola. No entanto, sabemos que 
o letramento digital é uma forma do indivíduo interagir, explorar as 
potencialidades mais positivas em todos os espaços sócio-culturais e que 
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a escola não pode ignorar o papel cada vez mais significativo que a mídia 
digital passou a desempenhar na vida dos nossos educandos. 

Discutiremos ao longo desse trabalho a importância do letramento 
digital e suas implicações com a linguagem escrita, levando o leitor a refletir 
sobre as várias definições de letramento e alfabetização que, por sua vez, 
são inseparáveis, visto que aprender uma língua não é somente aprender 
palavras, mas também seus significados culturais, como os modos pelos 
quais entendem e interpretam a realidade.  

Dessa forma, objetiva-se analisar de que forma o letramento pode 
contribuir na linguagem escrita. Através do incentivo do uso de recursos 
tecnológicos nas escolas para o desenvolvimento da escrita. Além de 
discutir a sua importância e suas implicações na escrita, ampliando o 
conhecimento sobre a forma que o letramento digital pode contribuir na 
linguagem escrita. 

O estudo do letramento pode ser visto como forma indispensável para 
inclusão do sujeito, sob os aspectos do convívio social, cultural, cognitivo e 
linguístico entre outros, acarretando a transformação da vida do sujeito na 
sociedade, entendendo assim que a utilização dos recursos tecnológicos na 
educação não se baseia apenas em uma escola equipada com tecnologia 
de ponta, mas numa efetiva mudança de paradigmas.

A metodologia adotada na elaboração desta pesquisa identifica-se como 
bibliográfica e de abordagem qualitativa. Desenvolvida a partir de material 
já elaborado constituído principalmente de livros e artigos científicos. Para 
Minayo (2003, p. 16-18), a pesquisa qualitativa “é o caminho a ser seguido. 
Ocupa um lugar central na teoria e trata-se basicamente do conjunto de 
técnicas a ser adotada para construir a realidade.” 

Primeiramente, serão assinaladas as principais implicações e 
repercussões do letramento, em seguida, discutimos a ideia de letramento 
como horizonte ético e político para escola e sua importância na linguagem 
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escrita, como novas formas de pensar, relacionar e comunicar. Mostrando 
assim, que o letramento digital requer habilidades específicas para navegar 
na internet e interagir em seus diversos espaços e que estas habilidades 
se reportam às particularidades da leitura e da escrita, mas também 
diferentes linguagens.

2. LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO: CAMINHOS 
INSEPARÁVEIS 

O papel do professor é fundamental no incentivo à aprendizagem dos 
alunos e na busca pela redução do fracasso escolar, por meio do uso de 
novas técnicas e meios que facilitem a aprendizagem. Assim, os alunos 
precisam de uma relação com os diversos impulsos que irão contribuir na 
estruturação da leitura e da escrita.

Para isso, é importante refletir sobre o sentido da alfabetização e do 
letramento, a partir de seus conceitos. Conforme Soares (2004, p. 6), 
o letramento surge a partir da necessidade “de reconhecer e nomear 
práticas do ler e escrever resultante da aprendizagem do sistema de 
escrita”. Na opinião da autora, não se trata de um novo conceito, mas da 
caracterização de um fato que por não ter, até então, significado social, 
encontrava-se escondido.

A alfabetização é um processo que proporciona o sujeito a utilizar 
a língua escrita nas instituições sociais, logo “é uma das práticas de 
letramento que faz parte do conjunto de práticas sociais de uso da escrita 
da instituição escolar” (KLEIMAN, 2005, p. 12). Realizar a leitura e escrita é 
promover a inclusão do sujeito sob os aspectos do convívio social, cultural, 
cognitivo, linguístico entre outros, acarretando na transformação da vida 
do sujeito. Todavia, alfabetizar é exercício que possibilita e qualifica as 
pessoas a relacionar-se com a leitura e a escrita descobrindo um mundo 
codificado socialmente e como utilizá-lo. Tfouni (1995, p. 20) distingue 
letramento de alfabetização afirmando: “Enquanto a alfabetização ocupa-
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se da aquisição da escrita por um indivíduo, ou grupos de indivíduos, 
o letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição de um 
sistema escrito por uma sociedade”.

No Brasil, o debate sobre letramento manifesta-se sempre preso a 
concepção de alfabetização, o que tem conduzido uma inadequada fusão dos 
dois processos, com prevalência do conceito de letramento, que tem conduzido 
a certo apagamento da alfabetização. Rojo (2009, p. 105) afirma que

Os novos estudos do letramento têm se voltado em 
especial para os letramentos locais e vernaculares, de 
maneira a dar conta da heterogeneidade das práticas 
não valorizadas e, portanto, pouco investigadas. No 
entanto, cabe também uma revisão dos letramentos 
dominantes na contemporaneidade, em especial dos 
letramentos escolares, por diversas razões. 

Alfabetização e letramento são conceitos que na prática apresentam-
se de forma indissociável, e objetiva que os indivíduos sejam alfabetizados 
e se apresente de forma mais íntegra na vida social. Os conceitos de 
alfabetização e letramento devem ser complementares, a escola deve 
levar o indivíduo a compreender o valor da escrita, a conhecer a cultura 
escrita nas suas mais variadas formas e a compreensão do funcionamento 
do sistema alfabético. 

Quando nos alfabetizamos, aprendemos um sistema de representação 
da linguagem humana que toma como objeto de representação inicial 
os sons da fala, mas posteriormente, para anular a variação linguística, 
tende a se afastar da fala por meio da ortografia. Compreendemos então 
que para uns, letramento é entendido em substituição à alfabetização, 
para outros são processos iguais. Alguns desprestigiam a alfabetização 
em razão da suposta eficácia do letramento. Tais razões mostram que 
as incompreensões ocorrem e comprometem ainda a realidade do 
ensino. Entretanto, o papel do professor é investigar as práticas sociais 
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que fazem parte do cotidiano do aluno, adequando-as à sala de aula e 
aos conteúdos a serem trabalhados, desenvolver no aluno a habilidade 
de leitura e escrita que funcionem dentro da sociedade. Os professores 
precisam entender que o processo de alfabetização e letramento nunca 
acaba, já que escolas têm que identificar as dificuldades dos alunos e 
terem uma estratégia para resolver. 

O processo de alfabetização é apenas um meio para o letramento. 
O letramento é um processo mais amplo que a alfabetização e deve ser 
compreendido como processo sócio histórico para que ele aconteça é 
necessário que o professor conheça a realidade em que atua. Alfabetização 
e letramento são coisas distintas, mas, ao mesmo tempo, muito próximas, 
as palavras alfabetização e letramento certamente não são sinônimas. São 
processos que ocorrem de forma indissociável e interdependente, não 
pode acontecer separado é preciso que ocorra ao mesmo tempo e junto, 
um depende do outro.

3. A IMPORTÂNCIA DO LETRAMENTO DIGITAL PARA 
EDUCAÇÃO

A inclusão das tecnologias na prática pedagógica aliada à formação 
continuada dos professores vem contribuindo no processo de alfabetização 
e letramento, pois todos os envolvidos devem enxergar o uso das novas 
tecnologias como apoio para o sucesso do processo ensino-aprendizagem. 

A respeito do letramento digital podemos dizer que implica realizar 
práticas de leitura e escrita que diferem das formas tradicionais de letramento 
e alfabetização, o uso intenso das novas tecnologias e pela aquisição dos 
vários gêneros digitais que proporciona maiores possibilidades de interação, 
o que pode repercutir em uma maior motivação dos alunos. Como afirma 
Xavier (2005, p. 1) “A internet tem levado pessoas a lerem mais e a usarem 
mais a escrita. Dessa forma, muitos internautas têm ficado habilidosos no 
manuseio e na criação de formas específicas de lidar com a língua.”
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A partir de meados do Século XX, a sociedade passou a conviver com 
os avanços tecnológicos, disseminando uma nova linguagem, denominada 
letramento digital. Coscarelli e Ribeiro (2005, p.9) afirmam que “[...] O 
letramento digital é o nome que damos então, a ampliação do leque de 
possibilidades de contato com a leitura e escrita também em ambiente 
digital”. Enquanto que para Soares (2002, p. 47) letramento “[...] é o 
estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva as 
práticas sociais que usam a escrita”. Atualmente com o advento da internet 
e a evolução tecnológica, podemos aprender de muitas formas, em 
lugares diferentes. A sociedade é inteiramente um ambiente favorecido à 
aprendizagem. Contudo, a escola é construtora, apropriada e essencial no 
processo ensino-aprendizagem. O uso das tecnologias está cada vez maior 
na sociedade, o que facilita a prática da leitura e da escrita no processo 
ensino-aprendizagem, ser letrado digitalmente é também saber utilizar e 
acompanhar os avanços tecnológicos. 

No campo da cultura digital, o termo letramento é definido como 
“certo estado ou condição que adquirem os que se apropriam da nova 
tecnologia digital e exercem práticas de leitura e escrita na tela: diferente 
do estado ou condição do letramento dos que exercem práticas de leitura 
e escrita do papel” (SOARES, 2002, p. 151). Já para Lévy (1999, p. 17) “o 
letramento digital está relacionado a um conjunto de técnicas materiais e 
intelectuais, de práticas, de atitudes, de modos, de pensamentos e valores 
que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”. 
Incluir os alunos na cultura digital é fazer com que a escola cumpra o seu 
papel de formar cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres, o aluno 
já vem para escola com um letramento digital, porque a maior parte deles 
já nasceu no contexto da cibercultura.

Ser letrado digitalmente significa que o indivíduo exerce o domínio dos 
aparelhos tecnológicos e a capacidade de ler e escrever de forma específica 
os códigos e sinais verbais e não verbais, ou seja, ser letrado digitalmente 
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vai além da utilização dos recursos tecnológicos. A intensa utilização do 
computador para interação entre pessoas à distância tem feito pessoas 
efetivarem práticas de leituras e escrita diferente das formas tradicionais 
de letramento e alfabetização, será que este meio tem prejudicado ou 
contribuído com aprendizagem da escrita?

Acrescentamos que os usos dos gêneros digitais não prejudicam a escrita, 
porém é preciso despertar os usuários para diferença de comportamentos 
diante dos diversos contextos comunicativos. Precisamos repensar como 
a escola deve utilizar esses meios a seu favor, pois se os alunos não veem 
o computador e o celular como instrumento de aprendizagem cabe ao 
professor reeditar a aula e torná-la mais atrativa.

O processo de aquisição do conhecimento assumiu um novo papel 
de destaque e passa a exigir um profissional crítico e criativo, tanto os 
professores quanto os alunos devem estar sempre atualizados no que diz 
respeito às inovações tecnológicas, pois vivemos em um mundo onde as 
novas tecnologias se fazem presentes no cotidiano das pessoas. 

No que concerne ao letramento digital, os diversos usos da escrita no 
contexto digital podem ser aproveitados como usos efetivos de escrita, 
que a partir de um letramento organizado na estrutura do ensino dos 
gêneros textuais permitirão ao aluno usar as ferramentas de interatividade 
comunicacional de forma mais consciente e organizada. Segundo Marcuschi 
(2004, p. 13)

Os ambientes virtuais são extremamente versáteis e 
hoje competem, em importância, entre as atividades 
comunicativas, ao do papel e do som em certo sentido, 
pode-se dizer que na atual sociedade da informação, a 
internet é uma espécie de protótipo de novas formas de 
comportamento comunicativo. Se bem aproveitada ela 
pode torna-se um meio eficaz de lidar com as práticas 
pluralistas sem sufocá-las [...]. 
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Desse modo, os gêneros digitais, ainda que associados a outros recursos 
de comunicação estejam apoiados na linguagem escrita; na internet, esta 
modalidade configura-se como novas através da ação “teclar”, e a leitura 
se reformula através da “navegação,” porque no ambiente virtual, a escrita 
entra em competitividade com a imagem, com o som, numa multiplicidade 
de linguagens. 

Soares (2002) refere-se ao letramento como uma condição adquirida 
pelo sujeito letrado ao poder conduzir-se, manifesta-se em práticas sociais 
em que a escrita é requisito para interação entre os sujeitos. O letramento 
são as práticas sociais de leitura e escrita e os eventos em que essas práticas 
são postas em ação bem como as consequências delas sobre a sociedade. 

As novas práticas de leitura e escrita são desencadeadas com o uso 
dos recursos digitais, a qual vem sendo caracterizada como ferramentas 
mais eficientes na promoção de interações, pois arquitetadas sobre os 
moldes de um novo espaço interativo, oferecem aos leitores e escritores 
a fluidez de acesso com ilimitadas possibilidades de idas e vindas sobre 
infinitas informações. 

A inserção dos gêneros digitais na escola atende à demanda da 
sociedade e intensifica a importância da alfabetização como primeiro 
processo para alcançar o estado ou condição de letramento. Em 
consonância com o que já foi discutido anteriormente, a principal 
repercussão do letramento digital nas escolas é o próprio alinhamento 
das propostas educativas com as demandas sociais. A escola não pode 
ignorar o papel cada vez mais significativo que a mídia digital passou a 
desempenhar na vida de nossos educandos.

O letramento digital realizado por meio do uso de novas tecnologias de 
informação e comunicação e pela aquisição e domínio dos vários gêneros 
digitais, parece atender as exigências dos indivíduos que buscam interagir 
socialmente. Assim sua aquisição se mostra como uma necessidade 
educacional e de sobrevivência. (XAVIER, 2006)
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 É considerado letrado quem contextualiza e vai além do funcionamento, 
constrói uma consciência mais crítica, estimulando uma compreensão mais 
sistemática e reflexiva. Tudo depende de uma boa base construtiva, desde 
os primeiros contatos com o mundo, sociedade, família, sistematização na 
escola desenvolvendo um ser autônomo dentro de uma sociedade que 
permite acesso aos meios digitais. 

4. UM NOVO ESPAÇO DE LEITURA E DA ESCRITA

A escrita eletrônica pela sua importância está conduzindo a uma cultura 
eletrônica, basta observar a quantidade de expressões surgidas nos últimos 
tempos, o papel das novas tecnologias na linguagem é de grande relevância 
para entender os hábitos sociais e linguísticos da imensa rede mundial.

Para Marcuschi (2001, p.94), “o hipertexto é um novo espaço de escrita 
é comum ouvir-se que o hipertexto representa uma novidade radical, uma 
espécie de novo paradigma de produção textual”. Esta forma de se escrever 
tem um fascínio muito grande hoje parece está mais a serviço da pouca 
paciência e do pouco tempo que temos para ler textos novos. Contudo é 
perceptível que a internet tem seus benefícios, mas é necessário ter muito 
cuidado com os efeitos das novas tecnologias na linguagem. Pois, o impacto 
das tecnologias digitais na vida contemporânea já mostrou que possui enorme 
poder, tanto para construir caminhos que possibilitem a aprendizagem, como 
para devastar aqueles usuários que se perdem no mundo virtual. 

Enquanto que a dimensão de um texto no papel é materialmente 
definida já a unidade estrutural do hipertexto, tem a dimensão que o 
leitor lhe der. Desta forma, a tela como novo espaço para a escrita propõe 
mudanças significativas nas maneiras de interação entre escritor e leitor, 
entre leitor e texto e até mesmo, entre o ser humano e o conhecimento.

Lévy (1999, p. 157) diz que: “O ciberespaço suporta tecnologias 
intelectuais que amplificam exteriorizam e modificam as numerosas 
funções cognitivas humanas”. O autor considera o texto na tela uma 
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revolução do espaço da escrita que alteram fundamentalmente a relação 
do leitor com o texto, as maneiras de ler, os processos cognitivos. Por isso 
é essencial refletirmos sobre a importância das novas tecnologias para o 
trabalho pedagógico e o avanço educacional dos alunos.

 Destarte, muitos educadores precisam perceber que as tecnologias são 
aliadas no processo de ensino-aprendizagem, mas estes profissionais ainda 
demostram dificuldades para utilizar esses materiais e realizar sistemáticas 
enriquecedoras promovendo letramento digital. 

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A concepção de letramento pode ser observada como horizonte ético e 
político para a escola. Formar pessoas letradas é abrir possibilidades para um 
cidadão consciente de uma perspectiva crítica. O papel da escola seria não 
apenas ampliar as possibilidades de os alunos entenderem e interpretarem 
a realidade que vivenciam nesse contexto as novas tecnologias chegou para 
facilitar e melhorar a qualidade das atividades desempenhadas em sala de 
aula, mas abrir portas para novos conhecimentos e facilitar o processo de 
ensino-aprendizagem.

Letrar exprime formar indivíduos capazes de ler e escrever 
desenvolvendo o senso crítico, diferente de alfabetizar, que seria 
apenas capacitar indivíduos para codificar e decodificar termos e sinais, 
a alfabetização e o letramento devem andar em conjunto, ou seja, um 
depende do outro no processo educativo.

No tocante ao letramento digital, vimos que há de incluir programas 
de formação de professores de caráter crítico e reflexivo para a inclusão 
das novas tecnologias na prática desses profissionais, como mecanismos 
para que suas aulas sejam mais atrativas aos alunos. Concluímos que 
para se formar uma sociedade inclusa digitalmente e vinculada com o 
desenvolvimento do indivíduo ao acesso as novas tecnologias, tornando-
os sujeitos críticos é indispensável letrar com competência. 
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OS GÊNEROS TEXTUAIS E O INTERESSE PELA 
LEITURA
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RESUMO
Ensinar língua materna implica, sobretudo,  trabalhar com a dinâmica 
social a partir das diversas interações cotidianas. Neste trabalho, 
investigaremos a contribuição dos gêneros textuais em sala de aula, em 
uma perspectiva bibliográfica, visando elencar o que a literatura afirma 
sobre o ensino a partir de tais gêneros. Considerando especificamente, 
nesse caso, verificar de quais maneiras esses gêneros tornam as aulas de 
língua materna interativas e seduzentes (ALVES, 2010). Para fundamentar 
nosso estudo, buscamos apoio nas reflexões de Bezerra (2002), Marcuschi 
(2007) etc. com a finalidade de compreendermos a possível influência 
que diferentes gêneros textuais podem exercer na formação de um leitor 
crítico e consciente.  Sendo assim, adotamos como hipótese o fato de que 
os problemas relacionados à leitura e desenvolvimento de leitores críticos 
e autônomos são, possivelmente, causados pelo tipo de utilização de 
gêneros textuais que se faz em sala de aula. O estudo seguirá norteado 
pela seguinte questão de pesquisa: de que maneira a utilização de variados 
gêneros textuais interfere na formação dos alunos do ensino fundamental 
em leitores proficientes? No decorrer da análise, ratificaremos ou 
refutaremos o pressuposto referente ao desinteresse dos educandos pela 
leitura. Vale enfatizar ainda que este trabalho justifica-se pela necessidade 
de se refletir sobre o ensino de língua materna na ótica dos gêneros 
textuais que, embora seja regulamentado há 19 anos ainda temos sérios 
problemas com sua efetivação no ensino. Dessa maneira, esperamos que 
estas reflexões possam ser fruto para uma mudança teórico-prática do 
docente em sala de aula.



Língua e Linguagem na EaD: pesquisas possíveis (CLELP)

214

PALAVRAS-CHAVE
Gêneros textuais. Formação do leitor. Leitura significativa.

ABSTRACT
Teaching mother tongue implies, above all, working with social dynamics 
from the various everyday interactions. In this work, we will investigate 
the contribution of textual genres in the classroom, in a bibliographical 
perspective, aiming at listing what literature says about teaching from such 
genres. Considering specifically, in this case, to verify in which ways these 
genres make the mother tongue classes interactive and seductive (ALVES, 
2010). In order to base our study, we seek support in the reflections of 
Bezerra (2002), Marcuschi (2007), etc., in order to understand the possible 
influence that different textual genres can exert in the formation of a critical 
and conscious reader. Thus, we hypothesize that the problems related 
to the reading and development of critical and autonomous readers are 
possibly caused by the type of use of textual genres that is done in the 
classroom. The study will continue to be guided by the following research 
question: how does the use of different textual genres interfere with the 
education of primary school students in proficient readers? In the course of 
the analysis, we will ratify or refute the presupposition regarding students’ 
lack of interest in reading. It is worth emphasizing that this work is justified 
by the need to reflect on the teaching of mother tongue from the optical 
of textual genres that, although it has been regulated for 19 years, we still 
have serious problems with its effectiveness in teaching. In this way, we 
hope that these reflections can be fruit for a theoretical-practical change 
of the teacher in the classroom.
KEYWORDS
Textual genres. Formation of the reader. Meaningful reading.
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1. INTRODUÇÃO

Diariamente, somos expostos à leitura dos mais diversificados tipos 
de textos, encontrados em revistas, jornais, livros, ou nas ruas, como 
cartazes informativos entre outros. Por isso, o número de informações 
que podemos adquirir através da leitura é extremamente ilimitado e causa 
muito fascínio. Sendo assim, fica evidente o quanto essa prática é essencial 
para a formação do indivíduo. Contudo, é fundamental que o educando 
seja bem orientado para poder selecionar as melhores informações de 
modo que favoreça uma aprendizagem significativa.

No entanto, diante de algumas experiências vivenciadas em sala de 
aula, notamos um elevado grau de desinteresse pela leitura por parte dos 
discentes e, em alguns casos, pelos próprios professores. Essa situação 
provocou o interesse em investigar as possíveis causas do afastamento da 
maioria dos alunos da leitura, partindo do seguinte questionamento: de 
que maneira a (não) utilização de variados gêneros textuais interfere na 
formação dos alunos em leitores proficientes? A resposta dessa questão 
e, consequentemente, a confirmação ou não da hipótese de que, os 
problemas relacionados à leitura e formação de leitores são possivelmente 
ocasionados pelo tipo de utilização de gêneros textuais que se faz em sala 
de aula, será fundamentada com base nas reflexões de alguns teóricos, 
como Bezerra (2002), Meurer (2002), entre outros. 

Dessa maneira, buscamos analisar, através de um estudo teórico, a 
contribuição da teoria dos gêneros textuais para a melhoria qualitativa dos 
processos de ensino-aprendizagem, sobretudo, no que concerne à leitura 
na perspectiva do letramento. Assim, intencionalmente propomos com 
este trabalho uma reflexão sobre os mecanismos de ensino, relacionada 
à leitura de variados tipos de textos, de modo que contribua para um 
entendimento qualitativo de um texto enquanto ferramenta que auxilia no 
desenvolvimento cognitivo e na construção de uma identidade pessoal. 
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2. A INDISSOCIÁVEL RELAÇÃO ENTRE GÊNEROS TEXTUAIS 
E O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA

O uso de diferentes gêneros textuais proporciona uma melhor 
compreensão do mundo e pode favorecer o interesse dos educandos pela 
leitura. Segundo Marcuschi (2007), os gêneros se organizam como ações 
sócio-comunicativas e agem no mundo para falar do mundo, e acaba o 
constituindo de alguma maneira.

Bazerman (2006), por sua vez, argumenta que 

a familiarização com os gêneros e registros, 
correspondentes aos sistemas de que as pessoas 
participam, permite que o indivíduo, de alguma forma, 
compreenda a complexidade das interações e equacione 
seus atos comunicativos em relação às ações comunicativas 
de muitas outras pessoas. (BAZERMAN, 2006, p.76)

Os gêneros se manifestam em textos e toda forma de comunicação 
carrega consigo algum gênero. Com isso, ao nos comunicarmos verbalmente 
por meio da linguagem escrita, por exemplo, podemos fazer uso dos mais 
variados gêneros textuais. Sobre essa assertiva, Marcuschi afirma que,

é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum 
gênero, assim como é impossível se comunicar verbalmente 
a não ser por algum texto. Em outros termos, partimos da 
ideia de que a comunicação verbal só é possível por algum 
gênero textual. (MARCUSCHI, 2007, p.22)

Corroborando com essa ideia, Bakhtin (1997) aponta para a riqueza 
e diversidade dos gêneros do discurso que estão presentes na atividade 
humana. No entanto, a percepção da presença de tais gêneros pode não 
ocorrer com facilidade, o que, de certa maneira, configura como um dos 
fatores que podem prejudicar a comunicação verbal entre os indivíduos. 
Ainda em se tratando da temática abordada, compreende-se que:
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a aula de língua materna é um tipo de ação que 
transcende o aspecto meramente interno ao sistema 
da língua e vai além da atividade comunicativa e 
informacional. (...) A vivência cultural humana está 
sempre envolta em linguagem e todos os textos situam-
se nessas vivências estabilizadas simbolicamente. Isto é 
um convite claro para o ensino situado em contextos 
reais da vida cotidiana. (MARCUSCHI, 2008.p.173)

Outro fato que chama a atenção é que alguns indivíduos demonstram 
não perceber que os gêneros textuais possuem um dinamismo altamente 
maleável e que auxiliam na ordem e estabilização das atividades 
comunicativas do cotidiano. Como entidades sócio-discursivas estão 
inteiramente ligadas à vida cultural e social, adaptando-se às novas 
tecnologias. De acordo com Marcuschi (2007), as inovações tecnológicas 
trouxeram com elas uma explosão de novos gêneros e novas maneiras de se 
comunicar, tanto na escrita quanto na oralidade. A circulação dos gêneros 
na sociedade mostra como a própria sociedade cria sua organização em 
todos os seus aspectos. Englobando nesse contexto linguagem, atividades 
enunciativas, intenções e outras características.

O educador que se adaptar a essas exigências legais (BRASIL, 1996, 
1998, 2014) terá a grande oportunidade de mostrar aos educandos 
o mundo da leitura e dos textos de um modo muito mais significativo.  
Cada gênero tem uma identidade própria e exerce muita influência na 
produção textual, ocasionando nesse caso um condicionamento que nos 
leva a realizar escolhas que não sejam livres nem aleatórias, ou seja, tais 
escolhas serão influenciadas pela nossa percepção e discernimento dos 
gêneros que comumente utilizamos, de modo que contribuam para o 
nosso propósito comunicativo, sem, contudo prejudicar nossa criatividade 
durante o ato de se comunicar. Neste sentido, percebe-se que:
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aprender a pensar e a falar sobre a própria linguagem, 
realizar uma atividade de natureza reflexiva, uma 
atividade de análise linguística supõe o planejamento 
de situações didáticas que possibilitem a reflexão 
não apenas sobre os diferentes recursos expressivos 
utilizados pelo autor do texto, mas também sobre a 
forma pelos quais tais recursos refletem as condições 
de produção do discurso e as restrições impostas pelo 
gênero e pelo suporte (BRASIL, 1999, p 27-28).

Percebemos com isso que ao fazer uso da linguagem escrita, por exemplo, 
podemos expressar uma mesma informação por meio de variados gêneros. 
Dessa forma, a mensagem escrita através do gênero bilhete pode ser feita 
também por outros gêneros. Nessa ótica, o contexto exercerá influência 
no tipo de gênero que estará presente na nossa linguagem. Sendo assim, 
vale enfatizar que o gênero é uma espécie de convite a escolhas, estilos, 
criatividade e variação.

o gênero é essencialmente flexível e variável, tal como o 
seu componente crucial, a linguagem. Pois, assim como 
a língua varia, os gêneros variam, adaptam-se, renovam-
se e multiplicam-se. Em suma, hoje, a tendência é 
observar os gêneros pelo seu lado dinâmico, processual, 
social, interativo, cognitivo, evitando a classificação e a 
postura estrutural. (MARCUSCHI, 2008, p.16)

Para compreendermos melhor o fato da flexibilidade e variação a que 
se refere Marcuschi (2008), no enunciado acima, peguemos como exemplo 
os recadinhos que comumente eram deixados na porta da geladeira e 
que, atualmente, evoluíram para mensagens enviadas via celular e que, 
no entanto, não comprometem o conteúdo expresso. Tal variação, nesse 
cenário, ocorreu por mudanças culturais e pelo avanço das tecnologias. 
Nesse aspecto, a necessidade de uma comunicação mais rápida e ainda mais 
interativa contribuiu para a flexibilização e variação dos gêneros presentes 
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na sociedade. Porém tais alterações não nos isentam de consideramos os 
aspectos formais da linguagem mesmo sendo mutáveis. Além disso,

no processo de ensino e aprendizagem dos diferentes 
ciclos do ensino fundamental espera-se que o aluno 
amplie o domínio ativo do discurso nas diversas 
situações comunicativas, sobretudo nas instâncias 
públicas de uso da linguagem, de modo a possibilitar 
sua inserção efetiva no mundo da escrita, ampliando 
suas possibilidades de participação social no exercício 
da cidadania (BRASIL, 1999, p. 32).

Validando a reflexão anterior, notamos que mesmo sem ter o 
conhecimento profundo da linguagem escrita, o indivíduo é capaz de 
utilizar gêneros textuais diversificados no momento em que se expressa 
na sociedade. Mas como já está acostumado com determinados gêneros 
de textos não percebe essa pluralidade. Se o professor aproveitar essa 
variedade e apontar suas características de forma clara e objetiva terá uma 
maior possibilidade de contribuir para fomentar nos discentes o gosto pela 
leitura, uma vez que: 

Toda educação verdadeiramente comprometida como 
exercício da cidadania precisa criar condições para 
o desenvolvimento da capacidade de uso eficaz da 
linguagem que satisfaça suas necessidades pessoais 
– que podem estar relacionadas às ações efetivas do 
cotidiano, à transmissão e busca de informação, ao 
exercício da reflexão. (BRASIL, 1999, p. 30).

Com isso, haverá uma comunicação fluente e o ensino-aprendizagem 
ocorrerá de uma forma dinâmica possibilitando a construção de um 
conhecimento transformador, isto é, envoltos na perspectiva crítica 
do letramento em que todas as aprendizagens são consideradas como 
formativas e transformadoras dos sujeitos envolvidos no processo 
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educativo. É justamente por isto que os gêneros textuais são indispensáveis 
no ensino de língua materna. Assim sendo, 

o cidadão, mesmo quando não letrado em alto nível, 
serve-se de um sem-número de gêneros, mas em sua 
maioria bastante regulados e padronizados. Diante 
disto pode-se indagar se a escola deveria trabalhar 
com estes preferencialmente ou se deveria deixá-los de 
lado. (MARCUSCHI, 2008, p.26)

Nessa perspectiva, a escola poderia comtemplar esses gêneros, 
ainda que eles sejam padronizados, pois possibilitariam um confronto 
e comparação com outros gêneros. Essa premissa nos leva a perceber 
que o hábito de leitura não costuma ser uma prática valorizada entre 
os alunos. Quando leem, geralmente, é para cumprir com as atividades. 
Condicionados em sua maioria pelo uso exacerbado de poucos gêneros 
textuais, tais educandos demonstram não conhecer a diversidade de 
gêneros existentes com eficiência. 

As atividades de leitura tornam-se cansativas e limitam-se às questões 
formais de mera rotina, ocultando assim a riqueza de informações 
que poderiam ser compartilhadas e discutidas. Ler passa a ser um ato 
totalmente mecânico e isso impossibilita a compreensão subjetiva 
existente no texto. Segundo Marcuschi (2008), o ensino que se baseia 
em gêneros deveria, inicialmente, ser orientado a partir da realidade 
do educando e depois seguir para os gêneros mais poderosos. Dessa 
maneira, o ensino seria facilitado e a aprendizagem aconteceria de modo 
construtivo e transformador.

As salas de aula costumam estar longe de contribuírem para o despertar 
do gosto pela leitura. Este fato se justifica pela concepção de língua materna 
adotada pelo docente em sala de aula. Provavelmente, os textos trabalhados 
são exclusivos do livro didático. E quando são apresentadas outras obras o 
objetivo é de unicamente avaliá-las como conteúdo em forma de perguntas 
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de interpretação do tipo: Qual o título do texto? Quantos personagens tem 
a história? Qual o nome do personagem principal?  etc., sendo superficiais 
e, dessa maneira, sem promover o interesse pela aprendizagem por parte 
dos educandos.

Desenvolvendo os chamados comportamentos leitores dos discentes, 
os educadores poderão levá-los a conhecer um mundo atraente e 
diversificado, promovendo assim uma leitura mais fluente e significativa. 
Eles perceberão a existência dos diferentes gêneros textuais e, certamente, 
terão o prazer de ler com vontade. A leitura deixará de ser uma tarefa 
enfadonha, torturante e passará a ser concebida como um momento 
de descontração, diversão e muito aprendizado. Consequentemente os 
alunos perceberão a complexidade dos gêneros textuais e que eles estão 
presentes na sociedade. Nesse sentindo,

os gêneros se diversificam, vão se ampliando e se 
tornando cada vez mais complexos à medida em que a 
sociedade vai se tornando mais complexa e as próprias 
atividades humanas vão se ampliando, se diversificando 
e se tornando mais sofisticadas. (SILVEIRA, 2005, p.62)

A leitura diária de diferentes gêneros textuais apresentados pelo 
professor permite que os discentes revisem os textos assumindo uma 
postura crítica/reflexiva e conheçam as características discursivas 
e comunicativas de cada gênero e suas relações com o meio social. 
Consequentemente poderão expressar ideias e opiniões com base na 
leitura, favorecendo assim a familiaridade e o uso dos diversos gêneros 
textuais em situações significativas.

Familiarizados com as particularidades dos gêneros, os alunos têm a 
possibilidade de trocar experiências de leitura, pondo em jogo os conhecimentos 
adquiridos. Notamos então, que o desenvolvimento do comportamento leitor 
contribui para a linguagem oral e facilita as relações comunicativas.
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2.1. GÊNEROS TEXTUAIS E FORMAÇÃO EM LÍNGUA 
MATERNA 

É fundamental não se limitar unicamente ao ensino das características 
do gênero. O interessante é começar a usá-los no cotidiano das salas de 
aula, com a finalidade de contribuir para a formação de leitores e escritores 
de verdade. Nesse caso,

O gênero é fundamental na escola, visto que [...] é ele que 
é utilizado como meio de articulação entre as práticas 
sociais e os objetivos escolares, mais particularmente, 
no domínio da produção de textos orais e escritos. No 
afã de favorecer a aprendizagem da escrita de textos, 
a escola sempre trabalhou com gêneros, mas restringe 
seus ensinamentos aos aspectos estruturais ou formais 
dos textos. É justamente essa desconsideração de 
aspectos comunicativos e interacionais que contribuem 
para que os alunos e professores se preocupem 
mais com a forma do texto do que com sua função 
e, consequentemente, o texto seja visto como um 
formulário preenchido (para a leitura) ou a preencher 
(para a escrita). (BEZERRA, 2010, p.41)

A excessiva preocupação dos educadores com a forma do texto faz 
com que a interação sócio-discursiva-interacionista gerada pela leitura seja 
ofuscada e pouco satisfatória. O ato de ler deve ser uma atividade do dia-
a-dia, mas não é necessário ter uma hora marcada nem muito menos se 
limitar ao uso de obras específicas e/ou ao livro didático. Quem lê tem 
a oportunidade de rir, chorar, refletir, relembrar, sentir medo e conhecer 
novos horizontes. Tal experiência dá a possibilidade de ter contato com 
uma realidade diferente da nossa e, consequentemente, podemos (re)
construir nossa própria história. Assim,

Cabe ao professor, portanto, criar condições para 
que os alunos possam apropriar-se de características 
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discursivas e linguísticas de gêneros diversos, em 
situações de comunicação real. Isso pode ser feito com 
muita eficiência por meio de projetos pedagógicos que 
visem ao conhecimento, à leitura, à discussão sobre 
o uso e as funções sociais dos gêneros escolhidos e, 
quando pertinente, à sua produção escrita e circulação 
social. (ROSSI, 2008, p.62)

Trabalhando os textos em uma esfera global o professor dará ao 
aluno a oportunidade de analisar as informações de uma maneira que 
alcance novas dimensões cognitivas no instante em que lê. O momento 
de leitura não deve ser uma tarefa mecânica. Inicialmente é fundamental 
que os educandos sintam-se instigados a questionar, criticar e comentar as 
reflexões apresentadas.

É muito importante que na elaboração de uma proposta pedagógica 
o educador contemple os aspectos discursivos e linguísticos dos variados 
gêneros, levando em consideração a funcionalidade que cada gênero 
desempenha na sociedade. Discutir a cerca das influências que o texto causa 
no aluno enquanto leitor em processo de construção de sua identidade 
social é um dos caminhos para conseguirmos gerar um conhecimento 
eficiente e transformador. Ultrapassar os limites da leitura superficial, 
estimular o interesse pela busca de novos conhecimentos e criar um clima 
propício à aprendizagem são algumas atitudes primordiais que influenciam 
no desenvolvimento crítico do discente.

Mesmo que paulatinamente, o ato de ler se tornará prazeroso 
desde que as leituras realizadas não se restrinjam a mera decodificação 
das características linguísticas e estruturais. É preciso considerar os 
aspectos funcionais contidos nos textos e que de certa forma direcionam 
a aprendizagem. Ao realizar uma leitura significante o aluno perceberá 
a que gênero determinado texto pertence e que uma produção escrita 
pode dialogar com outra apresentando novas características. Por exemplo, 
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se o aluno já conhece os variados gêneros textuais, consegue identificá-
los e diferenciá-los com facilidade, ao ler uma história, em um primeiro 
momento, configurada pelo gênero conto, e posteriormente ler novamente 
a mesma história configurada pelo gênero poema, ele certamente 
conseguirá distinguir os gêneros que foram empregados e que, no entanto, 
a história não foi comprometida. 

Além disso, se for um leitor assíduo e, ler significativamente, acabará 
percebendo se o texto lido apresenta referências a outros textos. Nesse caso, 
considerando a história da Bela Adormecida, o leitor atento perceberia se 
porventura houvesse uma intertextualidade com outros contos de fadas.

2.2. OS GÊNEROS TEXTUAIS E A (RE)CONSTITUIÇÃO DA 
REALIDADE

É importante percebermos que “além da reconstituição da realidade, 
um texto também pode refletir ou estabelecer as relações sociais que 
os indivíduos mantêm uns com os outros.” (JORGE & HERBELE, 2002, 
p.191). Quando lemos um texto somos envolvidos por uma atmosfera de 
conhecimento que nos permite criar uma realidade paralela a partir das 
informações que processamos ao longo da leitura. Se de alguma maneira 
já conhecemos alguns dos elementos que estão sendo apresentados 
conseguimos fazer uma análise quase que imediata dos fatos. 

No entanto, se certas características são desconhecidas tentamos 
realizar uma associação mais coerente possível, para que tenhamos a 
possibilidade de reconstruir a realidade e/ou refletir acerca das relações 
existentes entre o texto, o leitor, o autor e o mundo em geral. Sendo assim, 
Meurer com muita propriedade afirma que:

A identidade imbrica-se com as representações da 
realidade que os indivíduos criam em seus textos e com 
os relacionamentos sociais que os indivíduos articulam. 
Ao recompor identidades, procuramos problematizar 
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tal imbricamento, explicitando as características 
identitárias dos participantes e o seu posicionamento 
social representado no texto (MEURER, 2002, p.26).

Certamente, o contato com diversos gêneros textuais facilita a 
compreensão e a releitura de um determinado texto. Reconstruir e refletir, 
nesse caso, torna-se uma tarefa simplificada. É pertinente ressaltar que o 
texto carrega características peculiares referentes ao gênero empregado 
pelo seu autor e consequentemente o leitor termina sendo influenciado 
por essas ideias. Considerando, nessa ótica, a leitura numa perspectiva 
interacionista, essa influência na construção de sentidos ocorre através da 
interação entre as ideias contidas no texto, o contexto e os conhecimentos 
prévios do leitor; ou seja, por meio do processo cognitivo e perceptivo, a 
prática leitora condensa tanto as informações presentes no texto, como as 
informações que o leitor carrega consigo.

Com isso, acontece uma recomposição dos seus conhecimentos 
prévios que se incorporam as novas informações, permitindo assim outra 
representação dos fatos. Desse modo, o ato de ler precisa ser estimulado 
e provocado, desde as séries iniciais do processo educativo. Pois, o 
indivíduo a partir da leitura didática e da leitura de seu próprio mundo 
construirá o conhecimento.

Tendo em vista essa interatividade que acontece entre o texto e o leitor 
é pertinente que o educador faça uso da diversidade de gêneros textuais, 
nas atividades de leitura desenvolvidas em sala de aula, pois o contato 
com essa variedade ajudará numa melhor compreensão e construção de 
sentidos. É importante também que durante esse contato com os gêneros 
o aluno perceba que um gênero nasce de outro gênero, ou seja, passa por 
um processo de transformação envolvendo um ou vários gêneros antigos, 
através de inversão, combinação ou deslocamento.

Dessa forma, Bakhtin entende que:
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O gênero é e não é o mesmo, sempre é novo e velho ao 
mesmo tempo. O gênero renasce e se renova em cada 
etapa do desenvolvimento da literatura e em cada obra 
individual de um dado gênero. Nisto consiste a vida de 
um gênero. (...) O gênero vive do presente, mas sempre 
recorda o seu passado, o seu começo. É o representante 
da memória criativa no processo de desenvolvimento 
literário. É precisamente por isto que tem a capacidade 
de assegurar a unidade e a continuidade desse 
desenvolvimento (Bakhtin, 1992, p.106).

Diante da afirmação de Bakhtin, notamos que o gênero se transforma 
com base no contexto, evolui e carrega consigo, além de outros aspectos, 
códigos culturais e consequentemente acabam transmitindo a cultura de 
um determinado local. Essa característica nos possibilita compreender que 
um gênero atual pode tornar-se “velho” e vice-versa. 

Ainda considerando essa teoria, compreendemos que “o gênero em um 
contexto espaço, é concebido como produção em constante movimento, 
como diálogo não só entre os sujeitos da comunicação, mas também 
entre textos, entre discursos.” (CAMPOS-TOSCANO, 2009, p.31). Por isso, 
é muito importante utilizá-los com consciência no momento em que se 
pretende realizar as práticas de leituras, uma vez que contribuirão para a 
formação intelecto-cultural do indivíduo. Essa especificidade permite que 
o educando conheça as características e costumes de uma época qualquer. 

Por possuir também um caráter volúvel, os gêneros permitem uma 
variação, uma troca, uma mixagem, ocasionando a origem de novos 
elementos. Nessa perspectiva, “os gêneros, investidos dessa função 
mediadora, tendem a ser vistos como um dispositivo sob o qual produtores 
e receptores podem produzir e interpretar um enunciado, um texto”. 
(PINHEIRO, 2002, p.266).

De certa forma, é o gênero que determina a maneira como o leitor 
deverá ler o texto. Se estiver familiarizado apenas com certo tipo textual, 
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o educando sentirá dificuldade de compreender outros elementos no 
instante em que estiver no contato com outros aspectos textuais.

3. OS GÊNEROS TEXTUAIS E A FORMAÇÃO DE LEITORES 
CRÍTICOS E AUTÔNOMOS

O reconhecimento da importância do uso dos diferentes gêneros 
textuais nas atividades desenvolvidas no cotidiano escolar é um dos 
elementos primordiais para o letramento significativo dos educandos. O 
contato contínuo com essa diversidade de gêneros contribuirá para uma 
melhor interpretação, produção textual, compreensão das questões 
referentes a coesão e coerência do texto, normas gramaticais, entre outros. 

Porém, para se evitar alguns equívocos, vale salientar que, conforme o 
pensamento de Bazerman (2009) precisamos entender que a leitura não 
se restringe apenas a tarefa fragmentada de interpretação das ideias do 
autor, sendo necessário fomentar o desenvolvimento das competências de 
reflexão e posicionamento crítico diante das situações de leitura. 

Dessa maneira, a autonomia dos alunos enquanto leitores em formação 
precisa ter a intervenção qualificada do professor, e ser configurada por 
um amplo repertório de gêneros textuais, de maneira que os educandos 
consigam fazer associações de aspectos de sua realidade e de seu cotidiano 
com as particularidades do gênero textual discutido nas aulas. Retificando 
esse pensamento, vale enfatizar que “a leitura do mundo precede a 
leitura da palavra [...]” (FREIRE, 2006, p.11). Com isso, entendemos que 
a leitura deve ser aberta, ou seja, necessita ser praticada de modo que 
estimule o educando a expressar suas ideias, fazer associações com seus 
conhecimentos prévios, desenvolver argumentos coerentes e se posicionar 
criticamente diante dos fatos.

Para que essa realidade se concretize é sempre essencial promover 
o acesso diário a diversidade de gêneros textuais, assim como Cagliari 
(1988), indica que,
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Não ler só histórias, mas também coisas sérias, como uma 
notícia, um texto científico ou tecnológico, por exemplo, 
a história de quem inventou a lâmpada, a máquina 
de escrever, etc. Ler não apenas uma história onde os 
personagens são animais... mas, também texto de zoologia 
a respeito dos animais. (CAGLIARI,1988, p. 09).

Nesses casos, mesmo que o aluno não domine ainda o código escrito, 
o uso de tais textos pode favorecer no desenvolvimento da capacidade de 
exploração das características de conceitos primitivos. Segundo os PCNs 
(BRASIL,1998), a leitura é uma prática social bastante complexa, ou seja, 
para realizá-la nas atividades escolares com a finalidade de aprendizagem, 
necessita-se ter significado para o discente, por isso é preciso comtemplar 
toda a sua complexidade e natureza de modo que se percebam as variadas 
modalidades de textos existentes e suas funcionalidades. 

Ainda de acordo com os PCNs,

Formar um leitor competente supõe formar alguém que 
compreenda o que lê; que possa aprender a ler também 
o que não está escrito, identificando elementos 
implícitos; que estabeleça relações entre o texto 
que lê e outros textos já lidos; que saiba que vários 
sentidos podem ser atribuídos a um texto; que consiga 
justificar e validar a sua leitura a partir da localização 
de elementos discursivos. Um leitor competente só 
pode constituir-se mediante uma prática constante de 
leitura de textos de fato, a partir de um trabalho que 
deve se organizar em torno da diversidade de textos 
que circulam socialmente. Esse trabalho pode envolver 
todos os alunos, inclusive aqueles que ainda não sabem 
ler convencionalmente. (BRASIL, 1998, p.41).

Considerando a assertiva acima, é importante que o discente seja 
continuadamente estimulado a conquistar sua autonomia no processo de 
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aprendizagem. Dessa maneira a prática de leitura significativa e construtiva 
possibilitará uma rica construção de sentidos e a identificação de uma 
possível intertextualidade. O interessante, nesse caso, é que ao utilizar 
um texto nas atividades de leitura, não se deve apenas fazer indagações 
acerca do que se vê no texto, mas considerar o rumo para o qual nos leva o 
sentido do texto, ou seja, os diferentes caminhos, os possíveis significados 
produzidos para quem o ler, fazendo-se as devidas inferências sobre o 
texto lido.

Cabe ao educador elaborar um planejamento didático que contemple a 
multiplicidade de gêneros textuais, tendo em vista que são entidades que 
também contribuem para transmitir cultura ao indivíduo e que auxiliam 
nas funções cognitivas e comunicativas, ou seja, favorecem a expressão 
autônoma dos educandos em situações de práticas sociocomunicativas. 
Validando essa ideia, Cunha (2010) aponta que,

As oportunidades comunicativas culturais dos gêneros 
textuais ocorrem particularmente devido ao letramento, 
mediadas pela linguagem, ou seja, uma enunciação-
discursiva que considera o discurso uma prática social 
e uma forma de interação. A relação interpessoal, 
o contexto de produção dos textos, as diferentes 
situações de comunicação, os gêneros, a interpretação 
e a intenção de quem os produzem, passaram a ser 
peças-chave para o entendimento dos enunciados que 
não são mais dissociados do contexto referencial de 
elocução. (CUNHA, 2010, p.127).

Diante da afirmação acima, notamos que o desenvolvimento 
das competências textuais, assim como a preparação para se utilizar 
da linguagem nas diferentes esferas de comunicação humana está 
intrinsicamente ligado à realização de um trabalho pedagógico com os 
gêneros textuais. 
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Sendo assim, dentre as variadas funções do professor, compete-lhe 
também ressaltar a função do texto e viabilizar o acesso a diferentes 
tipos de textos e de gêneros textuais, com diferentes intencionalidades 
comunicativas, para que no decorrer do processo de ensino-aprendizagem, 
os alunos possam caminhar para uma melhor prática de leitura e escrita, 
tanto na escola quanto em outros ambientes. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho foi desenvolvido com a finalidade de refletir sobre a 
relação existente entre os gêneros textuais e o ensino de língua materna, 
considerando nesse contexto, o impacto da utilização dos diferentes 
gêneros de textos e suas possíveis interferências no gosto pela leitura dos 
alunos do ensino fundamental.

Podemos observar durante a análise que alguns teóricos relacionam o 
interesse dos sujeitos pela leitura em consequência da utilização de variados 
gêneros textuais. Isso se deve ao fato de que o ato de ler precisa acontecer 
de forma não mecânica e sem o uso exclusivo de textos de um único 
gênero, além da não restrição das atividades contidas no livro didático e da 
sua utilização como exclusiva fonte de leitura. Caso esse cenário não seja 
construído na prática do ensino de língua materna, certamente, os alunos 
não se sentirão estimulados a lerem com curiosidade de investigação, 
porque possivelmente não compreenderão quais conhecimentos serão 
adquiridos com textos aparentemente repetitivos e pobres de informações. 

A partir do instante que estiverem em contato com novos textos de 
gêneros variados e com uma abordagem diferenciada na realização 
da leitura, a atenção dos educandos poderá ser conquistada e eles 
provavelmente terão o interesse em ler o que lhes forem apresentados. 

A reflexão sobre os mecanismos de ensino nos levou a questionar se 
o desinteresse pela leitura se deve ao provável fato dela ser encarada 
como uma tarefa extremamente cansativa e que o próprio docente, 
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em determinado caso, pode não demonstrar interesse em explorar 
os gêneros e suas especificidades enquanto entidades que favorecem 
a construção da identidade social e intelectual dos indivíduos. Dessa 
forma, o ensino-aprendizagem fica prejudicado e a leitura continua 
sendo uma prática não prazerosa e concebida como um exercício de 
rotina sem fundamentos específicos.

Portanto, com as reverberações feitas sobre o uso dos gêneros 
textuais em sala de aula e suas influências no desenvolvimento de um 
ensino-aprendizagem de língua materna significante e construtivista, 
ratificamos em parte a hipótese levantada no começo de nossa pesquisa, 
ou seja, os problemas relacionados à leitura e desenvolvimento de leitores 
autônomos e críticos são possivelmente provocados pelo tipo de utilização 
de gêneros textuais que se faz em sala de aula. Além de notarmos que, 
o uso de um único gênero textual pelo professor poderá provocar nos 
alunos uma aversão à leitura, que a utilização de variados gêneros textuais 
poderá despertar nos educandos o interesse e curiosidade pela leitura e 
que o entusiasmo pela leitura é provavelmente influenciado pelo uso de 
diferentes estilos de textos. 

Sendo assim, uma das principais contribuições do docente no 
sentido de ampliar qualitativamente o processo de ensino-aprendizagem 
constitui justamente em criar um ambiente adequado a prática contínua 
de leitura, disponibilizando os mais variados tipos de textos e recursos 
pedagógicos de modo que encoraje os discentes a conquistar sua 
autonomiae sua competência crítica diante do contexto social ao qual 
estão inseridos.
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PRÁTICAS DE LETRAMENTO: RELATODE 
EXPERIÊNCIA DE UMA SALA MULTISSERIADA DO 

CAMPO NO MUNICÍPIO DE DONA INÊS-PB.

Maria Liliane Santos da Silva (UFPB)
Coautora Izandra Falcão Gomes (UECE)

RESUMO
Esse estudo é resultante da conclusão do curso de Especialização em 
Ciência da Linguagem com ênfase no Ensino de Língua Portuguesa. A 
pesquisa se desenvolveu a partir do pressuposto de como se desenvolve 
o processo de aquisição da leitura/letramento e escrita em uma sala de 
aula do campo multisseriada. Como objetivo delimitou-se, centralmente 
identificar o conceito e concepção de leitura, letramento e escrita inseridos 
nas atividades propostas pela professora na escola de campo. Para a 
análise o estudo se fundamentou em Freire (1989), (2010), Caldart (2012), 
Pires (2012), Soares (1999; 2002), Weisz (1999), Kleiman (1995), entre 
outros. A pesquisa se caracteriza como estudo de caso em uma escola 
do campo, em uma comunidade rural do município de Dona Inês – PB. 
O locus da pesquisa foi uma turma multisseriada que atende do primeiro 
ao terceiro ano. Como conhecimento resultante da pesquisa identificamos 
um trabalho pedagógico que apresenta evidências em alfabetizar letrando 
com base na realidade dos alunos.
PALAVRAS-CHAVE
Leitura. Letramento. Salas Multisseriadas. 

ABSTRACT
This study results from the conclusion of the Specialization course in 
Language Science with emphasis on Portuguese Language Teaching. The 
research developed from the assumption of how the process of acquisition 
of reading / writing and writing in a classroom of the multisserial field 
is developed. As objectives it was delimited, centrally in identifying the 
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concept and conception of reading, literacy and writing inserted in the 
activities proposed by the teacher in the field school. For the analysis, the 
study was based on Freire (1989), Caldart (2012), Pires (2012), Soares (1999; 
2002), Weisz (1999) and Kleiman (1995). The research is characterized as 
a case study in a rural school in a rural community in the municipality of 
Dona Inês -PB. The research locus was a multiseriate class that served 
from the first to the third year. As knowledge resulting from the research, 
we identified a pedagogical work that presents evidence in alphabetizing 
literacy based on students’ reality.
KEYS WORDS
Reading. Literacy. Multi-seriated classroom

1 IDEIAS INICIAIS: O TEMA E A ESCOLA

A ação investigativa que empreendemos nesse trabalho busca 
compreender como as práticas de letramento estão sendo desenvolvidas 
em salas de aulas multisseriadas do campo, para isso, nosso olhar volta-
se para a educação do campo, enquanto especificidade educacional que 
comporta culturas e saberes diversificados.

Sabemos que a aquisição da leitura, escrita e letramento são as 
principais metas que os professores almejam para seus alunos, sejam eles 
da zona urbana ou do campo. As escolas do campo, em sua maioria, têm 
em sua realidade as classes multisseriadas, no município de Dona Inês-PB, 
não é diferente.

Assim, nosso estudo se propõe a investigar como se desenvolvem as práticas 
de letramento em uma determinada sala de aula multisseriada do campo. 
Nesta trilha, definiu-se os objetivos: 1) Identificar o conceito de letramento 
e  escrita  nas  atividades  propostas  pela  professora;  2)  Analisar  o  efeito  da 
concepção de letramento e escrita no desenvolvimento da aprendizagem na 
leitura e escrita; e 3) Contribuir com a escola no desenvolvimento de práticas 
de letramento que se associem com a cultura do campo.
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Neste sentido, este estudo associa o interesse pela pesquisa, ao 
compromisso com a educação de qualidade  e ao espírito de solidariedade com 
os povos do campo,   historicamente excluídos  e sacrificados, neste caso, de 
ter o direito de escolarizar-se num ambiente cujo currículo o considere como 
sujeito do campo que vive no campo. 

Sabemos que o ambiente da escola do campo suscita conhecimentos de 
mundo e uma relação diferenciada com a natureza, que são conhecimentos 
e por isso mesmo precisam ser valorizados e incluídos nas estratégias de 
ensino e aprendizagem como saberes necessários e fundamentais para os 
povos campesinos. Entendemos que a aquisição da leitura/letramento e 
escrita engloba diferentes dimensões do trabalho com a língua no qual 
precisamos respeitar os diferentes percursos de vida dos estudantes, 
culturas e as relações sociais em que eles estão situados.

Nesta direção, o percurso de construção do nosso objeto de estudo,  
levou-nos para uma pesquisa in loco, qualitativa, caracterizada como estudo 
de campo, a fim de fazer uma análise empírica de como se desenvolve o 
processo de letramento em uma sala de aula multisseriada. 

O estudo de campo é uma pesquisa que evidencia uma comunidade 
específica, podendo ser uma comunidade voltada para qualquer 
atividade humana, “a pesquisa é desenvolvida por meio da observação 
direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com 
informantes para captar suas explicações e interpretações do que ocorre 
no grupo”. (GIL, 2002, p. 56). Na metodologia se recorrerá a análise 
de documentos, e ao estudo bibliográfico, e como procedimentos a 
observação da prática. 

Nesse sentido, como instrumentos usaremos o diário de campo para o 
registro diários das observações e a entrevista semi estruturada para coletar 
as informações da professora da sala de aula, nosso campo empírico. 
Iluminadas pelas ideias de Lüdke e André (2005) observação será controlada 
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e sistemática, haja vista que isso implica na “existência de um planejamento 
cuidadoso do trabalho e da preparação rigorosa do observador. Planejar 
a observação significa determinar com antecedência ‘o que’ e ‘como’ 
observar” (LÜDKE, ANDRÉ, 2005, p. 25). 

Logo, nosso estudo busca subsídios para demonstrar a importância 
das práticas de letramento na especificidade de salas multisseriadas. 
Assim, defendemos um trabalho voltado à realidade do aluno do campo, 
que valorize seus saberes e sua cultura, congruente com o conceito de 
educação do/no campo. 

LEITURA, LETRAMENTO E ESCRITA: O TRABALHO EM 
SALAS MULTISSERIADAS

Trago à memória uma passagem do livro “Infância”[1] de Graciliano 
Ramos, em que o autor narra a forma como foi alfabetizado, na qual 
podemos verificar que a criança está imersa em representações  de 
linguagem. Neste caso, o modo como foi alfabetizado traduz a velha prática 
da escola tradicional cuja orientação era soletrar e decorar distanciando-
se do sentido da leitura e reforçando o medo.

Assim, defendemos que a trajetória de vida e seu conhecimento de 
mundo estão diretamente interligadas a apreensão da leitura e escrita, 
bem como nas demais atividades que desenvolvemos no mundo letrado. 
Segundo Freire (1989)

Principalmente veio a escrita do mundo, do pequeno 
mundo em que me desenvolvia. Depois (veio) a leitura da 
palavra que, nem sempre longe da minha escolarização, 
foi a leitura da “palavramundo” – não a leitura da 
palavra mundo, mas a leitura da “palavramundo” uma 
palavra só. (...) O mundo de minhas primeiras leituras- 
os textos, as palavras, as letras daquele contexto, 
cuja percepção me experimentava e quanto mais o 
fazia mais aumentava a capacidade de perceber-se 
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encarnava uma série de coisas, de objetos e sinais, cuja 
compreensão eu ia aprendendo no meu trato com eles. 
(...) o desenvolvimento e o desafio à expressividade oral 
da criança, o desafio à continuidade da leitura de seu 
mundo concomitantemente com a leitura da palavra é 
absolutamente indispensável. (p. 30).

Entender a prática social como princípio educativo é reconhecer que todo 
ser humano tem sua raiz, seu lugar, seu trabalho sua própria identidade. O 
campo é efetivamente espaço de produção e de cultura, “terra é mais do que 
terra” (CALDART, 2012 p. 32). Assim, para entender a identidade do homem do 
campo é preciso compreender a sua relação com a terra, com o campesinato, 
a agricultura familiar, a própria cultura, como um “modo cotidiano de vida 
por isso mesmo, ele produz significados, valores comportamentos, ideais, 
com uma dimensão diferente daquelas usualmente incluídas no conceito 
antropológico de cultura”. (CALDART, p. 43).

De acordo com Arroyo (2004), a categoria multisseriada significa: 
Multi=vários; Seriado=séries; isto é, um agrupamento de séries dentro de 
uma única sala de aula. “A palavra multisseriada tem um caráter negativo 
para a visão seriada urbana. Como se a escola urbana seriada fosse à 
referência, o modelo; e a multisseriada fosse ainda algo que vamos destruir, 
para um dia criar a escola seriada no campo” (ARROYO, 2004, p. 83).  

Fundamentadas nesta realidade teórica e empírica, compreendemos que 
a intencionalidade de uma escola campesina não é apresentar um modelo 
urbanocêntrico, mas, comprometida e adequada à realidade dos seus alunos e 
que valorize também a sua cultura. Além disso, a interação direta entre alunos 
de diferentes níveis de aprendizagem pode significar possibilidades para um 
trabalho bem articulado.

As contribuições de Ferreiro e seus colaboradores, nos oferecem 
subsídios para repensarmos a prática escolar da alfabetização com 
reflexões que são embasadas em suas pesquisas. Tais indagações giram 
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em torno do questionamento: “como se deve ensinar a ler e escrever?” 
assim, pois, suas reflexões indicam que o processo de alfabetização não 
é algo mecânico, visto que, a criança aprende formulando problemas, 
“constrói sistemas interpretativos, pensa, raciocina e inventa, buscando 
compreender esse objeto social particularmente complexo que é a escrita, 
tal como ela existe em sociedade.” (FERREIRO, 2010, p. 11).

Embora tenha sido apenas com a publicação dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN), mais precisamente o de Língua Portuguesa 
(publicados pelo Ministério da Educação – MEC, em 1997), que essa 
proposta de trabalho começa a circular com mais vigor no nosso país. Desse 
modo, os PCN concordam que os diferentes gêneros textuais devem ser 
trabalhados no ensino fundamental, desde as séries iniciais, assim tomam 
como premissa importante

Se o objetivo é formar cidadãos capazes de 
compreender os diferentes textos com os quais se 
defrontem, é preciso organizar o trabalho educativo 
para que experimentem e aprendem isso na escola. 
Principalmente quando os alunos não têm contatos 
sistemáticos com bons materiais de leitura e com 
adultos leitores, quando não participarem de 
práticas onde ler é indispensável, a escola deve 
oferecer materiais de qualidade, modelos de leitores 
proficientes e práticas de leitores eficazes. Cabe 
as instituições escolares proporcionar aos alunos 
diversos materiais de apoio que possam desfrutar 
e avançar com eficácia o seu desenvolvimento na 
leitura (BRASIL, 1997, p.12).

Hodiernamente, o termo letramento tem sido recorrente nos debates 
sobre educação, a principal condição para ser uma pessoa letrada é 
justamente conseguir utilizar seus conhecimentos de leitura e escrita no 
âmbito das práticas sociais. Principalmente em uma sociedade que exige 
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participação, capacidade, criticidade e desenvoltura, para isso é preciso 
que haja autonomia intelectual.

Nesse sentido, as práticas de leitura escrita e letramento, não são 
saberes estritamente escolares e acadêmicos, contudo uma sociedade 
globalizada como a nossa, exige incansavelmente de nós maiores 
habilidades, para planejar, decidir, solucionar, em síntese intervir em 
situações diversas e quanto maior o nível de letramento maior será nossa 
desenvoltura frente ao que nos é posto pela sociedade. Soares (1998) 
afirma que o

Letramento é o resultado da ação de ensinar e 
aprender a ler e escrever. O resultado ou a condição 
que adquire um grupo social ou um indivíduo como 
consequência de ter-se apropriado da escrita. (...) já 
alfabetizado nomeia apenas aquele que aprendeu 
a ler e escrever, não aquele que adquiriu o estado 
ou a condição de quem se apropriou da escrita, 
incorporando as práticas sociais que as demandam 
(SOARES, 1998, p.18).

Nesse ensejo, o que pretendemos é abordar outras possibilidades, 
compreendemos que o trabalho com o multisseriado é um desafio 
de transformar a multisseriação em viabilidade para o processo de 
aprendizagem. Mas que exige respeito, tolerância e principalmente 
valorização da cultura e da realidade de que se está situado, em consonância 
a isso Freire (1980) nos alerta que

A vocação do homem é de ser sujeito e não objeto 
(...), não existe se não homens concretos (‘não existe 
homem no vazio’). Cada homem está situado no 
espaço e no tempo, no sentido em que vive numa 
época precisa, num lugar preciso. O homem é um ser 
de raízes espaço-temporais (FREIRE, 1980, p. 34). 
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A leitura de mundo que Freire salienta, diz respeito as experiências 
de vida que cada um de nós temos, referentes a nossa cultura e ao 
meio em que vivemos. Nesse tocante a criança não chega a escola para 
ser alfabetizada como uma página em branco, esse conhecimento é 
sistematizado a partir de ligações com seu mundo cotidiano. Por isso, 
aprender não consiste meramente em codificar e decodificar, mas está na 
produção de sentido, representação e principalmente no uso social que 
fazemos da leitura e da escrita.

A REALIDADE REVELADA: AS CONCEPÇÕES QUE MARCAM O 
TRABALHO DOCENTE DAS SALAS MULTISSERIADAS

Neste título nosso olhar volta-se para a realidade da Escola Municipal 
Professora Rita Maria[2]do município de Dona Inês- PB, localizada em uma 
comunidade do campo, denominada Queimadas. A referida escola oferece 
da educação infantil ao quinto ano do ensino fundamental. Todavia, a sala de 
aula que focaremos nossa atenção, encontraremos alunos desde o primeiro 
ano até ao terceiro ano,  encontram-se justamente no ciclo de alfabetização.

Com foco na questão basilar desta pesquisa buscamos identificar como 
se desenvolve o processo de aquisição da leitura/letramento e escrita em 
uma sala de aula da citada escola. Com essa finalidade,  reportamo-nos 
à realidade da professora Maria Aparecida[3] e de seus dezessete alunos, 
enquanto sujeitos da nossa pesquisa.

Como parte da metodologia para conhecer o objeto estudado fez-se 
uma entrevista com a referida educadora buscando, através das respostas o 
fio condutor para adentrarmos mais do cotidiano de uma sala multisseriada. 
A seguir analisaremos os dados coletados que foram organizados a partir 
das categorias leitura, escrita e letramento.

INICIANDO O DIÁLOGO COM A PROFESSORA

A primeira pergunta que fizemos foi referente ao tempo de exercício no 
magistério, bem como da experiência em salas multisseriadas. 
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A professora respondeu que possui “22 anos de magistério e com 
turma multisseriada aproximadamente 11 anos”. Seu nível de formação é 
licenciatura plena em história. 

Também perguntamos quais são as séries que a sua turma contempla e 
quantos alunos estão distribuídos por série? Respondeu-nos que: “a turma 
toda tem 17 alunos, sendo 8 alunos do 1º ano, 4 alunos do 2º ano e 5 alunos 
do 3º ano” e nos relatou que não há distorção idade/ série em sua turma.

Assim, também indagamos: como você percebe o seu papel enquanto 
professor de uma sala multisseriada? A professora explicou que

O nosso papel na sala de aula tanto multisseriada 
e outra qualquer é mediar a aprendizagem, 
ajudá-los a descobrir o potencial que eles têm e 
construir com eles a aprendizagem, despertando 
os conhecimentos prévios que cada um já traz para 
sala de aula. (fala da professora).

Diante dessa colocação, parafraseamos Weisz (1999) que nos orienta 
que não aprendemos alguma coisa no vazio e isoladamente, pois, 
aprendemos em um movimento de constante transformação. Assim, os 
conhecimentos prévios são a base para novas aprendizagens. Isso porque:

Se, por um lado, é o que cada um já possui de 
conhecimento que explica as diferentes formas e 
tempos de aprendizagem de determinados conteúdos 
que estão sendo tratados, por outro sabemos que 
a intervenção do professor é determinante nesse 
processo. Seja nas propostas de atividade, seja na 
forma como encoraja cada um de seus alunos a se 
lançar na ousadia de aprender, o professor atua o 
tempo inteiro (WEISZ, 1999, p. 61).

Nesse viés, percebemos que a professora compreende, em potencial, a 
importância do trabalho pautado na realidade de seus alunos, que a auxilia 
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no processo de aprendizagem, bem como, se percebe uma agente mediadora 
que orienta seus alunos. Desse modo, quando coloca que na construção do 
conhecimento é preciso “despertar” os conhecimentos prévios dos alunos,  
leva-nos a supor que haja a valorização da realidade e da cultura do campo.

Em consonância a isso, fizemos a seguinte pergunta: na sua opinião, 
o conhecimento de mundo do aluno influencia a aquisição da leitura e 
escrita? Se sim, até que ponto essas influências tem sido consideradas nas 
práticas de letramento em sua sala de aula?

Sim, essas influências são sempre consideradas 
na minha sala de aula, ao preparar minhas aulas 
(sequências didáticas) procuro sempre fazer um 
paralelo entre o conhecimento de mundo e o dos livros 
(científico) para que assim os alunos possam comparar 
e compreender melhor o tema abordado. É muito 
importante valorizar os conhecimentos adquiridos 
pelos alunos no seu dia-a-dia, isso faz com que eles 
tenham gosto em aprender. (fala da professora).

Em relação a esse pensamento, trazemos como exemplo também, a 
organização e planejamento de suas aulas em sequências didáticas, que 
trazem um encadeamento em suas atividades de forma progressiva e 
sistemática. Assim, suas sequências didáticas, não deixam de valorizar a 
cultura da comunidade e os saberes dos alunos, podemos frisar também 
a dinamicidade de suas aulas, sempre recorrendo a diversos recursos para 
facilitar a compreensão dos discentes.

Para Dolz (2004) uma sequência didática é “um conjunto de atividades 
escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero 
textual oral ou escrito” (DOLZ, 2004, p.82). A partir dessa afirmação, 
entendemos que a professora em sua prática organiza suas aulas em 
sequências didáticas, fundamentadas nos gêneros textuais,  porque ao nos 
comunicarmos, adequamo-nos às situações comunicativas.
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Os gêneros textuais exercem essa função comunicativa no âmbito 
social, o que nos chama a atenção é a orientação que a professora dá ao seu 
trabalho. Assim, aplicar os conhecimentos e saberes de seus alunos como 
forma de aproximar a escola da vida cotidiana, bem como, sua postura, nos 
dá indícios para a ampliação sistemática dos alunos, pois, “as sequências 
didáticas devem ser realizadas no âmbito de um projeto de classe, elaborado 
durante a apresentação da situação, pois, este torna as atividades de 
aprendizagem significativas e pertinentes” (DOLZ, 2004, p. 85).

Do mesmo modo, a sensibilidade que a professora Maria Aparecida  
demonstrou ao nos dizer que ao valorizarmos os saberes dos nossos alunos 
estamos ao mesmo tempo instigando-os a aprender. Atrelado a isso, sua 
fala suscita a valorização dos sujeitos e de suas realidades, em especial 
tratando-se do aluno do campo que, por sua vez, carrega em suas vivências 
saberes concernentes à relação com a terra, natureza e de produção.

Congruente a isso, nossa pergunta seguinte foi o ápice da nossa entrevista 
que tratou justamente das concepções de leitura, escrita e letramento da 
professora. Tendo em vista o foco de nossos estudos indagamos: para você 
o que é leitura, escrita e letramento? E, prontamente  respondeu-nos:

Leitura é a decodificação dos códigos escritos, ou 
seja, é o que permite ao indivíduo (pessoa) ter acesso 
às informações do conhecimento existente nos livros. 
Escrita é a forma utilizada pelos seres humanos 
para comunicar-se em sociedade. Letramento é dar 
sentido a leitura e a escrita dentro do contexto da 
vida em que o aluno está inserido, ou seja, o aluno 
precisa saber fazer uso e envolver-se nas atividades 
de leitura e escrita na sala de aula e em sociedade. 
(fala da professora).

A partir do que foi expresso pela professora, percebemos que está em 
conformidade com sua prática cotidiana. Diariamente, essa profissional 
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desenvolve em sua sala de aula exercícios de leitura, escrita e, como 
mencionado, o letramento tem uma aplicabilidade social e a escola não está 
à parte da sociedade. Na visão de Soares (1999, p.18), o termo letramento 
no sentido em que nós conhecemos, deriva da palavra literacy[4], que para 
nós, traduzido, significa, “o resultado da ação de ensinar ou de aprender 
ler e escrever: o estado ou condição que adquire um grupo social ou um 
indivíduo como conseqüência de ter-se apropriado da escrita”.  

Parafraseando Kleiman (1995) o letramento pode ser definido como um 
conjunto de práticas sociais que se utilizam da escrita, enquanto sistema 
de representação e de tecnologia, em situações e intencionalidades 
específicas. Soares (2002) acrescenta que a concepção de letramento não 
são as práticas de leitura e escrita, nem os eventos realizados pelo uso 
social dessas práticas, nem tão pouco o impacto das práticas de escrita 
em sociedade.

No entanto, são precedentes e interligados aos elementos que citamos, 
pois, são “o estado ou condição de quem exerce as práticas sociais de 
leitura e de escrita, quem participa de eventos em que a escrita é parte 
integrante da interação entre pessoas e do processo de interpretação 
dessa interação” (SOARES, 2002, p. 145).

É sabido que a realidade da educação do campo, no contexto das salas 
multisseriadas, exige do professor, uma maior sensibilidade para lidar com 
esse contexto. Assim, perguntamos a professora: quais eram as principais 
dificuldades no planejamento e execução das estratégias de leitura em 
uma sala multisseriada, que nos respondeu:

São muitas as dificuldades, não é fácil o trabalho 
com o multisseriado, acho que o mais difícil é trazer 
os alunos com mais dificuldades na aprendizagem 
para acompanhar os demais. Nós temos que ter 
muito cuidado para não esquecermos esses alunos e 
achar que esses alunos estão aprendendo; é preciso 
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traçar estratégias e atividades diferenciadas para 
os mesmos, ou seja, não esquecer que cada aluno 
aprende em um ritmo diferente e que precisamos 
motivá-los cotidianamente. (fala da professora). 
(grifos nossos).

Compreendemos a preocupação dessa professora em relação à 
aprendizagem dos seus alunos, pois, não é fácil atender as particularidades 
de cada aluno, principalmente, quando é preciso alfabetizar letrando, 
concomitantemente alunos do primeiro ao terceiro ano.  Contudo, 
quando a professora destaca: “é preciso traçar estratégias e atividades 
diferenciadas”, recorremos a Solé (1998, p68), que ressalta: 

Uma das ca rac te rís ticas das estra tégias é o fato de que 
não detalham nem pres crevem total  mente o curso de 
uma ação. (...) são sus peitas in teli gentes, em bora ar ris-
cadas, sobre o ca minho mais ade quado que de  vemos 
se guir. Sua potenci ali dade re side jus ta mente nisso, 
no fato de serem in dependentes de um âm bito par ti-
cular e po derem se ge ne ra lizar; em con tra par tida, sua 
apli cação cor reta exi girá sua con tex tu a li zação para o 
pro blema concreto.. (grifos nossos).

Nessa perspectiva, reconhecer a realidade social em que se trabalha 
e com isso valorizar sua cultura, pode ser um dos primeiros passos. Nesse 
tocante, perguntamos como a professora percebe a diferença entre 
trabalhar com o seriado (urbano) e o multisseriado (campo) e como   essas 
diferenças são percebidas. Obtivemos como resposta que 

“no multisseriado esses níveis de aprendizado aumentam e a nossa 
responsabilidade e trabalho são maiores com certeza”.

Recorremos a Rojo (2004) que nos traz elementos importantes 
acerca das capacidades de leitura, dentre estes destacam-se: Ativação 
de conhecimentos prévios, antecipação ou predição de conteúdos ou 
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propriedades dos textos (levantamento de hipóteses). Trazendo para o 
contexto de uma sala de alfabetização, esses são elementos primordiais 
para o alcance de pequenos leitores críticos e todos esses aspectos 
perpassam o cotidiano escolar e a vida social dos alunos. Em seguimento a 
isso, perguntamos: quais são as estratégias mais utilizadas pela professora, 
para que seus alunos alcancem as habilidades de leitura e escrita?

Trazer para a sala diferentes gêneros textuais: contos, 
poemas, poesias, cantigas de roda, receita, letra de 
música, adivinhas, trava-língua, fábulas etc;

Leitura individual;

Atividades diferenciadas por nível do aluno. (fala da 
professora).

Leitura e escrita são processos que constituem a aprendizagem e, para 
alfabetizar na perspectiva do letramento é fundamental que o professor 
assuma o papel de pesquisador. Tal qual a professora entrevistada que em 
sua prática utiliza diversos gêneros textuais, com a finalidade de que seus 
alunos alcancem a aquisição da leitura e escrita fazendo uso destas nas 
diferentes práticas sociais.

Tendo em vista que a utilização da linguagem é também uma maneira de 
agirmos socialmente interagindo com outras pessoas, esses são fenômenos 
que ocorrem por meio dos textos e, como já citamos sua adequação nas 
diversas situações sociais, ocorrem através dos gêneros textuais. Desse 
modo, “a familiaridade dos alunos com a diversidade dos gêneros os 
deixaria aptos a perceberem e a internalizarem as regularidades típicas 
de cada um desses gêneros, além de favorecer a capacidade de alterar os 
modelos e criar outros novos”. (ANTUNES, 2009, p. 60).

Em concordância a isso, nosso último questionamento à professora 
foi referente às possibilidades de promover em sala de aula momentos 
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prazerosos de leitura sem didatizá-los. Em resposta, nossa entrevistada 
respondeu que a partir das próprias experiências desenvolvidas em sua 
classe, como: leitura deleite; cantinho da leitura; empréstimo de livros 
(sacolinha da leitura); projeto da leitura.

Figura 1- Cantinho da leitura

Figura 2- Sacolas para o empréstimo de livros

Dessa maneira, as imagens acima representam elementos predominantes 
na dinâmica não apenas da sala de alfabetização que foi nosso campo de 
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estudo, mas da escola como um todo, desde a turma de educação infantil 
até os alunos do quarto e quinto ano. Na figura 1, temos a imagem do 
cantinho da leitura, com um diversificado acervo de livros infantis, utilizados 
diariamente pelos alunos, de forma prazerosa que estimulam o gosto pela 
leitura, como em rodas de leitura, leitura deleite, entre outros.

Do mesmo modo, outra atividade que encontramos em exercício na 
escola foi o “Projeto sacola da leitura”, que consiste no empréstimo dos 
livros para os alunos. Essa iniciativa, planejada, inclusive nas ações do 
Projeto Político Pedagógico da escola, apesar de ser recente, visto que, foi 
iniciada no corrente ano.

Assim, a culminância do projeto “Sacola da leitura” que resultou no 
primeiro concurso de leitura da escola, movimentando todos os alunos, 
que puderam mostrar sua desenvoltura e habilidade de leitura. Iniciativas 
como essa são extremamente importantes para a formação do gosto pela 
leitura, o que implica em leitores proficientes, críticos e autônomos.

Tendo em vista que, para que haja aprendizagem é necessário 
procedimentos de ensino e de aprendizagem, conforme suscita a professora 
Maria Aparecida, é fundamental que o professor trace estratégias que 
respeitem a realidade de seus alunos, assim como,  a gestão da escola dê 
condições para o aprendizado, por exemplo, a promoção de um ambiente 
alfabetizador, o contato direto com situações de uso real da língua, tal qual 
acompanhamos no decorrer da nossa pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme havíamos anunciado no início deste trabalho, o tema de 
estudo, objeto de nossa conferência, perpassa a compreensão de como 
acontecem às práticas de leitura, escrita e letramento em uma classe 
multisseriada do/no campo. Assim, nossas leituras nos dão conta de que, 
o ato de ler, vai além da decodificação, isto é, perpassa pela capacidade 
humana de interpretar e dar sentido ao mundo.
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Nesse ensejo, identificamos nas atividades propostas pela professora e 
a intencionalidade com que as aplica, corrobora para práticas de letramento 
que estão interligadas ao seu contexto social, bem como, na ampliação 
e sistematização dos seus saberes prévios. Desse modo, percebemos na 
execução de suas sequências didáticas, atividades que sinalizam para 
práticas de leitura e escrita queenvolve todos os alunos e suas especificas 
vidas, de forma dialogada.

Do mesmo modo, quando perguntamos acerca dos conceitos de 
leitura, escrita e letramento, a professora discorreu que a leitura como 
decodificação dos códigos escritos. Escrita é a forma utilizada pelos seres 
humanos para comunicar-se em sociedade. Letramento é dar sentido a 
leitura e a escrita dentro do contexto da vida em que o aluno está inserido, 
ou seja, o aluno precisa saber fazer uso e envolver-se nas atividades de 
leitura e escrita na sala de aula e em sociedade. 

Outra informação importante é sobre o projeto de leitura em que a 
escola possibilita o empréstimo de livros, que são levados e trazidos pelos 
alunos nas sacolas da leitura, que podemos observar na ilustração 2. Além 
disso, chamou-nos atenção, a organização  do I Concurso de Leitura, que 
mobilizou toda a escola, contando com a presença de outros professores 
como jurados e premiação para os alunos.

Portanto, não apenas a sala de aula, objeto do nosso estudo, mas a 
escola como um todo, traçam meios para um ensino que parta da realidade 
de seus alunos, com o objetivo de ampliar seus conhecimentos, tornando-
os leitores proficientes. Como exemplo, o concurso de leitura, foi um evento 
que mobilizou toda a escola e, ainda mais os alunos, atividades como essa 
ajudam na formação de leitores críticos e autônomos.
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(Footnotes)
1  Ao longo deste trabalho, este termo será retomado como Tel: gêneros acadêmicos.
2 * Convém considerar que o nosso foco, nesta investigação, são os gêneros textuais 
escritos. Logo, embora estejamos evidenciando todos os gêneros contemplados em cada 
plano, nos deteremos à análise essencialmente dos escritos.
3  As informações presentes nas ementas seguem tal como foram redigidas no 
documento original. Logo, embora admitamos o emprego do novo acordo ortográfico vigente, 
optamos por seguir fielmente a redação do texto, com exceção das ênfases realizadas neste 
trabalho de conclusão de curso.

(Endnotes)
[1][...] Agora eu não tocava nos pacotes de ferragens e miudezas, não me absorvia nas 
estampas das peças de chita: ficava sentado num caixão, sem pensamento, a carta sobre os 
joelhos [...] De fato eu compreendia, ronceiro, as histórias de Trancoso.Eram fáceis. O que 
me obrigavam a decorar parecia-me insensato. (GRACILIANO RAMOS, 2008, p. 111-112).
[2] Nome fictício dado a escola para preservação da ética na pesquisa.
[3] Nome fictício dado a professora para preservação da ética na pesquisa.
[4] “Letra-, do latim litterae o sufixo- mento,que denota resultado de uma ação (como, por 
exemplo, ferimento, resulta ação de ferir” (SOARES, 1999, p. 18).
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USO DA LOUSA DIGITAL: DESAFIOS E 
POSSIBILIDADES PARA AS AULAS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Maria da Conceição G. S. Dério (UFPB)
Coautor Cléber Lemos de Araújo (UFPB)

RESUMO
Num cenário em que as tecnologias impactam os modos de interação e 
obtenção de conhecimento, urge adaptar a escola a essa nova realidade. 
Nesse sentido, este artigo pretende explorar os motivos pelos quais a Lousa 
Digital Interativa (LDI) é subutilizada nas aulas de Língua Portuguesa numa 
instituição de ensino particular, na cidade de João Pessoa/PB. Para tanto, 
ancora-se no uso da tecnologia como instrumento pedagógico, sobretudo, 
na fomentação de letramentos de Demo (2011), Xavier (2007) e Nakashima 
e Amaral (2006). De abordagem qualitativa, aplicou-se um questionário 
aberto aos professores do Ensino Fundamental II e percebeu-se que 
inserir a LDI para tal fim empreende desafios na prática docente. Ademais, 
notou-se que o uso inadequado desse recurso reforça o ensino tradicional 
em razão da falta de apropriação necessária à interação com gêneros 
textuais/mídias digitais e, consequentemente, com alunos. Logo, faz-se 
primordial refletir sobre à postura desse profissional atrelada à oferta de 
programas de formação permanente a fim de possibilitar espaço propício 
ao desenvolvimento de alunos críticos e aptos ao exercício da cidadania.
PALAVRAS-CHAVE
Lousa Digital Interativa; Língua Portuguesa; Letramento Digital

ABSTRACT
In a setting in which technologies impact the modes of interaction and 
knowledge acquisition, schools must be adapted to this new reality. In 
this sense, this article aims to explore the reasons why the Interactive 
Whiteboard (IWB) is underutilized in Portuguese language classes in a private 
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educational institution, in the city of João Pessoa/PB. For this purpose,our 
theoretical framework encompasses studies on the use of technology as 
a pedagogical tool, especially those by Demo (2011), Xavier (2007) and 
Nakashima and Amaral (2006), regarding the promotion of literacies. 
Based on a qualitative approach, an open questionnaire was applied to 
teachers from elementary schoolII, which indicated that inserting the IWB 
for this purpose undertakes challenges in teaching practice. In addition, 
it was noted that inappropriate use of this resource reinforces traditional 
teaching due to the lack of appropriation that is necessary to interact with 
textual genres/digital media and, consequently, with students. Therefore, 
it is essential to reflect on this professional’s stace in relation to the offer 
of permanent training programs in order to allow for the development of 
critical students, who will be able to exercise citizenship.
KEYWORDS
Interactive whiteboard; Portuguese language; Digital literacy

1.  INTRODUÇÃO

A internet vem intensificando diferentes formas de socialização e 
obtenção de conhecimento. Para isso, tem exigido novas competências 
linguísticas. Imbricada nesse processo, a escola precisa substituir o 
instrucionismo por forças colaborativas geradoras de conhecimento. 
No entanto, a ausência/deficiência de instrumentalização e apropriação 
tecnológica também coexistem, obscurecendo tal demanda. 

Nesta esteira, elegemos como campo de pesquisa uma escola da 
rede privada de ensino em João Pessoa/PB que utiliza a Lousa Digital 
Interativa (LDI) para mediar o ensino. A pouca utilização da LDI e 
sua subutilização em aulas expositivas, leva-nos a considerar que 
tais posturas estejam associadas à ausência de formação; à falta de 
material didático e à resistência do profissional, cristalizando o modelo 
de ensino tradicional.
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 Posto isso, intentamos explorar os motivos pelos quais a LDI ainda 
não é usada de forma interativa como instrumento para a fomentação de 
letramentos pelos docentes de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental 
II. No encalce desse objetivo, vamos discutir os desafios impostos às 
práticas docentes e apontar algumas possibilidades para as aulas da 
referida disciplina, a partir da descrição do recurso implantado na rede de 
ensino em questão. 

Para tanto, seguimos os pressupostos teóricos de Demo (2011), Xavier 
(2007), Nakashima e Amaral (2006), dentre outros, por defenderem 
que o uso planejado da tecnologia, em especial, da LDI, permite uma 
aprendizagem significativa, além da promoção de múltiplos letramentos. 

Por conseguinte, no que concerne à abordagem qualitativa, aplicamos 
um questionário aberto com o intuito de compreendermos os motivos 
dessa subutilização. Nesse viés, o presente artigo é justificado pela ânsia 
de direcionar reflexões para a atuação do professor e de toda comunidade 
escolar, possibilitando, assim, a geração de um ambiente favorável à formação 
de alunos críticos e aptos ao exercício da cidadania. 

2. MUNDO CONTEMPORÂNEO: NOVAS FORMAS DE SER E 
ESTAR

A partir do século XX, as tecnologias passaram a modificar os múltiplos 
aspectos da vida em sociedade, visto que “ampliam nossa visão de mundo, 
modificam as linguagens e propõem novos padrões e novas maneiras de 
ser e estar presentes e, consequentemente, proporciona novas formas de 
ensinar e aprender” (ALMEIRA, JÚNIOR & VIEIRA, 2010, p.7). A internet, 
ancorada pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), intensifica 
esse processo na interação do homem hodierno. 

Outrossim, Nakashima, Barros e Amaral (2009, p. 2) acrescentam:

A relação entre a educação e as tecnologias foi 
impulsionada pelas exigências da atual sociedade da 
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informação, dentre as quais estão a diversidade, que 
engloba o oferecimento de opções de escolha para os 
indivíduos, o respeito às diferentes culturas, a inclusão 
social e digital, as novas formas de se comunicar e de 
aprender mediadas pelas tecnologias da informação e 
da comunicação; a flexibilidade nos processos sociais, 
[...]; a rapidez e o acesso às informações, principalmente 
devido às potencialidades da internet; e a constante 
atualização, que incorpora a necessidade de estar 
aberto ao novo e à educação permanente.

Neste contexto, é mister a formação de uma massa capaz de fazer uso 
inteligente da internet atrelado às TIC, uma vez que é por meio destas que 
também se (re)produzem práticas sociais de leitura e escrita. Sendo assim, 
enseja-se mudanças na escola, na ação social do professor, no caso, o de 
Língua Portuguesa para incutir uma postura crítica no discente frente ao 
volume de informações que são disseminadas por fontes físicas e virtuais.

Por outro lado, a inobservância à inserção digital reforça posturas 
consumistas, oriundas de práticas obsoletas de leitura e escrita.  Contrário 
a isso, Duderstadt (2002 apud DEMO, 2002, p.26), 

reclama fortemente da pedagogia da sala de aula, 
marcada pelo instrucionismo avassalador. Coloca como 
contrapartida a geração digital, capaz de aprender 
pela experimentação e participação, não escutando 
ou lendo passivamente; não aceita a palavra do outro 
para nada; antes, abraça a interatividade, o direito de 
formatar e participar em sua aprendizagem; sente-
se confortável com a incerteza que caracteriza seu 
mundo movido pela mudança.

Portanto, é papel do docentecriar promover situações-problema que 
dialoguem com o contexto sociocultural do aprendente, embasado na 
pedagogia da autonomia (Freire, 2013), e preso ao leque de possibilidades 
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didático-pedagógicas que a tecnologia é capaz de ofertar. Para tanto, é 
impreterível formação e capacitação deste profissional.

2. 1. LETRAMENTO DIGITAL E FORMAÇÃO PERMANENTE

No paradigma de ensino, em especial, o de Língua Portuguesa, 
Xavier (2007, p. 133) reafirma a urgência em ampliar habilidades e 
competências linguísticas capazes de atender às demandas capitalistas e 
para uso político em diferentes práticas e eventos concretos nos quais os 
alunos estão/serão inseridos. Neste sentido, Xavier (2007, p. 135)  aduz 
que o “letramento digital implica realizar práticas de leitura e escrita 
diferentes das formas tradicionais de letramento e alfabetização”, 
considerando as já realizadas em diversos contextos de atuação. Logo, 
o professor deve estimular os letramentos, observando  a tecnologia 
como meio de inclusão digital.

Ocorre que o referido docente não se sente letrado digitalmente para 
letrar digitalmente seus alunos, havendo, nesse âmbito, uma lacuna entre 
ensinar a ser e a aprender a ser, haja vista que

ser letrado digital pressupõe 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 escrita feitas no livro, até porque 
o suporte sobre o qual estão os textos digitais é a tela, 
também digital.  (XAVIER,  2007, p. 35).

Nesta perspectiva, um docente letrado digitalmente,

não apenas (re)conhece os recursos tecnológicos que 
estão à sua disposição, durante sua atuação didático-
reflexiva, mas principalmente se apropria deles, 
utilizando-os de forma coerente, reflexiva, criativa 
e, ao fazê-lo, ensina seus alunos a ler e a escrever 
em um ambiente diferente – o digital, que requer 
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novas práticas de leitura e escrita, decorrentes da 
substituição do papel (texto impresso) pela tela 
(texto digital). (LEFFA & MARZARI, 2013, p. 4)

Ante o exposto, depreende-se a necessidade de instrumentalização 
e apropriação da LDI, pois o professor pode mediá-la na busca de 
estratégias que enveredem para uma aula “dinâmica, participativa, 
decentralizada (da figura do professor) e pautada na independência, na 
autonomia, nas necessidades e nos interesses imediatos dos aprendizes” 
(XAVIER, 2007, p. 137). 

À vista disso, cabe à escola buscar alternativas para inserção de seus docentes 
em ambientes que transcendam o instrucionismo mediante à oferta de condições 
ao aperfeiçoamento dele constante.Para Demo (2002, p. 72), o incentivo à 
“formação permanente significa tornar permanente a arte de aprender, de modo 
reconstrutivo”, sendo assim, as instituições de ensino necessitam aparelhar-se de  
tecnologias, especializando e apoiando seus agentes sociais.

Todavia, não basta formação para apropriar o professor se este passa 
a usá-la nas velhas práticas de ensino (MONEREO, 2000, p. 33). É preciso 
incutir nos mais resistentes o compromisso de aprender a fim de encontrar 
meios para a construção da própria capacitação pessoal. “É importante 
não depender, na formação permanente, de fontes externas eternamente” 
(DEMO, 2002, p.119), fato que pode se reverberar na construção da 
autonomia dos seus discentes. O exercício da leitura, pesquisa e produção 
frequente podem inspirar e desencadear o aprendizado compartilhado nos 
seus alunos, resultando no letramento digital de ambas as partes.

Por outro lado, não adianta habituar-se num aperfeiçoar frequente se 
o lecionador for impedido, dentre outros motivos, pela escassez de tempo, 
como assevera Demo (2002, p. 123):

Cabe aludir ao problema infraestrutural de professores 
que trabalham demais [...], não dispondo de tempo 
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para cuidar do estudo. Mesmo se quisessem estudar, 
não teriam condições, seja por falta de tempo, seja 
por falta de recursos, ou de ambos. [...] Eis contradição 
alucinante: o professor do estudo não estuda. O aluno 
não aprende a estudar com alguém que já não estuda 
mais. [...]. Neste sentido, é preciso incluir no bom uso 
das tecnologias em educação o resgate do professor. 

Destarte, para usufruir das possiblidades que as TIC oferecem dentro 
de contextos diversos, faz-se necessário refletir sobre os caminhos que a 
Sociedade do Conhecimento projeta sobre as práticas pedagógicas do 
professor. Urge haver uma soma de forças de toda a comunidade escolar no 
intuito de criar cenários que viabilizem essa realidade. Dessa forma, deve-
se favorecer alternativas à construção do perfil docente contemporâneo, 
contribuindo para seu crescimento profissional e pessoal, enquanto 
professor, disseminador de ideias e como cidadão.

2.2.  LDI: POSSIBILIDADES PARA AS AULAS DE LÍNGUA 
MATERNA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Discutida a importância da inserção das TIC na educação, é mister conhecer 
a LDI para usá-la no desenvolvimento de estratégias de aprendizagem nas 
aulas de Língua Portuguesa. Enfatizamos o uso da LDI, enquanto instrumento 
educativo,  por mediar a construção de atividades coletivas capazes de 
fomentar a interação com gêneros textuais/mídias digitais e professores e 
alunos. Nas aulas em questão, consoante Nakashima e Amaral (2006, p. 36) 
“oportuniza-se a incorporação da linguagem audiovisual no processo de ensino 
e aprendizagem”, de linguagens presentes no contexto social discente, visto 
ser uma “tecnologia híbrida”, capaz de incorporar as mídias de informação e 
comunicação antigas e atuais. (NAKASHIMA, BARRO, & AMARAL, 2009, p. 4). 

A LDI funciona a partir do CPU de um computador conectado a um projetor 
multimídia Figura 1. Apesar da existência de diferentes marcas no mercado, 
todavia, para o referido estudo, usou-se o StarBoard, software da escola analisada. 
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Figura 1: Ligação e funcionamento da LDI.

Após instalado é possível articulá-lo à superfície da tela por meio de 
mouse, touch screen ou caneta específica, permitindo a interatividade via 
sensores infravermelhos. Recomenda-se que o software esteja disponível 
em computador de livre acesso ao docente no intuito de engendrar 
estratégias pedagógicas, haja vista que “a tecnologia por si só não 
promoverá o acesso e a interação; é imprescindível, para isso, intervenção 
docente no planejamento do processo.” (VIEIRA & LIMA 2013, p. 227).

Outrossim, dentre as ações disponíveis, pode-se desde editar um 
texto; acessar à internet; abrir e interagir com outros aplicativos, gêneros 
textuais e mídias digitais; a salvar e enviar uma aula gravada via e-mail ou 
disponibilizá-la na plataforma educativa da escola em apreço para o aluno. 
Ante os comandos possíveis, faremos breve exposição de alguns deles.

A partir da barra de ferramentas, disposta à esquerda da tela Figura 2, 
há o acesso a alguns recursos de edição de texto, como caneta conversora 
de letra cursiva e de caixa de texto, essenciais para escrever, desenhar 
e destacar, não apenas no espaço da tela em branco, bem como nos 
aplicativos básicos, como o Word, PowerPoint e páginas da web, Youtube 
e Prezi.
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Figura 2: Barra de ferramenta destacada à esquerda na tela principal

Outro comando da barra lateral, há um responsável pela inserção de 
imagens na tela da LDI, resultantes da disponibilidade oferecida pela própria 
galeria do software ou arquivadas no computador de acesso. Esse ícone 
pode auxiliar as aulas de interpretação de texto não verbal, construção 
de sentido de imagens, ilustração de um texto escrito ou de uma música. 
Ademais, reforça a necessidade de se creditar imagens/textos selecionados 
na composição das atividades por razões autorais, oportunizando, assim, 
reflexão sobre plágios nas produções discentes em razão da facilidade de 
informações disponíveis nos mecanismos de busca da internet.

Há, ainda, a possibilidade de interagir com outros gêneros textuais/
mídias digitais através da inserção de links ao que se evidencia na tela 
principal, o que se permite trabalhar com a intertextualidade e outros 
espaços discursivo simultaneamente. Para isso, com base no livro digital 
da escola em comento, é possível abri-lo ou fazer um recorte dele, 
projetando-o numa página com um gênero que aborde a seca do Nordeste, 
por exemplo. Um poema pode ser exposto na tela do software Figura 3, 
onde links podem ser acrescentados sobre o texto, permitindo dupla 
interação: entre mídias e gêneros digitais que dialoguem com a mesma 
temática, como um documentário, via Youtube, que trate sobre regiões em 
que a seca é inerente; além de músicas sobre as quais o eu lírico expresse 
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o sentimento da sua terra de forma engajada; e, ainda, relacione um texto 
informativo que denuncie ocorrências do desperdício e poluição de águas 
na cidade de João Pessoa/PB ou regiões próximas à realidade discente. 

Figura 3: Processo de inserção de links na imagem da tela do StarBoard.
Fonte: Elaborada pela autora

Diante disso, o professor pode gerar reflexões por meio de debate, 
facilitando o processo de produção textual e capacidade argumentativa 
dos alunos. Eis um dos caminhos ilustrativos do entendimento de Freire 
(2006, p. 11) ao afirmar que a “Linguagem e realidade se prendem 
dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura 
crítica implica percepção das relações entre texto e o contexto”.

Por conseguinte, há o gravador, mecanismo que transforma em vídeo 
tudo o que é executado durante o tempo de interação, desde que acionado 
previamente. Ao final, pode-se descartar ou arquivar o conteúdo gravado 
para dar continuidade depois; recomeçar de onde parou ou enviar para os 
alunos via plataforma educativa da escola, interagindo com outros suportes 
para além da restrição física da sala de aula.
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Pelo exposto, a despeito de sua brevidade, nota-se a diversidade e 
influência que a LDI pode exercer no fomento de diferentes tipos e níveis de 
letramentos, desde que o professor saiba e ache condições para manejá-la. 
Logo, é premente incentivá-lo à formação permanente no intuito de fazê-lo 
enxergar esses e outros caminhos.

2. 3. METODOLOGIA

Além dos autores já citados, o presente artigo sustenta-se nos 
estudos de Demo (2011), Nakashima e Amaral (2006) e Xavier (2007), por 
defenderem o uso pedagógico da tecnologia, em especial da LDI nas aulas 
de Língua Portuguesa, para potencializar e ampliar letramentos.

Baseia-se nos pressupostos da pesquisa qualitativa, de natureza 
exploratória, uma vez que a LDI ainda é pouco abordada nas pesquisas 
educacionais. Ademais, objetiva-se compreender os motivos que a 
subutilizam a partir da escuta dos docentes envolvidos.

Neste sentido, percebeu-se que o uso inadequado do StarBoard 
envereda por aulas expositivas, mediante apresentação de slides do 
PowerPointe vídeos via Youtube, por exemplo, obscurecendo, dessa forma, 
a interação multimídia e discursiva que a ferramenta é capaz de abarcar.

A instituição de ensino pesquisada é parte de uma rede nacional 
existente há 70 anos. Neste percurso, tem investido em tecnologias 
educacionais, dentre as quais citamos: plataforma de aprendizagem, jogos 
educacionais e LDI. A pesquisadora escolheu-a por conhecer o modelo do 
aparato implantado, o mesmo descrito neste artigo, além dela atuar em 
unidade diferente daquela pesquisada. Ressalta-se que tal escola instalou 
a LDI em salas auditório, aquém da proporção de alunos/salas de aula.

Por meio de um e-mail direcionado aos professores da disciplina citada, 
aplicou-se um questionário abertono intuito de preservar a identidade e 
a liberdade de resposta dos pesquisados (MARCONI & LAKATOS, 2010, p. 
184). A saber:
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1. Que tipo de metodologia/técnica você utiliza em sala de aula?

2. Há recursos digitais disponíveis na escola? Quais?

3. Há disponibilidade da lousa digital interativa? Encontra-se em 
funcionamento?

4. Você é favorável à utilização de recursos digitais na escola, incluindo 
a LDI? Explique.

5. Você utiliza algum tipo de recurso digital em sala de aula? Qual/
Quais?

6. Com qual frequência você utiliza esses recursos, incluindo a LDI? 
Por quê?

7. Como você utiliza a LDI em sala de aula? 

8. A escola oferece algum tipo de apoio para facilitar o uso da LDI em 
sala de aula? Justifique.

9. Você já realizou algum curso na área digital? Quais?

10. Você já realizou algum curso voltado à aplicação da LDI ao ensino 
de língua portuguesa? Qual/Quais?

11. Você conhece as vantagens e desvantagens que a LDI proporciona 
para o ensino de Língua Portuguesa? Explique.

12. Você se acha preparado para manusear esses recursos, como a LDI 
em sala de aula? 

13. Ao fazer uso da LDI como mediação no ensino de Língua 
Portuguesa, descreva algumas das facilidades e/ou dificuldades 
enfrentadas na sua prática.

Para nos referirmos aos docentes, identificamo-los pelo grau de titulação 
por entendermos a relação existente com o processo de formação, mola 
mestra para o repensar frequente sobre as práticas pedagógicas, incitando 
a busca de conhecimento e aprendizado constante (DEMO, 2006, p.72). 
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A coleta de dados ocorreu logo após o término de um curso gratuito e a 
distância de Tecnologia ao Ensino, promovido a tais professores pela própria 
instituição. Convém abordar que, dos respondentes, três participaram 
dessa formação, e apenas um deles não conseguiu termina-la. 

3. DISCUSSÕES  

Nesta seção, analisa-se, mesmo parcialmente, a visão e prática docente 
dos pesquisados ante ao uso mediador das TIC, sobretudo, da LDI no 
ensino de Língua Portuguesa. Apesar das perguntas fugirem à sequência do 
questionário, usou-se, na íntegra, as selecionadas, seguidas dos fragmentos 
das respostas no corpo da análise. A saber:

 VOCÊ É FAVORÁVEL À UTILIZAÇÃO DE RECURSOS 
DIGITAIS NA ESCOLA, INCLUINDO A LDI? EXPLIQUE.

Indiretamente, corroboram: “Todas essas funcionalidades melhoram 
a didática e qualidade do ensino, produzindo efeitos positivos no 
aprendizado do aluno” (PG); “tudo que pode contribuir para o processo 
ensino aprendizagem é importante ser usado em sala de aula [...] temos, 
hoje, uma geração de alunos movido a tecnologia” (PE1); “Como meio 
de conquistar a atenção do aluno e de otimizar o tempo de apresentação 
de conteúdos” (PE2); e “A introdução da tecnologia no ambiente escolar 
é uma realidade que veio para auxiliar o professor e sua prática docente, 
além de inserir a escola no mundo virtual diminuindo a distância 
entre a mesma e o aluno.” (PEM). Nota-se que todos eles valorizam 
as contribuições que as TIC apresentam para o ensino. No entanto, 
reforça-se que as tecnologias educacionais não são as responsáveis 
pelo aprendizado a que os pesquisados se referem, mas, meio para 
fazer o aprendente a pensar, fazê-lo a “desconstruir e a reconstruir sua 
aprendizagem” (DEMO, 2006, p. 27).
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VOCÊ CONHECE AS VANTAGENS E DESVANTAGENS 
QUE A LDI PROPORCIONA PARA O ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA? EXPLIQUE. 

  “As notícias, em tempo real, podem ser abordadas em sala de 
aula como o uso da internet ligada diretamente à lousa digital” (PG); 
“Prender a atenção do aluno” (PE1); “o uso da tecnologia aproxima a 
escola da realidade atual do discente, transformando o cotidiano escolar 
e, consequentemente, a visão coletiva de mundo (PEM). Percebe-se 
que o viés das assertivas partem para as vantagens oferecidas pela LDI. 
Contudo, “prender a atenção do aluno” mostra o diálogo enraizado com 
o modelo de ensino que apassiva o aluno frente ao protagonismo do 
professor. Nakashima e Amaral (2006, 36) argumentam que tal recurso 
deve ser usado para dinamizar as aulas “oportunizando uma aprendizagem 
‘participativa’ [grifo do autor] e significativa”, estimulando-o a atuação no 
próprio processo de construção do conhecimento, diferente da visão de 
um aluno atento, tolhido aos sinais do docente 

VOCÊ UTILIZA ALGUM TIPO DE RECURSO DIGITAL EM SALA 
DE AULA? QUAL/QUAIS?

“De acordo com o sistema da escola, levando os alunos para o espaço 
destinado a esse fim”, afirmou PE2. Apesar deste não ter evidenciado as 
ferramentas usadas em sua prática, os demais respondentes disseram usar 
não apenas o aparato em apreço, mas também outros, como celulares, 
tablet e Datashow. Assim, infere-se que tal uso já reflete mudanças na 
atuação docente, mesmo tímidas, uma vez que “ é urgente mudar, mas 
principalmente para poder conduzir a mudança. (DEMO, 2011, p. 109)

COMO VOCÊ UTILIZA A LDI EM SALA DE AULA? 

Ratifica o ensino bancário, (FREIRE, 2013, p. 27), consoantes às 
práticas de PG (destaque nosso): “Em aulas que exigem que o conteúdo 
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seja ‘mostrado visualmente’ para ser compreendido com mais facilidade, 
ajudando com imagens ou vídeos que expliquem de maneira visual; “Uso 
como canal para apresentar os meus slides” (PE1); “Exibindo vídeos sobre 
temas explorados” (PE2). Todavia, a resposta do PEM destaca-se, pois 
observa-se acanhada integração da tecnologia em comento com a internet 
e algumas mídias, mas, ainda dentro de um viés expositivo: “Enquanto 
apresento o conteúdo programado, navego na internet com os estudantes. 
Podemos ainda criar ou utilizar jogos e atividades interativas, contando 
com a participação destes. ” 

COM QUAL FREQUÊNCIA VOCÊ UTILIZA ESSES RECURSOS, 
INCLUINDO A LDI? POR QUÊ?

“Uso mais o Datashow [...]. Já a lousa digital, utilizo-a duas ou 
três vezes por mês [...] por não haver lousas em cada sala” (PG); “usei 
duas vezes no último ano” (PE2); e “mensalmente” (PEM). O PE1 não 
deixou claro as vezes que isso ocorre. Dos fragmentos, observa-se que 
a LDI é usada com frequência incipiente, fato que distancia a formação 
de comportamentos de leitura e escrita para o exercício da cidadania 
(XAVIER, 2009, p. 133). Outrossim, pela resposta do PG, deduz-se a 
necessidade de investir na quantidade e manutenção da LDI, tornando-a 
mais acessível ao manejo constante.

VOCÊ SE ACHA PREPARADO PARA MANUSEAR ESSES 
RECURSOS, COMO A LDI EM SALA DE AULA?

Até os que concluíram o curso ofertado pela escola relataram dificuldade, 
como revelou PG: “Precisamos estar em constante formação [...], tornando 
nossas aulas mais dinâmicas através do planejamento consciente inserido 
as tecnologias digitais [...] como um recurso com grande potencial para que 
haja melhorias no ensino e aprendizado”. Isso só intensifica o anseio por 
formação para mudar o perfil e atuação docente, bem como a existência 
de condições para que essas práticas sejam frequentes, haja vista que 
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“o letramento digital se apresenta como necessidade educacional e de 
sobrevivência.” (XAVIER, 2007, p. 147)

A ESCOLA OFERECE ALGUM TIPO DE APOIO PARA 
FACILITAR O USO DA LDI EM SALA DE AULA? JUSTIFIQUE.

“Há professores de Linguagens e Códigos Digitais, que nos auxiliam, 
caso precisemos e tenhamos alguma dúvida” (PG). Este excerto traduz as 
respostas dos demais pesquisados. Esses lecionadores participaram da 
primeira formação à época da implantação da ferramenta em tela, auxiliando 
no esclarecimento de dúvidas pontuais quanto à instrumentalização na 
instituição, mesmo não sendo multiplicadores. Posto isso, depreende-
se que tais docentes, além de terem apoio técnico insuficiente, também 
lhes faltam incentivos concretos quanto ao planejamento direcionado ao 
uso dessa tecnologia nas aulas em comento. Estes entraves enraízam a 
insegurança e/ou manejo limitado desses recursos, visto que “a falta de 
diretrizes para a integração desse instrumento na escola pode comprometer 
o desenvolvimento da aprendizagem docente para o uso efetivo [...] como 
recurso pedagógico” (BAX, 2013, apud VIERIA & LIMA, 2011, p. 230).

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Pretendeu-se explorar os motivos pelos quais professores de Língua 
Portuguesa subutilizavam a LDI. Para isso, discutiu-se desafios alusivos às 
práticas docentes do ensino fundamental numa escola da rede privada de 
João Pessoa/PB. Em seguida, brevemente, apresentou-se possibilidades de 
uso a partir da descrição de tal recurso.

A aplicação de um questionário aberto permitiu conhecer, 
parcialmente, a visão e as práticas pedagógicas relacionadas ao uso 
da LDI. Da análise dos dados, notou-se que o baixo e/ou inadequado 
manejo dessa tecnologia resulta de algumas deficiências, dentre as quais: 
apoio técnico e condições pedagógicas por parte da escola em questão; 
formação, obstaculizando o uso integrado do software com outros gêneros 
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textuais/mídias digitais e com os alunos; e percepção de que o próprio 
docente precisa mudar a forma de aprender e de ensinar. Fatores estes 
visíveis, inclusive, nos respondentes que fizeram a capacitação ofertada 
pela própria instituição de ensino. Atrelado a isso, há, como consequência, 
lacuna de aporte teórico que estimule a construção de metodologias 
favoráveis ao engendro coletivo do conhecimento.

Por conseguinte, a hipótese inicial é validada tendo em vista que 
os pesquisados usavam a LDI como suporte de projeção de slides e/ou 
vídeos, reforçando o ensino tradicional, fato que obscurece a fomentação 
de letramentos. Nessa esteira, conclui-se que há urgente necessidade 
do professor, inicialmente, dispor-se a, permanentemente, repensar 
suas práticas pedagógicas com base na (re)construção do saber a partir 
das próprias práticas de letramento digital, base do perfil docente da 
sociedade atual. Paralelo a isso, a escola deve ser um espaço que permita 
a busca constante de formação docente, reflexão e renovação de práticas 
reais propícias ao desenvolvimento de aptidões comunicativas, essenciais 
ao exercício pleno da cidadania.

Isto posto, espera-se suscitar reflexão sobre o uso da LDI frente aos 
desafios das novas formas de ser e estar no mundo contemporâneo. Sendo 
assim, ante um tema pouco explorado, espera-se também contribuir para 
a mobilização de estudos concernentes à construção de material digital a 
fim de viabilizar a apropriação tecnológica discente.
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LINGUÍSTICA APLICADA E A SUÍTE GOOGLE FOR 
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RESUMO
A cultura digital planetária, amplificada pela globalização e pela evolução 
tecnológica sob o olhar do projeto de sociedade informacional, está 
modificando o acesso à informação e, consequentemente, alterando as 
formas de construção do conhecimento. Trata-se de um momento fértil 
para o surgimento de plataformas e ambientes digitais que intensificam 
a interação e a colaboração. O próprio processo de comunicação tende 
a seguir modelos baseados numa relação de igualdade, a exemplo do 
modelo “emerec” idealizado por Cloutier. Nesse contexto, a Linguística 
Aplicada (LA) possibilita uma reflexão sobre linguagem que extrapola o 
ato de compreender o sistema linguístico de um idioma. A LA se interessa 
por questões que envolve as práticas sociais mediadas pela linguagem 
nas mais diversas esferas da comunicação. Enquanto dispositivo 
teórico-metodológico, a LA se caracteriza como campo de investigação 
autônomo e defende a visão interdisciplinar dos fenômenos sociais e 
culturais construídos pela linguagem. Este estudo tem como objetivo 
geral investigar como as tendências atuais da LA (enquanto norteadores 
pedagógicos), podem favorecer a adesão de ferramentas tecnológicas 
na condução da disciplina Comunicação Empresarial, frequentemente 
ofertada nos cursos da área de Gestão. O estudo prevê a utilização da Suíte 
Google for Education (plataforma digital) e, com isso, identificar o impacto 
da interdisciplinaridade e da sequência didática durante o processo de 
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aprendizagem sobre comunicação empresarial. Trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica, caracterizada pela abordagem qualitativa e pela tipologia 
descritiva, subsidiada por bases interpretativas da análise de conteúdo a 
partir de categorias teóricas definidas pelo pesquisador. 
PALAVRAS-CHAVE
Google for Education, Linguística Aplicada, Comunicação Empresarial

ABSTRACT
Planetary digital culture, amplified by globalization and technological 
evolution under the eyes of the information society project, is changing 
the access to information and, consequently, changing the forms of 
knowledge construction. It is a fertile moment for the emergence of digital 
platforms and environments that enhance interaction and collaboration. 
The communication process itself tends to follow models based on a 
relation of equality, like the “emerec” model idealized by Cloutier. In 
this context, Applied Linguistics (LA) allows a reflection on language that 
extrapolates the act of understanding the linguistic system of a language. 
LA is interested in issues that involve social practices mediated by 
language in the most diverse spheres of communication. As a theoretical-
methodological device, the LA is characterized as an autonomous research 
field and defends the interdisciplinary view of the social and cultural 
phenomena constructed by language. This study has as general objective 
to investigate how the current trends of LA (as pedagogical guides), may 
favor the adhesion of technological tools in the conduction of the discipline 
Business Communication, often offered in the courses of the Management 
area. The study foresees the use of the Google for Education Suite (digital 
platform) and, with this, to identify the impact of interdisciplinarity and 
didactic sequence during the learning process on business communication. 
It is a bibliographical research, characterized by a qualitative approach and 
a descriptive typology, supported by the interpretative bases of content 
analysis based on the theoretical categories defined by the researcher.
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1. INTRODUÇÃO

A quebra de barreiras geográficas para a comunicação tem contribuído 
para a composição de um cenário social que aposta na comunhão dos 
saberes e das diversas áreas do conhecimento. Este cenário configura 
uma das principais demandas do século XXI e desafia dos cientistas aos 
gestores organizacionais, dos produtores culturais aos investidores da 
bolsa de valores, dos empresários aos professores do Ensino Fundamental, 
por exemplo. 

É exatamente nesse contexto que novas formas de comunicação 
surgem e refazem a dinâmica social, a qual caminha para uma nova ordem 
planetária. Globalização, inter/trans/multidisciplinariedade, pedagogia 
ciberspacial, práticas inovadoras, e empreendedorismo (dentre outras 
variáveis) apontam novas perspectivas de interação e de construção do 
conhecimento. 

No campo da linguagem, a  Linguística Aplicada (doravante LA) já 
vem caminhando nessa perspectiva. Segundo a visão de Mackey, Bausch, 
Christ e Krumm, a LA é um fenômeno linguístico intrínseco às demandas 
sociais. Isso porque a LA nasce num contexto em que se faz necessário o 
uso da linguagem com objetivos estratégicos e bem definidos e, sobretudo, 
aplicados a uma determinada área. 

Tal realidade sugere novas estratégias de aprendizagem, sobre a qual, 
Assmann (2000, p.7) explica:

No tocante à aprendizagem e ao conhecimento, 
chegamos a uma transformação sem precedentes 
das ecologias cognitivas, tanto das internas da escola, 
como das que lhe são externas, mas que interferem 
profundamente nela. As novas tecnologias não 
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substituirão o/a professor/a, nem diminuirão o esforço 
disciplinado do estudo. Elas, porém, ajudam a intensificar 
o pensamento complexo, interativo e transversal, 
criando novas chances para a sensibilidade solidária no 
interior das próprias formas do conhecimento. 

A Suíte Google for Education, por exemplo, defende a tecnologia aberta 
para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem com conectividade, 
mobilidade e intervenção. Para tanto, o programa defende como estratégia 
principal, a adesão da cultura digital num contexto de formação contínua 
dos professores e promoção de novas formas de comunicação e de 
intervenção por parte dos estudantes e professores. A Suíte Google for 
Education defende como valores principais - o empoderamento, o convívio 
em equipe e a colaboração no âmbito da utilização de suas ferramentas. 

Levy (2002) denomina essas plataformas como sendo um ciberespaço, 
ou seja, uma rede, um espaço de interação e de colaboração contínua que 
compartilha práticas, atitudes, valores e pensamentos comprometidos 
com a formação de sujeitos ativos, sobretudo no aspecto linguístico. 

A propósito do componente curricular “Comunicação Empresarial”, 
uma sondagem pela internet, nos sites das universidades/faculdades 
que ofertam graduações de curta duração (curso que forma tecnólogos), 
nos mostrou que a disciplina analisada por este estudo pode ter outras 
nomenclaturas, a exemplo de “Comunicação e Expressão” ou “Técnicas 
de Comunicação”, mas sempre com o mesmo foco de construção de 
conhecimento. A sondagem se deteve à análise do ementário, em 
especial naquilo que é rotativo no âmbito do estudo da comunicação e 
da linguagem. 

A LA, enquanto aparato teórico-metodológico, pode e deve nortear o 
processo de aprendizagem na disciplina que trata da comunicação aplicada, 
de maneira que permita uma compreensão sobre o processo comunicativo 
em função de uma área específica. 
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Dessa forma, este artigo tem como objetivo analisar as contribuições 
das diretrizes da  LA a partir do uso das aplicações Google for Education 
no processo pedagógico em que se administra a disciplina que que 
contempla os estudos sobre comunicação no âmbito empresarial de um 
determinado segmento. 

Especificamente, o artigo deseja:

• Compreender os norteadores da LA e sua aplicabilidade no 
contexto do estudo da comunicação empresarial;

• Identificar possibilidade de estratégias pedagógicas a partir 
do uso da Suíte Google for Education, tendo como norteadores a 
interdisciplinaridade e a sequência didática;

2. FASE TEÓRICO-METODOLÓGICA

2.1. A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E SEUS IMPACTOS NA 
COMUNICAÇÃO E NA EDUCAÇÃO 

Castells (1996) explica que a sociedade informacional traz em seu 
discurso uma espécie de capitalismo próprio, o qual se nutre do fluxo de 
dados nas diversas redes, bem como fortalece o consumo de conteúdos e 
estimula a produção de novos artefatos. 

Quando o contexto é educacional, este quadro desafia gestores, 
professores e pesquisadores da área, no mínimo, em dois aspectos: 
primeiro, em reconhecer que o estudante do século XXI transita por um 
cenário muito propício à liberdade de intervir; segundo, em repensar a 
sistemática pedagógica, sobretudo naquilo que afeta a comunicação entre 
professor e estudante.

Nesse sentido, a ideia de “educação dialógica”, defendida por Paulo Freire 
(2014), pode funcionar como um facilitador para conduzir as trilhas que visam 
construir conhecimento nos tempos de hoje. Ou seja, a escola contemporânea 
das mudanças deste século e que aposta em inovação é convidada a refletir 
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sobre como o diálogo pode nortear o ato de aprender.  Sobre a educação 
dialógica e diálogo, Freire (2014, p.30) nos figura da seguinte forma: 

Não há diálogo, porém, se não há um profundo amor 
ao mundo e aos homens. Não é possível a pronúncia do 
mundo, que é um ato de criação e recriação, se não há 
amor que a infunda. Sendo fundamento do diálogo, o 
amor é, também, diálogo. 

Sendo assim, é válido observar que a aprendizagem, nesta conjuntura,  
se materializa a partir de uma nova perspectiva comunicativa, a qual  não 
se sustenta nas estratégias formais do ensino, já que abrange outros 
aspectos da vida dos cidadãos, incluindo a sua própria maneira de 
aprender e contextualizar os saberes. Para Illera e Roig (2010), o uso das 
tecnologias digitais provoca mudança significativa nas possibilidades de 
comunicação. Os autores destacam três dimensões -  a temporal, a social 
e a relativa à difusão:

Em relação à dimensão temporal, a diferença refere-se 
ao fato de que a comunicação ocorre em tempo real – 
comunicação síncrona – ou em momentos temporais 
diferentes – comunicação assíncrona. (...) Por sua vez, 
a dimensão social diferencia os aplicativos segundo o 
âmbito em que estão situadas as intervenções de cada 
indivíduo, seja na esfera pública ou privada.. A dimensão 
da difusão está centrada no alcance da comunicação que 
se estabelece, podendo ser única ou múltipla, conforme 
o caso, se os destinatários são indivíduos ou coletivos, 
o que influi no uso dos aplicativos por parte do usuário. 

Para Coll, Mauri e Onrubia (2010, p.76), o potencial das tecnologias 
da informação e comunicação não reside propriamente na sua natureza 
tecnológica, bem como não se limita a promoção de sistema simbólico. 
Coll e Martí (2001) explica da seguinte forma:
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(...) em resumo, está realmente no fato de que as TIC 
digitais permitem criar ambientes que integram os 
sistemas semióticos conhecidos e ampliam até limites 
inimagináveis a capacidade humana de (re) apresentar, 
processar, transmitir e compartilhar grandes 
quantidades de informação com cada vez menos 
limitações de espaço e de tempo.

Assim, levando em conta todo aparato tecnológico disponível, 
a instituição ‘escola’ deve intensificar os valores complexos e 
multidisciplinares para promover aprendizagem no ritmo da sociedade da 
informação. Esses valores merecem prioridade em detrimento do próprio 
aparato tecnológico.

2.2. A LINGUÍSTICA APLICADA E SUAS LIGAÇÕES COM A 
INTERDISCIPLINARIDADE E A SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

No contexto educacional, a história da consolidação da Linguística 
Aplicada (LA) no Brasil nos permite concebê-la como uma área de 
conhecimento propensa à dinamicidade pedagógica no âmbito dos 
estudos sobre linguagem, bem como um campo interessado aos diálogos 
com as várias disciplinas e áreas de conhecimento. Essas características 
(intrínsecas da LA) promovem, inevitavelmente, o entendimento sobre 
práxis social e interdisciplinaridade.

Para Siqueira e Alves, as tendências atuais da pesquisa em LA figura 
um cenário propício a: “considerar problemas e questões relacionadas à 
linguagem que sejam mais sensíveis às preocupações sociais, culturais e 
políticas, e buscar soluções que sejam pertinentes e úteis para os sujeitos 
no âmbito da vida cotidiana” (SIQUEIRA & ALVES, 2016, p.64). 

Neste contexto,  não há prioridade em quantificar ou contabilizar algo, 
mas promover as interações necessárias para redimensionar as práticas 
sociais, tendo a língua como recurso inevitável para este processo. Portanto, 
a interdisciplinaridade se faz necessária e imprescindível. Seguindo tal 
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raciocínio, Moita Lopes reforça: “[..] é inadequado construir teorias sem 
considerar as vozes daqueles que vivem as práticas sociais que queremos 
estudar” (MOITA, 2006,p.31). 

Para Medrado e Pereira (2015), o caráter interdisciplinar emerge como 
consequência do próprio diálogo que a LA promove com outras áreas. As 
autoras defendem ainda que o caráter sócio-histórico e sociocultural devem 
ser contemplados nas teorizações. Nesse contexto, diários, memoriais 
e relatos diversos podem sinalizar novas perspectivas interdisciplinares 
no contexto dos estudos e docência no âmbito da linguagem. Conforme 
explica Medrado e Freitas (2013):

Esse processo não deve, no entanto, delimitar ou 
restringir ações, mas emerge em um movimento que 
objetiva, sobretudo, a reconstrução da prática e a 
compreensão, por parte do professor das suas ações. 
Outrossim, a reflexão se configura como uma contínua 
construção do saber e de interpretação do fazer que 
permeia toda a análise da atividade docente. 

De acordo com Pereira (2009), a compreensão da língua como artefato 
sociointerativo, dinâmico e mutável depende do entendimento do papel 
dos gêneros textuais. A autora ainda defende que tal entendimento é 
decisivo para alcançar o letramento, o qual pode inspirar professores e 
pesquisadores a idealizar propostas, memórias em favor de uma prática 
comprometida com a práxis social.

Em outro patamar teórico-metodológico, a ideia de Sequência Didática 
(SD) pode favorecer o processo estabelecido pela LA. Para Dolz, Noverraz 
e Schneuwly (2004) uma SD corresponde a “um conjunto de atividades 
escolares organizadas, de maneira sistemática em torno de um gênero textual 
oral ou escrito” (DOLZ, NOVERRAZ &SCHNEWLY, 2004, p. 23). Os autores ainda 
detalham que uma SD é composta por quatro fases – a fase da apresentação 
da situação, a primeira produção, os módulos e a produção final. 
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Silva (2016) explica como se dá a composição das fases da SD a partir 
de uma experiência vivenciada com estudantes surdos:

Na fase de apresentação da situação, a tarefa de 
expressão escrita que os estudantes surdos realizaram 
foi descrita detalhadamente. Em seguida, aconteceu 
a produção inicial, após sensibilização e apresentação 
do professor sobre o tema em tela: os estudantes 
surdos elaboraram o primeiro texto escrito, conforme 
o  gênero trabalhado, a partir das orientações recebidas 
na apresentação da situação. 

Portanto, a SD, por ser sistemática e por adotar a reflexão sobre os 
gêneros textuais como estratégia pedagógica, inevitavelmente aceita a 
interdisciplinaridade como um valor, e, dessa forma poderá atender às 
demandas educacionais amparadas pelas diretrizes da LA. 

2.3 A SUÍTE GOOGLE FOR EDUCATION E SUAS 
PERSPECTIVAS PEDAGÓGICAS E COMUNICACIONAIS 

Consolidada em âmbito mundial, a Google é uma empresa que, ao longo 
de seus quase 20 anos de idade, já conseguiu efetivar a marca da inovação 
ao seu negócio. Não se trata (apenas) de uma característica empresarial, 
mas uma ética, uma cultura ou ainda - uma estratégia organizacional. Tal 
predicativo, faz com que a oferta de aplicativos (Apps) disponibilizada pela 
empresa estejam sempre sofrendo atualizações, de maneira a facilitar  a 
vida do usuário durante o seu trânsito na sociedade da informação. 

Embora o seu motor de busca seja a sua principal ferramenta, já 
que proporciona a localização de uma infinidade de informações com 
agilidade e eficiência, sua gama de aplicações vive em crescente escala 
de produção. Isso porque a Google adquire novos recursos digitais, seja 
incorporando ferramentas já existentes no mercado, ou desenvolvendo 
novas funcionalidades. 
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Pensando em atender a demanda educacional, a Google criou o 
programa Google for Education (GE), o qual disponibiliza uma suíte de 
aplicativos que pode ser utilizada no meio educacional com intuito não 
só de inovar processos cristalizados, mas também desenhar novos fluxos 
compatíveis com a educação do século XXI.

Os aplicativos que compõem a suíte educacional  permitem aos seus 
usuários (alunos e professores), o desenvolvimento de várias competências 
em diferentes contextos comunicacionais. O programa disponibiliza toda 
infraestrutura na internet e atua na defesa de três pilares fundamentais – 
Comunicação, Compartilhamento e Colaboração. 

O trabalho que combina os pilares do programa GE, bem como suas 
Apps  num espaço virtual, onde estudantes e professores compartilham 
dados, organizam informações e constroem conhecimentos é o próprio da 
tecnologia voltada à educação. É o que  Levy (1999, p.92), em definição 
mais ampla, chama de ciberespaço. O autor  detalha a sua definição da 
seguinte forma:

 [...] o espaço de comunicação aberto pela interconexão 
mundial dos computadores e das memórias dos 
computadores. [...] Insisto na codificação digital, pois 
ela condiciona o caráter plástico, fluido, calculável 
com precisão e tratável em tempo real, hipertextual, 
interativo e, resumindo, virtual da informação que é, 
parece-me, a marca distintiva do ciberespaço.

No âmbito do ciberespaço, a comunicação é quem motiva a 
sua existência, ou seja, não existe justificativa para criar um espaço 
interconectado se não for para potencializar o compartilhamento de 
dados, informação ou conhecimento. Neste estudo, a comunicação 
segue a perspectiva da LA, a qual orienta o ensino e a aprendizagem (em 
linguagem) a adotar estratégias que visam significar a  prática social. 
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O modelo emerec, no qual Cloutier (1973) sugere que todos os 
participantes tenham a possibilidade de serem emissores no processo 
comunicativo. Sobre o modelo emerec, Crespo (2010, p. 37) explica:

O autor denomina sua teoria como emerec (émetteur/
récepteur, na sigla em francês). Nela, os interlocutores 
são a soma de numerosos fatores individuais e coletivos, 
transformando cada pessoa no centro da comunicação. 
Os emerecs entram em interação com outros emerecs 
através de qualquer meio (médium), estabelecendo 
assim inter-relações entre iguais.

A seguir, na Figura 1, é possível verificar os principais aplicativos da suíte 
GE organizados pelos pilares defendidos pelo programa. Pode-se perceber 
que a plataforma Google for Education sugere o uso dos aplicativos 
norteados por valores que afetam diretamente o aspecto comunicacional. 
O contrário, certamente, não imprimiria a dinâmica que o ciberespaço, na 
visão de Levy (1999) defende.

Figura 1: Ferramentas e Pilares – Suíte Google for Education

Em suma, a plataforma Google Apps for Education é um recurso 
tecnológico viabilizado através de ambiente virtual a partir do conceito 
de computação em nuvem (Cloud Computing). Todo o pacote ferramental 
é disponibilizado para as instituições de ensino de forma gratuita. A 
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seguir, apresentamos uma breve descrição dos principais recursos que 
compõe a suíte GD:

• Google Drive é um local que armazena arquivos acadêmicos e 
aplicativos, inclusive material elaborado através do Google Apps;

• Google Docs é o editor de textos on-line da Google;

• Google Planilhas é o editor de planilhas on-line da Google;

• Google Apresentações é o editor de apresentação da Google;

• Google Formulário é o editor de formulários eletrônicos da Google;

• Gmail é o gerenciador de e-mails da Google;

• Google Classroom é o ambiente virtual onde todas as aplicações 
podem ser organizadas com objetivo de compor uma sala de aula 
virtual;

• Google Agenda é a agenda eletrônica da Google. Esta App é 
interligada a todas as demais.

2.4. O PERCURSO METODOLÓGICO 

Considerando que a ciência busca respostas para perguntas inteligíveis, 
o ponto de partida para iniciar o processo da pesquisa exige do pesquisador 
uma iniciativa que se materializa na identificação do problema. No caso 
deste estudo, o problema norteador se materializa na seguinte pergunta 
– Em que medida, as diretrizes da Linguística Aplicada pode contribuir à 
adesão da Suíte Google for Education na execução pedagógica da disciplina 
Comunicação empresarial?

No âmbito desta pesquisa, a gênese das inquietações surgiu a partir da 
compreensão das perspectivas da LA em função da prática pedagógica com 
uso de plataformas digitais para a disciplina Comunicação Empresarial, 
recorrente nos cursos tecnológicos da área de gestão. 

Sobre a pesquisa bibliográfica, Mioto e Lima (2007, p. 44) explica:
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Ao tratar da pesquisa bibliográfica, é importante destacar 
que ela é sempre realizada para fundamentar teoricamente 
o objeto de estudo, contribuindo com elementos que 
subsidiam a análise futura dos dados obtidos. [...] vai 
além da simples observação de dados contidos nas 
fontes pesquisadas, pois imprime sobre eles a teoria, a 
compreensão crítica do significado neles existente.

Com base na classificação apontada, outro fundamento imprescindível 
para compor a lógica metodológica da investigação referiu-se à abordagem 
da pesquisa, definida como qualitativa, a qual determinou a forma de 
coleta e, ao mesmo tempo, o tratamento e a análise dos dados. Sobre a 
abordagem qualitativa, Neves (1996, p.1) explica o seguinte:

Compreende um conjunto de diferentes técnicas 
interpretativas que visam a descrever e a decodificar os 
componentes de um sistema complexo de significados. O 
desenvolvimento de um estudo de pesquisa qualitativa 
supõe um corte temporal-espacial de determinado 
fenômeno por parte do pesquisador.

Considerando a classificação, a abordagem e os tipos de pesquisa 
discutidos, e com o objetivo de sintetizar o panorama e os fluxos metodológicos 
da pesquisa, no sentido de sua didática, apresentamos na figura abaixo a 
estrutura lógico-investigativa que conduziu as ações de pesquisa.

FIGURA 2: Procedimentos metodológicos da pesquisa
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O processo de interpretação, como forma de construção de um 
conhecimento organizado, objetivo, sistematizado e lógico acerca 
do objeto investigado foi subsidiadopela análise de conteúdo, na 
perspectiva de Laville & Dionne (1999). Da seleção à análise, foi possível 
intensificar o ato de explorar e, desta forma, aumentar as expectativas das 
descobertas. De acordo com Bardin (2009, p.18), a análise de conteúdo 
materializa-se em um conjunto de técnicas de análise de comunicação, 
embasadas por procedimentos sistemáticos e por objetivos de descrição 
do conteúdo de mensagens.

Para Laville & Dionne (1999, p. 216), a análise de conteúdo não se 
caracteriza como um procedimento engessado. Nesse sentido, a análise 
de conteúdo constitui, antes, um conjunto de vias possíveis nem sempre 
claramente balizadas, para a revelação – alguns diriam reconstrução – do 
sentido de um conteúdo. 

Entretanto, um dos primeiros desafios do pesquisador consiste em 
categorizar os conteúdos em estruturas organizadas, de maneira que seja 
possível agrupar os conteúdos em função de sua significação. Para tanto, 
fez-se necessário optar por um modelo de categorização, sobre o qual, 
Laville & Dionne (1999, p. 219) explicam:

A definição das categorias analíticas, rubricadas sob as 
quais virão se organizar os elementos de conteúdos, 
agrupados por parentesco de sentido, é uma outra 
tarefa que se reconhece primordial. A ordem desses 
dois momentos de análise de conteúdo pode variar: às 
vezes, o pesquisador define primeiro suas categorias; 
mas, em outros casos, sua determinação é precedida 
do recorte dos conteúdos, especialmente quando essas 
categorias são construídas de maneira indutiva, isto é, 
ao longo dos processos da análise.

No caso desta pesquisa, optamos pelo modelo de organização das 
categorias denominado modelo fechado. Isto é, as categorias foram 
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definidas, antes da análise, de maneira que possibilitou ao pesquisador 
apoiar-se em perspectivas teóricas a priori. 

FIGURA 3: Modelo fechado de organização das categorias analíticas

3. RESULTADO DAS ANÁLISES 

3.1. PERCEPÇÃO SOBRE A INTERDISCIPLINARIDADE 
NO ÂMBITO DA LA, MEDIADA PELA SUÍTE GOOGLE FOR 
EDUCATION 

No que diz respeito às linhas de articulação teórico-práticas sobre 
interdisciplinaridade, Medrado e Pereira (2015) deixam claro que a 
interdisciplinaridade é uma consequência do próprio diálogo proposto 
pela LA. Nesse sentido, a comunicação, enquanto objeto de estudo e de 
ensino, ganhou relevo a partir dos subsídios da LA, já que a comunicação 
se configura como um fenômeno de natureza interdisciplinar. 

No que se refere ao uso da plataforma Google, constatou-se que o 
ambiente assegura uma mediação pertinente à autonomia dos sujeitos, 
seja para promover comunicação, bem como para compartilhar e construir 
saberes e, consequentemente, promover uma reflexão crítica sobre o uso 
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e entendimento da própria linguagem, nesse caso a linguagem típica das 
organizações empresariais. 

Foi evidenciado também que a plataforma Google, além de 
ressaltar o trabalho colaborativo, ela garante mobilidade e o acesso aos 
diversos conteúdos digitais disponíveis na internet. Nesse sentido, para 
intensificar a lógica participativa e hipertextual, a pesquisa percebeu que 
os conteúdos e procedimentos deverão ser organizados pelo professor, 
bem como deverão ser atribuídas responsabilidades aos respectivos 
participantes quanto a manutenção do ambiente virtual na sua esfera de 
ecossistema comunicativo.

3.2. PERCEPÇÃO SOBRE SEQUÊNCIA DIDÁTICA NO ÂMBITO 
DA LA, MEDIADA PELA SUÍTE GOOGLE FOR EDUCATION 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) define uma Sequência Didática 
(doravante SD) como sendo “um conjunto de atividades escolares 
organizadas, de maneira sistemática em torno de um gênero textual oral ou 
escrito. Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) ainda explica que uma SD deve 
ser organizada em etapas, das quais os autores defendem quatro fases – a 
fase da apresentação da situação, a primeira produção, os módulos e a 
produção final. 

Tendo em vista que o componente curricular em questão neste estudo é 
a disciplina “Comunicação Empresarial” e que muitas entregas (atividades) 
são efetivadas durante o curso, a pesquisa constatou que a SD, enquanto 
aporte que ajuda no planejamento das atividades, pode assegurar uma 
contribuição significativa durante o decorrer do processo. Isso porque a SD 
estabelece uma série de passos, na qual abarca desde a problematização 
até a produção e assegura aos envolvidos a imersão nas discussões sobre 
gêneros textuais. Esses passos poderão ser utilizados para esquematizar 
atividades onde a linguagem empresarial poderá ser problematizada numa 
perspectiva sequencial e recíproca.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista os resultados apresentados neste estudo, a pesquisa 
tem como consideração principal a constatação da sintonia entre as 
diretrizes da LA, as TICs e os estudos sobre Comunicação  Empresarial. 
No que se refere pontualmente à LA, entendemos que este aparato 
teórico-metodológico pode agregar valor ao componente curricular 
“Comunicação Empresarial” em dois aspectos: o primeiro diz respeito à 
perspectiva em que os conteúdos sobre linguagem e comunicação serão 
explorados, ou seja, os temas abarcados pelos estudos linguísticos, uma 
vez norteados pela LA possibilita um trabalho de caráter mais qualitativo 
no que diz respeito à eficiência comunicativa em consonância aos aspectos 
culturais e sociais; o segundo motivo se refere às diretrizes pedagógicas 
da interdisciplinaridade, a qual possibilita a interação e integração 
dos conteúdos contemplados na ementa da disciplina, bem como da 
sequência didática, a qual nos provou a possibilidade de sistematização 
dos conteúdos  na organização das atividades.

No que diz respeito às TICs, é preciso ressaltar que a adoção de 
ferramentas digitais não deve se limitar ao aspecto ferramental e 
funcional, ou seja, na substituição de mídias, mas pode ser incorporada 
no sentido de criar novas possibilidades de cultura de aprendizado. As 
TICs também permitem intensificar a produção de conteúdos em maior 
escala, considerando estratégia colaborativa e a própria mobilidade. 
Tais considerações, uma vez aplicada na rotina pedagógica, ajudarão a 
posicionar o estudante no centro da ação da aprendizagem, ou seja, os 
estudantes e professores serão protagonista de um processo que visa à 
consolidação do conhecimento e utiliza um modelo de comunicação onde 
todos são emissores.

A ideia de refletir sobre o uso da Suíte Google foi motivada pelo 
interesse de investigar se tais ferramentas tecnológicas intensificam o 
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processo de ensino e aprendizagem nos moldes da LA e no contexto da 
Comunicação Empresarial. As análises revelam que as aplicações podem 
dinamizar o processo, já que elas seguem pilares que afetam diretamente 
na comunicação e em seus desdobramentos na prática social. Além disso, 
a adesão das ferramentas permite situar professores e estudantes na 
sociedade da informação, sociedade difusa e abrangente.
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RESUMO
Nos muitos discursos acerca da Educação a Distância (EaD), uma ampla 
diversidade de termos é utilizada para se referir ao indivíduo que oferece 
apoio diretamente ao aprendiz. De fato, dentre os vários profissionais 
envolvidos na EaD, a figura do “tutor” emerge de formas múltiplas e, 
frequentemente, contraditórias. Embora a literatura pertinente ofereça 
muitas contribuições no sentido de entender-se melhor os contextos no 
qual o tutor atua, as abordagens destacam a especificidade de sua função 
em termos da capacitação necessária, indicando a necessidade de uma 
reflexão mais aprofundada sobre a atuação desses profissionais segundo 
a sua própria perspectiva. Este artigo teve como objetivo geral apresentar 
as principais concepções e questionamentos identificados na literatura 
pertinente relativas à tutoria. 
PALAVRAS-CHAVE
Tutor, qualidade, Educação a Distância 

ABSTRACT
The many discourses about Distance Education (DE) use a wide variety 
of terms to refer to the individual who offers direct support to learners. 
Indeed, amongst the various teaching professionals involved in DE, 
the “tutor” emerges in multiple and, frequently, contradictory, forms. 
Although the extant literature offers many contributions towards better 
understanding the contexts in which the tutor works, focus is normally 
placed on the specificity of the function in terms of a need to specialised 
training, indicating the need for a more careful reflection upon the tutors´ 
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actual practices. This article had the broad aim of investigating the tutors´ 
work from their own perspective, focusing, in particular, on the relationship 
between this work and questions concerning quality in DE.
KEY-WORDS
Tutor, Quality, Distance Education

A EDUCAÇÃO NA ERA DA INFORMAÇÃO

Na “Era da Informação”, as Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC) têm possibilitado uma disseminação significativa do acesso à 
informação, “o principal ingrediente de nossa organização social e os fluxos 
de mensagens e imagens entre as redes constituem o encadeamento 
básico de nossa estrutura social” (CASTELLS, 1999, p. 505). A informação 
produzida e circulada anteriormente no livro impresso, na atualidade 
também circula digitalmente por bits – códigos universais representados 
por 0´s e 1’s, e, assim, se modifica e se atualiza em diversas interfaces. 
A Internet, em particular, tem possibilitado transformações das formas 
de produzir, armazenar e disseminar a informação, o que tem fomentado 
muitas mudanças em todos os setores de atuação humana. Em particular, 
as TIC contemporâneas podem se tornar um caminho para a expansão do 
público-alvo da Educação, proporcionando o acesso mais amplo a materiais 
didáticos variados, bem como o seu aperfeiçoamento e adaptação, 
contribuindo para solucionar-se questões pertinentes ao tempo, os custos 
e o acesso físico ao conhecimento. 

O panorama que se apresenta com a interconexão mundial dos 
computadores através da Internet é um de integração cada vez maior 
das TIC na Educação, fomentando um repensar das funções da escola e 
da universidade. Por um lado, destaca-se a importância da educação 
para promover o crescimento e sustentar as mudanças no mundo 
contemporâneo. Por outro lado, o uso das TIC na educação demanda uma 
reflexão acerca de seu impacto nos processos educacionais. A Educação 
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a Distância (EaD), em particular, entendida como um processo de ensino-
aprendizagem no qual alunos e professores se encontram separados 
espacial e/ou temporalmente, e que tem uma relação fundante com a 
tecnologia, emerge renovada na Era da Informação. 

Os cursos a distância no país têm crescido gradativamente ao longo 
das últimas décadas, segundo os dados do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2011). Na EaD contemporânea, 
docentes e estudantes se conectam via Internet, além de fazer uso de 
outras mídias (televisão, vídeo, CR-ROM, telefone e o impresso). Assim, as 
possibilidades da EaD se multiplicam com o uso de tecnologias digitais e 
de rede, gerando diferentes modelos de educação para o desenvolvimento 
profissional ou pessoal que requerem, ainda assim, a interação entre 
estudantes e docentes, conforme Moran (2002) sugere:

Educação a distância não é um “fast-food” em que o 
aluno se serve de algo pronto. É uma prática que permite 
um equilíbrio entre as necessidades e habilidades 
individuais e as do grupo - de forma presencial e virtual. 
Nessa perspectiva, é possível avançar rapidamente, 
trocar experiências, esclarecer dúvidas e inferir 
resultados. De agora em diante, as práticas educativas, 
cada vez mais, vão combinar cursos presenciais com 
virtuais, uma parte dos cursos presenciais será feita 
virtualmente, uma parte dos cursos a distância será 
feita de forma presencial ou virtual-presencial, ou 
seja, vendo-nos e ouvindo-nos, intercalando períodos 
de pesquisa individual com outros de pesquisa e 
comunicação conjunta. Alguns cursos poderemos fazê-
los sozinhos, com a orientação virtual de um tutor, e 
em outros será importante compartilhar vivências, 
experiências, ideias.

Moran sugere um movimento no sentido de uma convergência 
entre a EaD e a educação presencial, gerando modelos definidos 
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primordialmente segundo necessidades pedagógicas, mas incluindo, 
sempre, o compartilhamento e o diálogo entre alunos e professores. 
Entretanto, conforma mostra Azevedo (2009), as atividades de práticas de 
ensino desenvolvidas pelo tutor ainda se encontram imersas em situações 
de isolamento e desprovidas de ação reflexiva e crítica, sugerindo a 
necessidade de se rever uma racionalidade emancipatória nas relações 
pessoais e profissionais, na organização dos currículos dos cursos, nas 
políticas públicas e institucionais e nas próprias práticas docentes. 

 O TUTOR E SUA FORMAÇÃO

O questionamento acerca das práticas docentes está intrinsecamente 
ligado à questão da formação docente para a modalidade em questão. 
Examinando como se constitui essa formação, Medeiros (2010) conclui que 
há a necessidade de se reconstruir e ressignificar a docência, buscando 
alternativas possíveis para o aprofundamento do debate e defendendo a 
tutoria como uma forma de docência. Buscando compreender a formação 
em serviço do tutor segundo a ótica do pensamento complexo, Furtado 
(2009) identifica questões relativas à construção da identidade desse 
tutor, apontando para as relações existentes entre a escrita, a avaliação 
e a formação profissional. Explorando o sentido e o significado de “ser 
tutor” num curso de Pedagogia a distância na UAB, Tavares (2011) conclui 
que há a necessidade de uma formação específica para a docência 
na modalidade, problematizando as relações que se estabelecem no 
contexto. Temáticas concernentes à construção de identidades individuais 
e coletivas são também investigadas por Silva (2008), que ressalta a 
importância da formação pedagógica fundamentada na construção da 
identidade profissional docente e na perspectiva integradora da formação 
de professores, considerando a realidade social. 

Enquanto esses trabalhos pontuam aspectos essenciais à formação e 
identidade profissionais, a situação para a qual apontam, no geral, parece 
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ser uma de mecanização e gestão segundo abordagens empresariais. 
No âmbito dos projetos das universidades públicas brasileiras, segundo 
Oliveira (2003 apud PRETI, 2003), observa-se a função do tutor descrita em 
termos de atividades e tarefas predeterminadas a serem realizadas passo a 
passo. Com base em uma comparação entre as abordagens predominantes 
em instituições públicas e particulares, Paulino (2009) corrobora essa ideia 
enquanto também identifica idiossincrasias. Em uma investigação dos 
cursos de duas universidades, uma em cada setor, que adotaram a oferta 
dos 20% de formação semipresencial, o autor identifica que, na instituição 
pública, prevalecia a cultura da negociação, gerando a demora das decisões. 
Por outro lado, na instituição particular, observou uma otimização das 
composições curriculares com a proposta de corte de gastos. As mudanças, 
nas instituições de ensino, em termos de estruturação curricular para 
oferecer os 20% da carga horária de seus cursos a distância partem dos 
projetos pedagógicos dos cursos, “visando a identificação de conteúdos 
comuns que perpassem todos os cursos e possam gerar disciplinas capazes 
de constituir um núcleo integrador – a ser oferecido a distância para alunos 
de diferentes formações.” (PAULINO, 2009, p. 99). 

Esse estudo também verificou que, em termos de estratégias de 
formação, há semelhanças entre os processos das duas instituições, que se 
valem de reuniões e treinamentos para o desenvolvimento de habilidades 
pontuais, particularmente de natureza técnico-instrumental. Entretanto, 
a resistência dos professores presenciais em aceitar a modalidade a 
distância, as limitações e as dificuldades, institucionais e individuais, a falta 
de competência técnica e pedagógica, o número excessivo de alunos na 
relação aluno por tutor e a falta de recursos humanos e de equipamentos 
são elementos que comprometem o processo.A importância da ação do 
tutor, com o foco nas competências que lhe são necessárias, é ressaltada 
por Oliveira, Dias e Ferreira (2004), que sugerem técnicas relativas às 
habilidades para interação, para estimular a autonomia do aluno e para a 
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dialogicidade, formulando uma abordagem de competências pedagógicas 
próprias para a EaD. 

Em contraste, em uma defesa de uma formação que transcenda 
a capacitação e o desenvolvimento de competências, Cabanas (2007) 
considera a trajetória histórica da tutoria e do próprio tutor, tendo 
identificado, dentre os tutores participantes, a ausência de qualquer 
formação para a atividade. Assim, configura-se uma situação na qual os 
tutores simplesmente aprendem na prática e, assim, não desenvolvem 
uma abordagem reflexiva a seu trabalho, tornando-o uma experiência 
solitária e sem aprofundamento. Isso pouco contribui para uma definição 
de quem é, e o que faz, o tutor. Esse trabalho constatou que, em geral, a 
instituição convida o docente a atuar como tutor sem oferecer nenhum tipo 
de especialização, sugerindo que a tutoria é vista como tendo atribuições e 
uma prática pedagógica similares às do ensino presencial.

Entretanto, a noção que o tutor é um sujeito ativo na construção da 
prática pedagógica específica dos cursos a distância encontra respaldo, 
por exemplo, nos trabalhos de Ferreira (2009) e Gonçalves (2009). Ambos 
constataram, nas práticas dos tutores observados, atitudes que transitam 
por modelos do “mundo tradicionalista” e do “mundo emergente 
transformador”, em que o tutor aos poucos ganha consciência do próprio 
fazer em relação ao contexto inserido. Por um lado, Torres (2007) sugere 
a uma concepção do tutor como aquele que auxilia os cursistas tanto em 
questões acadêmicas quanto em aspectos de natureza pessoal e subjetiva. 
Por outro lado, Oliveira (2008) conclui que a prática dos tutores está 
mais fundamentada em instruções e “conteudismos” do que em ações 
reflexivas. Significativamente, a análise da prática pedagógica de tutores 
presenciais conduzida por Soares (2012) indica um foco na formação de 
vínculos relevantes entre os sujeitos envolvidos no processo, resultando 
no sucesso da aprendizagem e do desenvolvimento pessoal e profissional 
dos estudantes. 
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Refletindo sobre a função da tutoria presencial na EaD, Almeida e 
Figueiredo (2010) sugerem que a função está, de muitas formas, definida, 
porém, a identidade do tutor ainda está em construção. No entanto, em 
uma análise da atuação dos tutores, Schlosser (2010) conclui que não 
deve existir um único modelo de tutoria, e propõe repensar modelos que 
atendam às especificidades locais e regionais. Assim, pode-se observar 
controvérsias nas abordagens não somente à tutoria, mas também à 
EaD e seus modelos de gestão. Enquanto Neder (2000) sugere que o 
tutor não é simplesmente um facilitador, animador e motivador, mas, 
sim, um profissional participante de todos os momentos de preparação 
e do desenvolvimento do curso, sendo corresponsável pela formação do 
aprendiz, Belloni (2008) considera que a EaD é uma “produção em massa, 
para o consumo em massa”, na qual o tutor tem pouca responsabilidade 
na formação do aluno, e enfatiza que a mediação decorre, principalmente, 
dos meios tecnológicos. 

Traçando um perfil do tutor vinculado à Universidade Aberta do Brasil 
(UAB), com foco em questões relativas à interatividade e à avaliação das 
práticas do tutor, Gomes (2010) conclui que a tutoria no serviço público 
se configura numa estratégia política para viabilizar cursos em larga escala 
para todo o país, “consolidando a mesma como uma carreira docente 
diferenciada”. (GOMES, 2010, p. 28). Em uma investigação do papel que o 
tutor desempenha nos cursos de formação continuada para os profissionais 
da educação da rede pública do Paraná,Bortolozzo, Barros e Moura (2009) 
reafirmam a importância da tutoria como uma forma de docência em sua 
opção pelo termo “professor-tutor”, justificando a escolha pelos papéis 
múltiplos de interação com os alunos, motivação, reflexão, propostas de 
atividades, articulação de teoria e prática, avaliação da aprendizagem e uso 
de recursos utilizados na modalidade. 

Essa posição é corroborada por Carvalho (2007), que defende o exercício 
da tutoria como fundamental nos processos de EaD, argumentando que é 
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ele o professor que atende diretamente o aluno, e criticando a falta de 
experiência ou formação especializada desse indivíduo. A necessidade de 
uma formação específica para a modalidade é defendida também por Silva 
(2005), que concebe a atuação do tutor como necessitando de mais do que 
capacidades técnicas e particulares, e sugere que essa atuação pode estar 
relacionada conscientemente com as percep  virtual de aprendizagem 
(AVA),a chegar a um argumento coeso)isa nei, em si, e o parecer - estdita. 
n University do Reino Unidoções acerca da modalidade, enfatizando a 
necessidade de um diálogo entre a instituição e a tutoria.

Em um estudo acerca de aspectos afetivos nos processos da EaD, 
Hackmann (2008) reflete sobre a vivência discente e docente enquanto 
papéis sociais que englobam os membros dos dois grupos, valorizando a 
interação entre os aspectos cognitivos, psicomotores e afetivos que, em 
várias situações, são colocados em segundo plano, em favorecimento 
à fragmentação do saber e à valorização da dimensão cognitiva. Em 
contraste, Machado (2009), Silva (2012) e Jesus (2011) convergem para 
uma perspectiva que enfatiza a necessidade de uma forte interação 
entre os tutores, alunos e instituição, em consonância com a visão de 
Gonçalves (2009) da docência a distância “como uma entidade coletiva 
exercida por uma equipe distribuída nas universidades e nos polos de 
apoio presenciais”. 

Analisando a natureza e a dinâmica das relações pedagógicas 
interpessoais que se desenvolvem entre alunos/alunos e alunos/professores 
em um curso de formação continuada de professores mediado através de 
um ambiente virtual de aprendizagem (AVA), Kucharski (2010) discute o 
impacto dessas relações na qualidade da experiência nestes cursos. Suas 
considerações finais são consistentes com os achados de Rocha (2008), 
que conclui que a formação para a autonomia é um processo dependente 
de diversos fatores, incluindo a necessidade de investir na formação dos 
docentes que possam fundamentar a prática pedagógica. 
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No entanto, Bosi (2007) e Nóvoa (2008) sugerem que o trabalho dos 
tutores tem se reduzido ao de “prestadores de serviços temporários”, 
com pagamentos através de bolsas e sem as devidas garantias legais e 
reconhecimentos institucionais. As condições de trabalho dos tutores, 
segundo Teixeira Júnior (2010), são claramente ruins e resultam do 
acúmulo da docência virtual e presencial, bem como da “dificuldade na 
organização de tempo e espaço para a execução da tutoria, da falta de 
diálogo entre equipe docente, da dificuldade de manter o ânimo dos 
alunos e da baixa remuneração”. Buscando examinar a tutoria quanto à 
formação inicial, trajetória acadêmica e profissional do tutor, o autor 
reconhece as dificuldades enfrentadas pelo profissional, concluindo que 
a melhoria em suas condições de trabalho é essencial ao fomento de 
uma educação de qualidade. Com relação às condições de trabalho do 
tutor e suas relações com o tempo e espaço de trabalho, Mill, Santiago e 
Viana (2008, p. 14) apontam para uma precarização no trabalho docente 
motivada pela sobrecarga de “atividades, quantidade de tempo pago para 
realizar tais atividades, elevado número de alunos ou tamanho das turmas, 
baixo valor da hora- aula” associada à falta de regulamentação das relações 
trabalhistas em ambientes virtuais. 

De fato, a legislação relativa à EaD parece estar se refinando de forma 
lenta e gradativa, deixando lacunas importantes que têm grande impacto 
nas práticas da modalidades. A Portaria  dos  20%, especificamente, 
parece ter se tornado um incentivo à educação online, enquanto que a 
mediação pedagógica permanece como um dos grandes desafios para 
as práticas da educação suportada pelas TIC. É preciso superar-se a 
concepção tecnicista que coloca os recursos como condição determinante 
nos processos de aprendizagem, considerando a mediação como uma 
abordagem dialógica, conforme a sugestão de Thiesen (2010). Passamos, 
assim, a uma discussão, na próxima sessão, acerca das relações entre a 
EaD, as tecnologias e a pedagogia. 
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EAD, TECNOLOGIA E PEDAGOGIA

Alguns trabalhos sobre as origens da EaD identificam suas raízes nas 
cartas escritas por São Paulo aos apóstolos, assinalando sua expansão inicial 
no período subsequente à invenção da imprensa no século XV, que trouxe 
a produção e a disseminação do conhecimento escrito e divulgado através 
do livro impresso, e, subsequentemente, a Revolução Industrial, originada 
na Inglaterra do século XVIII, que inaugurou a produção capitalista, 
instaurando novos processos que vieram a substituir as práticas e relações 
feudais. (ROCHA, 2008). Assim, os cursos por correspondência oferecidos 
na Europa do século XVIII são considerados como as primeiras formas de 
EaD (LANDIM,1997). Na realidade, cursos por correspondência tornaram-
se comuns no século XIX, em países como a Suécia, a Inglaterra, a Rússia, a 
Alemanha, os Estados Unidos e o Canadá, sendo utilizados para o treinamento 
vocacional e para a educação continuada. No entanto, um avanço mais 
significativo da EaD, ainda com esses propósitos, deu-se após a Primeira 
Guerra Mundial (1914-1918), com a expansão das telecomunicações. 

A popularização do rádio expandiu as fronteiras da EaD, que se adaptava 
ao novo contexto sociotécnico. Segundo Nunes (2008), a capacitação 
de recrutas norte-americanos durante a Segunda Guerra lançou mão, 
maciçamente, de novas metodologias possibilitadas pelas (então) novas 
tecnologias da comunicação.

Do início do século XX até a Segunda Guerra mundial, 
várias experiências foram adotadas, sendo possível melhor 
desenvolvimento das metodologias aplicadas ao ensino 
por correspondência. Depois, as metodologias foram 
fortemente influenciadas pela introdução de novos meios 
de comunicação de massa (NUNES, 2009, p. 3).

Antes disso, ainda em 1928, a British  Broadcasting  Corporation (BBC) 
oferecia cursos usando materiais impressos articulados a programas de rádio 
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direcionados a um público adulto. Entretanto, no período até cerca de 1951, 
os Correios desempenhavam um papel central na EaD. (ROCHA, 2008). 

Dessa forma, compreende-se que o desenvolvimento industrial, a 
expansão dos meios de transporte e a popularização das telecomunicações 
em nível mundial tiveram importantes implicações ao desenvolvimento da 
EaD. Lançando mão, inicialmente, de aulas por correspondência, a EaD 
foi, ao longo do tempo, incorporando novos meios e novas tecnologias. 
O rádio, os programas de treinamento desenvolvidos durante a Segunda 
Guerra Mundial e, a partir da década de 1960, a televisão, concorreram 
para o desenvolvimento e a disseminação da modalidade, que passou a 
integrar o cassete, o videocassete, o telefone e, finalmente, o computador 
em uma variedade de modelos de ensino baseados, predominantemente, 
em concepções variadas de autoaprendizagem.

O impulso à EaD dado em meados dos anos 1960 se relaciona, segundo 
Nunes (2008), a diversas ações no campo educacional que resultaram 
na criação de IES dedicadas à modalidade, começando pelo Reino 
Unido e se expandindo a outros países europeus e continentes. Dentre 
essas instituições, destacam-se a Open  University, no Reino Unido, a 
FernUniversitäit, na Alemanha, a Indira Gandhi NationalOpen University, 
na Índia e a Universidade Estatal a Distância, na Costa Rica.

No Brasil, o surgimento da EaD se deu, segundo Alves (2009), por volta 
do final do século XIX, quando se veiculavam anúncios em jornais no Rio 
de Janeiro, oferecendo cursos profissionalizantes por correspondência, 
ministrados por professores particulares. Um dos primeiros cursos 
oferecidos por correspondência, em 1904, foi anunciado em jornais do Rio 
de Janeiro. Entretanto, reconhece-se, como o marco inicial EaD,  a criação 
da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro por Roquete Pinto em 1923 (SOUZA; 
NUNES, 2003 apud ROCHA, 2008). A rádio promovia a educação por meio 
de cursos de português, francês, silvicultura, literatura francesa, esperanto, 
radiotelegrafia e telefonia. 
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A partir disso, a EaD via rádio foi ganhando destaque. Na década 
de 1950, o ensino por correspondência e o rádio floresciam no cenário 
brasileiro. Entretanto, após o golpe de 1964, a censura pôs fim à Rádio 
Educativa, criando, no ano seguinte, a TV Educativa e, em 1969, o Sistema 
Avançado de Tecnologias Educacionais, que visava o uso do rádio, televisão 
e outros meios pertinentes à educação. Essa etapa de desenvolvimento da 
EaD no país teve seu auge no ano de 1973, quando foi criado o  Instituto 
de Pesquisas Avançadas em Educação (IPAE), que colaborou efetivamente 
na formulação da Constituição de 1988 e na criação da Secretaria de EaD, 
mais tarde transferida para o Ministério da Educação e Cultura (MEC). 
Nessa mesma época, a Universidade de Brasília (UnB) começou a adotar 
métodos da EaD, sendo reconhecida como a primeira IES brasileira a 
explorar essa modalidade. 

Durante a década de 1970, a EaD apoiada pela televisão proporcionava 
um sistema nacional de tele-educação. Projetos como o Telecurso de 1° e 
2° graus (1978) e outras iniciativas de canais de televisão educativos foram 
desenvolvidos no território nacional. Alves (2009) ressalta que entre 1970 
e 1980, a história da EaD sugere uma mudança do paradigma adotado até 
então, iniciando-se a difusão de línguas estrangeiras por meio de vídeos 
cassete e, mais tarde, microcomputadores.

De fato, na década de 1990, a expansão da Internet abriu novos caminhos 
para a EaD, possibilitando a criação de propostas variadas no ambiente 
universitário. Os LMS (Learning Management Systems) e as plataformas de 
e-learning ou Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) começaram a 
ocupar um espaço importante. O Laboratório de Educação a Distância (LED) 
da Universidade Federal de Santa Catarina, por exemplo, iniciava a oferta 
de cursos de especialização e mestrado, com uma proposta denominada 
“presencial virtual”. Os primeiros cursos de graduação a distância no 
Brasil foram ofertados na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), a 
primeira universidade no Brasil que implantou efetivamente os cursos de 
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graduação a distância, a Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 
e a Universidade Federal do Pará (UFPA), que recebeu o primeiro parecer 
oficial de credenciamento em 1998 pelo MEC. (OLIVEIRA, 2008). 

Essa breve incursão pela história da EaD ilustra sua relação com a 
história da tecnologia. De fato, a história da modalidade é vista, por 
muitos autores, em termos de gerações determinadas diretamente pela 
classificação das tecnologias utilizadas. Maia e Mattar (2007, p. 21-22) 
identificam e descrevem quatro gerações: a primeira, textual, consistiu nos 
cursos por correspondência (1876 a 1970), baseados no texto impresso; a 
segunda, analógica, foi definida pelos meios de produção de massa, de novas 
mídias e das universidades abertas que introduziram as transmissões por 
televisão aberta, rádio, fitas de áudio e vídeo, com interação por telefone 
(1970 a 1990); a terceira correspondeu ao uso das tecnologias interativas, 
representados pelo banco de dados inteligentes e as tecnologias da Web 
2.0, uma versão da Web que fornece aos usuários maiores possibilidades 
de interação e colaboração. (O’REILLY, 2005).

Taylor (1999) diz que a Web 2.0 possibilita que os usuários sejam 
protagonistas ativos e criem uma “aprendizagem flexível”, fomentando 
uma quarta geração de EaD, a digital. Alguns autores admitem uma 
quinta geração, a EaD online (a partir de 1990), baseada em redes de 
computadores, recursos de conferências e multimídia. 

Essa determinação de gerações com base em classes de tecnologias 
é objeto de discussão entre os teóricos da área, pois há objeções ao 
determinismo tecnológico tácito à posição de destaque atribuída às 
tecnologias, em lugar de considerarem-se as questões relativas ao desenho 
pedagógico. Buscando identificar um meio-termo entre o determinismo 
tecnológico e a noção que é a pedagogia, somente, que determina os 
usos de artefatos tecnológicos, Anderson e Dron (2012) sugerem uma 
metáfora que entrelaça as duas posições como em uma dança, na qual “a 
tecnologia marca o ritmo e cria a música, enquanto a pedagogia define os 
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movimentos”. Assim, sugerem que as tecnologias disponíveis como suporte 
para os diferentes modelos de aprendizagem na EaD influenciam, mas 
não limitam, os tipos de modelos pedagógicos que serão desenvolvidos. 
Como exemplo, argumentam que os meios de comunicação bidirecionais 
colaboram para o desenvolvimento de uma pedagogia baseada no diálogo. 

Os autores afirmam que até a metade do século XX, as concepções 
pedagógicas cognitivas e behavioristas dominaram as práticas docentes e a 
pesquisa da aprendizagem. O foco no indivíduo e na necessidade de medir 
comportamentos respondidos a estímulos definem a teoria behaviorista, e os 
resultados de aprendizagem associados com treinamento foram, na realidade, 
usados em programas de treinamento militar, pois oferecem as possibilidades 
de medir e demonstrar a questão comportamental. Em contraste, os modelos 
cognitivos, que emergiram no final dos anos 1950, buscavam explicar a 
motivação, as atitudes e barreiras mentais, baseados na compreensão das 
funções e operações cerebrais, utilizando modelos do computador para 
descrever e testar a aprendizagem. Com o foco no comportamento para 
mudanças em conhecimento e capacidades possíveis de serem armazenadas 
e recuperadas na memória individual, os métodos de verificação experimental 
e aplicações da ciência do cérebro alcançaram popularidade no final do século 
XX. Segundo Dron e Anderson (2012), nos modelos Cognitivo-Behaviorista 
(CB) de aprendizagem, a presença cognitiva é o contexto e o meio pelos 
quais os alunos constroem e confirmam os conhecimentos, com processos de 
estímulo e reforço para a aquisição desses conhecimentos. 

Na geração CB da EaD, as concepções de aprendizagem tinham seu foco 
no processo individualizado, resultando em limitados níveis de liberdade 
para ao aluno, que se adequava à tecnologia de materiais impressos e de 
interação pelo correio, bem como aos meios de comunicação de massa. 
O contexto tecnológico se restringia a possibilitar a comunicação um-
para-um e um-para-todos. Esses modelos de comunicação subsidiaram 
a consolidação da EaD em um época na qual as tecnologias disponíveis 
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baseavam-se nos métodos de comunicação um-para-muitos. A 
comunicação muitos-para-muitos foi disponibilizada pela teleconferência, 
mas os seus custos e complexidade limitavam seu uso. Ainda hoje, segundo 
Garrison (2009 apud DRON; ANDERSON, 2012), o modelo CB é praticado 
em muitos contextos educacionais.

Dron e Anderson (2012) identificam uma segunda geração da EaD 
associada à tradição de pensamento construtivista inaugurada por Piaget. 
Para Kanuka e Anderson (1999 apud DRON; ANDERSON, 2012), a abordagem 
construtivista na educação a distância concebe o educador como um 
guia, um parceiro no processo de aprendizagem, tornando o “conteúdo” 
secundário, já que a aprendizagem é vista como pautada na experiência. 
As tecnologias associadas a essa geração da EaD são associadas à ideia 
da conferência (áudio, vídeo e Web), e permitem a implementação de 
modelos de comunicação muitos-para-muitos. Apesar de focar na interação 
humana, os limites na acessibilidade das tecnologias disponíveis produzem 
modelos de EaD relativamente caros, e que compartilham de problemas da 
educação presencial em termos de aulas centradas no professor.

A terceira geração da EaD, segundo Dron e Anderson (2012) está 
pautada no modelo de aprendizado proposto por Siemens e Downes (2007 
apud DRON; ANDERSON, 2012), o conectivismo. Esse modelo concebe a 
aprendizagem como um processo de construção de redes de informação, 
recursos e contatos, e tem como contexto tecnológico o mundo em rede da 
Web 2.0. A proposta pedagógica a ele associada é que o aluno desenvolva 
a capacidade de encontrar e aplicar conhecimento onde for necessário. O 
conectivismo identifica que as fronteiras são indiscriminadas e sobrepostas, 
que as convenções sociais são híbridas e a Web é a tecnologia mediadora 
do processo. Sua base é construtivista, mas o aprendiz conecta e constrói 
seu conhecimento em um contexto não apenas de redes e grupos externos, 
mas com base, também, em suas predileções. O professor não é o único 
responsável por definir e gerar conteúdo.
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A discussão de Dron e Anderson (2012) ilustra, claramente, que o papel 
do professor varia de acordo com a abordagem pedagógica implicada 
no modelo de EaD em questão, que não deixa de estar associado à 
disponibilidade de diferentes tecnologias, as quais oferecem possibilidades 
distintas em termos comunicacionais. Isso é consistente com a noção que a 
utilização das TIC como ferramentas pedagógicas, exige uma reorientação 
didática em termos metodológicos e didáticos, pois esta transforma a 
relação entre as capacidades cognitivas e as de ação, conforme sugere 
Kenski (2007, p. 46). 

No entanto, mesmo que o professor não mais se posicione como 
um detentor do monopólio do saber, mas, sim, como um parceiro, 
encaminhando e orientando o aluno diante das múltiplas possibilidades 
e formas de alcançar o conhecimento e de se relacionar com ele, esse 
professor é, invariavelmente, parte de um contexto bem maior do que 
a sua sala de aula, “real” ou “virtual”. A EaD, em particular, tem sido 
tradicionalmente associada à educação de grandes números de aprendizes, 
e, portanto, implica em estruturas institucionais de complexidade variável, 
mas, nas quais, a docência se distribui, conforme sugerido acima. Assim, 
torna-se essencial a relação entre a EaD, que tem demandas estruturais e 
processuais complexas criadas pelas economias de escala às quais precisa, 
em via de regra, se submeter, e concepções de “qualidade”, e a esse tema 
se dedica a seção seguinte.  

A EAD E A QUALIDADE

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO, 2001) propõe uma justificativa abrangente para o pensar sobre 
qualidade na Educação: 

a qualidade se transformou em um conceito dinâmico 
que deve se adaptar permanentemente a um mundo 
que experimenta profundas transformações sociais e 
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econômicas. É cada vez mais importante estimular a 
capacidade de previsão e de antecipação. Os antigos 
critérios de qualidade já não são suficientes. Apesar das 
diferenças de contexto, existem muitos elementos comuns 
na busca de uma educação de qualidade que deveria 
capacitar a todos, mulheres e homens, para participarem 
plenamente da vida comunitária e para serem também 
cidadãos do mundo. (UNESCO, 2001, p. 1).

Ainda de forma bastante geral, Gadotti (2001, p.1) sugere que “a 
qualidade na educação não pode ser boa se a qualidade do professor, 
do aluno, da comunidade é ruim. Não podemos separar a qualidade da 
educação da qualidade como um todo.” No entanto, as dificuldades em 
se definir “qualidade” são muitas, conforme Netto et al. (2010, p.19) 
concisamente apresentam:

Qualidade você sabe o que é; entretanto não sabe o que 
é. Não se descarte a contradição. Ainda assim, algumas 
coisas são melhores que outras, têm mais qualidade. 
Quando você tenta dizer o que a qualidade é, separada 
das coisas que a possuem, tudo se desvanece. Assim, 
não haveria nada para se dizer sobre ela. Se você não 
consegue dizer o que é qualidade, como vai saber o 
que é, ou como vai saber, pelo menos, se ela existe? 
Se ninguém sabe o que ela é, então para quaisquer 
fins práticos, ela não existe absolutamente. Em que 
se baseiam os graus dela? Por que as pessoas pagam 
fortunas por algumas coisas e atiram ao lixo outras? 
Obviamente, algumas coisas são melhores que outras. 
Mesmo assim, em que consiste esta melhoridade? 
Dessa maneira, você vai tecendo rodas mentais, sem 
encontrar o ponto de apoio em que findar a tração. 
Qualidade, qualidade, que é qualidade?

Originária do setor corporativo, a ideia de “controle de qualidade” se 
relaciona, em geral, a avaliações e comparações com padrões em contextos 



Língua e Linguagem na EaD: pesquisas possíveis (CLELP)

310

de competição mercadológica. A aplicação mais rigorosa de métodos de 
avaliação e controle de qualidade na Educação é recente e controversa 
(CHALMERS; JOHNSTON, 2012). Assim, no contexto da Educação, o termo 
“qualidade” admite uma variedade de sentidos, cada qual associado a um 
esquema diferente de critérios, indicadores e metodologias para avalia-los. 

“Qualidade” pode ser associada a “adequação”, “responsabilidade”, 
“eficiência”, “eficácia” e “excelência”: “pode-se enfatizar que a experiência 
educacional, para ser considerada de qualidade, requer-se que ela tenha 
utilidade ou valor para aqueles que nela tomam parte.” (JULIATTO, 2005, 
p. 57 apud NETTO et al., 2010, p. 18). “Excelência” também figura na 
concepção de Marchesi (2003), que associa “qualidade” também ao desejo 
de perfeição que não é alcançado plenamente. Sanyal e Martin (2006) 
identificam algumas definições de qualidade do produto – sem defeitos, 
satisfazendo a necessidade dos clientes, e do serviço – ajustando-se às 
especificações, oferecendo um valor a mais e, como o produto, satisfazendo 
a necessidade dos clientes. 

Para Millard (1983, apud JULIATTO, 2005), há quatro classes de 
“definições” de “qualidade”: (a) como indefinível, isto é, a qualidade 
da educação é uma “caixa preta”; (b) como consenso social, isto é, “a 
qualidade seria aquilo que é aceito como tal pelas pessoas que entendem 
do assunto”; (c) como ideal, ou seja, a instituição tenta implementar um 
certo modelo pré-existente; e (d) como definida por algum paradigma, 
dentro de um contexto e relacionado a objetivos. 

Por outro lado, Chalmers e Johnston (2012) capturam os sentidos 
do termo na educação em cinco classes: (a) excelência, isto é, qualidade 
como algo excepcional, único e elitista; (b) consistência, ou seja, qualidade 
como resultado perfeito, sem problemas; (c) adequação, isto é, qualidade 
como a concretização de metas pré-definidas; (d) valor do retorno de 
investimentos; e (d) transformação, isto é, qualidade como o aumento 
do empoderamento do estudante ou criação de novos conhecimentos. 
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Segundo as autoras, o ES é usualmente julgado em termos de adequação 
e/ou valor do retorno de investimentos, em particular, nos contextos de 
gestão de governos e de instituições privadas.

Segundo Sanyal e Martin (2006), a qualidade deve ser avaliada em 
nível institucional, podendo ser medida pelo cumprimento de critérios 
mínimos estabelecidos para os processos, insumos e resultados, tomando 
como base padrões. Os autores discutem a garantia da qualidade em 
termos de práticas variadas, incluindo: auditoria de qualidade, realizada 
por pessoas sem vínculo com o objeto de análise e levando em conta o 
contexto nacional, internacional, regional e institucional; autoavaliação, 
informes e revisão por pares. Os níveis avaliados são, também, diversos, 
e incluem sistema, instituição e programa, levando-se em conta as 
áreas acadêmicas, suas diretivas e rendimento, bem como os objetivos 
e prioridades dos envolvidos. Outro mecanismo é a acreditação, uma 
classe de métodos de garantia externa de qualidade mais usada no 
contexto internacional. Segundo as autoras, a acreditação resulta de 
um processo no qual uma entidade governamental ou privada (agência 
de acreditação) avalia a qualidade de uma IES em sua totalidade. Esse 
mecanismo assegura um nível de qualidade específico que depende da 
missão da instituição, dos objetivos de seus programas e das expectativas 
dos participantes envolvidos. 

Juliatto (2005 apud NETTO et al., 2010) defende a necessidade de 
indicadores que possibilitem monitorar e melhorar a qualidade no serviço 
educacional, sugerindo duas categorias de métodos: 

Métodos quantitativos têm sido usados no trato de 
matérias em que os dados já existem ou facilmente 
podem ser reunidos, como nos seguintes exemplos: teste 
de aptidão, registros estudantis, despesas registradas, 
coleções de biblioteca, dependências educativas, 
proporção de doutores no corpo docente e outros. 
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Os métodos qualitativos não enfatizam a objetividade 
no mesmo grau. Em vez disso, eles tentam capturar 
outras manifestações subjetivas da qualidade, mais 
infensas de serem traduzidas por medições numéricas, 
como a satisfação do estudante, o envolvimento pessoal 
do estudante e a interação do discente com o corpo 
docente. (JULIATTO, 2005, p. 75 apud GIRAFFA ET AL., 
2010, p. 23).

Kanwar e Koul (2006) justificam a necessidade de avaliação da EaD 
como consequência do próprio processo de democratização da educação, 
da demanda de programas e cursos que atendam às necessidades do 
mercado de trabalho, bem como das aspirações e do novo perfil do 
estudante da “Era da Informação” e da disseminação das TIC, propriamente 
ditas. Segundo os autores, no contexto global, a EaD tem se desenvolvido 
no sentido de avançar para além dos processos formais de qualidade, e 
no sentido de uma cultura de qualidade. Por outro lado, no Brasil estão 
em uso, como indicadores de qualidade, os exames nacionais em nível 
superior, que, segundo Torres (2010, p. 46), podem garantir a consolidação 
da EaD nas universidades:

No Brasil o ensino superior sofre avaliações constantes 
por meio de mecanismos regulares de verificação de 
qualidade. Tais mecanismos garantem as avaliações 
das condições operacionais das instituições, as 
características de titulação e regime de trabalho dos 
docentes, e também o status de aprendizagem dos alunos 
matriculados. A regulamentação desses processos 
está estabelecida na Lei 10.861/2004, que instaurou o 
Sistema Nacional de Avaliação do Ensino (SINAES).  O 
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) 
é o instrumento específico para avaliar o desempenho 
dos alunos. Tal instrumento é aplicado indistintamente 
em alunos de cursos presenciais e em alunos de cursos 
a distância equivalentes. Como todos fazem a mesma 



Língua e Linguagem na EaD: pesquisas possíveis (CLELP)

313

prova, nas mesmas datas, locais, horários e demais 
condições, é possível comparar os desempenhos 
alcançados pelos alunos das duas modalidades. 
(tradução da autora) 

Tomada como referência mundial em EaD, a Open  University, na 
Inglaterra, figura em quase a toda a literatura relativa a qualidade. Uma 
de suas características fundantes é a não-exigência de qualificações e 
exames admissionais. Entretanto, conforme Netto et al. (2010) explicam, 
segundo a Agência de Garantia de Qualidade para a Educação Superior 
(QAAHE), instituição responsável pela qualidade no ES no Reino Unido, 
a Open é “excelente” em todos os indicadores utilizados nas auditorias, 
incluindo projeto pedagógico, capacitação dos docentes, proporção 
alunos/docente, material didático e avaliação. A Universidade iniciou 
suas atividades em 1969, e teve uma significativa expansão ao longo dos 
anos, estabelecendo uma estrutura de suporte a processos que incluem 
dispositivos para controle de qualidade em área de atividade. Por exemplo, 
o desenvolvimento de cursos é feito em equipes multidisciplinares que 
incluem assessores externos especializados, os quais contribuem desde a 
elaboração do projeto pedagógico até a definição do perfil indicado para os 
tutores (docentes associados). Esses passam por processos de capacitação 
inicial e continuada para atuarem com grupos de 20 alunos, em média, 
o que é considerado um diferencial significativo da instituição. O índice 
de satisfação dos alunos é alto, e a universidade mantém grande respeito, 
credibilidade e confiança de alunos, governo e da sociedade em geral, em 
parte porque já estabeleceu, ao longo de mais de 40 anos, sua reputação 
com base na atuação e no desempenho profissional dos próprios egressos, 
e, em parte, porque é avaliada em auditorias que seguem os mesmos 
padrões das outras universidades do Reino Unido. 

No Brasil, os programas de EaD são regulamentados, avaliados e  
supervisionados pelo MEC, que é responsável pelo credenciamento de 
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cursos. Isso exige um processo no qual a instituição precisa evidenciar 
que sua proposta de curso é consistente com os Referenciais  de 
Qualidade. O documento é flexível com relação ao desenho didático e 
às combinações de linguagens e recursos educacionais e tecnológicos 
utilizados em um curso, mas determina que é necessário contemplar-se 
as dimensões técnico-científica e política. A Portaria Normativa n. 2 de 
2007 complementa os Referenciais em seu art. 1°, parágrafo segundo, 
que especifica os documentos necessários e comprobatórios da existência 
física e tecnológica e de recursos humanos necessários, consistentes com 
o Decreto n. 5.622/05 e os Referenciais.

Ainda que não defina um modelo único de EaD, os Referenciais 
especificam elementos obrigatórios a serem oferecidos por todos os cursos 
propostos, referindo-se à organização didático-pedagógica, ao corpo 
docente e de tutores, além de mencionar as instalações físicas a serem 
disponibilizadas e utilizadas pelos alunos na universidade e em seus polos 
de apoio presencial. Os projetos político-pedagógicos dos cursos devem 
apresentar com clareza as opções do currículo, a concepção de educação, 
os sistemas de comunicação, o material didático, a avaliação, a composição 
da equipe multidisciplinar, a infraestrutura de apoio, a gestão acadêmico-
administrativa, a sustentabilidade financeira, bem como o perfil do aluno 
que pretende formar. De modo a atender às exigências dos Referenciais, a 
ancoragem do sistema de comunicação fundamentado em TIC deve permitir 
ao aluno resolver com rapidez as questões apresentadas pelos materiais 
didáticos e seus conteúdos, possibilitando sua articulação com os docentes, 
tutores, colegas, coordenadores e responsáveis pelo sistema acadêmico e 
administrativo. Em outras palavras, conforme o documento, a metodologia 
deve estar apoiada em algum meio tecnológico que permita a interação. 

Em relação ao corpo docente que integra o credenciamento das 
instituições atuantes nessa modalidade, deve ser apresentado um quadro 
de qualificação dos docentes responsáveis pela coordenação do curso, pela 
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coordenação de cada disciplina, pela coordenação do sistema de tutoria 
e outras atividades relativas ao desenvolvimento do curso. Entretanto, 
relativamente pouco é dito com relação ao tutor. Assim, permanece 
uma lacuna importante, que, segundo Lemgruber (2008) permite que 
instituições não idôneas desvirtuem as intenções do documento através 
da adoção de estratégias de aumento da lucratividade sem quaisquer 
preocupações com a qualidade e a “identidade” do tutor. 

 O TUTOR E A TUTORIA: A TEORIA E A PRÁTICA

Assim como aquele que está em contato direto com o aprendiz na 
EaD, o tutor emerge como figura fundamental, conforme sugerido nos 
próprios Referenciais:

O corpo de tutores desempenha papel de fundamental 
importância no processo educacional de cursos 
superiores a distância e compõem quadro diferenciado, 
no interior das instituições. O tutor deve ser 
compreendido como um dos sujeitos que participa 
ativamente da prática pedagógica. Suas atividades 
desenvolvidas a distância e/ou presencialmente devem 
contribuir para o desenvolvimento dos processos de 
ensino e de aprendizagem e para o acompanhamento 
e avaliação do projeto pedagógico. (BRASIL, 2007, p. 21)

Segundo Schlosser (2012), o tutor surgiu na academia do final do século 
XV nas universidades inglesas de Cambridge e Oxford. Sua função era 
prestar uma assessoria acadêmica e pastoral a grupos de alunos, de maneira 
individualizada e sob a coordenação de um docente. Diante da eficácia 
desse modelo de apoio à aprendizagem, no século XIX, as universidades 
formalizaram a tutoria em seus quadros docentes. Assumindo a função de 
orientador e acompanhador dos trabalhos acadêmicos, o sentido da tutoria 
foi sendo incorporado na EaD e é, atualmente, central na modalidade. 
Assim, a noção do tutor como um indivíduo que oferecia apoio a uma 
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minoria, a elite, no caso das universidades inglesas, foi integrada em um 
modelo de educação criado, essencialmente, para as massas. 

A configuração da tutoria implementada em 1969 pela Open 
University serviu de modelo, segundo Preti (2003), para outras 
universidades, incluindo a Universidades Nacional a Distância, a UNED, 
na Espanha (criada em 1972) e a Universidade da África do Sul (criada 
em 1973). Em todas essas instituições, o tutor é, de fato, um elemento 
fundamental nas soluções do problema logístico criado pelo objetivo de 
se distribuir oportunidades de aprendizagem a números significativos 
de estudantes e, assim, democratizar o acesso ao conhecimento. 
As funções do tutor consistiam em esclarecer dúvidas, verificar as 
atividades realizadas pelos alunos, motiva-lo, realizar trabalhos práticos 
para facilitar a compreensão da teoria e conduzir a avaliação formativa 
continuada. As orientações dos Referenciais com relação às funções da 
tutoria são consistentes com esse modelo:

A tutoria a distância media o processo pedagógico 
junto aos estudantes, sendo sua principal atribuição o 
esclarecimento de dúvidas e a promoção de espaços 
de construção coletiva de conhecimento, participar do 
processo avaliativo de ensino-aprendizagem junto com 
os docentes e selecionar material de apoio. (BRASIL, 
2007, p. 21) 

O papel do tutor-docente pode ser visto, portanto, como um de 
mediação: por um lado, o tutor acompanha e apoia o aluno; por outro, 
dependendo da estrutura de EaD em questão, o tutor também participa 
do processo de design e desenvolvimento de módulos ou cursos. Segundo 
Masetto (2000), a mediação pedagógica é a atitude e o comportamento do 
docente que se coloca como um facilitador, um motivador da aprendizagem, 
de maneira ativa, colaborando para que o estudante alcance seus objetivos. 
O trabalho de Oliveira, Dias e Ferreira (2004), que discute cinco cursos de 
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formação de professores oferecidos por diferentes IES brasileiras, com base 
em seus projetos político-pedagógicos, ilustra a importância da mediação 
conduzida pelo tutor no cotidiano da EaD. 

Em contraste com o modelo de tutoria da Open University, as práticas no 
Brasil adotam a categorização da tutoria na EaD em duas classes, a tutoria a 
distância e a tutoria presencial. Essa última atende os estudantes nos polos 
regionais em horários pré-estabelecidos. As funções atribuídas a tutores 
presenciais e a distância, segundo os Referenciais, são intercambiáveis, e 
cabe às instituições desenvolverem planos de capacitação de seu corpo de 
tutores. Ainda segundo o documento, o tutor presencial deve conhecer o 
projeto pedagógico, o material didático e o conteúdo específico, auxiliando 
os estudantes no desenvolvimento de atividades individuais e em grupo. 
Ao tutor a distância, os Referenciais atribuem também a função de 
esclarecimento de dúvidas e a promoção de espaços de construção coletiva 
de conhecimento, além da seleção de materiais de apoio e sustentação 
teórica aos conteúdos, como participar dos processos avaliativos.

Segundo Netto et al. (2010), o uso de tecnologias da comunicação 
requer que professores e alunos sejam capazes de se perceber como parte 
de uma comunidade virtual de aprendizagem colaborativa, e desempenhar 
novos papéis. Para isso, o docente precisa de competência técnica para o 
uso de computadores, metodologias adequadas, organização, disciplina, 
disponibilidade e flexibilidade, dentre outros aspectos, que contribuam 
para a interatividade do processo.Nessa perspectiva, a mediação do tutor 
no AVA dever buscar propor desafios para os alunos descobrirem mais, 
de modo que o tutor precisa problematizar situações, instigar, ir além de 
simplesmente tirar dúvidas. Para tanto, o tutor deve possuir um amplo 
conhecimento do conteúdo e dos recursos virtuais, mediando as interações 
e resolvendo os conflitos que surgirem. 

Os autores ressaltam que o tutor atua também como um fomentador 
social, facilitando e dando espaço a aspectos pessoais e sociais no AVA.No 
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entanto, argumentam que a maioria dos docentes atuantes como tutores 
não recebem uma formação específica com recursos tecnológicos, para 
começar, e, portanto, têm pouca ou nenhuma intimidade com ambientes 
virtuais e suas funcionalidades. Assim, enquanto o MEC concebe o tutor 
como um docente que media o desenvolvimento do curso, um sujeito 
que participa ativamente da prática pedagógica e contribui virtual ou 
presencialmente na aprendizagem e sua avaliação, a formação deste 
indivíduo não parece dar o suporte necessário à sua função. 

É preciso, também, refletir sobre as condições de trabalho da tutoria, 
conforme já sugerido. Como base legal, o artigo 67 da LDBEN enfatiza que 
os sistemas de ensino irão promover a valorização dos profissionais da 
educação e define os seguintes aspectos: 

I – ingresso exclusivamente por concurso público de 
provas e títulos;

II – aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive 
com licenciamento periódico renumerado para esse 
fim;

III – piso salarial profissional;

IV – progressão funcional baseada na titulação ou 
habilitação, e na avaliação de desempenho;

V – período reservado a estudos, planejamento e 
avaliação, incluído na carga horária de trabalho;

VI - condições adequadas de trabalho.

No que diz respeito à tutoria em EaD, no entanto, ao utilizar os termos 
“tutor” e “docente” como categorias separadas, os próprios Referenciais 
parecem contribuir para a ambivalência da figura do tutor e seu papel 
como professor. Entretanto, conforme sugere Lemgruber (2008), o tutor 
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é um professor, já que sua “mediação é uma função docente, tanto na 
tutoria específica de uma disciplina, quanto na tutoria, em geral presencial, 
como um orientador de estudo.” Assim, enquanto a tutoria é concebida 
como imprescindível à EaD, permanecem muitas lacunas no tocante às 
suas condições de atuação. 

Um aspecto crucial e bastante problemático nessa atuação é tratado 
de forma ambígua nos Referenciais  (BRASIL, 2007, p. 22): “O quadro de 
tutores previstos para o processo de mediação pedagógica deve especificar 
a relação do número de alunos/tutor, capaz de permitir interação no 
processo de aprendizagem”. Assim, uma ampla gama de práticas diferentes 
pode ser observada no país. Com base no levantamento apresentado no 
Anuário  Brasileiro  Estatístico  de  Educação Aberta  e  a Distância de 2008 
(ABRAED, 2008), Lemgruber (2008) identifica uma média de mais de 160 
alunos para cada tutor na Região Sul, de 77,9 na Região Centro-Oeste, 
de 32,3 na Região Sudeste, de 31,8 na Região Norte e a menor taxa de 
24,7 na Região Nordeste. Ainda que as médias gerais não favoreçam os 
atendimentos individualizados e o acompanhamento sistemático e próximo 
do aluno, nos surpreendemos mais, quando nos deparamos com a média 
de 600 alunos por tutor na tutoria virtual em uma única universidade. Essa 
média é o padrão em algumas IES, incluindo aquela tomada como campo 
nesta pesquisa. Lemgruber (2009), entretanto, considera como proporção 
“adequada” um máximo de 30 alunos por tutor. Nessa perspectiva, a 
situação é bastante problemática. 

Um outro aspecto também problemático relacionado às tarefas 
atribuídas ao tutor e que constitui, para alguns, um questionamento 
e crítica feitos à EaD como um todo, converge em torno do termo 
“autonomia”. Não obstante a variedade de sentidos possíveis para o termo, 
a predeterminação, na EaD, de vários aspectos considerados centrais ao 
trabalho docente pode ser considerada como em direta oposição à ideia da 
“autonomia docente”, em particular, naquilo que diz respeito à liberdade 
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para se tomar decisões.  Trata-se de uma forma de liberdade que é central 
noção à concepção freiriana da educação como um processo continuado:

Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Por 
outro lado, ninguém amadurece de repente, aos 25 
anos. A gente vai amadurecendo todo dia, ou não. A 
autonomia, enquanto amadurecimento todo dia, ou não 
A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si é 
processo, é vir a ser. Não ocorre em data marcada. É neste 
sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar 
centrada em experiências estimuladoras da decisão e da 
responsabilidade, vale dizer, em experiências respeitosas 
da liberdade. (FREIRE,1996, p.67)

Nesta perspectiva de Perrenoud (1996), cada profissional aprende por 
si próprio, por caminhos, em geral, incertos e complexos, o que implica na 
reflexão sobre a formação mais competente que a profissionalização docente 
requer, nas quais as ideias compartilhadas e as interações são fundamentais. 

A formação docente na contemporaneidade exige uma reflexão sobre 
um “novo pensar” dos docentes, de forma ativa, crítica e investigadora, 
bem como a revisão dos materiais, práticas e projetos pedagógicos. 

Com um leque de possibilidades de escolha, o docente precisa buscar 
e trocar experiências, de modo a construir referenciais que orientem 
suas escolhas, para atingir seus objetivos pedagógicos no contexto de 
sua prática educativa dinâmica e contínua, observando as respostas 
tecnológicas e as práticas educativas que surgirão no decorrer do processo 
de ensino-aprendizagem. 

A esse processo de educação, a práxis, compreendida como a busca da 
coerência entre pensamento e ação, é uma realidade que infelizmente nem 
sempre ocorre. Freire (2002, p. 149) diz: “[...] estamos defendendo a práxis, a 
teoria do fazer, não estamos propondo nenhuma dicotomia de que resultasse 
que este fazer se dividisse em uma etapa de reflexão e outra, distante, de 
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ação. Ação e reflexão e ação se dão simultaneamente”, ampliando a reflexão, 
a troca de informações, a comunicação e as relações dialógicas.

Benedito et al (1995) apontam para uma urgência de repensar sobre 
o trabalho docente, que na graduação e pós-graduação tem sido visto 
com reducionismo, identificado apenas no contexto da sala de aula, 
mas  na verdade, o estudo e a pesquisa, a docência, sua organização 
e aperfeiçoamento, além das inovações pedagógicas e comunicacionais 
constituem esse trabalho. Do mesmo modo, Ferreira (2009) diz que 
a tutoria assume papel importante no processo educacional, sendo o 
tutor, a ponte de ligação entre os sistemas de aprendizagem, e que, 
ao se descobrir o perfil deste educador, é preciso que se busque sua 
própria identidade, como um profissional de “educação multidisciplinar, 
comprometido pedagogicamente com o conhecimento, construção 
e reconstrução humanas dentro de um ambiente educativo não 
convencional – mediado por novas tecnologias e linguagens digitais” 
(FERREIRA, 2009, p. 159).

Através de uma visão freireana da Educação e de seus processos, 
buscamos, dentre outros objetivos, apresentar as principais concepções e 
questionamentos identificados na literatura pertinente.
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RESUMO
A arte imita a vida ou a vida mimetiza a arte? O que sabemos é que, sem 
a arte (imaginação, efabulação, criação, invenção), o homem sucumbiria 
à concretude da existência. E, nesse contexto, situamos nossa discussão 
sobre o papel da literatura na formação do indivíduo. Nas últimas 
décadas, apesar dos avanços e descobertas epistemológicas no seio das 
academias, em especial, dos Cursos de Letras, deparamo-nos, ainda, 
com um ensino de literatura deficiente em muitas das escolas brasileiras. 
São poucas as instituições que acreditam, dadas as exigências de uma 
modernidade calcada na racionalidade, no poder transformador do 
código poético. Eis o que nos leva, aqui, a discorrer a respeito do status da 
literatura infanto-juvenil na promoção da subjetividade e da autonomia 
dos indivíduos. Para tanto, em termos metodológicos, empreendemos 
uma pesquisa de cunho bibliográfico, articulando teorias pertencentes 
a campos distintos do conhecimento. Assim, privilegiamos os trabalhos 
de CANDIDO (2011), COSSON (2014) e CORSO & CORSO (2006). Destarte, 
conseguimos concatenar pensamentos advindos da Teoria Literária, da 
Educação e da Psicanálise, numa lógica discursiva em que os conceitos se 
desterritorializaram em favor da sustentação de outras verdades. Quando 
necessário, apropriamo-nos de teóricos afins, sempre a preservar o diálogo 
convergente e a complentaridade das reflexões. Da investigação, duas 
reflexões se destacaram: (a) a Literatura, enquanto produto da linguagem, 
não se dissocia da experiência humana e (b), na condição de categoria e/
ou gênero, a literatura infanto-juvenil comporta uma tessitura semiótica 
que favorece o pacto ficcional entre o leitor e a obra.
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ABSTRACT
Does art imitate life or does life mimic art? What we do know is 
that, without art (imagination, epilation, creation, invention), man 
would succumb to the concreteness of existence. And in this context, 
we place our discussion on the role of literature in the formation 
of the individual. In the last decades, in spite of the advances and 
epistemological discoveries within the academies, in particular, of 
the Literature Courses, we are also faced with a teaching of literature 
deficient in many of the Brazilian schools. There are few institutions that 
believe, given the demands of a modernity based on rationality, on the 
transformative power of the poetic code. This is what leads us here to 
discuss the status of children’s literature in the promotion of subjectivity 
and the autonomy of individuals. To do so, in methodological terms, we 
undertake a bibliographic research, articulating theories belonging to 
fields other than knowledge. Thus, we privilege the works of CANDIDO 
(2011), COSSON (2014) and CORSO & CORSO (2006). From this, we were 
able to concatenate thoughts derived from Literary Theory, Education 
and Psychoanalysis, in a discursive logic in which the concepts were 
deterritorialized in favor of the support of other truths. When necessary, 
we take advantage of similar theorists, always preserving the convergent 
dialogue and the complicity of the reflections. From the research, two 
reflections stand out: (a) Literature, as a product of language, does 
not dissociate itself from human experience; and (b) in the condition 
of category and / or gender, children’s literature comprises a semiotic 
texture that favors the fictional pact between the reader and the work.
KEYWORDS
Literature; Language; Reader.
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1. PRELIMINARES

Atravessado pelo desamparo, numa busca incessante pelo 
reconhecimento, desejoso de um Outro que lhe oferte a pacificação de suas 
angústias, o homem encontra-se, desde sempre, marcado pelas relações 
com o mundo e com os seres que o cercam. É pelo olhar estrangeiro, 
pela palavra (des)conhecida que somos arremessados ao campo da 
linguagem, onde angariamos as ilusões necessárias à “fabricação” de nossa 
subjetividade, nunca plenamente acabada, porquanto esteja, debalde, à 
mercê de antigas e novas estorietas. Forjamo-nos a partir do discurso alheio, 
das narrativas que nos são contadas (ou endereçadas) e/ou dos mitos que 
recobrem a nossa genealogia, ao mesmo tempo ignota e familiar. Sem tal 
experiência, fracassamos como sujeitos. Ingressar nos híbridos territórios 
da Cultura implica, antes de tudo, diferenciar-se, deixando-se trespassar 
por aquilo que vem de longe, de fora, mas que, por isso mesmo, ressoa 
em nós como algo vívido e significativo. A individuação, no sentido de 
integração dos elementos do eu e do mundo, demanda a apropriação do 
diferente ou, em outros termos, só erigimos uma narrativa própria quando 
somos confrontados com as experiências de outrem.

Quiçá, nessa perspectiva, a literatura se coloque como instrumento 
privilegiado na formação de sujeitos leitores, ao possibilitar um repertório 
de representações que os homens fazem de si mesmos e de suas incursões 
no corpo social, de modo a mimetizar, através do significante, tanto a 
evolução histórica dos grupos e indivíduos, quanto os conflitos éticos que 
(des)estruturam, ao longo das eras, as pilastras do processo civilizatório. 
Daí o caráter humanizador do texto literário, hábil em conduzir-nos à 
reflexão, à efabulação, ao confronto com eventos que, marcados pela 
contiguidade com o real, desnudam nossa singularidade, inserindo-nos, 
pelas vias da imaginação, em realidades inóspitas e sedutoras, pacatas 
e sôfregas, fantásticas e verídicas, simples e complexas. Ao encará-las, 
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(re)inventando-as ao labor da apreciação crítica e da interpretação, 
conseguimos compreender, com maior acuidade, a atuação humana frente 
às vicissitudes do tempo e ante as contradições do meio. Com efeito, 
alçamos ao lugar de resistência, de luta e de autonomia, tão difíceis de 
serem conquistados e tão indispensáveis à sobrevivência. O fenômeno 
literário orienta-nos, assim, rumo a um saber, individual e compartilhado, 
cuja essência é a especularização daquilo que nos habita e nos faz agentes 
de transformação.

Embora não se questione a importância da literatura na formação 
leitora, sua presença em nossas escolas, na condição que a esta lhe 
cabe – de produto cultural que se articula com a língua, na promoção da 
cidadania –, ainda é tímida e, portanto, inócua perante um mal-estar que 
fragiliza e, por vezes, impede o diálogo entre sujeito e arte, entre homem 
e cultura, entre criação e realidade. Que a literatura está em perigo, isso 
já não causa espanto, nem assombros. Há muito, o ensino de literatura 
se cristalizou na transmissão de dados historiográficos ou, simplesmente, 
como objeto para análise de aspectos gramaticais, o que lhe consagrou uma 
dubiedade bastante corrosiva: ora assume o posto de exemplar linguístico, 
revelador de um padrão de fala e escrita, ora ostenta o lugar de objeto 
inacessível, em virtude de suas particularidades estéticas e estilísticas. 
Ambas as concepções, de ordem assaz reducionista, compõem o rol de 
estigmatizações que distorcem a natureza, o funcionamento, a circulação 
e a recepção do texto artístico. Ao incorporá-las à pratica pedagógica, os 
professores estão, de maneira brutal, negligenciando uma das atribuições 
mais expressivas da literatura, qual seja, sua função  social. Oportunizar 
ao sujeito um vínculo solidário com o artefato literário constitui um ato 
político (na melhor acepção do termo), à proporção em que a obra impinge 
uma expansão do mundo subjetivo do leitor, favorecendo-lhe, dentro de 
suas fronteiras sócio-cognitivas, a arquitetura de sinapses entre o conteúdo 
ficcional e a e vivência cotidiana.
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Ler-se, pois, sob o véu da experiência. E, em se tratando de literatura, 
a experiência se reveste, amiúde, de pathos, em suas mais diversas 
formas de manifestação – das relações amorosas à busca de identidade, 
das perdas necessárias às grandes tragédias perpetradas pelo homo 
sapiens, dos vícios às virtudes, da fúria ao refúgio, tudo se imiscuindo 
na potencialidade do signo, nas artimanhas da escrita, nos equívocos da 
voz. Parece-nos pertinente afirmar, aqui, que tal conjectura estética nos 
direciona aos meandros da literatura infanto-juvenil, cujos códigos e 
substrato linguageiro remetem à profusão simbólica, na qual a existência 
se esquadrinha e se multiplica, numa diagramação rarefeita que desperta 
o humano. Possivelmente, a liquefação dos tempos, onde o fantasiar perde 
seu lugar para a tecnologia, explique a aridez que se impregna no trabalho 
com a literatura, convertendo-o, não raras vezes, numa prática mecânica e 
automatizada. Os contos de fadas, as fábulas, os romances de aventura e 
todo um vasto leque de gêneros que se voltam para o universo da criança 
e do adolescente (e por que não dizer também dos adultos, posto que 
jamais abandonamos, por completo, as nossas raízes primevas) vociferam 
a universalidade das paixões, pondo em cena conflitos atemporais, que 
nos chamam a atenção exatamente porque albergam fatos que, porquanto 
situados na exterioridade, conseguem atingir os recônditos da alma. 

Eis, portanto, algumas razões que nos levam à nossa proposta de 
trabalho: discutir, por intermédio de uma revisão bibliográfica, o papel 
da literatura infanto-juvenil na formação de sujeitos leitores. Partimos da 
hipótese de que os textos pertencentes a essa categoria, ao incorporar o 
elemento humano, reelaborando-o sob o prisma do simbólico, favorece 
o pacto ficcional necessário ao diálogo entre leitor e obra. Serviram de 
respaldo às reflexões, aqui delineadas, os trabalhos de CANDIDO (2011), 
em suas teorizações acerca da literatura como um bem cultural, de 
COSSON (2014), nos seus estudos sobre o letramento literário, e de CORSO 
& CORSO (2010), quando se inclinam para os processos de subjetivação 
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em correspondência com a experiência estético-literária. Percorremos, 
ademais, outras fontes complementares, articulando-as em favor de nossa 
linha de raciocínio. 

2. A LINGUAGEM, A LITERATURA E O MUNDO

Em um mundo regido pelos imperativos do eu, a comunicação entre 
os sujeitos assume, na atualidade, configurações cada vez mais plásticas 
e dinâmicas. É preciso destacar que, com o advento da internet, fomos 
impulsionados a estabelecer outros tipos de enlaçamento social, doravante 
mediados por novos suportes e novos textos, que põem em xeque velhas 
concepções sobre o ato de ler e sua vinculação com a formação cidadã. A 
bem da verdade, com certas ressalvas, a presença face a face já não é tão 
necessária para que uma conversa se desenvolva a contento. A palavra, 
antes reclusa a superfície do papel ou emoldurada pelo corpo, percorre, 
com o amparo da tecnologia, o vasto território da cibercultura, (re)
conectando a tradição, (re)atualizando o sentido, deslocando sujeitos e 
significações. Se essas “forças linguageiras” influem nas relações humanas, 
de modo a torná-las signos de um mundo globalizado, o que dizer da 
literatura, cujo meio de manifestação se dava, num passado próximo, tão 
somente, por meio da leitura de livros físicos? Com a facilidade de acesso 
a obras contemporâneas, hospedadas em sítios e páginas virtuais, temos a 
sensação de que, continuamente, as obras clássicas estão desaparecendo, 
se não por completo, ao menos em sua forma física. 

O receio de que tal conjectura possa, talvez, transformar-se em 
realidade tem preocupado, sobremaneira, as nossas instituições, com 
destaque especial para a família e a escola. A esta, desde os seus primórdios, 
reservou-se o dever de manter vívido o interesse dos alunos pelo cânone, 
pela cultura consagrada, legada por aqueles que, ao longo da história, 
foram considerados legítimos a habitar as salas de aula. Na eventual 
cobrança externa (oriunda de uma globalização que exige do homem a 
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incorporação de informações rápidas e precisas) e interna (decorrente de 
espaços educacionais que apregoam, sem a devida reflexão, a necessidade 
de adaptação aos modelos tecnológicos), o professor de literatura fica 
desnorteado, ora desprezando as obras clássicas, ao enxergá-las como 
instrumentos obsoletos, em virtude da “antiguidade” de seus autores, ora 
valendo-se de textos do cotidiano, numa busca incessante por associar a 
arte literária à vida real do discente, desconsiderando, amiúde, o caráter 
simbólico que sustenta as narrativas poéticas.

Destarte, alguns questionamentos reclamam uma resposta. Que tipo 
de aluno a escola tem formado? Os alunos conseguem compreender 
a significância da literatura na sua formação humana e social? Quais as 
possíveis razões que levam o professor a se posicionar como um mero 
conhecedor e articulador de gêneros discursivos, indiferente à literatura 
bem como a suas implicações? São estas algumas questões que perpassam 
a cabeça de muitos educadores, da área das Letras, que se veem fragilizados 
ante o desafio de ensinar literatura e, por conseguinte, formar sujeitos 
leitores, proficientes em “desvendar” as artimanhas do simbólico.

Primeiramente, para tentarmos atribuir algum respaldo a essas 
perguntas, devemos entender que a literatura é, em sentido amplo, um 
direito, do qual nenhum ser humano pode e deve ser privado, conforme 
nos explica Antonio Candido, em seu texto O direito à literatura:

Ora, se ninguém pode passar vinte e quatro horas sem 
mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura 
concebida no sentido amplo a que me referi parece 
corresponder a uma necessidade universal, que precisa 
ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito 
(CANDIDO, 2011, p.177).

Como direito, devemos entender aquilo que possibilita o convívio 
coletivo, do qual o indivíduo não pode ser privado e sem o qual ele 
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não poderá viver com dignidade. O direito, portanto, é imprescindível 
para a própria condição humana e, por isso, sua efetivação implica o 
usufruto de prerrogativas básicas, da ordem do bem-estar e da própria 
sobrevivência. Nesse sentido, concebida desta forma, a literatura não 
é um elemento acessório às aulas de Língua Portuguesa; muito pelo 
contrário, é dever da escola garantir ao aluno o total acesso a ela, sem 
restrições de ordem nenhuma, sob o risco de negar-lhe as condições 
para o pleno gozo da cidadania. 

Além disso, Candido (2011) aponta dois argumentos que merecem 
atenção, quando discutimos o papel da literatura na formação do 
indivíduo. O primeiro enfatiza que toda e qualquer pessoa está apta a 
adentrar no mundo literário, posto que a experiência artística é, antes de 
tudo, um acontecimento de linguagem. O segundo argumento, não menos 
importante, nos diz que a literatura deve ser entendida em seu sentido 
amplo, tal como o teórico expõe em seu trabalho, não podendo, pois, 
ser reduzida a um dado gênero ou autor. Evidentemente, não estamos 
sugerindo, aqui, que todos os artefatos literários detêm as mesmas 
propriedades, sejam semiológicas e/ou semióticas. O que Candido (2011) 
bem pontua é o caráter multifacetado da literatura, sua capacidade de se 
apresentar em diversos níveis, de circular em diversos lugares e épocas, 
distantes ou próximas. 

Como elucidar a natureza heteróclita da literatura? Talvez seja 
impossível apreender, em totalidade, o seu funcionamento, na medida em 
que se constitui como produto da linguagem. É através delas (linguagem e 
literatura) que o sujeito e o mundo se constituem. Segundo Cosson, “todos 
nós exercitamos a linguagem de muitos e variados modos em toda a nossa 
vida, de tal modo que o nosso mundo é aquilo que ela nos permite dizer, 
isto é, a matéria constitutiva do mundo é, antes de mais nada, a linguagem 
que o expressa” (COSSON, 2014, p.15). Se a linguagem inventa/fabrica o 
homem, ela, por sua vez, procede da interlocução que coloca os homens 
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em confronto. Todo ato de linguagem consiste, em termos pragmáticos, 
numa ação criadora, capaz de libertar o homem da objetividade alienante, 
lançando-o à efabulação (processo que desestabiliza a Cultura).

Dessa forma, o mundo, em seus significantes, erige-se no e pelo diálogo, 
do qual emanam as ciências e as artes. Aquelas modificam os homens; as 
últimas são responsáveis por fazer do homem um ser vivente, humanizado. 
Daí a literatura, enquanto arte, possibilitar ao homem reconhecer-se a partir 
do outro, tanto em suas glórias e frustrações quanto em suas aventuras 
e declínios. Há que se destacar, conforme Candido (2011), que a função 
humanizadora da literatura permite (re)significar o biológico, o somático, 
dotando o corpo de uma identidade, de um revestimento ideológico e 
subjetivo, característico de sua condição no mundo. Sobre esse aspecto, 
Cosson (2014) assegura que, em virtude de seu caráter individual e coletivo, 
as palavras modificam-se, “vestindo o sentido do fazer humano” (COSSON, 
2014, p.16). Ressaltemos, ainda, que tal configuração se sustenta por 
meio da escrita/oralidade, que registra e lega a imortalidade das crenças, 
valores, histórias que compõem a cartografia de nosso ser, enquanto 
sujeitos humanos no mundo (COSSON, 2014). 

Lacan (1995), em seu ensino, compreendeu esse fato e suas vicissitudes, 
atribuindo à linguagem, formada pelos significantes, o papel estruturante 
da subjetividade, na dimensão consciente e inconsciente de nossa atuação:

O que situo aqui no princípio da experiência analítica é a 
noção de que há significante já instalado e já estruturado. 
Já existe uma usina feita, e que funciona. Não foram 
vocês que a fizeram. Essa usina é a linguagem, que 
ali funciona há tão longo tempo quanto vocês podem 
lembrar. Literalmente, não podem lembrar-se para além 
disso, falo da história da humanidade em seu conjunto. 
Desde que existem aí significantes que funcionam, os 
sujeitos estão organizados em seu psiquismo pelo jogo 
próprio desses significantes [...] (LACAN, 1995, p.49).
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As reflexões do psicanalista ecoam nas elucubrações de Cosson (2014), 
quando este teoriza sobre os efeitos transformadores da palavra (oral/
escrita). Cabe à palavra preservar a linguagem e nos permitir o acesso 
àquilo que nos antecedeu e, evidentemente, nos constituiu, tornando 
possível uma trajetória presente e um desejo por aventuras futuras. Nesse 
contexto, a literatura, devido ao seu caráter performático, explora,

[...] potencialidades da linguagem, da palavra e da escrita, 
que não tem paralelo em outra atividade humana. Por 
essa exploração, o dizer o mundo (re)construído pela 
força da palavra, que é a literatura, revela-se como uma 
prática fundamental para a constituição de um sujeito 
da escrita (COSSON, 2014, p.16).

A literatura concentra forças libertadoras, formativas, polimorfas 
e estruturantes, todas, cumpre sublinhar, a serviço de um fenômeno 
mais complexo: a alteridade, ou seja, o reconhecimento de si a partir 
do encontro com o outro. Aquilo que o corpo social oferta aos seus 
membros não se reduz a um aparato comportamental, mas, sim, deixa 
latente um arcabouço sígnico condizente com as inúmeras personas 
que edificamos em nossa vivência diária. Nessa perspectiva, é muito 
justo dizer que a literatura humaniza, “ao confirmar o homem na sua 
humanidade, inclusive porque atua em grande parte no subconsciente e 
no inconsciente” (CANDIDO, 2011, p.175). No entanto, é importante que 
não se veja nisso um processo unilateral e retalhador. O sujeito, diante de 
uma narrativa, não é uma vítima passiva, um simples extrator e repetidor 
de valores e conceitos. Ele resiste ao contato com a obra artística, dela 
participa e nela colabora de forma variada. Podemos afirmar que tal ação 
configura uma individualidade, um gesto espontâneo e incontrolável que 
se irrompe de forma imprevisível. E é essa pequena fração da essência 
humana que nos fornece matéria à critica e à reflexão, alimentando as 
contradições e os conflitos próprios da dialética social. Talvez, esteja aí, 
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no contato do homem com a arte, o elixir que retarda a coisificação do 
ser pelo ser. 

Nas tessituras do texto literário, (re)encontramos as reminiscências de 
um dizer que reguarda um saber sobre nós mesmos, ao mesmo tempo 
em que fomenta o processo de diferenciação, sobre o qual se erguem as 
pilastras da individualidade. Em outras palavras, a literatura se (re)atualiza 
ao atualizar o sujeito, que, ao percorrer os seus flancos, extrai os sentidos 
que recobrem suas expectativas, estimulando-as. Cosson (2014) alerta 
que o pessimismo e a insegurança da escola quanto ao futuro do ensino-
aprendizagem da literatura se dão, talvez, pela associação da mesma com 
o pedagogismo. No entanto, o linguista propõe que é mister recuperar “o 
sentido da literatura como palavra quo palavra, independentemente de 
seu registro ou veiculo de transmissão” (COSSON, 2014, p.30), pensando 
assim, a coisa muda de figura. Para o autor, a literatura está em qualquer 
lugar, desde os livros impressos, versões e-books/digitais, nas redes 
sociais, integral ou parcialmente, assim como está em todo lugar, através 
de adaptações televisas, na música, cinema, filmografia, etc. Não pode, 
portanto, ser reduzida a um grupo, pois é impossível restringir seu acesso 
e sua manifestação. 

Desse modo, a literatura alcança a condição de produto indispensável 
a todos, um bem incompressível e, como tal, “ela é fator indispensável 
de humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, 
inclusive porque atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente” 
(CANDIDO, 2011, p.177). Nela, (re)encontramo-nos, seja no personagem 
de um romance, que vive as mais admiráveis aventuras, ou de uma canção, 
com a qual nos identificamos pela relação direta ou indireta com a nossa 
vida, produzindo uma empatia pelo outro da narrativa, visto que,

A experiência literária não só nos permite saber da 
vida por meio da experiência do outro, como também 
vivenciar essa experiência.  Ou seja, a ficção feita 
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palavra na narrativa e a palavra feita matéria na poesia 
são processos formativos tanto da linguagem quanto do 
leitor e do escritor (COSSON, 2014, p.17).

É o contato responsivo com a literatura que nos torna sujeitos capazes 
de refletir, de sentir empatia e de questionar a ordem social, razão pela 
qual ela é temível para aqueles que percebem o caráter transgressor 
que pode assumir quando se coloca e (re)apresenta a sociedade, sob um 
olhar crítico, por vezes, cético, mas sempre avassalador. Ela pode gerar 
conscientização, até mesmo revolta, pode vir a ser instrumento de luta das 
minorias que se veem subjugadas. A literatura é, também, subversiva, e 
essa plasticidade, deve-se, de acordo com Candido, “à complexidade da sua 
natureza” (CANDIDO, 2011, p.178), tão abstrusa quanto o ser humano que 
ela ajuda a constituir. Certamente, ela não se submete a lógica maniqueísta 
que, em tese, rege o mundo, sendo temida, pelas instâncias de poder, em 
virtude dos efeitos que pode vir a causar no sujeito.

Não raras vezes, implícitos às narrativas encontram-se os mais 
inapreensíveis desejos que tornam o sujeito, humano, e o humano, sujeito. 
Deparamo-nos com representações que fazem aflorar nossos medos, 
num movimento catártico que contribuem para a identificação e o (re)
conhecimento de nossas paixões e mazelas. É importante que levemos 
em conta a máxima lacaniana de que o desejo encontra sua origem na 
linguagem, isto é, a linguagem é fundamento pelo qual homem consegue 
nomear, de modo precário, a sua falta, situando-o, novamente, frente a 
uma estranha e desconhecida cadeia de desejo.

Embevecidos pela literatura, os indivíduos partilham símbolos, 
constroem mutuamente os significados, têm visões convergentes das 
coisas. Essa forma de agir resulta na construção de uma identidade psíquica, 
social e histórica. É bom lembrar que o sujeito só pode ser único no grupo. 
A literatura (ou melhor, o acesso às suas representações) impõe a noção de 
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coletividade e, ao mesmo tempo, obriga que o indivíduo se particularize ao 
se reconhecer como integrante de um grupo. 

Espaço do desejo e das ideologias, a literatura se apresenta como 
produto genuíno da interação social, quer estejamos nos referindo 
a gêneros determinados pela situação imediata, quer estejamos 
mencionando narrativas demarcadas por um contexto situacional e 
histórico mais amplo, que englobe o conjunto das condições de vida de 
uma dada comunidade social e linguística. É fato, diante de tal definição, 
que a verdadeira substância da literatura não reside num sistema de 
formas fixas como prescreviam os formalistas russos. Para Bellemin-Noel 
(1978), o texto literário constitui um organismo vivo e dinâmico que se 
transforma, histórica e ininterruptamente, na interação entre os homens. 
Com efeito, pensar o evento poético, nesse contexto, significa orquestrar 
a comunicação sob a perspectiva de sujeitos socialmente organizados que 
usam a palavra para se definirem um em relação ao outro. Para Chauí, 
“as artes constituem a Cultura como invenção da relação com o Outro” 
(CHAUÍ, 1999, p.295).

3. ERA UMA VEZ... HISTÓRIAS DE ONTEM E DE HOJE

As narrativas, que compõem a copiosa cartografia da literatura infanto-
juvenil, são portadoras de adornos simbólicos que favorecem o processo 
de identificação do leitor com as obras, certamente devido à universalidade 
das temáticas que se espargem em seus enredos, os quais evidenciam, 
entre muitos casos, as dúvidas e as angústias que balizam a constituição de 
todo sujeito, enquanto indivíduo-leitor forjado na e pela linguagem. Nesse 
sentido, uma linha de leitura que considere as erupções da subjetividade 
na literatura infanto-juvenil apresenta-se como caminho privilegiado rumo 
a descobertas significativas, a partir das quais o leitor, num movimento 
catártico, consegue reelaborar aquilo que o inquieta, seja em nível 
consciente ou inconsciente. Não à toa que, independente das coordenadas 
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espaço-temporais, os textos dedicados à infância e à juventude são os 
mais lembrados e lidos, não só pelo seu público “legítimo”, como também 
pelos adultos, em decorrência, talvez, da possibilidade de reviver, na 
suplementaridade da palavra, as velhas lembranças. 

Corso & Corso (2006) notam que a preservação das histórias infantis/
juvenis é uma ação tanto das crianças/jovens quanto das famílias, na 
medida em que “são elas [as histórias] um retrato das primeiras lágrimas, 
daquilo pelo qual choramos antes de saber o significado do amor” (CORSO 
& CORSO, 2006, p.32). Ou seja, elas produzem um (re)conhecimento 
do que, sem antes sabermos o sentido atribuível, tomou-nos a partir 
do momento em que fomos lançados neste mundo, rompendo o laço 
amniótico com a mãe. Tão primitivo é este aprendizado, perturbador 
em si mesmo, que a nossa identificação com os personagens é uma 
reação esperada ante o (re)encontro com os sentidos que, outrora, nos 
invadiram. É bem verdade que o texto não explicitará, na superfície, esse 
efeito, ou mesmo se pode dizer que saiba que esteja a ele se remetendo. 
Como nos assegura Bellemin-Noel (1978), o texto não dirá, porque, 
simplesmente, o ignora; tal qual, na clínica psicanalítica, o sujeito ignora 
a razão de seu recorrente sintoma, de modo que somente o leitor é capaz 
de se identificar com texto, ainda que não tenha nenhum conhecimento 
analítico sobre o mesmo. Aliás, o elo se estabelece em conformidade 
com as expectativas daquele que enxerga, nas histórias, um refúgio para 
as significações construídas no diálogo com as obras.

Por mais polissêmica que seja a linguagem poética ou, até mesmo, 
por mais inverossímil que se mostre uma história, ela consegue transmitir, 
por meio do pacto ficcional, as mais profundas verdades que percorrem 
nosso âmago, verdades essas que, conforme expusemos acima, o homem 
não tem acesso, mas que o constituem, desde as primícias da existência, 
quando o desamparo lhe foi solidário. Possivelmente, reside na tentativa de 
preencher o vazio de nossas almas o impulso em direção às artes. Somente 
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elas, nas múltiplas representações que encerram, dão-nos condições 
de suportar e, por vezes, reeditar, ilusoriamente, a partir da fantasia, o 
abandono de nossos pais, o declínio do corpo, o medo de envelhecer, o 
encontro com a morte. Para enfrentarmos essa avalanche, recorremos à 
literatura, às fábulas, aos contos, pois, são como espelhos que refletem 
aquilo que recalcamos, pelas ações da cultura, cuja censura, ativa a todo o 
instante, convence-nos da inapropriada manifestação dos desejos, sempre 
inaceitáveis no campo social. Em outras palavras, a literatura infantil e 
juvenil nos tributa o encontro com o estranho que nos é familiar, de modo 
que, doutra maneira, não seríamos capazes de lidar com o desconhecido/
conhecido, a não ser por meio de uma simbolização, ou seja, por meio 
de deslocamentos metafóricos e metonímicos, característicos do 
funcionamento linguístico.

Em contato com a literatura, em especial com os textos do universo 
infantil e juvenil, os discentes podem se permitir a processos identificatórios 
mais amplos, mediados pelo professor, o qual deverá “reaproveitá-los” para 
o incentivo à leitura e, consequentemente, para a consolidação do hábito 
de ler. Desde textos impressos a adaptações fílmicas, o professor detém, 
portanto, um arsenal repleto de ferramentas que, pela ordem das coisas, 
proporcionam momentos de diversão, prazer, aprendizagem e ensino. 
Nas palavras de Cosson (2014), o professor pode promover o letramento 
literário, ou seja, a apropriação não só da escrita literária como também 
das práticas sociais que a ela se relacionam, interagindo com o mundo que 
é, por sua vez, constituído pela linguagem.

Destarte, é nítido o quanto as histórias infantis e juvenis reverberam as 
mais angustiantes verdades e saberes que nos cercam. Assim, entendemos 
o porquê a escola não pode privar o discente de conhecê-las: ao entrar 
em contato com elas, ele se vê em um universo de simbolizações, capazes 
de traduzir os receios e os anseios que, em virtude de nossa humanidade, 
nunca deixaremos de experienciá-los.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presença da literatura infanto-juvenil na escola tornou-se um dos 
maiores desafios do professor, nas séries do ensino básico, devido, talvez, 
aos velhos estereótipos que reduzem o gênero a uma condição inferior, 
se comparado a outros artefatos da “literatura para adultos”. Em geral, 
devido a temáticas e personagens, aparentemente simples, sem conflitos 
mirabolantes, a escola estigmatiza os textos, fazendo-os sucumbirem 
em prateleiras e estantes empoeiradas, ou pior, utilizando-os para fins 
puramente pedagógicos. Em nossa abordagem, tentamos demonstrar 
os equívocos presentes nessa concepção, suscetível de transformar a 
literatura em mero instrumento de recepção e alienação.

Os textos dirigidos às crianças e aos jovens, de acordo com o exposto, 
desenvolvem, quando bem trabalhados, habilidades linguísticas e 
cognitivas, conferindo ao leitor a capacidade de produzir conhecimento 
e de se posicionar frente os conflitos que se apresentam em sua vida 
cotidiana. A partir das contribuições de Candido (2011), é possível 
desmitificar a ideia de que a literatura se restringe ao texto canônico, sem 
qualquer compromisso com outro e, por esta razão, estaria havendo uma 
significativa queda no consumo do material literário. Pelo contrário, dado 
o caráter multiforme da literatura, podemos encontrá-la nos mais diversos 
produtos midiáticos, como em canções, séries, filmes, roteiros adaptados, 
etc., independentemente do suporte no qual circulem. O mais relevante de 
tudo isso é que ela é capaz de promover, responsivamente, a humanização 
(assimilada a partir de uma identificação do leitor com o texto, o qual 
reverbera os enigmas que constituem todo sujeito que ingressa no fecundo 
campo da linguagem). Assim entendida, a literatura é um elemento 
fundamental para o aluno-leitor-sujeito, do qual ele não deve ser privado, 
pois, ainda nas teorizações de Candido (2011), a literatura é um direito 
incompressível, ou seja, sem o qual, o ser humano adoece, em virtude do 
comprometimento na faculdade de efabular.
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Neste sentido, a literatura infanto-juvenil, objeto de nossa análise, 
e que deveria, efetivamente, por questões legais, participar do ensino 
fundamental, possibilita ao aluno (re)encontrar-se e identificar-se com os 
dramas que se imiscuem, simbolicamente, pela tessitura poética. Do ponto 
de vista subjetivo, o contato oferta, por meio de metáforas e metonímias, 
as condensações dos sentimentos, anseios e medos que compõem a 
subjetividade do homem, enquanto sujeito que enxerga, na palavra, um 
meio de entender o mundo em que vive. 

Cabe, dessa forma, ao professor de Língua Portuguesa tornar-se 
desbravador de terras fecundas e áridas, de territórios linguísticos e 
literários, a fim de encontrar os meios mais adequados à sua prática 
docente. Em termos de ensino de literatura, é importante que o profissional 
atente para as características de seu público, de modo a elencar métodos 
e posturas que fomentem a criatividade e a autonomia do aluno. E tais 
habilidades encontram na literatura uma forte aliada, pois, ao incorporar 
as linhas do simbólico, os textos literários projetam mundos, dos quais não 
podemos fugir, sob pena de não compreendermos o óbvio que nos invade 
no tão conhecido mundo real.
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RESUMO
A Educação a distância tem proporcionado a utilização da linguagem em 
possibilidades diversas, fazendo com que a sociedade caminhe em uma 
comunicação mais abrangente através do conhecimento pela (in) formação 
dentro dos novos ambientes da aprendizagem virtual. Assim, os e-gêneros 
(novos gêneros ou gêneros digitais) surgiram não só para preencher uma 
lacuna dentro do processo educacional do ensino online, mas, também, 
para possibilitar as práticas sociais do sujeito, bem como para estimulá-
lo para o exercício da cidadania. Nesta perspectiva, temos como objetivo 
geral: analisar as relações dialógicas entre os sujeitos participantes do 
fórum 1: professores, tutores e discentes, a partir da teoria bakhtiniana. 
Nos ancoramos em Bakhtin (1997;2006) sobre o dialogismo e os gêneros 
do discurso, Marcuschi (2002;2008) em relação aos gêneros textuais e 
digitais, Xavier (2007;2013) sobre o letramento digital e o E-Fórum, dentre 
outros. Para tanto, nossa pesquisa com o fórum 1: o perfil de um estudante 
de EAD: aspectos a considerar, da disciplina Fundamentos da EAD, do curso 
de Ciências da Linguagem com ênfase no Ensino de Língua Portuguesa da 
UFPB, teve uma abordagem metodológica de pesquisa qualitativa, por meio 
de um estudo de caso, apresentando não só a importância do fórum como 
ferramenta digital, mas para que possamos perceber a relação dialógica 
estabelecida dentro do fórum, entre todos os participantes.
PALAVRAS-CHAVE
E-Fórum; Dialogismo, Bakhtin.
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RESUMEN
La educación a distancia ha proporcionado la utilización del lenguaje 
en posibilidades diversas, haciendo que la sociedad camine en una 
comunicación más amplia a través del conocimiento por la (in) formación 
dentro de los nuevos ambientes del aprendizaje virtual. Así, los e-géneros 
(nuevos géneros o géneros digitales) surgieron no sólo para llenar una 
brecha dentro del proceso educativo de la enseñanza online, sino también 
para posibilitar las prácticas sociales del sujeto, así como para estimularlo 
para el ejercicio de la enseñanza de la ciudadanía. En esta perspectiva, 
tenemos como objetivo general: analizar las relaciones dialógicas entre los 
sujetos participantes del foro 1: profesores, tutores y discentes, a partir 
de la teoría bajtiniana. Nos anclamos en Bajtín (1997; 2006) sobre el 
dialogismo y los géneros del discurso, Marcuschi (2002; 2008) en relación 
a los géneros textuales y digitales, Xavier (2007; 2013) sobre el letramento 
digital y el E-Foro, entre otros. Por lo tanto, nuestra investigación con 
el foro 1: el perfil de un estudiante de EAD: aspectos a considerar, de la 
disciplina Fundamentos de la EAD, del curso de Ciencias del Lenguaje con 
énfasis en la Enseñanza de la Lengua Portuguesa de la UFPB, ha tenido un 
enfoque metodológico de investigación cualitativa, a través de un estudio 
de caso, presentando no sólo la importancia del foro como herramienta 
digital, pero para que podamos percibir la relación dialógica establecida 
dentro del foro, entre todos los participantes.
PALABRAS CLAVE
E-Foro; Dialogismo, Bajtín.

1. INTRODUÇÃO

A Educação à distância (doravante EAD) tem proporcionado 
modificações importantes no que se refere ao modelo de ensino e 
aprendizagem, possibilitando novas formas de agir, dentro de uma cultura 
que se expande pelas novas tecnologias da informação e do conhecimento. 
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A educação, o professor, e o aluno foi ressignificado, principalmente, com 
a demanda apresentada pelos diversos cursos online espalhados pelo país. 
Nestes, diversas formas de conhecimento são geradas, estimulando não 
só a leitura digital da linguagem verbal, que tornou-se dinâmica com sons 
múltiplos, imagens, interações, iconografias, dentre outros, fazendo com 
que houvesse uma interação maior entre as pessoas que utilizam em seu 
cotidiano. Sendo assim, a tecnologia aproxima as pessoas a partir de outras 
formas de comunicação. Os novos gêneros, agora, digitais, reintroduzem a 
leitura e a escrita sob outra ótica, isto é, possibilitando uma comunicação 
mais interativa mediante a utilização desses gêneros digitais, sejam eles: 
sites, blogs, fóruns e etc.  Neste sentido, nossa pergunta de pesquisa é: 
como podemos reconhecer a relação dialógica nos enunciados realizados 
no fórum 1: o perfil de um estudante de EAD: aspectos a considerar, da 
disciplina Fundamentos da EAD, do CLELP?

Nesta perspectiva, temos como objetivo geral: analisar as relações 
dialógicas entre os sujeitos participantes do fórum 1: professores, tutores 
e discentes, a partir da teoria bakhtinianae como objetivos específicos:a) 
apresentar as possíveis discussões geradas no fórum 1; b) verificar as 
relações dialógicas existentes entre os sujeitos participantes dentro do 
fórum 1 e c) analisar a interação entre os professores, tutores e os discentes 
na produção de sentido do texto.Para tanto,nossa pesquisa com o fórum 
1: o perfil de um estudante de EAD: aspectos a considerar, da disciplina 
Fundamentos da EAD, do curso de Ciências da Linguagem com ênfase 
no Ensino de Língua Portuguesa da UFPB foi realizada dentro de uma 
abordagem metodológica de pesquisa qualitativa, mediante um estudo 
de caso, apresentando não só a importância do fórum como ferramenta 
digital, mas para que possamos perceber a relação dialógica estabelecida 
no fórum entre todos os participantes.

Segundo Marcuschi (2002), os gêneros emergentes na tecnologia digital 
são variados e evoluíram de outros em determinados suportes, além de 
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gerarem gêneros novos, a exemplo dos chats e dos fóruns. Assim, o e-fórum 
surge como uma nova possibilidade no processo educacional digital, 
proporcionando uma interação entre professor, tutor e aluno, a partir da 
discussão de uma temática da disciplina. A mediação dos professores e 
tutores torna o debate sobre o assunto mais dinâmico, estimulando a 
reflexão e uma interação mais proveitosa. De acordo com Bakhtin (1997):

[...] E por isso que a experiência verbal individual do 
homem toma forma e evolui sob o efeito da interação 
contínua e permanente com os enunciados individuais 
do outro. É uma experiência que se pode, em certa 
medida, definir como um processo de assimilação, mais 
ou menos criativo, das palavras do outro (e não das 
palavras da língua). [...]. (BAKHTIN, 1997, p. 313-314).

Desse modo, a interação sempre ocorrerá devido às reflexões que o ser 
humano faz uns dos outros, através da assimilação, na maioria das vezes, 
pelas reações-respostas em que cada um reestrutura e modifica para uma 
melhor compreensão da linguagem. Para Xavier (2007), o letramento 
digital trouxe novas situações para a comunicação, desde as salas de bate 
papo, os chamados chats, bem como a presença dos fóruns eletrônicos 
(e-fóruns) que servem para o debate, para a discussão de temas genéricos 
referentes à sociedade vigente. Essas práticas sociais são reveladas pelas 
interações entre os seres humanos.

Diante do exposto, podemos depreender que o fórum, do ambiente 
virtual de aprendizagem, possibilita uma interação, uma comunicação 
ativa, uma vez que todos os participantes presentes sentem-se motivados 
a apresentarem suas inferências. Além disso, a discussão via internet 
possibilita o envio de imagens, vídeos, áudios, entre outras possibilidades 
virtuais, enriquecendo o tema proposto pelo professor, que pode ser 
construído e reconstruído algumas vezes, pelos participantes, tornando o 
ensino e a aprendizagem de forma mais colaborativa.
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2. FASE TEÓRICO-METODOLÓGICA

2.1 LINGUÍSTICA CONTEMPORÂNEA E O PROFESSOR-
PESQUISADOR 

A sala de aula é um oásis, haja vista que os alunos representam os diversos 
mundos que podemos encontrar, disponíveis para a aprendizagem, ávidos 
pelo conhecimento. A Linguística Aplicada (doravante LA), preocupou-se 
bastante em como melhorar o ensino, bem como estimular o aluno para 
uma aprendizagem mais eficaz, possibilitando um ensino de gramática ou 
de leitura e escrita dentro da realidade dos aprendizes. Atualmente, a LA 
tem apresentado não só o conhecimento dentro da sala de aula, mas em 
toda a sociedade, pautado na formação docente, no ensino de gêneros, na 
produção de material didático, dentre outros. De acordo com Moita Lopes 
“[...] a preocupação é com problemas de uso da linguagem situados na 
práxis humana” (MOITA LOPES, 2009, p. 18). Podemos compreender que 
interessa a LA o ser vivo latente em todas as suas nuances, suas produções, 
argumentações, contextualizando-se com o cotidiano.

Neste sentido, o professor torna-se também pesquisador. Ele também 
é protagonista da sua própria história e busca soluções para melhorar sua 
prática no cotidiano, uma vez que todo o processo de ensino e aprendizagem 
não está finalizado ou determinado, mas sim é uma construção contínua. 
Deste modo, o docente começa a investigar, planejar, avaliar o seu trabalho, 
compreendendo as dificuldades, socializando projetos, discutindo a 
política educacional, encontrando razões para a labuta diária. Sendo assim, 
tem surgido em seminários, simpósios, encontros e palestras, a divulgação 
de instrumentos da prática do professor que levou a repensar a sala de 
aula. Assim, os questionários, os diários, os autorrelatos, entrevista, grupo 
focal, dentre outros, servem de estímulo, para que se possa entender o 
universo da sala de aula com dúvidas, alegrias, conflitos, entusiasmo, etc. 
Nesta perspectiva, a formação do professor tem sido um tema recorrente 
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e apresentado na pesquisa qualitativa. Para BORTONI-RICARDO (2008), 
na pesquisa qualitativa, não se levantam hipóteses como na pesquisa 
quantitativa, mas é aconselhável elaborar asserções que correspondam 
aos objetivos. A asserção é um enunciado afirmativo no qual o pesquisador 
antecipa os desvelamentos que a pesquisa poderá trazer. Segundo 
GERHARDT e SILVEIRA (2009), a pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, 
com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se 
na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais.  

Segundo Moita Lopes “[...] é inadequado construir teorias sem 
considerar as vozes daqueles que vivem as práticas sociais que queremos 
estudar” (MOITA LOPES, 2006, p. 31). Compreendemos que os professores-
pesquisadores precisam apresentar um produto, um objeto de pesquisa, 
compartilhando dúvidas, possibilidades, estimulando outros colegas, 
analisando práticas, fazendo ecoar as vozes com a LA que estimula na 
construção do (re) conhecimento do ensino e da aprendizagem. Estamos 
em uma época que a escola está mergulhada com outros atores sociais, 
da televisão ao celular, além das redes sociais ou a própria internet. São 
tecnologias que muitas vezes necessitam o aprimoramento do docente 
através de capacitações. Isto posto, é preciso ressignificar a prática 
educacional, torna-se urgente compreender esse universo tecnológico, 
apropriar-se dele para também fazer uso da melhor forma possível.

Para tanto, o livro Gêneros Orais e Escritos na Escola, de Scheneuwly, 
Dolz et al., (2004), apresentou o gênero como objeto do ensino, fortalecendo 
os documentos oficiais do Brasil, a exemplo dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (1988), estimulando o corpo docente para o planejamento, 
execução e avaliação a partir de uma sequência didática. É possível, então, 
adentrarmos no vídeo, na internet, no blog, na animação, no infográfico, 
servindo não só como conteúdo, mas como investigação do cotidiano. Deste 
modo, a própria iconografia serve de análise investigativa, pois não se trata 
apenas de uma mera imagem, mas sim de possibilidades para o ensino 



Língua e Linguagem na EaD: pesquisas possíveis (CLELP)

353

e a aprendizagem, haja vista a presença dos gráficos, das ilustrações, das 
fotografias. Com base da presença iconográfica, o texto se amplia, torna-
se mais discursivo, fortalece e estimula o aluno a compreender melhor o 
mundo no qual ele está inserido.

Podemos depreender que o professor-pesquisador pode utilizar-se 
da internet como fonte de pesquisa e investigar a presença dos vídeos, 
a interação com a criação de um blog ou até mesmo a quantidade de 
infográficos presentes para que possa analisar e compreender melhor a 
sociedade e suas múltiplas faces em pleno século XXI.

2.2 A PRODUÇÃO DOS GÊNEROS TEXTUAIS/DISCURSIVOS/
DIGITAIS

A produção dos gêneros textuais/discursivos/digitais está relacionada 
ao conhecimento adquirido ao longo do tempo, perpassado através 
da família, da escola e pelo mundo. Segundo Paulo Freire, “a leitura do 
mundo precede a leitura da palavra” (FREIRE, 2000, p. 11). Deste modo, 
não podemos exigir do aluno uma produção textual quando o mesmo teve 
acesso, em seu processo de escolarização, apenas às leituras condicionadas 
para uma avaliação, quando não conseguiu desfrutar do prazer de ler, bem 
como não lhe foi dada a oportunidade de escoar sua produção escrita 
dentro ou fora da escola. 

Para Bakhtin: “Se não existissem os gêneros do discurso e se não 
os dominássemos, [...] se tivéssemos de construir cada um de nossos 
enunciados, a comunicação verbal seria quase impossível” (BAKHTIN, 
1997, p. 302). É de bom alvitre saber, que os gêneros circulam em todas as 
esferas da nossa sociedade, sendo uns mais usados do que outros e todos 
podem ser apreendidos.

Neste sentido, no artigo Concepções de linguagem e análise linguística: 
diagnóstico para propostas de intervenção, a professora Alba Maria Perfeito 
(2007), explicita sobre a divisão da linguagem em três concepções: a linguagem 
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como expressão do pensamento(quando analisa-se o ensino gramatical por 
essa ótica, permite-se a ideia dicotômica do que é certo e errado na língua, 
pois, se o falante não utilizasse as regras descritas nas gramáticas, estaria 
cometendo desvios), a linguagem como instrumento de comunicação(o 
ensino da língua passava a ter como relevância as teorias de comunicação: 
a função referencial ou denotativa; conativa; emotiva ou expressiva; fática; 
poética e a função metalinguística),e a linguagem como forma de interação(os 
elementos aplicáveis a esses processos giram em torno de três elementos: 
discurso, gênero e texto). Para tanto, segundo Bakhtin (1997):

[...] A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso 
são infinitas, pois a variedade virtual da atividade 
humana é inesgotável, e cada esfera dessa atividade 
comporta um repertório de gêneros do discurso que 
vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a 
própria esfera se desenvolve e fica mais complexa. 
(BAKHTIN, 1997, p. 279).

Deste modo, há uma variedade enorme de gêneros textuais e quando 
interagirmos com o outro, fazemos uso da linguagem projetada em nosso 
discurso, sendo este, por sua vez, concretizado por meio de textos, e 
assim, todo texto será estruturado em um determinado gênero discursivo. 
Conforme Marcuschi (2002), os enunciados são relativamente estáveis, 
inseridos em esferas comunicativas – ou seja, circulam socialmente 
em diversas áreas da atividade humana – caracterizados pelo conteúdo 
temático, obedecendo a uma construção composicional e pertencendo 
a um estilo autoral. De acordo com Bakhtin: “ [...] O diálogo, no sentido 
estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma das formas, é verdade 
que das mais importantes, da interação verbal (BAKHTIN, 2006, p. 125). 
Nesta perspectiva, essa construção dialógica dependerá das possibilidades 
tanto do ato de dizer que a língua nos oferece quanto ao que cada indivíduo 
realiza a partir dos gêneros discursivos. 
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Segundo Oliveira “para estabelecermos o jogo da comunicação, 
precisamos que o nosso interlocutor esteja aberto para permanecer na 
interação e, dessa maneira, fazermos uso da linguagem” (OLIVEIRA, 2014, 
p. 5). Assim, a interação, o compartilhamento das ideias possibilita um 
aprendizado coletivo. Nos PCNs (BRASIL, 1998), o docente deve se embasar 
para que os gêneros discursivos passem a ser objeto de ensino. O professor 
que compreende e adota essa concepção, certamente trabalhará a abordagem 
centrada nas práticas de linguagem, obtendo, como resultado, produtores 
conscientes de bons textos e leitores reflexivos. De acordo ainda com Oliveira: 
“[...]. Após a publicação dos PCNs que reforçam o uso da terceira concepção 
de linguagem, alguns professores acreditavam que não seria mais necessário 
explicar aspectos gramaticais, por causa da nova abordagem do objeto de 
ensino” (OLIVEIRA, 2014, p. 12).Neste sentido, essas mudanças implicam que 
o aluno deve compreender a língua como um todo, dos aspectos linguísticos 
aos culturais. Deste modo, o professor que se depara com alunos ávidos pelo 
conhecimento, mas que tem experiências ínfimas com o processo da escrita, 
da leitura, além de recusarem os aspectos gramaticais, deve ser estimulado 
para conhecer e praticar os gêneros discursivos, bem como digitais. Assim, 
o docente tem uma longa jornada para não só estimular ao aprendiz para 
a produção textual criativa, mas, também, para a vida. De acordo com 
Marcuschi em relação aos gêneros digitais (2008):

[...] A relevância de se tratar desses gêneros textuais 
reside em pelo menos quatro aspectos: (1) são 
gêneros em franco desenvolvimento e fase de fixação 
com uso cada vez mais generalizado; (2) apresentam 
peculiaridades formais próprias, não obstante terem 
contrapartes em gêneros prévios; (3) oferecem a 
possibilidade de se rever alguns conceitos tradicionais 
a respeito da textualidade; (4) mudam sensivelmente 
nossa relação com a oralidade e a escrita, o que nos 
obriga a repensá-la. (MARCUSCHI, 2008, p. 199-200).
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Esses novos gêneros emergentes podem favorecer à escrita e à leitura 
do aluno, estimulando não só a compreensão, mas a interação com o seu 
cotidiano, uma vez que o aprendiz se vê diante de si mesmo e do mundo 
que o circunda. Nesta perspectiva, de acordo com Cordeiro (2004):

[...] para se obter informações, seguir instruções, aprender 
ou ‘ressignificar’ conteúdos, navegar na Internet, planejar 
uma aula ou proferir uma conferência, produzir um texto, 
desenvolver o gosto pela leitura, entreter-se, transitar 
por outros tempos e lugares reais ou imaginários, escapar 
à realidade, ou por prazer estético, dentre tantas razões 
que mobilizam o leitor, conforme seus múltiplos desejos 
e as diferentes situações de comunicação impostas por 
um dado contexto sócio-histórico-cultural.(CORDEIRO, 
2004, p. 98).

Destarte, o professor tem um papel essencial entre o aluno e o texto, 
uma vez que ele é o mediador, é aquele que incentiva e que faz saltar dos 
seus olhos, dos seus lábios a vontade de conhecer, que deixa pequenas 
sementes espalhadas, possibilitando ao aprendiz um ensino postulado em 
teorias abalizadas para uma prática que leve para o exercício da cidadania.

2.3 LETRAMENTO DIGITAL NA E PARA A ESCOLA

A tecnologia faz parte do nosso dia a dia e não há como refutar a 
presença de um computador, notebook, celular, iphone, MP3, datashow, 
internet, dentre outras ferramentas tecnológicas dentro ou fora da sala de 
aula. Percebemos que as mudanças ocorridas entre as gerações, no século 
XXI, principalmente, relacionadas às inovações tecnológicas têm favorecido 
aos meios de produção, bem como a uma nova dinâmica na sociedade. 
Assim, é preciso conhecer o letramento digital que segundo Xavier (2007):

Ser letrado digital pressupõe assumir mudanças nos 
modos de ler e escrever os códigos e sinais verbais e não-
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verbais, como imagens e desenhos, 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. (XAVIER, 2007, p. 135).

Deste modo, é preciso adentrar no letramento digital, pois quando 
pensamos na internet, por exemplo, o aluno conecta-se com o mundo 
a procura de vídeos, áudios, notícias, redes sociais, dentre outras 
situações. Nesta perspectiva, é preciso ressignificar a educação, uma vez 
que o professor necessita não só acompanhar, mas vivenciar também 
essas novas possibilidades. Para pesquisadora  Roberta Bencini: “A Era 
da Informação é um fato consumado e a cada dia seus alunos estão mais 
antenados, mas precisam da sua ajuda para aprender a interpretar” 
(BENCINI, 2002, p. 17).Estar “antenado” é mergulhar no conhecimento, 
na informação, pois a escola e o professor não podem ser considerados 
como obsoletos. É indispensável trabalhar na perspectiva das práticas 
sociais, pois segundo Xavier (2007):

As Práticas Sociais e os eventos em geral são efetivados 
por gêneros orais, escritos e, agora também, os digitais. 
[...] é parte do estudo dos gêneros de texto, para se 
saber como eles são produzidos, utilizados e adaptados  
[...]  em processo de interação entre seus membros. 
(XAVIER, 2007, p. 143).

Desta maneira, a capacitação do professor é essencial para esse novo 
momento da sociedade, uma vez que estando preparado o docente poderá 
usar da melhor forma o letramento digital, utilizando, por exemplo, sites 
para pesquisas, explorando imagens, animações, fóruns, criando blogs, 
dentre outras situações que vão estimular aos alunos a uma interação e 
consequentemente a um ensino e aprendizagem dentro da realidade da 
sociedade vigente.
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2.4 FÓRUM DIGITAL: COMUNICAÇÃO ASSÍNCRONA

O Fórum digital ou o E-Fórum é uma atividade online que possibilita 
uma comunicação assíncrona, ou seja, os participantes não precisam 
necessariamente estarem todos conectados, para ocorrer o debate 
proposto, geralmente, pelo professor de uma disciplina. Segundo Xavier 
(2013), a definição do E-Fórum é: “Espaço aberto normalmente por portais 
de Internet (provedores e grandes instituições) para aferir a opinião do 
público sobre assuntos diversos” (XAVIER, 2013, p. 105).Assim, dentro 
do prazo estabelecido, cada pessoa pode apresentar suas inferências, 
corroborando com a discussão já apresentada por outros participantes. De 
acordo com Bakhtin (1997): 

Nossa fala, isto é, nossos enunciados (que incluem as 
obras literárias), estão repletos de palavras dos outros, 
caracterizadas, em graus variáveis, pela alteridade ou 
pela assimilação, caracterizadas, também em graus 
variáveis, por um emprego consciente e decalcado. 
(BAKHTIN, 1997, p. 314).

Isto posto, participar de um fórum digital significa trocar experiências, 
além de possibilitar uma interação entre todos os envolvidos com diferentes 
enunciados. Nesta perspectiva, cada um contribui da melhor forma, 
apresentando suas opiniões com a linguagem verbal ou não, uma vez que, 
dentro de um fórum digital, qualquer um pode compartilhar, em formatos 
variados, por exemplo, com imagens, vídeos, áudios, tabelas, etc., fazendo 
um processo colaborativo. Para tanto, encontramos em Bakhtin (2006):

[...]. Na realidade, toda palavra comporta duas faces. 
Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de 
alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. 
Ela constitui justamente o  produto  da  interação  do 
locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão 
a um em relação ao outro. (BAKHTIN, 2006, p. 114-115).
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Corroboramos com o autor, uma vez que a palavra torna-se produto 
da interação de quem profere e de quem a recebe, respeitando-se as 
divergências de cada um, e chegando-se as conclusões para um consenso 
na coletividade.

Percebemos que a interação é o fator principal dentro do E-Fórum, 
pois possibilita uma comunicação ativa entre os sujeitos participantes que, 
através da linguagem, interagem uns com os outros, compartilhando e 
adquirindo conhecimentos. Ainda de acordo com Xavier (2013, p.105), a 
autoria no E-Fórum é: “Geralmente coletiva. [...]. Alto grau de interação, 
já que as opiniões postadas podem ser acessadas por quem visita e pode, 
a partir de tais opiniões, corroborá-las ou contra argumentá-las”. Deste 
modo, no fórum digital tudo é construído coletivamente com perguntas, 
respostas, análises, imagens, vídeos, dentre outras situações congêneres.

Destarte, os sujeitos participam ativamente de um fórum digital, 
geralmente por um período de duas a três semanas e interagem entre si 
da melhor forma possível, apresentando suas inferências e considerando 
o que já foi postado por outros integrantes, além de poderem observar 
também através do e-mail, uma vez que o E-Fórum possibilita o participante 
acompanhar, também, através desse meio de comunicação online.

3. ANÁLISES E RESULTADOS

O Fórum 1 da disciplina, Educação a distância: Fundamentos da 
Educação a Distância, ocorreu no período de 03 a 16 de agosto do ano de 
2015. Dois professores e três tutores, mediaram o tema: o perfil de um 
estudante de EAD: aspectos a considerar. A orientação dos docentes foi: 
“Neste fórum, os alunos deverão gerar discussões que caracterizem o perfil 
do estudante de EAD: organização, participação, autonomia, motivação, 
entre outros aspectos que devem ser elencados para que o aluno de EAD 
obtenha êxito nesta modalidade de ensino”. (MATOS & ARAÚJO, 2015). A 
metodologia de participação foi a seguinte:
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Quadro 1

O que significa participar do fórum? 

Critérios de avaliação/regras de participação: 

a. Contribuir com comentários, sugestões bibliográficas e etc.;

 b. Fazer, ao menos, uma pergunta sobre o tema do fórum a colegas 
que estejam participando deste fórum; 

c. Responder, ao menos, uma pergunta feita por um colega, por 
tutor ou professor; 

d. Participar do fórum obrigatório escolhido (por cada aluno (a)), 
por pelo menos cinco dias diferentes. Observe-se que participações 
válidas são as previstas em “a”, “b” e “c”.

Dentro do Fórum, os aprendizes foram estimulados, por um dos 
professores da disciplina, a iniciarem suas participações: “Olá, pessoal, 
vamos começar? Quem se habilita? ” (MATOS & ARAÚJO, 2015). 

A partir deste chamamento e diante da metodologia sugerida, durante 
duas semanas, todos os alunos partícipes contribuíram com comentários, 
sugestões bibliográficas, etc., a exemplo do Aluno 1.

Quadro 2

Com toda toda certeza uma das características mais marcantes no 
perfil do aluno da educação à Distância refere-se ao fato do mesmo ter 
habilidades que possibilite o manuseio das ferramentas tecnológicas 
em prol de sua aprendizagem de forma dinâmica e facilitadora para sua 
formação, cumprindo assim as exigências do mercado de trabalho. A 
apropriação das mídias e Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC), no cenário da EaD, faz ressignificar o conceito de conhecimento. 
É através das ferramentas tecnológicas, a partir de mediações atuantes 
que potencialidades se afloram, o tempo e espaço, já não são mais
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problemas, proporcionando uma educação sem distância, sem tempo, 
levando o sistema educacional a assumir um papel, não só de formação 
de cidadãos pertencentes aquele espaço, mas a um espaço de formação 
inclusiva em uma sociedade de diferenças. (Revista iTEC – Vol. III, Nº 3, 
Dez. 2011, Pg:4). Disponível em: http://www2.ifrn.edu.br/ocs/index.
php/cong ic/ix/paper/viewFile/800/261

Ora, se pensarmos como sinaliza Paulo Freire (2000), que a leitura do 
mundo é que vem a preceder a leitura da palavra, o Aluno 1, no quadro (2), 
discorre sobre o papel do aluno da EAD, apresentando como característica 
marcante a habilidade em saber manusear as ferramentas tecnológicas. 
De acordo com Marcuschi (2008), a comunicação mediada por um 
computador pode abranger os diversos formatos de comunicação, com os 
respectivos gêneros emergentes. Outros alunos, além de apresentarem 
suas inferências, instigaram os demais colegas com perguntas. Como 
aconteceu com o Aluno 2:

Quadro 3: Questionamento do Aluno 2

[...] gostei muito da sua contribuição no fórum, ainda não tinha 
parado para pensar sobre o tema proposto. Acredito que o silêncio 
virtual muitas vezes nos ajuda na EaD, não porque estou em silêncio que 
necessariamente sei de tudo ou então não esteja interagindo com os 
demais na plataforma que não sei de nada e fique a procurar respostas. 
Muitas vezes o silêncio é necessário para nossa reflexão, às vezes o 
silêncio nos ajudar a compreender o que é proposto e nos faz não fazer 
questionamentos desnecessários que em alguns casos já foi respondido 
e não paramos para observar. A interação com os demais participes da 
EaD é muito bom, não há dúvidas, mas é necessário silenciar para não 
nos perdemos na interação desnecessária ou excessiva. 

E qual a sua opinião e dos demais colegas sobre o excesso de interação 
e a falta de atenção (silêncio) no ambiente virtual da EaD?



Língua e Linguagem na EaD: pesquisas possíveis (CLELP)

362

Compreendemos diante da inferência do Aluno 2, que não basta 
apenas participar com o intuito de querer apenas destacar-se em uma 
interação excessiva, mas é preciso pensar sobre o silêncio virtual. Deste 
modo, Perfeito (2007), nos chama atenção para a importância da linguagem 
com a interação. Além de Bakhtin (1997), quando nos aponta que ao 
interagirmos com o outro projetamos nosso discurso, pois a variedade 
virtual na atividade humana será sempre inesgotável. 

Nos quadros a seguir, encontramos a presença da tutora e de um dos 
professores em alguns momentos do fórum, como podemos verificar abaixo:

Quadro 4: Comentário e pergunta de uma das tutoras

Sua contribuição é muito interessante! Em todas as modalidades de 
ensino, para que o aluno aprenda algo é necessário “querer aprender”. 
Com isso, todas as características que você citou são elencadas. 

Você não acha que existem caraterísticas que pertencem mais ao 
aluno EAD do que ao aluno presencial? Habilidades com ambientes 
virtuais de aprendizagem não são requisitos mais aplicados ao aluno da 
educação a distância?

A presença de uma das tutoras cumprimentando um dos alunos denota 
motivação, pois a mesma abriu um questionamento sobre a diferença 
entre o aluno da EAD e o aluno presencial. Assim, nos reportamos a Bakhtin 
(2006), que se refere a construção dialógica, uma vez que tudo depende 
das possibilidades criadas pelo ser no ato de dizer até a sua própria ação. 
Importante ressaltar também Moita Lopes (2006), quando se refere a 
necessidade de ouvir as vozes dos professores que realmente vivem, as 
práticas sociais.

Quadro 5: Intervenção de um dos professores da disciplina

Boa sugestão de vídeo. Aliás, considerando-a, quais fatores você 
opina como os mais relevantes?
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Nesta intervenção de um dos professores, ele agradeceu a sugestão 
dada de um vídeo e a partir desse suporte indagou quais seriam os fatores 
mais essenciais no perfil do aluno da EAD. Neste sentido, de acordo com 
Cordeiro (2004), o papel do professor é essencial nesse processo, pois ele 
media, incentiva e orienta o aluno para a aprendizagem.

Em seguida, apresentamos diversos aprendizes que responderam 
alguns questionamentos dos colegas, da tutora e do professor. Como 
podemos ver nos Alunos 3, 4 e 5:

Quadro 6: Aluno 3 em resposta a um dos colegas

[...] muito pertinente o texto que você postou. 

E sobre os questionamentos tenho algo a dizer: 

1º) o aluno aprende mesmo sem se manifestar, porém fica limitado 
(o estudante é raso) 

Veja um exemplo, fui tutora de uma turma EAD, na disciplina de Inglês 
instrumental, o fórum era aberto os estudantes se limitavam a responder 
o que era solicitado, mas nunca voltavam a acessar a página para ver se 
havia alguma consideração sobre o que eles haviam escrito. 

E te confesso que havia diversas incoerências, porém eles nunca se 
oportunizaram aprender mais ou corrigir as tais incoerências. 

2º) Talvez não atrapalhe o processo de aquisição, mas o 
desenvolvimento do aprendizado sim. 

3º) A avaliação de um aluno que participa pouco, penso que deve ser 
qualitativa e não quantitativa, pois muitas vezes o estudante participa 
muito, mas não contribui tanto e alguns participam pouco com grandes 
contribuições. 

Um abraço...

No quadro (6) acima, com as respostas do Aluno 3, percebemos 
algumas dificuldades que podem acontecer com determinados aprendizes 
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tendo pouca ou muita participação. Neste sentido, há a sugestão que 
dentro da EAD a avaliação poderia ser mais qualitativa do que quantitativa. 
Para Gerhardt e Silveira (2009), a pesquisa qualitativa preocupa-se, com 
aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na 
compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. É o que Xavier 
(2013,) aponta claramente quando diz que no E-Fórum é um espaço aberto 
para aferir opiniões diversas.

Quadro 7: Aluno 4 em resposta a tutora

– [...] como eu havia mencionado. Creio que com a falta de perspectivas 
dos licenciandos, com a carência de professores, cedo ou tarde a Ead, ou 
um ensino semipresencial será uma opção para absorver a quantidade 
de estudantes que ingressam anualmente nos bancos escolares. Das 
classes trabalhistas, a do professor é uma das maiores, mas também é 
aquela que mais há evasão. Pesquisas indicam que a maior porcentagem 
dos professores é composta por pessoas com menos de 40 anos e que 
o ofício de professor tornou-se uma atividade temporária (cerca de 10 
anos) para estes, até conseguirem outra profissão.

Na participação do Aluno 4, respondendo uma tutora, encontramos 
visivelmente o dialogismo bakhtiniano, quando refere-se que a palavra 
dirige-se a um interlocutor, ou seja, a interação, o dialogismo ocorre do 
eu para o outro, pois de acordo com Bakhtin (2006), o diálogo é uma das 
formas mais importantes da interação verbal.

Quadro 8: Aluno 5 em resposta a um dos professores da disciplina

É verdade, professor. Responsabilidade é sempre Responsabilidade, 
independente de ser num curso a distância ou num curso presencial. 
Autonomia com responsabilidade, a verdadeira autonomia, fundamental 
para o caminhar num curso a distância.
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Percebemos também que em sua maioria os alunos fizeram suas 
participações em dias diferentes, possibilitando que o tema apresentado 
pudesse ser discutido da melhor forma possível, sendo enriquecido com 
outros formatos da linguagem digital a exemplo de links e vídeos.

Nesse último quadro (8), o Aluno 5 faz um resumo de como foi a 
participação de todos os aprendizes na disciplina interagindo com um dos 
professores. Neste sentido, Xavier (2013), nos informa que no E-Fórum 
há um alto grau de interação entre todos: tutores, alunos e professores. 
Segundo Oliveira (2014), no jogo da comunicação o interlocutor necessita 
estar aberto para adentrar na interação. Bakhtin (2006), informa que para 
haver o processo de interação é essencial compreendermos que toda 
palavra comporta duas faces, sendo constituído o produto de interação do 
eu para o outro.

Neste estudo, ficou evidente que o fórum 1 da disciplina Fundamentos 
da Educação estimulou todos os aprendizes, possibilitando uma interação 
entre professores, alunos e tutores, fazendo com que ampliassem seus 
conhecimentos para a Educação a Distância, além da formação profissional, 
desenvolvendo habilidades de comunicação, para serem usadas inclusive 
em suas vidas.

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Ao analisarmos o Fórum 1 da disciplina Fundamentos da Educação, 
percebemos a importância da interação realizada entre os participantes. 
Ficou nítido que a partir do tema proposto, os aprendizes foram 
estimulados pelos professores e tutores a participarem contribuindo 
e construindo uma atividade coletiva. Assim, neste E-Fórum, foram 
apresentadas algumas discussões pertinentes, sendo estas, geradas 
entre os partícipes: professores, alunos e tutores, evidenciando as 
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relações dialógicas entre todos. Conseguimos analisar a interação de 
forma satisfatória entre os envolvidos, na produção do sentido do texto, 
por apresentarem diversas inferências sobre o tema que foi proposto 
dentro do ambiente virtual.

Verificamos a preocupação dos alunos em apresentar respostas 
coerentes, além de fazerem perguntas apropriadas, evitando desgastes 
na comunicação. Deste modo, percebemos as relações dialógicas a partir 
da teoria bakhtiniana ocorridas entre todos os sujeitos participantes da 
disciplina supracitada. Destarte, diante da produção online apresentada no 
Fórum 1, ficou evidente a presença de outros suportes a exemplo de vídeos, 
imagens e links que foram sugeridos para o enriquecimento da discussão, 
e para formação profissional. Diante do exposto, podemos compreender 
que a EAD tem se tornado um espaço inclusivo, uma vez que estimula às 
pessoas a realizarem sua formação profissional. 

Discorremos sobre a importância da Linguística contemporânea e o 
professor –pesquisador, por entendermos a necessidade da formação 
contínua dos professores. Na produção dos gêneros textuais/discursivos/
digitais trouxemos alguns estudiosos que validam a importância de se 
trabalhar com os mais diversos gêneros em qualquer esfera de comunicação. 
Para tanto, é preciso que o docente mergulhe no letramento digital e não 
fique à deriva, para que possa mediar da melhor forma possível o aluno 
dentro e fora da sala de aula.

Portanto, o E-Fórum da disciplina em estudo possibilitou um 
alargamento da essencialidade da EAD para a formação profissional, 
motivando cada aprendiz para o exercício da cidadania, dentro das 
participações dos sujeitos envolvidos pelo dialogismo bakhtiniano. Assim, 
percebemos que as inferências apresentadas por todos têm uma variedade 
discursiva infinita, quando cada ser, em construção, se dispõe a interagir 
uns com os outros, respeitando as diferenças existentes em cada um. 
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