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RESUMO 

 

 

 

Na égide da sociedade tecnológica, é pertinente uma práxis pedagógica com as múltiplas 

linguagens materializadas em gêneros discursivos. Para tanto, em propostas de leitura e 

escrita de português e inglês, docentes de algumas escolas baianas do Ensino Médio têm 

lançado mão do blog. Assim, intenciona-se investigar as possíveis similaridades e 

contradições entre o que propõem as OCEM (2006) e as representações de práticas textuais 

mediadas em blogs no ensino e aprendizagem de línguas. A pesquisa empreendida é de 

caráter qualitativo, embasa-se em construtos teóricos referentes ao interacionismo 

sociodiscursivo, articulados a discussões sobre o ensino e aprendizagem de línguas e sua 

interface com as tecnologias digitais; às considerações sobre leitura e escrita elucidadas pelas 

OCEM, precisamente, pelo documento de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, assim 

como acerca de conceitos associados aos gêneros digitais em sua função pedagógica, como o 

blog, e à leitura crítica, letramento crítico, multimodalidade e hipertextos.  Na análise de 

blogs, há a percepção da possibilidade de se ter um contato com uma outra linguagem, a 

digital, como uma tentativa de concretizar o multiletramento no ensino de línguas. Contudo, a 

pesquisa aponta a necessidade de se fortalecer o potencial pedagógico do gênero em interação 

com as OCEM, por meio de práticas textuais produtivas com a multimodalidade, hipertextos, 

leitura crítica, letramento crítico e a integração entre dimensões para recepção e construção de 

sentidos do texto vez que a incipiência de trabalho com esses aspectos configura o 

desencontro entre essas orientações e as representações de práticas textuais com blog no 

ensino de línguas. 

 

Palavras-chave: Ensino de Línguas, Blog, OCEM1, Multiletramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

In this age of technology, it is fundamental a connection between language and several ways 

of producing speeches. Therefore, focusing on reading and writing in Portuguese and English, 

teachers of some schools (Middle School) in Bahia have made use of blogs. Thus, one intends 

to investigate the possible semilarities and contradictions between the proposal of OCEM 

(2006) and the medited representations on blogs which operates with the teaching and the 

learning of languages. This research is based on quality and is linked to theories ouch as the 

theory of interaction and the socialspeech theory. Also, it is linked to discussions about 

learning and teaching of languages and their interfaces with digital technologies; it is about 

the thoughts on reading and writing elucidated by OCEM precisely by documents of 

languages, codes and its technology, as well as about concepts associated with digital genres 

inside their pedagogical functions such as blogs, critical reading, critical literacy, 

multimodality and hypertext. When one analyzes blogs, one can realize the possibility of 

connection with other kinds of language skills (the digital ones) as a try of beconing possible 

multiliteracy in the language teaching. However, this research focuses on the need to 

strengthen the pedagogical potential of this kind of language skill in interaction with OCEM 

through productive textual practices with multimodality, hypertext, critical reading, critical 

literacy and integration between these dimension in order to receive and to build the meaning 

or a text because without this kind of view, there will be misunderstanding between these 

orientations and the representations of textual practices with blogs in language teaching. 

 

Keywords: Language Teaching, Blog, OCEM1, Multiletramento. 
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INTRODUÇÃO 

 

Pesquisadores, em função da utilização de tecnologias na educação, têm sido 

incentivados a estudar, não apenas, os novos usos da linguagem mas também o impacto e as 

mudanças que estão ocorrendo no processo ensino-aprendizagem de línguas. Paiva (s/d) nos 

lembra que o homem estabelece com a tecnologia uma relação dialética entre a adesão e a 

crítica ao novo. O sistema educacional insere-se nesse processo, articulando-se à tecnologia, 

num movimento constituído pela rejeição, inserção e normalização. A partir das reflexões de 

Bax (2003), Paiva (s/d) considera que ao surgir um aparato tecnológico, são comuns a 

desconfiança e a rejeição. Aos poucos, a tecnologia começa a fazer parte das atividades 

sociais da linguagem e a escola a incorpora em suas práticas pedagógicas. Em seguida, 

vivencia-se o estágio da normalização, de modo que a tecnologia se integra naturalmente às 

práticas pedagógicas. 

Nesse processo de impacto e mudança, de rejeição e adesão à tecnologia, em particular 

no ensino de línguas, muitos questionamentos são frutos de inquietações como: existem 

políticas governamentais para equipar as escolas com aparatos tecnológicos? Os docentes de 

línguas estão preparados para trabalhar com eles? As propostas curriculares contemplam um 

outro olhar para integrar tecnologias ao ensino de línguas? Consegue-se articular o que as 

novas tecnologias propõem com o que as orientações e os parâmetros curriculares nacionais 

sugerem para o ensino de línguas? Como entender e praticar o uso da língua, linguagem, texto 

e dos gêneros discursivos, utilizando tecnologias da comunicação e da informação? Os 

professores, que já têm lançado mão de recursos midiáticos, fazem uso de que proposta 

epistemológica e metodológica para o ensino de línguas? 

Há pesquisas sendo desenvolvidas para trazer possíveis respostas e novos 

questionamentos aos anteriormente citados. Ainda que se tenham escolas equipadas com 

recursos tecnológicos, propostas curriculares que integram o trabalho com as novas 

tecnologias no ensino de línguas, professores capacitados – em formação inicial e em serviço 

– para esse fim, Paiva (s/d) salienta que o sucesso da aquisição de uma língua depende da 

inserção do aprendiz em atividades de prática social da linguagem e, dependendo do uso que 

se faz da tecnologia, vai apenas se levar para a tela os velhos modelos presentes nos primeiros 

livros didáticos. 

Aragão (2012) também considera que o acesso a novas tecnologias, facilitadoras de 

maior interatividade e sentido no ensino de línguas, como os computadores nas salas de aula, 

não assegura a qualidade, nem um ensino significativo e comunicativo de uma língua. Citando 



 

 

 

(SAMPAIO e LEITE, 1999; SANTOS, 2007; MOTTA-ROTH; REIS; MARSHALL, 2007), 

aborda que, muitas vezes, a tecnologia é imposta no cenário escolar.  

Diante de tantas inquietações, proposições, possibilidades e crenças, enveredamos no 

tecer desta pesquisa como mais uma contribuição ao processo de ensino e aprendizagem de 

línguas em interface com o gênero digital blog, adentrando no terreno que integra docentes, 

que já inserem a tecnologia em suas práticas de ensino de línguas como uma oportunidade de 

vivenciar, em atividades de leitura e escrita com blogs, a leitura crítica e o letramento crítico, 

dimensões para a recepção e construção do sentido dos gêneros discursivos e traços peculiares 

ao universo multissemiótico constituídos pelo multiletramento, hipertexto e pela 

multimodalidade, contemplando ou não, assim, o que propõem as orientações curriculares de 

âmbito nacional para o ensino de línguas.  

 Esta produção tem no cerne, então, o seguinte questionamento norteador: quais as 

possíveis similaridades e contradições entre o que propõem as OCEM
1 

– Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio, Linguagens Códigos e suas Tecnologias - e as práticas 

leitoras/escritoras do ensino de línguas mediadas em blogs, de docentes de algumas escolas 

baianas do ensino médio? 

 No intuito de efetivar práticas leitoras e escritoras de português e inglês, docentes do 

ensino médio têm lançado mão, dentre outros gêneros discursivos, do blog. Em blogs de 

Língua Portuguesa e de Língua Inglesa de docentes que lecionam em algumas escolas baianas 

do ensino médio, há a possibilidade de um contato com uma outra linguagem, a digital, e a 

tentativa de concretizar a prática do  multiletramento.  É questionável, entretanto, a 

correspondência entre essas práticas e a construção de sentidos no processo de produção e 

recepção dos textos, bem como entre elas e os paradigmas para a leitura e estratégias de 

escrita peculiares à interação no blog que também contemplam o trabalho com a leitura e o 

letramento críticos, o hipertexto e a multimodalidade. 

 Assim, a pesquisa em curso intenciona investigar as possíveis similaridades e 

contradições entre o que propõem as OCEM 1 e as representações de práticas leitoras e 

escritoras mediadas em blogs de docentes de língua portuguesa e de língua inglesa de algumas 

escolas baianas do ensino médio. 

__________________ 

1 
Nesta produção dissertativa, nos reportarmos às Orientações Curriculares Nacionais de 2006  na área de 

Linguagens Códigos e suas Tecnologias como OCEM1, pois existem outros manuais dessas orientações 

referentes às Ciências Exatas e às Ciências Humanas. 

 



 

 

 

Mais precisamente, propomos: descrever blogs de docentes de escolas baianas do ensino 

médio de português e inglês, considerando o conteúdo temático, a finalidade, o estilo e 

composicionalidade a partir do interacionismo sociodiscursivo; perceber se as atividades 

propostas para Língua Portuguesa nos blogs contemplam, conforme as OCEM 1, os aspectos 

textuais, sociodiscursivos, cognitivo-conceituais, pragmáticos e linguísticos, para a construção 

e recepção de sentido; analisar se as atividades de leitura e produção de texto de Língua 

Inglesa incentivam, segundo as OCEM 1, a leitura e o letramento críticos, considerando as 

peculiaridades do gênero blog, os contextos de uso, as habilidades comunicativas e os 

aspectos linguísticos; discutir se o potencial dos blogs, como gêneros discursivos digitais 

contempla o multiletramento, ao se propor o uso da multimodalidade e do hipertexto, nas 

atividades de leitura e escrita no ensino e aprendizagem de línguas, estabelecendo 

convergências e divergências entre essas práticas e o que propõem as OCEM 1. 

Esse questionamento, a hipótese e os objetivos, que norteiam a produção da pesquisa, 

são recorrentes porque, no cenário em que a tecnologia da informação se renova, se convive 

com outras linguagens. Nesse contexto, o processo de ensino e de aprendizagem de línguas é 

desafiado a transcender a perspectiva tradicional a qual investe no trabalho com o formalismo, 

considerando a língua como externa ou interna ao sujeito; a leitura, um ato de extrair o sentido 

do texto; o escrever, como processo de codificação/registro, o que, muitas vezes, tem 

distanciado os educandos de atividades leitoras e escritoras significativas. 

A pesquisa aqui proposta integra-se à perspectiva qualitativa. Mais precisamente, o 

aspecto qualitativo se dá pela obtenção e análise dos dados por meio do contato direto e 

interativo entre pesquisador e objeto de estudo com vistas à qualidade do fenômeno 

educacional. As considerações de Bronckart (2004; 2006) acerca do interacionismo 

sociodiscursivo estarão alicerçando o campo epistemológico da pesquisa.  

Entende-se que a abordagem de Bronckart não integra, necessariamente, a visão 

discursiva da linguagem, mas toma como referência as discussões de Vigotsky, bem como de 

Bakhtin para sistematizar os fundamentos do interacionismo sociodiscursivo. Daí, lançar um 

olhar para o blog como atividade discursiva em seus constituintes, entendendo a linguagem 

em sua efetividade interacional. 

Assim, no desenvolvimento desta produção, vê-se que desde o começo do século XXI, 

conforme Kilpatrick (2003), houve uma mudança de foco na aprendizagem. Durante muito 

tempo, a ênfase no processo de ensino e aprendizagem de língua esteve sobre o aprendiz 

como um ser individual. Havia uma preocupação com as estratégias de aprendizagem mais 

adequadas para certos indivíduos e os melhores métodos para o desenvolvimento de sua 



 

 

 

fluência na língua. Sabe-se que esses aspectos ainda são considerados, todavia, a 

aprendizagem tem sido vista sob uma ótica mais abrangente. O foco não deixou de ser o 

aprendiz, mas esse inserido em comunidades de aprendizagem e compreendido como parte 

desse sistema. 

É o que vislumbra o interacionismo sociodiscursivo, sustentáculo epistemológico da 

pesquisa. Segundo essa concepção, a linguagem designa um instrumento semiótico construído 

socialmente, fundador e organizador de processos psicológicos em suas dimensões 

especificamente humanas, tais como percepção, cognição, sentimentos e emoções 

(BRONCKART, 2006). Ação de linguagem refere-se ao “...fato de que, em uma dada situação 

de comunicação, uma pessoa produz um texto, oral ou escrito, com outro objetivo, para obter 

um ou outro efeito.” (BRONCKART, 2010, p.169). 

Essa ação de linguagem se realiza e se organiza, em partes, a partir das regras do 

gênero escolhido dentre os modelos reconhecidos como pertinentes e/ou adaptados a um 

conteúdo temático definido e a uma situação de interação determinada (BRONCKART, 

2004). Gêneros, nesse sentido, transcendem as fôrmas, porque funcionam como mediadores 

para a maneira com que se age, pensa e se engaja na interação. 

Diante da necessidade de estar em consonância com essa contextualização do 

ensino/aprendizagem de línguas, as OCEM1 propõem: mediar a construção gradativa de 

saberes sobre os textos que circulam socialmente, recorrendo a diferentes universos 

semióticos, ao multiletramento no sentido de refinar competências e habilidades de leitura e 

escrita, de fala e de escuta. Essa construção depende também da integração de dimensões 

textual, linguística, cognitivo-conceitual, sociopragmática e discursiva. 

 Entende-se que esse é um terreno fértil para o trabalho com os gêneros do texto,  

materializadores da interação verbal, em especial, os digitais, como o blog, que atraem os 

educandos, permitindo-lhes a construção e recepção de sentidos de textos em português e 

inglês, por meio do multiletramento, com o uso de hipertexto e de conteúdos multimodais em 

práticas de leitura crítica e letramento crítico bem como da análise proficiente dos aspectos 

linguísticos, textuais, sociopragmáticos e discursivos do texto.  

Os estudos de Marcuschi e Xavier (2004) evidenciam que o blog, gênero do texto 

transmutado do diário, é um materializador da enunciação discursiva, porque ele tem uma 

composicionalidade, finalidade, estilo e conteúdo temático. Um weblog é conceituado como 

gênero textual peculiar à Rede Mundial de Computadores compreendido por uma coleção de 

links e outros documentos atualizados regularmente, junto com comentários que avaliam, 

corroboram ou refutam as informações em pauta.  É uma junção de diário online com serviços 



 

 

 

de informações jornalísticas, sendo uma ferramenta fundamental na democratização dos 

hipertextos, possibilitando que pessoas comuns possam usá-los, acrescentando sua voz à 

comunidade global de usuários da internet. Essa referência ao blog, elucidada por esses 

autores, remonta há uma década; portanto, há muitas pesquisas que, ao longo desse tempo, 

têm apresentado outras percepções acerca deste e de outros gêneros. 

Dentro do conjunto de blogs, existem os que têm propósitos educacionais também 

chamados de “edublogs” conceituados por Lara (2005) como aqueles cujo objetivo é apoiar 

um processo ensino-aprendizagem num contexto educativo. Primo (2008) aborda que o blog, 

mais precisamente, o que se destina à construção do conhecimento, é um espaço privilegiado 

da ‘informação em rede’. O seu potencial pedagógico se dá também por facilitar a autoria, a 

autonomia e a colaboração. 

 No gênero digital, blog, todas as linguagens estão reunidas e o usuário pode ler, ouvir 

e ver informações, matérias culturais, imagens em movimento e fotos. Mais precisamente, o 

professor poderá propor trabalhos em que os educandos poderão ver na televisão, rádio, 

jornal, no blog o mesmo conteúdo como uma possibilidade de se interessar mais por eles.  

 Destaca-se aqui, o conteúdo multimodal que também integra o blog. Sobre 

multimodalidade, as OCEM (2006) e Dionísio (2011), consideram que, quando se fala ou se 

escreve um gênero textual, usa-se, no mínimo, modos de representação como palavras e 

gestos, palavras e entonações, palavras e imagens, palavras e tipografias, palavras e sorrisos, 

palavras e animações. No caso do blog, vê-se palavras, imagens, animações, sons. Cada 

gênero é constituído por diferentes especificações de multimodalidade; o contato com ele 

exige assim, um letramento peculiar que a práxis de Língua Portuguesa e de Língua Inglesa 

não pode desconsiderar. 

 Enfatiza-se também o trabalho com o hipertexto facilitado pela utilização do gênero 

em tela, vez que ele confere ao usuário a possibilidade de navegação não-linear no texto, com 

a abertura de novas janelas, associações e de informações alcançáveis o que, necessariamente, 

não acontece com qualquer leitura e é uma marca dos textos digitais. Seu design sugere 

formas de organizar o pensamento multidimensional e não hierarquizado. Os blogs podem ser 

motivadores e atrativos para a práxis na perspectiva das OCEM1 e da Linguística Aplicada 

Crítica, promovendo o letramento crítico.  

 Pennycook (2001) discute letramento crítico como a possibilidade de empoderar os 

aprendizes, oferecendo-lhes um aparato analítico crítico para ajudá-los a refletir sobre 

experiências e práticas com a linguagem, articulando interesses educacionais comprometidos 

com o engajamento das possiblidades que as tecnologias da escrita oferecem para a mudança 



 

 

 

social, diversidade cultural, igualdade econômica e emancipação política. Mattos (2011) 

esclarece que o letramento crítico compreende os leitores como ativos no processo de leitura, 

ou seja, eles não aceitam passivamente a mensagem do texto, mas buscam questionar, 

examinar e desafiar as relações de poder na interlocução. O letramento crítico, nesse viés, 

promove o pensar, a ação e a transformação social.  

É relevante que na prática de ensino e aprendizagem de línguas, o blog seja 

trabalhado, considerando as suas peculiaridades de estilo, composição e funcionalidade, o que 

requer uma outra postura quando se lê e se escreve já que disponibiliza o hipertexto, o 

conteúdo multimodal e nos convida a realizar uma escrita que responde para quem, onde, o 

que, como vai se escrever, considerando os aspectos da textualidade. Além disso, não se pode 

desconsiderar as competências e habilidades que as orientações curriculares, num viés 

sociodiscursivo, sugerem para essa práxis. Nesse sentido, a pesquisa se justifica pela 

possibilidade de apreciação das possíveis similaridades e divergências entre as práticas de 

leitura e escrita mediadas em blogs usados por docentes de escolas estaduais baianas no 

ensino de línguas e as OCEM, trazendo uma contribuição para um redimensionar dessas 

práticas nos âmbitos pedagógico e acadêmico, os quais também contemplam a formação do 

professor.  

Estamos então, pretensamente, fortalecendo o terreno da Linguística Aplicada Crítica 

o qual, transcendendo a perspectiva teórica de aplicação linguística e refletindo as marcas da 

globalização, destaca a relevância do ensino e aprendizagem de línguas que valoriza a 

natureza social das múltiplas linguagens, considerando suas condições reais de uso, numa 

vertente política. Além disso, tem-se a oportunidade de vislumbrar propostas e avaliações da 

articulação entre tecnologia e ensino de línguas um campo ainda pouco explorado na 

Linguística. 

Assim, contribui-se com o campo da Linguística Aplicada Crítica, em especial, no 

tocante à percepção da necessidade de se investir na formação do professor de línguas, de se 

rever propostas curriculares, pois na interface entre blog e ensino/aprendizagem de línguas, 

aprendizes e mediadores da práxis precisam se reconhecer como sujeitos dessas linguagens, 

podendo ler e gerir textos com liberdade, contemplando dimensões da língua, por meio da 

linguagem verbal, imagens e sons, aprimorar o conhecimento digital e vivenciar, com 

criticidade, o caráter interacional do gênero. 

 Mais precisamente, esta dissertação trará no Capítulo 01, considerações em torno das 

representações do ensino e aprendizagem das Línguas Portuguesa e Inglesa, situando essa 

práxis no estruturalismo, gerativismo e interacionismo sociodiscursivo, assim como a 



 

 

 

abordagem das OCEM 1 que valoriza um outro paradigma para o trabalho articulado entre a 

multissemiose e a tecnologia da informação e da comunicação o qual integra o 

multiletramento, o hipertexto e a multimodalidade.  

 No segundo capítulo, discorreremos sobre o lugar dos gêneros discursivos no 

ensino/aprendizagem de línguas, dando ênfase à relação dialógica com a linguagem, mais 

precisamente, na interação entre esse ensino e as práticas textuais com a potencialidade 

educativa do blog. 

 Já no terceiro capítulo, enfatizaremos as relações e perspectivas entre blog, OCEM 1 e 

Ensino de Línguas, traçando o caminho metodológico, o trilhar pela análise de 10 blogs de 

alguns docentes do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino da Bahia, sendo 05 de língua 

inglesa e 05 de língua portuguesa, assim como um possível resultado da problematização e 

objetivos da pesquisa o qual integra o (des)encontro entre as OCEM1 e as práticas textuais 

com blog no ensino de línguas. Ademais, traremos, para o momento, algumas considerações 

conclusivas desta produção e suas referências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.Representações do ensino e aprendizagem de línguas – português/inglês 

 

 

O ensino e aprendizagem de línguas – Português/Inglês - tem tido representações 

diferentes condizentes com as concepções de linguagem, língua, texto, discurso e sujeito que 

subjazem as discussões linguísticas. Numa perspectiva estruturalista e gerativista, entende-se 

o aprender/ensinar a língua como atos monológicos em que a língua(gem) é inata ou separada 

do sujeito e do mundo que ele habita.  

A abordagem que segue trará uma reflexão sobre o fato de que no contexto da 

tecnologia da informação e do redimensionar das práticas educativas, num viés interacionista, 

as abordagens linguísticas repensam suas propostas, tendo em vista a articulação de uma 

práxis com universos semióticos constituídos pelas múltiplas linguagens à disposição de um 

ser que interage na e por elas. As OCEM
 
1 motivam essas propostas a pensar e vivenciar um 

ensino aprendizagem que busque promover letramentos múltiplos de modo a conceber a 

leitura e a escrita como ferramentas de empoderamento e inclusão social. 

 

1.1. Considerações em torno do estruturalismo e do interacionismo sociodiscursivo 

 

Assistir a vivências do ensino e aprendizagem de línguas - Português e Inglês –, como 

um evento discursivo, requer um redimensionar de concepções, métodos, posturas teórico-

filosóficas e propostas curriculares, principalmente, no cenário do ciberespaço e da 

cibercultura peculiar ao século XXI. Entretanto, essa é uma tarefa complexa, pois existem 

ainda, práticas estruturalistas desse ensino que têm a linguagem como instrumento de 

comunicação e preveem o aprendizado de comportamentos linguísticos e não linguísticos por 

meio de estímulos e respostas.   

Nessa visão, conforme as discussões de Martelotta (2008), de base saussureanas, a 

língua constitui uma organização que se estrutura, seguindo leis estabelecidas dentro do 

próprio sistema. Nesse sentido, considera-se que a língua deve ser estudada a partir de suas 

relações internas; fenômenos extralinguísticos não são considerados, pois a estrutura da língua 

deve ser descrita com base nessas relações. 

O ensino de línguas nesses moldes dá ênfase ao estudo da língua em si no nível 

fonológico (estudo dos sons da língua), morfológico (análise da estrutura interna de cada 

palavra), sintático (estudo dos sintagmas da sentença), primando pela forma em detrimento da 

função e do significado contextual. Santos (2004) assevera que esse ensino, com ênfase na 



 

 

 

abordagem estruturalista, considera a visão associacionista entre som e significado, prevendo 

o aprendizado de comportamentos linguísticos e não linguísticos por meio de estímulos, 

reforços e privações. O empirismo/behaviorismo de Skinner referencia esse aprendizado da 

língua, considerando que este é análogo a qualquer outro, por entendê-lo como derivado da 

experiência, transmitido ao aluno, o qual é receptor do objeto desse conhecimento. Considera-

se, então, que se aprende, aderindo pelos sentidos, o que vem de fora.  

Não são incomuns também, práticas gerativistas, centradas na concepção de 

linguagem como expressão do pensamento, as quais enfatizam que as línguas não são 

comportamentos socialmente adquiridos, mas faculdade mental natural; a mente humana é a 

morada da linguagem. Nesse contexto, o texto é considerado um amontoado de palavras que 

contém em si todo o significado. A teoria que embasa essas práticas orienta-se nos trabalhos 

de Noam Chomsky, o qual faz uma severa crítica à visão comportamentalista da linguagem 

sustentada pelos behavioristas, chamando atenção para a criatividade linguística do falante, 

que o permite construir frases novas e inéditas, a todo momento, independentemente, de 

classe social ou do nível de escolaridade. As línguas deixam de ser interpretadas como 

comportamento socialmente condicionado. 

Conforme Kenedy (2008), Chomsky redimensionou a concepção racionalista dos 

estudos da linguagem, opondo-se ao empirismo de Skinner, Bloomfield e demais 

estruturalistas. Para Chomsky, 

 

...a capacidade humana de falar e entender uma língua (pelo menos), isto é, o 

comportamento linguístico dos indivíduos, deve ser compreendida como o resultado 

de um dispositivo inato, uma capacidade genética e, portanto, interna ao organismo 

humano (e não completamente determinada pelo mundo exterior, como diziam aos 

behavioristas), a qual deve ser fincada na biologia do cérebro/mente da espécie e é 

destinada a constituir a competência linguística de um falante. (KENEDY, 2008, p. 

127) 

 

Entende-se então, que conhecer uma língua tem sua origem nas estruturas mentais 

inatas e é possível porque já se traz algo, programado na bagagem hereditária para 

amadurecer mais tarde, em etapas previstas. Portanto, o conhecimento é anterior à experiência 

e se aprende uma língua, fazendo uso da competência linguística a qual é organizada por uma 

gramática gerativa, também conhecida como gramática transformacional. Segundo esta, o 

falante consegue aplicar regras transformacionais, num processo gerativo da estrutura 

profunda para a superficial, fazendo com que um número finito de regras se transforme em 

sentenças infinitas de uma língua. 



 

 

 

Tavares (apud FIGUEREDO e JESUS, 2006) assevera que, nessa perspectiva, a língua 

é entendida, mais precisamente, como um instrumento do qual se lança mão para se 

comunicar intencionalmente, expressar pensamentos, podendo dominá-lo por ser pautado em 

regras linguísticas e gramaticais ou sequências comunicativas. Considerando esse referencial, 

é que em relação à Língua Portuguesa, se cria um espaço de trabalho com a língua com 

 

...atitudes e avaliações que a concebam como algo completamente exterior ao sujeito 

que a usa, com uma configuração formal, estável, fechada e apartada dele ou de 

quaisquer outros fatores de ordem sócio-histórica, desconsiderando o caráter 

multifacetado da língua(gem). (BRASIL, 2006, p. 30) 

 

Os PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais/ Língua Portuguesa (1998) evidenciam 

que, até 1920, havia uma preocupação expressiva com o que ensinar, com os conteúdos, 

dando ênfase a sua forma; a partir de 1960, a ênfase recaiu para o como se ensinar, ou seja, 

para o método de ensino, e nos anos 80, com os estudos da Psicolinguística, da Psicogênese 

da Língua Escrita e o sociointeracionismo, há atenção expressiva ao como se aprende, 

considerando a interação entre forma e função, uma prática para além da metalinguagem e as 

peculiaridades dos aprendizes em termos afetivos, sociais, cognitivos e morais. 

           No tocante à Língua Inglesa, segundo Brown (1994), presume-se, num enfoque 

tradicional, estrutural, que o seu aprendizado provém da memorização, formação de hábito, 

consolidação, condicionamento, associação, estímulo e resposta. Vê-se também a escassez de 

materiais voltados a esse ensino que, geralmente, se limita ao uso do quadro negro enquanto 

tecnologia.  

             Ainda há um número reduzido de aulas, a carência de profissionais qualificados para o 

ensino. Para Paiva (apud ARAGÃO, 2007), a formação de alguns docentes nessa área se 

restringe às habilidades de compreensão escrita e à lide com aspectos metalinguísticos, o que, 

muitas vezes, os tornam despreparados para lidar com futuros contextos e exercerem seu papel 

com segurança, criatividade e autonomia crítica, chegando a ser aversos às propostas de 

inovações da prática. Há uma distância entre os aprendizes e situações reais de comunicação 

na língua-alvo. 

             Os métodos e teorias que subjazem a esse ensino são vários e nem todos asseguram a 

aprendizagem significativa. Os educadores, algumas vezes, usam um ou outro método sem ter 

a oportunidade de refletir sobre seus efeitos. Com o método Gramática-Tradução, enfoca-se a 

aprendizagem de formas e regras gramaticais. O Método Direto tem como propósito capacitar 

o aluno a comunicar-se na língua alvo, associando-se, diretamente, o significado e a forma 



 

 

 

dessa língua. O método audiolingual utiliza-se do diálogo e a prática extensiva de frases 

modelos. 

Conforme Almeida Filho (1993), a abordagem Comunicativa de Tendência Crítica 

considera todas as fases do processo de ensino/aprendizagem, encarando o aluno como sujeito 

histórico e seus interesses e necessidades como ponto de partida no processo. É peculiar a 

essa abordagem um discurso histórico-crítico, por meio do qual se promove o ensino e a 

aprendizagem, incluindo autoconhecimento em interações verdadeiras de aprendizagem sobre 

tópicos reais e geradores de conflito, o que cria condições favoráveis para a aquisição de um 

desempenho real numa nova língua.  

Assim, o autor citado considera que o papel de ensinar compõe uma imagem 

composta, emoldurada por afetividades específicas do professor com relação ao ensino, aos 

alunos, à língua-alvo, aos materiais e à própria sala de aula. De igual forma, o papel de 

aprender configura-se por meio de afetividades com relação à língua-alvo que se deseja ou se 

necessita aprender. Essa visão envolve uma articulação, uma troca e uma compreensão do que 

vem a ser ensinar e aprender uma língua estrangeira, por meio de uma gama de relações 

interativo-críticas nessa mesma língua. 

Com essa abordagem, depreende-se que o trabalho com a língua – portuguesa ou 

inglesa - que considera a língua inata ou externa ao indivíduo não oferta a este a 

aprendizagem significativa em que ele possa se sentir, verdadeiramente, sujeito da linguagem 

nas práticas sociais. A proposta do interacionismo sociodiscursivo é que intenciona uma outra 

relação entre sujeito e linguagem. 

Tal proposta emerge da teoria sócio-histórica vygotskiana, cujo o foco passa a ser o 

lugar do outro e a linguagem como interação no processo de construção do sujeito. O 

organismo humano se reapropria de propriedades instrumentais e discursivas de um contexto 

sócio-histórico e ao adquirir capacidades conscientes, envolve-se com ações de linguagem a 

qual se apresenta, externamente, “... resultante da atividade social operada pelas avaliações 

coletivas e, internamente, como o produto da apropriação – pelo agente produtor – dos 

critérios dessa avalição” (DIONÍSIO, 2011, p. 35) 

Nesse sentido, para o interacionismo sociodiscursivo, o sujeito 

psicossocial/interacional precisa na interação verbal, em especial, dentro da perspectiva de 

múltiplos letramentos em diversos sistemas semióticos, ter competência para ler, escrever 

diferentes gêneros, atentar para as condições de produção do discurso e ser eficiente na 

aplicação dos elementos de textualidade. A língua escrita e oral, bem como outros sistemas 

semióticos, devem ser tomados como objetos de ensino/estudo/aprendizagem, numa 



 

 

 

abordagem que integre ações de descrição e reflexão sistemática sobre aspectos linguísticos e 

de reflexão acerca do uso de um dado recurso linguístico no processo de enunciação e no 

interior da prática em que ele se dá. 

Segundo Bronckart (1999, apud CRISTÓVÃO e NASCIMENTO, 2011),  

compreender a linguagem como um instrumento semiótico, pelo qual o homem existe e age, 

implica interpretar os fatos de linguagem como marcas das condutas humanas socialmente 

contextualizadas. Para tanto, 

 

Parte-se, primeiramente, do exame das relações que as ações de linguagem mantêm 

com os parâmetros do contexto social em que se inscrevem, a seguir, das capacidades 

que as ações colocam em funcionamento e, sobretudo, das condições de construção 

dessas capacidades. Em relação às ações de linguagem e aos textos que as 

concretizam, o ISD propõe que primeiro se faça a análise das ações semiotizadas 

(ações de linguagem) na sua relação com o mundo social e com a intertextualidade. A 

seguir, a análise da arquitetura interna dos textos e do papel que aí desempenham os 

elementos da língua. Enfim, que se analisem a gênese e o fundamento das operações 

(psicológicas e comportamentais) implicadas na produção dos textos e na apropriação 

dos gêneros textuais. (CRISTÓVÃO e NASCIMENTO, 2011, pp 35 e 36) 

 

Fica, então, ampliada a noção de contexto da perspectiva cognitiva, transcendendo a 

cognição individual em direção da interacional social. Segundo Bronckart (apud 

CRISTÓVÃO e NASCIMENTO, 2011), num primeiro âmbito, as ações de linguagem se dão 

num nível sociológico. Na construção textual, o indivíduo faz uso de operações de 

contextualização (físicos ou sociais) como sistema de valores disponíveis na língua natural.  

 
Essa operação de contextualização é responsável pela produção dos valores 

referenciais dos signos, pelos valores situacionais (representações dos parâmetros 

físicos do contexto) e pelos valores interacionais (representações dos parâmetros 

sociais). (CRISTÓVÃO e NASCIMENTO, 2011, p. 36). 

 

No segundo nível, denominado psicológico, as ações de linguagem integram os 

parâmetros do contexto de produção e de conteúdo temático, na forma como o sujeito os 

mobiliza na sua ação verbal. Nesse processo, as operações psicológicas incidem sobre os 

parâmetros do contexto e determinam as formas de gestão do texto, bem como sua 

linearização num processo que engloba: operações de ancoragem textual (conjunta, disjunta; 

implicada ou autônoma) que fundam o discurso em situação, o teórico e narração, exemplares 

dos tipos de textualização; operações de planejamento da macroestrutura semântica do texto 

(a sequencialização e estruturação discursiva adequada a um gênero textual, tendo em vista a 

função da interação social em curso) e operações de constituição de estratégias linguísticas e 

discursivas para a marcação das frases do plano do texto, com vistas na coesão e na 

modalização dos enunciados. 



 

 

 

Assim, a linguagem é uma unidade psicológica por ser passível de definição pelas 

representações internalizadas por parte do agente produtor. Todavia, ela pode corresponder a 

textos empíricos diferentes a depender de suas decisões, bem como da situação de ação 

específica. Isso porque as atividades de linguagem decompostas em ações de linguagem 

delimitadas por julgamentos sociais precisam de uma base de orientação a partir da qual esse 

agente toma decisões para a escolha do gênero, o que implica várias capacidades da parte 

dele: ajustar-se às peculiaridades do contexto e do referente (capacidade de ação), mobilizar 

modelos discursivos (capacidades discursivas) e dominar as operações psicolinguísticas e as 

unidades linguísticas (capacidades linguístico-discursivas) para sua utilização – escolhas 

estratégicas que lhe possibilitam a adoção e a adaptação de um gênero às condições de sua 

utilização e aos valores particulares do contexto sociossubjetivo e do conteúdo temático que a 

ele estão indexados.  

A aprendizagem de língua, assim referenciada, se apoia na teoria sociointeracionista 

de Vygotsky, por considerar que ela é mediada por recursos semióticos e não semióticos 

disponíveis no ambiente de aprendizagem. Essa disponibilização não é passiva, pois os 

recursos são ativados, trazidos à percepção e logo criados, compartilhados e utilizados por 

meio da negociação de significado entre os sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem. 

Diante dessa possibilidade de virada do ensino de línguas, de cunho teórico-

metodológico, que perpassa por uma visão estrutural e interacionista do ensino de língua, é 

importante rever a ênfase que se dá em algumas práxis embasadas ora no inatismo ora no 

empirismo, investindo numa proposta que contemple, também no cenário das tecnologias da 

comunicação e da informação, questões referentes à socioconstrução da leitura e escrita com 

gêneros textuais e articulação das linguagens por meio da integração de dimensões da língua, 

da leitura crítica e do letramento crítico, bem como de aspectos como a multimodalidade e de 

hipertextos que integram o multiletramento. A discussão a seguir, concernente às OCEM1, 

traz uma significativa contribuição a essa perspectiva que se entende pertinente ao ensino 

aprendizagem de línguas. 

1.2.  Práticas leitoras e escritoras de língua portuguesa e de língua inglesa nas OCEM1. 

As OCEM 1 – Orientações Curriculares para o Ensino Médio/Linguagens Códigos e 

suas Tecnologias – (2006), não como receitas ou soluções para os problemas e dilemas do 

ensino, e sim, como referenciais que em consonância com a LDB – Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional 9394/96 - podem orientar as abordagens a serem utilizadas nas práticas 



 

 

 

de ensino e de aprendizagem, contribuindo com o desenvolvimento de capacidades que 

possibilitem ao educando avançar em níveis mais complexos de estudos e integrar-se ao 

mundo do trabalho com condições para prosseguir, com autonomia no caminho de seu 

aprimoramento profissional. 

Essas orientações são os documentos mais atuais que sugerem a concepção de 

aprendizagem e ensino, propostas metodológicas, de trabalho inter e transdisciplinar com o 

universo multissemiótico num viés sociodiscursivo e crítico. Por meio das múltiplas 

linguagens, sugere-se que Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Artes e Educação Física se 

integrem reciprocamente, numa prática política, negociando pontos de vista. A possibilidade 

de articulação dessas áreas é promissora à integração das culturas e campos científicos, bem 

como às oportunidades de pensamento crítico, de investigação, de comunicação e de 

estabelecer relações entre o que se aprende e o contexto social e cultural. Num recorte 

relevante a esta pesquisa, dirigir olhares ao ensino e a aprendizagem de Língua Portuguesa e 

de Língua Inglesa permite o vislumbrar ou não dessas possibilidades. 

O capítulo, integrante das discussões referentes à Língua Portuguesa, intitulado 

Conhecimentos de Língua Portuguesa, aborda que, no Ensino Médio, o educando deve ter a 

oportunidade de refinar as habilidades de leitura e escrita, de fala e de escuta em contato com 

textos sociais de modo a ampliar continuamente saberes relacionados à configuração, ao 

funcionamento e à circulação desses textos, bem como a capacidade de reflexão sistemática 

sobre a língua e a linguagem.  

Discute-se também a “Construção de novas rotas nos estudos da linguagem”, 

apresentando caminhos que configuram a identidade da disciplina Língua Portuguesa. 

Considera-se relevante, a partir de estudos recentes da linguagem no Brasil e no exterior, bem 

como dos estudos particularmente ligados ao processo de ensino e de aprendizagem dessa 

língua como materna, que haja uma revisão dos objetos de ensino das aulas dessa área do 

conhecimento. Na década de 1970, houve uma proposta de mudança no sentido de se fazer 

uma revisão nos conteúdos trabalhados do ensino de língua materna, tendo em vista estudos 

referentes à variação linguística. 

 

Tratava-se, especificamente, de promover o debate sobre o fato de que, as línguas 

variam no espaço e mudam ao longo do tempo, então, o processo de ensino e de 

aprendizagem de uma língua – nos diferentes estágios da escolarização – não pode 

furtar-se a considerar tal fenômeno. Ao mesmo tempo, assumia-se que era necessário 

trazer à sala de aula textos que circulassem na sociedade, não apenas os literários. 

(BRASIL, 2006, p. 20). 

 



 

 

 

 Entretanto, nesse momento, não houve uma mudança efetiva quanto ao objeto de 

ensino, pois ainda vigorava a abordagem estruturalista nos estudos linguísticos e não se 

confiava de fato nas questões relacionadas à variação e à mudança linguística. No período de 

1980, essa ideia foi amadurecida, considerando-se que a variação e a mudança deveriam ser 

compreendidas na materialidade do texto e em relação ao contexto de produção de sentido, 

envolvendo tanto o contexto imediato em que ocorre a interação como a esfera social de que 

ela emerge. Nesse momento, são fortalecidos os estudos que tratam da construção da 

configuração textual e o texto é visto como um todo resultante da construção de sentidos por 

produtores e receptores engajados. 

Em Língua Portuguesa, de acordo com essas orientações, é conveniente que o 

processo de produção e/ou recepção de textos de diferentes sistemas semióticos, contemplem 

as dimensões: linguística (recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos e lexicais); textual 

(configuração do texto, gênero ou sequências textuais); sociopragmática e discursiva 

(interlocutores, seus papéis sociais que envolvem relações assimétricas e/ou simétricas, suas 

motivações e propósitos na interação, as restrições da situação – privado ou púbico -, 

modalidade usada – escrita ou falada -, tecnologia implicada, etc.); o momento social e 

histórico em que se encontram engajados não apenas os interlocutores, mas também outros 

sujeitos, grupos ou comunidades que, eventualmente, estejam afeitos à situação em que 

emerge o texto); e cognitivo-conceitual, associada aos conhecimentos sobre o mundo que 

envolvem conceitos e suas inter-relações. É interessante notar que os fatores que integram a 

textualização transcendem a materialidade textual, porém se amparam nela. As aulas de 

Língua Portuguesa não podem, porém, voltar-se apenas para a materialidade do texto, 

investindo na mera identificação e classificação dos fenômenos linguísticos. 

Para orientar as práticas de ensino e de aprendizagem da língua portuguesa, as OCEM 

1 ancoram-se no interacionismo sociodiscursivo, abordagem anteriormente referenciada no 

corpo desta pesquisa. No processo de interação na e pela linguagem, como assinala esta 

abordagem, faz-se uso de diferentes sistemas semióticos provenientes do desenvolvimento das 

tecnologias, resultantes também de mudanças sistêmicas nos grupos sociais. Lança-se mão de 

formas por meio das quais se estabelecem relações entre sujeitos sociais, bem como de 

conhecimentos referentes aos modos de conceber o mundo, ligados aos grupos sociais dos 

quais se participa ou com os quais interage. 

Daí, não poder se considerar que o sentido do texto é de responsabilidade exclusiva 

dos recursos linguísticos, pois está interligado aos usos que os grupos fazem dos sistemas dos 

quais fazem parte, assim como ao contexto em que acontece a interação, às peculiaridades de 



 

 

 

seus participantes, as suas necessidades, objetivos, papéis sociais. Portanto, o sentido surge 

como efeito de uma ação coletiva entre sujeitos. 

Diante dessas reflexões, as OCEM (2006) evidenciam que é de responsabilidade da 

disciplina Língua Portuguesa possibilitar, por procedimentos sistemáticos e abordagens 

interdisciplinares na prática da sala de aula, o desenvolvimento de ações de produção de 

linguagem em diferentes situações de interação. A ênfase na interdisciplinaridade, tendo como 

referência o Projeto Político Pedagógico da instituição escolar, dá-se pela necessidade de 

conhecer/aprender a língua por meio de diversos “...olhares advindos do conjunto de 

disciplinas escolares que compõem o currículo ou de diferentes recortes advindos de áreas de 

conhecimentos.” (BRASIL, 2006, p. 27). Isso para que o sujeito tenha uma visão mais plástica 

da disciplina. 

 A concepção de linguagem que está no cerne do interacionismo sociodiscursivo, 

portanto, apresenta para a escola outras responsabilidades no que se refere ao ensino e 

aprendizagem da língua, pois considera que essa implica a apreensão de práticas de 

linguagem, formas de usos da língua construídos e apenas compreendidos nas interações, o 

que explica o vínculo entre os interlocutores de uma situação de comunicação, as finalidades 

comunicativas e as escolhas linguísticas a que procedem. Mais precisamente, o trabalho com a 

linguagem na escola precisa investir na reflexão sobre as normas gramaticais e 

sociopragmáticas. 

Logo, nesse ensino, o educando precisa: conviver, lúdica e criticamente, com 

atividades de leitura e produção de texto expressas em diversas linguagens para poder 

conhecer, usar e compreender a multiplicidade de linguagem que integra as práticas sociais de 

prática da língua(gem); vivenciar produções escritas, orais e imagéticas, realizando leituras e 

escutas de textos por meio de estratégias linguísticas, textuais e pragmáticas, tendo autonomia 

no contexto de situação no qual está inserido; refletir sobre usos da linguagem, conhecendo 

sua variação e variabilidade, bem como o funcionamento sociopragmático dos textos, as 

manifestações de vozes presentes neles, a emergência e a atuação dos seres da enunciação no 

arranjo da teia discursiva do texto, a configuração formal, os arranjos possíveis para 

materializar o que se quer dizer e os processos de produção de sentido.  

Para a efetivação desses objetivos, faz-se necessário, além de valorizar as diferentes 

manifestações de linguagem, despertar emoções, senso crítico, considerar também a 

diversidade de ideias, culturas, singularidades e identidades, expressas em textos literários, 

jornalísticos, científicos, técnicos, os quais circulam na imprensa, rádio, televisão, internet, 

dentre outros. Assim, é lucrativo investir em práticas de leitura e de escrita, na e com as quais 



 

 

 

os educandos possam ter contato com a produção simbólica e dialoguem com ela. “... prevê-se 

que os eventos de leitura se caracterizem como situações significativas de interação entre o 

aluno e os autores lidos, os discursos e as vozes que ali emigrem, viabilizando, assim, a 

possiblidade de múltiplas leituras e a construção de vários sentidos.” (BRASIL, 2006, p. 33). 

A proposta da organização curricular e procedimentos metodológicos de abordagem 

dos conteúdos para o ensino e aprendizagem de língua portuguesa evidencia que os conteúdos 

mínimos para essa área do conhecimento devem ser articulados, tendo em vista a capacidade 

de ação de linguagem dos sujeitos. No Projeto Político Pedagógico, devem ficar expressos 

esses conteúdos e a sua operacionalização, tomando a ação de ensinar como política, vez que 

o conhecimento é produto de um trabalho social e sua construção é fruto de investigação e 

(re)elaboração cooperativa. 

Uma sugestão das OCEM é que os conteúdos sejam organizados a partir de 

agrupamentos variados de textos, considerando demandas locais, sem perder de vista o 

processo de produção de sentido para os textos por meio da articulação das dimensões que os 

materializam. É pertinente lançar mão de sequências didáticas que ofertem um trabalho com 

os temas dos textos, mídias e suportes em que circulam domínios ou esferas de atividades de 

que emergem, seu espaço e/ou tempo de produção, tipos ou sequências textuais que os 

configuram, gêneros discursivos presentes neles, funções sociocomunicativas desses gêneros 

e práticas de linguagem nas quais estejam presentes as comunidades que os produzem.  

 Para orientar na concretização dessa proposta, as OCEM (2006) apresentam eixos 

organizadores das atividades de Língua Portuguesa no Ensino Médio subdivididos em práticas 

de linguagem e na análise de fatores de variabilidade dessas práticas. As primeiras, com foco 

em atividades de produção e de recepção de textos, contemplam atividades de produção 

escrita e de leitura de textos gerados nas diferentes esferas de atividades sociais – públicas e 

privadas; atividades de produção de textos em eventos da oralidade; atividades de escuta de 

textos em situação de leitura em voz alta; atividades de retextualização: produção escrita de 

textos a partir de outros textos, orais ou escritos, tomados como base ou fonte e atividades de 

reflexão sobre textos, orais e escritos, produzidos pelo próprio aluno ou não. Já a segunda, 

com foco em atividades de análise linguística, integram: elementos pragmáticos envolvidos 

nas situações de interação em que emergem os gêneros em estudo e sua materialidade; 

estratégias de textualidade; mecanismos enunciativos; intertextualidade e ações de escrita. 

  O capítulo que se destina aos conhecimentos de Língua Estrangeira, por sua vez, 

problematiza questões recorrentes do ensino dessa língua – pelo fato de pesquisas apontarem 

que as escolas não têm tido êxito nessa práxis e oportuniza uma reflexão sobre a relevância 



 

 

 

desse ensino na educação básica, num contexto em que se deve priorizar a educação para a 

cidadania, inclusão e acesso as novas tecnologias. Isso para se conseguir, numa contínua 

reforma de pensamento e de ensino, lidar com inquietudes concernentes à educação, a ação de 

ensinar, à cultura que consolida a profissão de professor, ao ensino de línguas e à construção 

da visão de mundo. 

Consoante as OCEM de Língua Estrangeira, o papel educacional do ensino de línguas 

estrangeiras na escola, tendo em vista a noção de cidadania não se efetiva, necessariamente, 

em cursos de idioma. Transcender ao ensino apenas linguístico ou instrumental da Língua 

Estrangeira, que privilegia o conteúdo em detrimento da formação dos aprendizes, é 

necessário. Utilizando a disciplina como meio, um idioma é ensinado/aprendido junto à 

discussão acerca de valores sociais, culturais, políticos e ideológicos, privilegiando a 

formação de indivíduos para a cidadania, o que integra o desenvolvimento de consciência 

social, criatividade, mente aberta para conhecimentos novos, portanto, uma reforma na 

maneira de pensar e ver o mundo. 

Nesse sentido, essas orientações sugerem como objetivos para o ensino de língua 

estrangeira: estender o horizonte de comunicação do aprendiz para além de sua comunidade 

linguística, permitindo-lhe entender que, em determinados contextos, há necessidades de 

comunicações variadas e diferentes; possibilitar-lhe entender que há diversas formas de 

organizar, categorizar e expressar a experiência humana, bem como de efetivar interações 

sociais por meio da linguagem; aguçar o nível de sensibilidade linguística do estudante no que 

se refere às peculiaridades da língua estrangeira em relação à língua materna e aos usos 

variados de uma língua na comunicação cotidiana; desenvolver a confiança do aprendiz, por 

meio das experiências exitosas no uso de uma língua estrangeira, de modo a enfrentar os 

desafios cotidianos e sociais de viver, adaptando-se, conforme necessário, a usos diversos de 

linguagem em ambientes diversos. 

O ensino de língua estrangeira, que tem no cerne esses objetivos preocupa-se não só 

com inserção mas com a inclusão dos aprendizes no fazer pedagógico, tendo em vista além 

das exigências do mercado de trabalho e tecnológicas no contexto da sociedade globalizada, 

criar possiblidades para que eles dialoguem com outras culturas (aqui entendida não só como 

a cultura de outros países, mas como aquela que está próxima do educador e do aprendiz nos 

seus contextos de vivência) sem abrir mão de seus valores, integrando o local ao global 

(BRASIL, 2006). 

Essa proposta compreende que: há outras formas de produção e circulação da 

informação e do conhecimento, diferente das tradicionais aprendidas na escola; a 



 

 

 

multimodalidade solicita outras habilidades de leitura, interpretação e comunicação; a 

necessidade da capacidade crítica se fortalece não só como ferramenta de seleção daquilo que 

é útil e de interesse ao interlocutor, diante das informações as quais passou a ser exposto, mas 

também como instrumento para a vivência interativa na sociedade, produzindo linguagens e 

construindo sentidos com elas. 

 Uma prática de letramentos alimenta a inclusão digital, social e o desenvolvimento da 

cidadania, ao passo que, com o aumento da necessidade de se lidar com novos letramentos, 

amplia-se também o potencial de novas exclusões. Quanto à leitura, integra as modalidades 

visual, digital, multicultural e crítica; intenciona desenvolver um leitor que constrói os 

sentidos do texto, contemplando valores, ideologias, discursos, visões de mundo. 

Para contribuir com a inclusão, tem-se como alicerce a concepção de linguagem, 

cultura e conhecimento numa visão heterogênea, plural e complexa e não se pensa em uma 

gramática ligada à concepção da linguagem como algo homogêneo, fixo. A função prescritiva 

e normatizadora da gramática tem como correspondente o conhecimento como sistema 

fechado de conteúdo e a ideia de cultura padrão, a qual considera ter os melhores valores, 

crenças e expressões de um povo igual sem diferenças. Propõe-se, então, o desenvolvimento 

da leitura, da comunicação oral e da escrita, bem como do estudo da gramática como práticas 

culturais contextualizadas, tendo como referência o trabalho com temas transversais, a 

exemplo de cidadania, diversidade, igualdade, justiça social, valores, isto em todo o período 

no qual se oferta o ensino médio.   

            As OCEM de Língua Estrangeira, considerando a globalização, a inclusão, a relevância 

da cidadania, as teorias sobre a linguagem e as novas tecnologias, especificamente, propõem 

um redimensionar das práticas de leitura, bem como do surgimento de possibilidades de 

leituras outras com os novos gêneros digitais, o hipertexto e as páginas multimodais da web. 

Sugere, assim, o investimento na leitura crítica a qual é pertinente porque aguça o senso crítico 

do educando que é incentivado a investigar o conteúdo do texto, validando ou não a 

interpretação e sua credibilidade. 

          A leitura crítica trabalha o conhecimento por meio de experiência sensorial e raciocínio, 

centra-se em fatos da realidade,  em interferências e julgamentos do leitor; com ela, a realidade 

pode ser conhecida e serve como referência para a interpretação, detecta-se as intenções do 

autor e busca-se o desenvolvimento de níveis elevados de compreensão e interpretação. 

Contudo, entende-se que essa proposta se volta para a depreensão de sentidos concebidos 

como se estivessem contidos no texto, na maneira como esse foi construído, examinando-se a 

escolha dos autores por determinadas representações de mundo. Não se pode entender que o 



 

 

 

sentido já se encontre no texto à espera da compreensão, pois ele é construído num contexto 

social, histórico inserido numa relação de poder. 

           Para que os educandos construam sentidos, não apenas, os extraiam, a partir do que 

leem e desenvolvam uma crítica social, precisam participar de práticas de letramento crítico 

articuladas à leitura crítica de modo que possam conhecer  e ter uma visão do mundo, refletir 

sobre as possibilidades e as conveniências de transformação social. Matos (2011) apresenta 

comparações entre a concepção de letramento crítico com as noções de leitura crítica, 

destacando que por serem duas abordagens de letramento, vem sendo confundidas; porém, 

além de terem diferentes origens teóricas, possuem visões muito diferentes, talvez 

incompatíveis, no tocante ao conhecimento, realidade, autoria, e discurso e sobre os objetivos 

da educação. 

 Assim sendo, leitura crítica se define como um conjunto de habilidades que permitem 

ao leitor investigar fontes, reconhecer o propósito de um autor, distinguir fato e opinião, fazer 

inferências e formar julgamentos; consiste então, no processo de avaliação da autenticidade e 

da validade do material e de formulação de opinião sobre ele. No letramento crítico, por sua 

vez, o objetivo dos leitores não é a interpretação, mas a construção de significados a partir do 

texto. Além disso, Mattos (2011) assinala que o significado textual é compreendido no 

contexto das relações sociais, históricas e de poder, não apenas, como o produto ou intenção 

de um autor. A leitura, então, passa a ser vista como um processo de conhecimento do mundo, 

um meio para a transformação social. 

           Na proposta do letramento crítico, língua e realidade constroem uma à outra. A língua 

constrói a comunicação através da negociação; não comunica ideias e valores, os cria; não é 

neutra ou transparente, mas culturalmente tendenciosa; sua estrutura muda dinamicamente a 

depender do contexto. O conhecimento não é natural ou neutro, mas ideológico, baseia-se em 

regras discursivas de cada comunidade; não há um conhecimento definitivo acerca da 

realidade, pois se entende que essa não pode ser capturada pela linguagem e a verdade não 

pode ser definida numa relação de correspondência com a realidade; deve, pois, ser 

compreendida em um contexto localizado. Entende-se o significado como múltiplo, 

contestável, construído cultural e historicamente, considerando as relações de poder, e investe 

no desenvolvimento de consciência crítica. 

           Pennycook (2001) discute que, no trabalho com o letramento crítico, que trata a 

linguagem como prática sociocultural, ganham ênfase as representações e as análises a respeito 

de diferenças como as raciais, sexuais, de gênero, dentre outras. Vale ressalvar que é oportuno 

continuar trabalhando a compreensão geral, os pontos relevantes e as informações detalhadas 



 

 

 

do texto, bem como seus elementos linguísticos-textuais, pois esses aspectos contribuem para a 

compreensão e a construção de sentidos. O letramento crítico, por sua vez, constitui uma 

ampliação do desenvolvimento crítico dos aprendizes. 

 Mattos (2011) discute que a prática do letramento crítico permite aos leitores tecer 

questionamentos sobre quem constrói os textos ou perspectivas/discursos/ideologias; que 

representações predominam numa cultura e tempo determinados; como os leitores passam a 

ser cúmplices das ideologias persuasivas dos textos; que interesses são privilegiados por tais 

representações e tais leituras; e, quando tais textos e leituras são injustos em seus efeitos, de 

que outra maneira eles poderiam ser construídos. Assim, o letramento crítico coloca em 

evidência as relações de poder que se sobressaem na sociedade e se preocupa com as 

diferenças entre raça, classe social, gênero, orientação sexual, etc., examinando-as como parte 

de desigualdades e injustiças sistêmicas. 

           No âmbito da comunicação oral no ensino médio, as OCEM, numa vertente do ensino 

comunicativo, propõem que se parta de contextos de uso graduados em termos de sua 

complexidade de interação, de modo que se podem contemplar os contextos simples, como 

trocas de informações e apresentações pessoais, e os mais complexos com os quais, por 

exemplo, se pode oferecer ajuda a turistas. Pode-se também usar diálogos conforme contextos 

e níveis, procedendo com leituras e produções orais, dentre outras possibilidades. Nesse 

sentido, o ponto de partida é o contexto e não a regra gramatical. 

          Em relação à escrita, Paiva (2005, apud BRASIL, 2006) aborda que essa habilidade tem 

importância no aprendizado de idiomas por meio de usos contextualizados da língua, tendo em 

vista as peculiaridades do gênero do discurso, as habilidades comunicativas e os aspectos 

linguísticos. Continua vigorando o sentido da escrita significativa que não enfatiza o 

conhecimento fragmentado, geralmente, presente nas atividades gramaticais escritas, cujo foco 

são os itens lexicais isolados e não situações concretas de uso da língua em estudo. O texto 

lido nessa perspectiva pode servir como incentivo à escrita, assim como as trocas de 

informações pessoais, pequenos relatos de ações realizadas, de entrevistas orais, recontos de 

histórias, letras de música, dentre outros. N 

  Nesse prisma, leitura e escrita em língua inglesa e língua portuguesa não podem ser 

referenciadas, respectivamente, como a extração de sentido do texto ou mera assimilação de 

técnicas e padrões para registrar o código. “A leitura é, pois, uma atividade interativa 

altamente complexa de produção de sentidos que se realiza evidentemente com base nos 

elementos linguísticos presentes na superfície textual e na sua forma de organização” (KOCH, 

2008, p.13). Para realizar essa tarefa, o leitor deve interagir com o autor e texto de diversos 



 

 

 

gêneros e tipologias, lançando mão de estratégias como inferências, seleção, antecipação, 

verificação e checagem.   

 Para Grigoletto (apud ARROJO, 2003), o significado não é imutável, deixado pelo 

autor para que o leitor tenha acesso a ele passivamente.  Quando se lê, elege-se um significante 

que, momentaneamente, se instaura como significado, a partir da polissemia de múltiplos 

significantes. A compreensão entre os seres se dá na interação institucionalizada, utilizando 

signos de uma originalidade atrelada à construção e à produção de significado. Esse não está 

no texto, nem no leitor, mas na trama de convenções. 

 Em interação com a leitura, a prática de produção textual, entendida como um 

complexo processo comunicativo e cognitivo, como atividade discursiva, precisa realizar-se no 

espaço em que sejam consideradas as funções e o funcionamento social da escrita. “A escola é 

talvez o único lugar onde se escreve, muitas vezes, sem motivo [...] Certas atividades da escola 

representam um puro exercício de escrever.” (CAGLIARI, 2002, p. 101) A aprendizagem da 

escrita pressupõe saber como escrever, considerando ao mesmo tempo, o que se pretende dizer 

e a quem o texto se destina, uma vez que a eficácia da escrita se caracteriza pela aproximação 

máxima entre a intenção de dizer, o que efetivamente se escreve e a interpretação de quem lê. 

Faz-se necessário que os alunos aprendam os aspectos notacionais da escrita no interior de um 

processo de aprendizagem dos usos da linguagem escrita. 

 Essas considerações sobre as práticas leitoras e escritoras de Língua Portuguesa e 

Língua Inglesa nas OCEM1 permitem a reflexão de que a representação do ensino dessas 

línguas enfatiza um aprender construtivo. Esse oportuniza a inclusão, a cidadania, os 

letramentos, o revelar social e histórico do sujeito que precisa ter oportunidade de ler, ouvir, 

falar e escrever – o inglês e o português - em situações concretas nas quais se liberte os 

poderes de linguagem. 

 

1.3. Multiletramento, multimodalidade e hipertexto: outro paradigma no ensino e 

aprendizagem de línguas. 

 A possibilidade de vivenciar a proposta de ensino de língua portuguesa e de língua 

inglesa com vistas nas OCEM1 pode também ser veiculada pelo uso da tecnologia. Esta 

facilita o trabalho articulado com as linguagens “...como uma tentativa de não fragmentar, no 

processo de formação do educando, as diferentes dimensões implicadas na  produção de 

sentidos” (BRASIL, 2006, p. 28). 

 O letramento, em suas múltiplas facetas e na sua perspectiva crítica, referencia o trabalho 



 

 

 

com as múltiplas linguagens e com os gêneros textuais, o qual representa uma possibilidade de 

investir em letramentos múltiplos. Esse investimento entende a leitura e a escrita como 

ferramentas de empoderamento e inclusão social. Assim, o docente não deve restringir suas 

aulas ao trabalho com a palavra escrita nem estar em consonância apenas aos padrões 

socioculturais hegemônicos, mas resgatar do contexto das comunidades em que a escola está 

inserida as práticas de linguagem e os respectivos textos que melhor representam sua 

realidade. 

Conforme BRASIL (2006), a proposta do letramento considera as práticas de 

linguagem que envolvem a palavra escrita e/ou diferentes sistemas semióticos, em diferentes 

níveis e tipos de habilidades, bem como diferentes formas de interação, tendo em vista 

questões ideológicas. Assim, considera-se as trajetórias dos alunos, articuladas às práticas dos 

grupos sociais dos quais participam, como também a possiblidade de seu envolvimento em 

outras esferas sociais, conforme seus anseios como profissionais e cidadãos. Para tanto, 

precisam reconhecer como e por que determinadas práticas de linguagem são historicamente 

legitimadas, podendo transitar em meio a esses usos consoante demandas que venham 

possuir. 

Dentro dessa proposta de letramentos múltiplos, é relevante criar condições a fim de 

que os educandos construam sua autonomia nas sociedades contemporâneas, que estão 

tecnologicamente complexas e globalizadas, sem se afastarem de sua cultura e das 

particularidades de sua comunidade. Nesse sentido, a escola inclusiva não pode se restringir 

ao letramento da letra, mas, investir sempre nos múltiplos letramentos, os quais, integrando 

várias mídias, oportuniza ao educando formar-se para o mundo do trabalho e para a cidadania 

com respeito pelas diferenças no modo de agir e de fazer sentido. 

 Como não é producente dissociar ensino de línguas e tecnologia, conforme asseveram as 

OCEM1, Pretto (2011) propõe um pensar sobre a questão das linguagens, as quais estão 

intimamente vinculadas aos aparatos tecnológicos disponíveis aos jovens que passam a usá-las 

de forma intensa, construindo novas linguagens como as possibilidades de comunicação móvel 

ofertam. O próprio ato de escrever modifica-se com o uso do dedo polegar para digitar as 

mensagens nos celulares, por exemplo. 

  A intensificação do uso de símbolos, ícones e imagens, não mais como meras 

ilustrações de textos escritos, são elementos que passam a fazer parte dessa nova linguagem. 

São produções linguísticas assistidas por hardwares e softwares especializados os quais 

auxiliam a produção dessas imagens que acontecem com outros suportes, não apenas o papel e 

a caneta. Não é só o teclar que muda a linguagem de jovens, mas todo um universo mais 



 

 

 

amplo, que inclui os RPG, a música eletrônica, o hip-hop, as conversas nos chats (batepapos), 

nas comunidades de relacionamento como Orkut, Facebook, Myspace, Second Life, o intenso 

uso que se tem dado aos microblogs como o Twitter, entre tantos outros.  

 Para Pretto (2011), a juventude escreve mais e se manifesta publicamente. Ao assim 

fazer, produz novos textos em diversos contextos que nos impõem repensar os próprios 

processos de alfabetização. Além disso, cresce de forma vertiginosa, o uso das imagens em 

movimento. Os sítios de publicação de vídeo, sendo o Youtube o exemplo mais visível, que 

vem mexendo radicalmente não só com o universo juvenil, mas também, com o mundo adulto 

e importante. Pesquisas indicam que cresce a produção através dos sítios colaborativos, 

espaços onde todos passam a ser escritores e jornalistas e, por conta disso, blogs e microblogs 

com textos, sons e imagens, transformaram-se num enorme fenômeno contemporâneo. 

 Nesse viés, conciliando abordagem das OCEM 1 e as de Pretto (2011), entende-se que 

concretizar um trabalho com as linguagens prescinde lidar com os letramentos digitais. Este é 

abordado por Kleiman (2003) como um processo que transcende a aquisição de códigos por 

uma competência autônoma – entendido como alfabetização -, pois consiste em vivências 

sociais e culturais de práticas discursivas em contextos e instituições específicos. Soares 

(2001), ao compartilhar de um entendimento sobre letramento, trata de alfabetização como 

aquisição de uma tecnologia: a de codificar e a de decodificar a língua escrita; e faz referência 

ao letramento como o uso social da leitura e da escrita que responde adequadamente às 

demandas sociais, destacando que 

[...]letramento é muito mais que alfabetização. [...] letramento é um estado, 

uma condição: o estado ou condição de quem interage com diferentes 

portadores de leitura e de escrita, com diferentes gêneros e tipos de leitura e 

de escrita, com as diferentes funções que a leitura e a escrita desempenham 

em nossa vida. Enfim: letramento é o estado ou condição de quem se envolve 

nas numerosas e variadas práticas sociais de leitura e de escrita. (SOARES, 

2001, p. 82 ) 

 

Um novo tipo de letramento, denominado de letramento digital (ou informacional, ou 

ainda computacional), é, segundo Carmo (2003), um conjunto de conhecimentos que permite 

às pessoas participarem, por meio de práticas letradas mediadas por computadores e outros 

dispositivos eletrônicos, do mundo contemporâneo. Essa nova prática de letramento surgiu a 

partir do desenvolvimento da Internet, junto com diversos outros bancos de dados públicos e 

comerciais online, o que passou a permitir um acesso pessoal sem precedentes às informações 

mundiais. O letramento digital se refere, portanto, às habilidades interpretativas de leitura e de 

escrita necessárias para que as pessoas se comuniquem efetivamente por meio da mídia 

online.  



 

 

 

Os letramentos digitais envolvem desde o conhecimento específico acerca do uso do 

computador (como por exemplo, o domínio do programa de navegação) a habilidades de 

letramento crítico mais amplas. Muitas dessas habilidades também eram importantes na era 

pré-Internet, porém, assumiram maior importância nesse momento, devido à grande 

quantidade de informações disponíveis online. 

Para Soares (2002), o conceito de letramento, ao ser incorporado à tecnologia digital, 

significa que, para além do domínio de “como” se utiliza essa tecnologia, é necessário se 

apropriar do “para quê” utilizar essa tecnologia. Isto é: fazer um curso sobre um software de 

edição de texto, de imagem, ou planilha eletrônica nos ensina a dominar os códigos dessa 

linguagem, ou seja, a nos “alfabetizar” nela. Entretanto, apenas se incorporarmos essas 

habilidades ao nosso cotidiano, é que passarão realmente a fazer sentido. 

            Nesse contexto, considera-se relevante uma prática de ensino de línguas articulado à 

tecnologia, com vistas no multiletramento, na inclusão digital e centrada no texto multimodal 

e na hipertextualidade.  Borba e Aragão (2009) salientam que o multiletramento é fruto do 

convite que as novas tecnologias fazem para que se possa interagir com modos variados ou 

multimodais (escrita, imagem, áudio) e, pode-se acrescentar, a novos paradigmas de leitura e 

escrita ofertados pelo hipertexto. 

Sobre multimodalidade, Brasil (2006) e Dionísio (2011) consideram que quando se 

fala ou se escreve um gênero textual, usam-se no mínimo modos de representação como 

palavras e gestos, palavras e entonações, palavras e imagens, palavras e tipográficas, palavras 

e sorrisos, palavras e animações. Cada gênero é constituído por diferentes especificações de 

multimodalidade; o contato com ele exige assim, um letramento peculiar que a práxis de 

Língua Portuguesa e Língua Inglesa não pode desconsiderar. 

A utilização da linguagem visual (fotografia, pintura, desenhos, gráficos, escrita etc.) 

nas práticas de escrita, assim como os efeitos de diagramação, formatação e organização do 

texto têm provocado modificações nas formas e nas características dos textos, evidenciando 

os textos multimodais, ou seja, aqueles que empregam duas ou mais modalidades semióticas 

em sua composição (palavras e imagens, por exemplo), fazendo emergir um novo olhar para a 

análise e recepção de textos: a multimodalidade. 

A noção de multimodalidade das formas de representação que compõem uma 

mensagem foi introduzida por Kress & Van Leeuwen (1996) na área da Semiótica Social, 

buscando compreender todos os modos de representação no texto linguístico. Os autores 

propõem que se pense numa linguagem constituída como multimodal, em que o sentido 



 

 

 

advenha da relação textual estabelecida entre os diferentes modos utilizados para sua 

constituição e não que se pense isoladamente em cada um deles. 

 A expressão da multimodalidade revela uma “guinada para o visual”, como assinala 

Kress (1998) e referencia a forma como o texto se integra às tecnologias eletrônicas. É 

perceptível que o vínculo com a tecnologia está presente na linguagem desde que o texto 

passou a constituir-se enquanto tal. Um jornal do século XIX era formado basicamente a 

partir de textos alfabéticos e lay-out; com a internet atual e as ferramentas tecnológicas, há um 

amplo trabalho com imagens em movimento, cores, disposição e som. 

  Na Idade Média, a possibilidade de construção de sumários e índices para citar um 

novo exemplo, tornando possíveis referências entre um e outro ponto do texto resultou de uma 

tecnologia nova. O mesmo aconteceu com a mudança do modelo de textos monomodais para 

o de textos multimodais, conforme se pôde observar nas últimas décadas, foi propiciado pelas 

novas tecnologias de digitalização, que possibilitam a escolha entre um ou outro modo de 

linguagem para determinada representação, de acordo com o efeito semiótico buscado. 

A multimodalidade encontra-se, portanto, nas múltiplas linguagens utilizadas em 

situações de comunicação. Ao se falar, por exemplo, utilizam-se, além da fala, gestos, 

movimentos corporais, entoações, os quais contribuem com a construção do sentido do texto 

enunciado. Em relação à manifestação escrita, para Dionísio (2005), a sua disposição no papel 

já é considerada visual.  

 Para Dionísio (2005), os recentes avanços tecnológicos têm oportunizado o surgimento 

de novas formas de interação que implicam a necessidade de revisão e ampliação das 

interações humanas e de alguns conceitos no âmbito do processamento textual e das práticas 

pedagógicas que lhe são decorrentes, uma vez que imagem e palavra mantêm relação cada vez 

mais próxima, cada vez mais integrada. As imagens, na sociedade contemporânea, passam a 

compor o sentido dos textos juntamente com a modalidade escrita, deixando de apresentar 

caráter meramente ilustrativo, não sendo raro “os casos em que textos visuais são 

responsáveis pela sistematização de informações não contidas no texto escrito” (DIONÍSIO, 

2006,p.21).                                                                                                                               

 Dionísio (2011) assevera que, entre imagem e palavra, não há uma relação de 

supremacia, mas a harmonia visual ou não entre ambos. Há referência a uma lógica da co-

presença de elementos que se relacionam por meio de arranjo e disposição. Os dois modos de 

linguagem não fazem a mesma coisa e não coexistem simplesmente.                             

 Pensando no texto, tendo em vista sua organização visual, ainda que ele contemple 

outros modos de linguagem, sua composição se daria, conforme Kress e Van Leewen (1996) a 



 

 

 

partir da interligação entre os significados representacionais e interativos da linguagem por 

meio do uso de três sistemas inter-relacionados: o valor da informação (a colocação de 

elementos que dotam de valores informacionais específicos às várias “zonas” da imagem: 

esquerda e direita, superior e inferior, centro e margem); a saliência (os diversos elementos do 

texto podem “chamar a atenção” do leitor de diversas maneiras: podem aparecer no plano 

principal ou no plano de fundo, com diferentes tamanhos relativos, contrastes em valores 

tonais, etc.); a moldura (relacionada à presença ou ausência de elementos que criem linhas 

divisórias desconectando, ou conectando, elementos da imagem, significando que eles devem 

ou não permanecer juntos). O significado, a partir dessa perspectiva, resulta da interação 

desses códigos e da influência que eles exercem entre si de acordo com a construção textual.                  

 Outra referência pertinente para análise de textos multimodais, conforme Mayer (2001) 

é a teoria cognitiva da aprendizagem multimodal. Essa teoria faz menção a alguns princípios 

citados por Dionísio (2011) como: o da multimídia (estudantes aprendem melhor a partir de 

palavras e imagens que apenas de palavras); o de contiguidade espacial (estudantes aprendem 

melhor quando palavras e imagens correspondentes são apresentadas próximas do que quando 

estão afastadas umas das outras na página ou na tela de computador); o da contiguidade 

temporal (estudantes aprendem melhor quando palavras e imagens correspondentes são 

apresentadas simultaneamente do que sucessivamente); o da coerência (estudantes aprendem 

melhor quando palavras, imagens e sons são incluídos); princípio da modalidade (estudantes 

aprendem melhor de animação e narração que de animação e texto na tela); o da redundância 

(estudantes aprendem melhor de animação e narração que de animação, narração e texto na 

tela); o das diferenças individuais (efeitos do design são mais fortes para os aprendizes com 

menor conhecimento e menor noção de espaço do que para aqueles com maior conhecimento 

e maior noção de espaço).                                                             

 Dessa forma, a perspectiva da multimodalidade revela que a prática da leitura e/ou 

análise de textos não deve se pautar somente na mensagem escrita, pois essa constitui apenas 

um elemento representacional que coexiste com uma série de outros, como a formatação, o 

tipo de fonte, a presença de imagens, tabelas etc.. Esses recursos visuais também constituem 

formas de expressão do conteúdo do texto e nos orientam na condução da leitura, fazendo-nos 

enxergar que os sentidos somente serão reconstruídos pela leitura eficiente do conjunto dos 

modos semióticos presentes no texto, não só com base em uma única modalidade. 



 

 

 

 Quanto ao hipertexto, discute-se que as referências a ele surgiram nos anos de 1960, 

com Theodor Holm Nelson, um dos coordenadores do primeiro sistema hipertextual colocado 

em prática na Brown University do projeto Xanadu. Komesu (2004), citando Nelson (1993), 

considera que o hipertexto é a unificação de ideias e dados interconectados, como uma 

instância que coloca em evidência tanto um sistema de organização de dados como um modo 

de pensar.          

 Segundo as OCEM 1 (2006), o que antes se chamava simplesmente de leitura passa a 

ser algo seletivo, parcial a depender da finalidade do leitor. Toda a mensagem não se encontra 

em nenhuma página completa, o que só pode ser vislumbrado pelo leitor, o qual passa 

rapidamente por várias páginas para seguir o curso da sua mente. Há uma mudança então, no 

conceito de leitura e no da relação entre mensagem/texto/página. O usuário da língua 

manipula recursos disponíveis na internet como cores, imagens, formas e tamanhos diferentes 

a fim de conseguir em menor tempo ou da escolha do leitor do que almeja enquanto 

informação. 

A leitura de hipertextos desafia as noções anteriores de escrita e leitura, no sentido de 

que, se o texto lido no fim das contas resultou da escolha do leitor de páginas díspares 

entre si, então, de certa forma, o leitor adquire o papel de “autor” do texto lido. 

(OCEM, 2006, p. 106) 

 

No âmbito da linguística, segundo Gomes (2007), não há uma definição clara sobre 

hipertexto. Como seu surgimento se deu a partir das potencialidades da informática, algumas 

possibilidades de precisá-lo, geralmente, se prendem a conceitos técnicos e ao seu uso em 

detrimento de suas características linguísticas. Gomes (2007, p. 20), destaca que Braga e 

Ricarte (2005) esclarecem a amplitude do termo hipertexto, “lembrando que ele surge de 

conceitos técnicos de recuperação de arquivos digitais viabilizada por linguagens como 

HTML13 e o XML14 e não de reflexões linguísticas”. O autor, no entanto, admite que, apesar 

de divergirem em muitos aspectos, todos os conceitos linguísticos “se complementam e se 

inter-relacionam”.  Analisa assim, o hipertexto, relacionando seus aspectos linguísticos, sem 

perder o foco de seu caráter tecnológico. 

O hipertexto, nas considerações de Pinheiro (2005), é entendido como 

 

...uma organização enunciativa não linear, veiculada via mídia digital, que congrega 

informações verbais, visuais e sonoras e que permite uma leitura totalmente singular e 

multissemiótica e a possibilidade de acesso rápido a uma infinidade de textos, na qual 

o leitor pode interagir com o autor e/ou modificar o texto. (PINHEIRO, 2005, p. 136).  

 



 

 

 

Xavier (2002) e Lévy (2003) comungam dessa referência por entenderem o hipertexto 

como uma enunciação digital. Com a concepção de texto na visão sociointeracionista e o 

desenvolvimento das tecnologias digitais, que diminuem o tempo e a distância para a 

interação entre os enunciadores, há um espaço para o aparecimento do hipertexto como uma 

produção multienunciativa processada sobre a tela do computador bem peculiar da sociedade 

contemporânea. 

O hipertexto, para Xavier (2002), complexifica a escrita, modifica as formas de 

acessar informações e de construir sentidos sensíveis ao contexto. É constituído por textos 

escritos, sons, imagens, ícones e animações que lhe conferem agilidade, dinamismo e 

flexibilidade no processo de compreensão; e ainda, garantem maior interatividade com os 

diversos objetos de conhecimento envolvidos e expostos no computador. 

Possenti (2002), Koch (2002) e Coscarelli (2006) em suas discussões sobre o 

hipertexto, apresentam algumas peculiaridades, pois consideram que todo o texto pode ser 

entendido como um hipertexto, vendo-o não como um modo enunciativo, mas como uma 

nova forma de gênero textual. Koch (2002, apud KOMESU, 2004) entende que todo texto é 

um hipertexto, a partir do momento que considera haver nele também desvios no momento da 

leitura (não linearidade) quando se pode deparar com citações, referências, notas de rodapé, 

fotos, tabelas. O que caracterizaria também além da não-linearidade, uma multissemiose. 

 Conforme Koch (2002), a diferença entre texto e hipertexto estaria apenas no suporte 

e rapidez de acesso, já que o último apresenta as condições básicas de textualidade, 

redefinindo o papel do leitor como coautor do texto. Coscarelli (2006) entende que o 

surgimento de novos gêneros, nos faz repensar o sentido da palavra texto: “[...] todo texto é 

um hipertexto e toda leitura é um processo hipertextual”. (COSCARELLI, 2006, p. 2).  

Marcuschi (2006) discute que 

 

A rigor, ele [no caso, o hipertexto] não é novo na concepção, pois sempre existiu 

como ideia na tradição ocidental; a novidade está na tecnologia que permite uma nova 

forma de textualidade. O hipertexto consegue integrar notas, citações, bibliografias, 

referências, imagens, fotos e outros elementos encontrados na obra impressa de modo 

eficaz sem a sensação de que sejam notadas, citações; ou seja, subverte os 

movimentos e redefine as funções dos constituintes textuais clássicos. 

(MARCUSCHI, 2006. p. 1) 

 

As discussões sobre as diferenças entre texto e hipertexto para Marcuschi (2006), que 

se assemelham a de Coscarelli (2006), perpassam pelo processamento da leitura. Para a 

autora, com a ascensão do hipertexto, chega-se à ausência de páginas com limites físicos e se 

tem contato com a não-linearidade textual. Assim, entende que o texto é plurinear na sua 



 

 

 

construção, mesmo considerado no “micro-nível da textualidade; ao passo que a 

deslinearização do hipertexto acha-se no âmbito da macro-organização estrutural [...]”. 

Apesar de não considerar, como Coscarelli (2006), o hipertexto como um gênero 

textual nem um suporte para gêneros diversos, Marcuschi (2006, p. 1) define o hipertexto 

como um processo de escritura/leitura, caracterizando-o como “escrita eletrônica”. Para o 

autor, assim como pensa Lévy (1993), o leitor de um hipertexto passa à função de escritor, 

quando este parcialmente redefine a sequência a ser lida de acordo com suas escolhas. O 

hipertexto, para Marcuschi exige do leitor/escritor maior grau de conhecimentos prévios e 

maior consciência quanto ao que está sendo procurado, já que é “um permanente convite a 

escolhas, muitas vezes, inconsequentes.” 

Marcuschi (2006) também apresenta características centrais do hipertexto que podem 

ser encontradas em textos contínuos, quando vistos sob a ótica da leitura. São elas: a não-

linearidade, a volatilidade, a topografia, a fragmentariedade, a acessibilidade ilimitada, a 

multissemiose, a interatividade e a iteratividade. Para o autor, a não-linearidade é a 

característica central do hipertexto e consiste na possibilidade de se escolher diferentes links 

contidos nele. É, nesse sentido, plurilinear. Pinheiro (2005), também entende o texto como 

não-linear, entretanto, no que concerne à leitura, pois as pessoas, ao lerem um texto contínuo, 

podem não seguir a ordem estabelecida pelo autor. Diferentemente para ela, em textos 

contínuos, a não-linearidade é uma opção do leitor e nos hipertextos integra a sua estrutura. 

Lévy (1995) considera como peculiar ao hipertexto o Princípio de Mobilidade dos 

Centros, esclarecendo que a rede possui diversos centros sempre móveis os quais permitem 

saltar de um nó a outro, trazendo ao redor de si uma ramificação infinita de pequenas raízes as 

quais perfazem mapas e desenham, por conseguinte, outras paisagens. 

Uma outra característica do hipertexto é a volatilidade por não possuir nem oferecer 

estabilidade. De acordo com Marcuschi (2006, p. 2), “todas as suas escolhas são tão 

passageiras quanto às conexões estabelecidas por seus leitores”. A possibilidade que o 

hipertexto oferece de múltiplas leituras diferenciadas, não estáveis, sugerem um grande 

número de entendimento e conhecimento, diferentes para cada leitura estabelecida. De acordo 

com Lévy (1996), conforme já visto um texto se virtualiza a cada interpretação, a cada leitura. 

Portanto, essa característica, também cabe aos textos, não podendo ser considerada exclusiva 

de hipertextos. 

Pinheiro (2005) chama a volatilidade de imaterialidade. Para a autora, é essa 

característica do hipertexto que possibilita sua multissemiose, ou seja, viabiliza no hipertexto, 

a utilização de sons e imagens além do elemento alfabético. Segundo ela, uma vez impresso, 



 

 

 

ele se descaracteriza. A topografia também é uma característica do hipertexto por não ser 

hierárquico nem tópico como os textos lineares. E topográfico, “um espaço de escritura e 

leitura que não tem limites definidos para se desenvolver”. (MARCUSCHI, 2006. p. 2). Uma 

característica atribuída por Lévy (2006) que muito se aproxima da ideia de Topografia 

adotada por Marcuschi (2006) é a de Topologia: 

A rede constitui-se o próprio espaço em que são traçados distintos percursos 

hipertextuais. É aí onde se multiplicam as conexões. Esse princípio designa 

que a rede hipertextual funciona na base da proximidade, à medida que os 

links aproximam espaços e temporalidades – é possível, por exemplo, lincar 

um texto do dia com outro de arquivo, ou ainda informações produzidas em 

países distantes geograficamente. (LÉVY, 2006, p. 68) 

 

O hipertexto também apresenta a fragmentariedade. Marcuschi (2006) destaca essa 

característica como central para a noção de hipertexto. Ela consiste na ligação de porções em 

geral breves, como possíveis retornos ou fugas, o que faz o leitor frequentemente, perder o 

controle da leitura. Daí, a necessidade de o hipertexto precisar ser muito bem estruturado. 

Pinheiro (2005) dá a essa característica o nome de concisão de conteúdos, tendo-a 

como positiva por agilizar e facilitar o processo de leitura já que muito tempo diante da 

mesma tela, o leitor pode facilmente cansar-se de ler. Salienta que cada fragmento do 

hipertexto precisa, necessariamente, apresentar conteúdo com sentido completo, pois nunca se 

sabe a ordem que estes fragmentos serão acessados e nem mesmo se todos os fragmentos 

sugeridos pelo escritor serão lidos. Lévy (2006) denomina essa característica como Princípio 

de multiplicidade e de encaixe das escalas, pois quando se acessa qualquer conexão, pode-se 

revelar como sendo composto por uma rede de nós de forma indefinida. 

Marcuschi (2006) cita a acessibilidade ilimitada como uma outra característica do 

hipertexto; ela possibilita o uso de todo tipo de fonte a ser acessada, seja ela arquivos do tipo 

texto, imagem, html (outros sites), e ainda científicas, literárias, museus, arquitetônicas, 

enfim, não possui limites quanto ao acesso. Komesu (2004) discorda desse traço, pois o fato 

de o meio no qual o hipertexto estar inserido possibilitar a acessibilidade ilimitada, não 

significa, necessariamente, que o hipertexto o fará. Levy (1993) atribui a essa característica do 

hipertexto o Princípio da heterogeneidade. Os nós de uma rede hipertextual são heterogêneos; 

podem ser compostos de imagens, sons, palavras. E o processo sociotécnico colocará em jogo 

pessoas, grupos, artefatos, com todos os tipos de associações que pudermos imaginar entre 

eles. 

Destaca-se a multissemiose como um traço do hipertexto. Para Marcuschi (2006, p. 2), 

o hipertexto possibilita a interconexão entre linguagens verbais e não-verbais “de forma 



 

 

 

integrativa, impossível no caso do livro impresso”. Para Pinheiro (2005), essa característica dá 

ao leitor do hipertexto condições para que o significado seja apreendido por vários sentidos 

simultaneamente. 

A interatividade também denominada de interconexão interativa por Marcuschi (2006) 

constitui uma característica do hipertexto. Ela é viabilizada pela multissemiose e pela 

acessibilidade ilimitada, bem como pela contínua relação do leitor com os muitos autores, até 

mesmo em tempo real, de modo que muitas vezes, simula uma interação verbal face a face. 

De acordo com Pinheiro (2005, p. 138), essa característica  “...é uma das grandes revoluções 

da tecnologia”. Dá a possibilidade ao leitor de “conversar” com o autor do hipertexto, 

tornando a leitura mais envolvente e fazendo-se mais ativo, diminuindo a distância que 

naturalmente existe entre autor e leitor e promovendo uma nova relação entre eles. 

Segundo Marcuschi (2006, p. 2), a iteratividade, também característica do hipertexto, 

“...diz respeito à natureza intrinsecamente intertextual marcada pela recursividade de textos 

ou fragmentos na forma de citações, notas, consultas etc.”. Komesu (2004, p. 98), considera a 

iteratividade inserida na característica de intertextualidade que ela atribui ao hipertexto. Para a 

autora, tanto a interatividade quanto a iteratividade estão embutidas nessa característica, pois: 

“a intertextualidade permite, mediante os links nele [no hipertexto] indexados, o acesso a 

inúmeros outros hipertextos que circulam pela rede”. Da perspectiva dos estudos linguísticos, 

há, pois, a instauração de um diálogo, como observado em Bakhtin (2003), entre vozes que se 

encontram no interior de um (hiper)texto e referências tomadas como externas (visualizadas 

como um clique do mouse). 

Esta característica de intertextualidade também é atribuída ao hipertexto por Pinheiro 

(2005). Entretanto, esse vê a intertextualidade sob uma outra ótica, atribuindo-a também ao 

texto contínuo. A diferença, para a autora, é que no hipertexto, ela é infinita, pois o leitor pode 

acessar em tempo real todos os outros textos relacionados, facilitando a ampliação dos 

conhecimentos do leitor sobre o assunto pesquisado.  A intertextualidade assume seu lado 

negativo, quando a quantidade e a variedade de hiperlink, se torna exagerada e desnorteada. O 

leitor fica sem saber onde clicar. Isso pode fazer com que o mesmo fuja da página por achá-la 

confusa.  

Assim, o educador, diante do avanço que as ciências e as tecnologias trouxeram, 

precisa se adaptar e fazer uso adequado do encontro das linguagens, da profusão dos textos 

para produzir, na sala de aula, um ambiente de aprendizagem mais agradável, eficaz e 

estimulante, vez que os educandos trazem para as escolas questões que dizem respeito 

diretamente ao mundo interconectado pelas linguagens, fazendo com que se sintam 



 

 

 

desafiados. Construir espaços para o uso dessas novas formas de linguagem e o diálogo entre 

elas, bem como de outros paradigmas para a leitura e a escrita ajudam os alunos a trazerem 

sua realidade cotidiana para a sala de aula e a se expressarem conforme o seu mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Gêneros textuais e ensino/aprendizagem de línguas: para além da relação monológica 

com a linguagem. 

 

Para vivenciar a arte de compreender e de ser compreendido pelo outro na interação 

verbal, os sujeitos utilizam a linguagem. Conforme Bakhtin (2004), o uso real da língua 

transcende o sistema abstrato de formas linguísticas que reverencia a enunciação monológica 

isolada e o ato psicofisiológico da sua produção. Logo, a verdadeira substância da língua é 

constituída pelo fenômeno social; não se pode pensar em língua extraída da necessidade de 

expressão e exteriorização humanas. 

Nesse sentido, entender e efetivar uma proposta de ensino, tendo como referência 

exclusiva os moldes do estruturalismo, representa restringir a aprendizagem da língua como 

um código externo ou interno ao indivíduo. As OCEM1 permitem repensar esse viés de 

ensino já que se entende ser produtivo ofertar ao educando a ampliação progressiva de saberes 

referentes à configuração, ao funcionamento e à circulação dos textos em relação ao 

desenvolvimento da capacidade de reflexão sistemática sobre a linguagem.  

Nas discussões posteriores, depreende-se que a interação verbal, por meio de gêneros  

contribui significativamente com essa ampliação, porque favorece o transcender do 

monologismo vez que o eu e o outro constroem sentidos num movimento dialógico, 

articulando vozes, o querer dizer, a exotopia e a excedência de visão, numa compreensão 

responsiva ativa, sem perder de vista a ética e a estética. 

As práticas textuais no ensino de línguas são, por excelência, lugares de se lidar com o 

texto nessa perspectiva. Gêneros  digitais, a exemplo do blog, materializam a linguagem viva. 

Lançar mão deles, como contexto e não pretexto, é uma produtiva oportunidade de construção 

e recepção de sentidos de textos com postura crítica, tendo competência e habilidade de 

articular as diferentes maneiras do dizer peculiares à multimodalidade e ao hipertexto. 

2.1. Gêneros virtuais: veiculando o ensino/aprendizagem de línguas  

O discurso só se concretiza no gênero. Em esferas da atividade humana, os 

interlocutores precisam de textos com determinadas formas e funções que atendam a 

intenções e a finalidades específicas. Assim, entende-se por gêneros “... tipos relativamente 

estáveis de enunciados.” (BAKHTIN, 1997, p. 279). 

 Edson Campos (2003) salienta que o gênero refere-se  

  



 

 

 

... ao modo de organização das experiências com a linguagem, ou seja, o 

modo de organização das ações que os interlocutores produzem na interação 

que os mobiliza. Em outras palavras, ação enunciativa dos interlocutores 

pressupõe a relação dialógica do locutor, na posição de dizer eu, dizendo, 

simbolicamente, o interlocutor, aí constituído, então, como o outro. O 

conceito de gênero diz respeito, enfim, ao modo de organização do todo, isto 

é, ao modo de organização das relações dialógicas que são as relações de 

linguagem do eu com o outro (CAMPOS, 2003, p. 99). 

 

 O gênero, enquanto texto materializado, apresenta algumas características como a 

composicionalidade, o estilo, o conteúdo temático e a finalidade. A primeira das 

características refere-se à estruturação e conclusão do todo do texto no âmbito da relação 

entre os interlocutores, das escolhas lexicais, fonológicas, morfológicas, semânticas, 

sintáticas, fraseológicas, bem como das sequências tipológicas que constituem um 

determinado gênero. 

O estilo, outro componente que confere ao gênero discursivo se constituir como tal, é 

da ordem do querer dizer; é o conjunto das estratégias textuais utilizadas pelos interlocutores 

na interação que os movimenta e apresenta-se num prisma individual, ao refletir o íntimo de 

quem fala, e num geral, referente aos aspectos linguístico e funcional da língua.  

Fiorin (2006), consoante Bakhtin, discorre que conteúdo temático não é 

especificamente o assunto de um texto, mas é um domínio de sentido de que se ocupa o 

gênero; ele não é definido por aspectos linguísticos porque é um evento caracterizado como 

atividade sociodiscursiva, é um fenômeno sócio-histórico-cultural. Para Marchuschi (2005), o 

domínio de um gênero, não é o domínio de uma forma linguística, mas uma possibilidade de 

realizar linguisticamente objetivos em situações sociais específicas. 

 Dada a riqueza e variedade dos gêneros textuais nas situações de uso, pode-se dizer 

então, que são infinitos. Em cada momento sócio-histórico-econômico, surgem novos 

gêneros, às vezes, até transmutados de gêneros velhos como é o caso do blog que apresenta 

traços comuns do diário, sempre no sentido de corresponder a uma finalidade.  Bakhtin (1997, 

p. 106) aborda que “o gênero sempre é e não é ao mesmo tempo, sempre é novo e velho ao 

mesmo tempo.”   

 O gênero textual tem uma base composta por tipos textuais ou sequências textuais. 

Mais precisamente, esses tipos ou sequências se concretizam no gênero. Compreende-se que

     

 

 

 



 

 

 

...um tipo textual é dado por um conjunto de traços linguísticos 

predominantes. Por isso, um tipo textual é dado por um conjunto de traços 

que formam uma sequência e não um texto. A rigor, pode-se dizer que o 

segredo da coesão textual está precisamente na habilidade demonstrada em 

fazer essa ‘costura’ ou tessitura das sequências tipológicas como uma 

armação de base, ou seja, uma malha infraestrutural do texto. Como tais, os 

gêneros são uma espécie de armadura comunicativa geral preenchida por 

sequências tipológicas de base que podem ser bastante heterogêneas mas 

relacionadas entre si. Quando se nomeia um certo texto como ‘narrativo’, 

‘descritivo’ ou ‘argumentativo’, não se está nomeando o gênero e sim o 

predomínio de um tipo de sequência de base (MARCUSCHI, 2002, p.  18). 

  

 Nesse sentido, vê-se que os tipos textuais, ao contrário dos gêneros, são finitos. Não se 

pode trocar um pelo outro. O gênero em suas diversas manifestações é composto por 

sequências textuais específicas a depender da finalidade do enunciado discursivo; em um 

gênero, podem se realizar dois ou mais tipos textuais. Eis então, o caráter heterogêneo de um 

gênero, vez que o texto é, em geral, tipologicamente variado. 

 É perceptível também em gêneros textuais, conforme Marchuschi (2002) a 

intertextualidade intergêneros, quando um gênero é materializado com a função de outro, e a 

heterogeneidade tipológica, peculiar a um gênero com a presença de vários tipos. Há também 

a possibilidade de um gênero se constituir um hipergênero por ser formado por outros gêneros 

textuais. Quando acontece o fenômeno da hibridez no gênero, expressa nessas duas 

possibilidades, é relevante se entender que não é a forma que definirá a predominância do 

gênero, mas a sua função.  

 Em função da relevância de uma prática de ensino de língua centrado no texto, tendo 

em vista o desenvolvimento das habilidades/competências nos âmbitos da leitura e da escrita, 

não se pode deixar de efetivar esse ensino na perspectiva do trabalho com gêneros 

discursivos. Marcuschi (2001) salienta que a comunicação sempre é estabelecida por algum 

gênero textual. Mais precisamente, gênero textual refere-se aos textos materializados em 

situações comunicativas recorrentes 

 

[...]são os textos que encontramos em nossa vida diárias e que apresentam padrões 

sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, objetivos 

comunicativos e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas, 

sociais, institucionais e técnicas. Em contraposição aos tipos, os gêneros são entidades 

empíricas em situações comunicativas e se expressam em designações diversas, 

constituindo em princípio listagens abertas. Alguns exemplos de gêneros textuais 

seriam: telefonema, sermão[...], carta eletrônica, bate-papo por computador, aulas 

virtuais e assim por diante.(MARCUSCHI, 2001, p. 155). 

 

Para o entendimento mais preciso deste, faz-se necessário tecer comentários acerca 

dos tipos e domínios dicursivos. Estes, segundo Marcuschi (2001), constituem práticas 



 

 

 

discursivas nas quais se pode identificar um conjunto de gêneros textuais que, às vezes, lhes 

são próprios ou específicos como rotinas comunicativas institucionalizadas e instauradoras de 

relações de poder. Aqueles são uma espécie de construção teórica definida pela natureza 

linguística de sua composição. Podem ser entendidos muito mais como sequências 

linguísticas do que como textos materializados, integrando um número finito de categorias 

conhecidas como narração, argumentação, exposição, descrição e injunção. 

Uma observação atenta dos manuais de língua portuguesa evidencia que existe uma 

relativa variedade de gêneros textuais presentes nessas obras. Porém, vê-se que essa variedade 

não corresponde a uma realidade analítica vez que os gêneros que aparecem nas sequências 

centrais e básicas, tratados de forma aprofundada são sempre os mesmos. Os demais figuram 

para enfeite e/ou distração dos alunos. Tem-se discutido constantemente, a partir de análises, 

as quais salientam que há mais gêneros escritos do que os orais, quais os melhores dentre eles 

para serem ensinados em sala de aula. Entende-se que todos os gêneros merecem atenção em 

sala a partir do momento que este é o espaço em que a língua deve ser usada com função 

social.  

O professor deve planejar e oportunizar ao aluno o conhecimento da estrutura dos 

textos, sua finalidade a partir de leitura e escrita em situações diversas. Então, se na aula da 

semana o aluno precisar fazer uma pesquisa de campo, é tempo de trabalhar carta convite (que 

será enviada para o setor onde haverá a pesquisa, cartazes para divulgar o momento, relatório, 

dentre outros pertinentes).  

Landeira (2009) considera que os gêneros surgem conforme sua função no cenário 

social a qual referencia seus conteúdos, estilo e forma. Por isso, conhecer um gênero vai além 

de entender as suas características formais, pois é necessário também saber a sua função no 

processo de verbal. Então, um trabalho significativo com um gênero em sala requer uma 

vivência com ele durante todo o processo. 

Assim, é importante pensar em para quem se escreve, por que se faz, qual a real 

necessidade de fazê-lo, o que o leitor efetivamente conhece sobre o tema, o que pensa 

dele, como fazer-se compreender, como usar a língua na produção desse texto, como o 

texto solicita uma ou outra estratégia de leitura. Tais questões, na escola, tornam 

necessário construir um currículo que valorize tanto a função social do texto como a 

sua forma (LANDEIRA, 2009, p. 2).    

 

Marchuschi (2004) considera que tornam relevante a análise dos gêneros textuais: o 

grande desenvolvimento e o uso cada vez mais generalizado deles; suas peculiaridades 

formais e funcionais, não obstante terem eles contrapartes em gêneros prévios; e a 



 

 

 

possibilidade que oferecem de se reverem conceitos tradicionais, permitindo repensar nossa 

relação com a oralidade.  

 Dentre os gêneros que integram a mídia eletrônica, de acordo com Marcuschi (2001)
2
, 

há: 

1 – Email – correio eletrônico com formas de produção típicas e já padronizadas. 

2- Chat em aberto – inúmeras pessoas interagindo simultaneamente em sincronia e no mesmo 

ambiente. 

3 – Chat reservado – variante dos room-chats do tipo (2) mas com as falas pessoais acessíveis 

apenas aos dois interlocutores mutuamente selecionados, embora possam continuar vendo 

todos os demais em aberto. 

4 – Chat agendado – é agendado e oferece a possibilidade de mais recursos tecnológicos na 

recepção e envio de arquivos. 

5 – Chat privado – são bate-papos em sala privada com apenas dois parceiros em uma sala; 

uma espécie de variação das salas de bate-papos. 

6 – Entrevista com convidado – diálogo com perguntas e respostas com uma estrutura 

diferente das anteriores.  

7 – Email Educacional (aula virtual) –interações com um número limitado de alunos tanto no 

formato de email ou de arquivos hipertextuais com tema definido em contatos geralmente sem 

sincronia.  

8 – Aula chat (chat educacional) – interações síncronas no estilo dos chats com finalidade 

educacional, geralmente, para tirar dúvidas, dar atendimento pessoal ou em grupo e com 

temas prévios. 

9 – Videoconferência interativa – realizada por computador e similar a uma interação face a 

face; uso da voz pela rede de telefonia ou a cabo. 

10 – Lista de discussão – grupo de pessoas com interesses específicos, que se comunicam em 

geral de forma assíncrona, mediada por um responsável que organiza as mensagens e 

eventualmente faz triagens. 

11 – Endereço eletrônico – pessoal para e-mail ou home-page. 

12 – Weblog (blogs; diários virtuais) – diários pessoais na rede; uma escrita autobiográfica 

com observações diárias ou não, agendas, anotações, em geral, muito praticados pelos 

adolescentes na forma de diários participativos. 

__________________ 
2 

Vale ressaltar que dez anos após Marcuschi ter caracterizado os gêneros emergentes da mídia digital, pesquisas diversas 

propuseram ajustes nessa caracterização, bem como fazem referência a outros gêneros, como se observa nas abordagens de 

Dolz & Schneuwly (2004) e Marcuschi e Xavier (2004), também citadas nas referências desta dissertação. 



 

 

 

 É preciso mudar a forma de ver e receber esses novos gêneros textuais. Eles são 

integrantes do contexto atual; ignorá-los é estar fadado a não ter mais acesso à realidade do 

jovem e estudante de hoje. Portanto, é necessário levar para as salas de aula as novas 

tecnologias de informação e comunicação como uma ferramenta de apoio ao processo 

pedagógico. Rojo (2004, p. 125) salienta que “Trata-se de aprender, pensar práticas docentes e 

planejar transformações com tecnologias, isto é, usar computadores como ferramentas 

cognitivas”. 

 Com fins na ação docente, a inclusão digital promove a iniciação do educador num 

processo de vivência numa cultura escolar digital. Esta cultura contempla a adoção de novas 

ferramentas de comunicação síncronas como o MSN ou o chat, e assíncronas, a exemplo dos 

fóruns de discussão, os email e os blog, bem como os espaços de informação hipermidiáticos; 

concordância de objetivos comuns entre aluno e professor de interação em contexto digital; 

inserção da curiosidade e da experimentação na sala de aula e possibilidade de se ter 

colaboração à distância com outros parceiros. Entende-se que os trabalhos com os gêneros 

digitais favorecem ao aluno assumir um papel mais central e independente, tornando-se um 

pesquisador dotado de habilidades que lhe permitam obter respostas para suas dúvidas e 

checagem de suas hipóteses; o educador deixa de ser o único veículo de informação e o 

ensino centra-se mais nos alunos, permitindo que este se fundamente pelo princípio da 

descoberta.  

 É, sem dúvida, um contato propício para os alunos lerem e escreverem com mais 

prazer, sem perder de vista, o contato com os gêneros impressos. Na internet, eles podem ler 

diários dos amigos e colegas, e-mails, buscar notícias e informações sobre assuntos que 

interessam. E também escrever suas histórias, pensamentos, contos, reclamações, convites, 

comunicados, dentre outros gêneros em blogs, e-mail, fórum, chats etc.  

 Assim, será possível efetivar um trabalho com a intergeneracidade, denominada por 

Koch (2007) ou intertextualidade intergêneros segundo Marcuschi (2002). Esse processo “... é 

o fenômeno segundo o qual um gênero pode assumir a forma de um outro gênero, tendo em 

vista o propósito de comunicação”. (Koch, 2007, p. 26). O gênero receita, por exemplo, pode 

estar a serviço do gênero tirinha, porém este conserva a função sócio-historicamente 

constituída como a de revelar um posicionamento crítico sob a perspectiva do humor. Essa 

abordagem permite a reflexão de que os gêneros resultam de usos específicos da linguagem 

em práticas sociais. Eles apresentam funções sociais além de serem formados por conteúdo 

temático, estilo e forma próprios. “O trabalho com gêneros textuais na escola pressupõe um 

modo próprio de se relacionar com a linguagem e com o currículo da língua portuguesa”. 



 

 

 

(LANDEIRA, 2009). Assim, constitui-se uma atitude educacional cuja base é constituída por 

um sólido conhecimento de linguagem o que é significativo para os que ensinam/aprendem 

língua. 

 

2.2.Na infinitude dos gêneros  virtuais: o blog 

 

 Dentre os gêneros digitais, dar-se-á um tratamento mais especial ao blog que interessa 

a presente pesquisa, sem deixar de reconhecer as potencialidades de trabalho com outros 

gêneros. A origem do blog é um assunto que promove debates. Há pesquisas as quais 

evidenciam que o seu uso teve início em 1992, como o primeiro website no qual Tim Berners-

Lee atualizava uma lista de páginas acessíveis na internet. No entanto, esse site não se 

aproxima da noção de um blog como esta é conhecida na atualidade, e por essa razão, 

conforme Blood (2000), não se pode referir aos blogs, tal qual e conhece, até a aparição de 

Scripting News Website, de David Winer, em abril de 1997.   

 Tomando por base as discussões de Blood (2000), compreende-se que o termo web 

blog foi usado, primeiramente, por Barger em 1997, e a versão abreviada, por Merholz em 

1999.  Para Haag (2006), o blog teve início em 1997, com um programador de computadores 

denominado John Barger, o qual, entediado com o trabalho, mas excessivamente 

autoconfiante em relação às suas opiniões, entendeu ser pertinente postar na internet umas 

notinhas em seu website, comentando, num tom bastante pessoal, o andamento do conflito 

israelo-palestino. 

 Aos poucos, com apreço, começou a escrever sobre vários assuntos e passou a 

atualizar diariamente a sua coluna pessoal. Usa então, o termo weblog ou diário de bordo da 

rede, termo este que se tornou conhecido e, logo, Peter Merholz, um colega, lançando mão da 

ludicidade com a sonoridade da palavra (escrevia-a como weeblog), acabou popularizando o 

termo: blog. 

 Komesu (2005) enfatiza que o termo blog é uma redução do vocábulo weblog, o qual 

poderia ser traduzida por “arquivo na rede” e o surgimento desse formato de site ocorreu em 

agosto de 1999, quando o empresário Norte Americano Evan Willians criou a ferramenta 

blogger. Rapidamente, esta se tornou um rápido instrumento de escrita na internet, uma vez 

que não exige de seu utilizador conhecimento especializado em softweres ou linguagem 

específica para a construção de uma página.  

 O termo blog, conforme Marcuschi e Xavier (2005), significa arquivo na rede e 



 

 

 

começou a ser utilizado nas proximidades do ano 2000, tendo muito sucesso dada a facilidade 

de publicar, editar, atualizar produções no computador. Segundo Primo (2008), os weblogs, 

inicialmente, baseavam-se em dicas de links e websites, pouco conhecidos, com comentários. 

Tinham modelos de uma publicação eletrônica de expressão pessoal, individual. Atualmente, 

apresenta estrutura que possibilita funcionamento abrangente e construção coletiva, onde se 

publicam os posts com comentários abertos, que permitem participação de qualquer pessoa 

que queira integrar-se nessa rede. 

 Há discussões, a propósito, também nas abordagens de Marcuschi, que o blog é um 

gênero transmutado do diário. Entretanto, questiona-se até que ponto o blog traz a marca de 

revelar a intimidade.  Sibilia (2000), citada por Bresolin (2011), considera que o blog permite 

o ressurgir do ato de as pessoas manifestarem as suas intimidades. Autores, como Lejeune 

(1994) e Foucault (1996), citados por Komesu (2010), salientam que o tom intimista funciona 

como um ingrediente entre o autor do blog e o seu público leitor. Nesse sentido, esse texto 

não, necessariamente, traz a verdade, pois como qualquer discurso, é entrecortado por ficção. 

Bresolin (2011) destaca que a integração de vários gêneros em um blog não o torna tão 

semelhante ao diário; permite que ele tenha mais característica comum com os sites pessoais, 

os quais são constituídos por vários gêneros, também, multimodais e multimidiáticos, e onde 

se pode estabelecer links com publicações que não são necessariamente de sua autoria.  

 O blog, geralmente, possui um só autor, mas há também os blogs de grupos (o de 

família, os corporativos e os comunitários), nos quais os usuários postam e discutem pequenos 

artigos, divulgam eventos, discutem e comentam contextos e conteúdos diversos. As 

postagens, por sua vez, podem, ou não, ser do mesmo estilo, do mesmo tipo de texto, ou se 

referir ao mesmo assunto ou pessoa. A maioria dos blogs são miscelâneas nas quais os 

blogueiros escrevem com total liberdade. Todavia, o conteúdo postado pode definir o blog, 

como por exemplo, os Warblogs, blogs sobre guerras; os LibLogs, blogs de bibliotecas, entre 

outros. 

 A ordenação dos textos no blog é feita cronologicamente, ou seja, as últimas notícias 

aparecem nas primeiras posições. No site barra, estão formulário de busca, listas de páginas, 

links, categorias e arquivos. Percebe-se que na página do blog, há um conteúdo estático na 

forma que não se desatualiza e tem sempre a mesma relevância, o que não inviabiliza seu 

caráter dinâmico, bem como a possibilidade de navegação não-linear no texto, assegurados 

pelo hipertexto, com a abertura de novas janelas, associações e de informações alcançáveis. 

Os comentários também podem ser habilitados e desabilitados para outras pessoas interagirem 

ou não.  



 

 

 

 Uma descrição mais técnica do blog o caracteriza como uma sequência de textos, 

imagens, mídias e dados, arranjados cronologicamente e visíveis por meio de um navegador 

(um browse em html).  O centro dessa hierarquia é uma sequência de postagens (posts), 

formando um índice do weblog, o qual promove uma interligação com todo o conteúdo em 

sequência. 

 Fumero (2005) assevera que a blogosfera cresceu em ritmo espantoso. Em 1999, o 

número de blogs era estimado em menos de cinquenta; houve uma explosão no crescimento 

do número de blogs quando a primeira ferramenta para construção dessa interface foi 

disponibilizada gratuitamente em meados de 1999 com o serviço de publicação Blogger.com. 

No final de 2000, a estimativa era de poucos milhares. Menos de três anos depois, os números 

saltaram de 2,5 a 4 milhões. Segundo Haag (2006), uma pesquisa recente do site especializado 

Technorati, mostra que existem na rede mais de 38 milhões de blogs, número este que duplica 

semestralmente. Assim, na média, um novo weblog é criado a cada segundo do dia, sendo que 

o volume atual é 60 vezes maior do que o de há três anos. 

 Esse aumento significativo no número de blogs ao longo dos anos, segundo Fumero 

(2005), fez com que a grande mídia desse maior importância ao fenômeno: entre 1995 e 1999, 

apenas onze artigos jornalísticos sobre blogs foram publicados. No ano de 2003, estima-se 

que 647 artigos foram publicados. No início 1999, de acordo com Blood (2000), os blogs 

eram distintos tanto em forma como em conteúdo. Eles eram rudimentares em design e 

conteúdo, mas aqueles que o produziram achavam que estavam realizando algo interessante e 

decidiram ir adiante. O que começou com postagem de textos apenas, evoluiu rapidamente e, 

hoje, permite que o blogueiro compartilhe desenhos (drawblogs); fotos (fotoblog ou flog); 

vídeos e sons (audioblog, videoblog e vibeflog), com toda a rede.  

 Vê-se então, que o blog é uma publicação pessoal não só no sentido de sua expressão 

ou seu tom emocional ou idiossincrático, mas também por ser operado no núcleo de uma rede 

pessoal ou em um site de relacionamentos pessoais. É relevante também destacar que a 

comunicação no blog é a combinação de dois princípios: monólogo e diálogo, a conversação 

consigo mesmo e com o outro, respectivamente. 

 Além da origem do blog ser discutida, o seu conceito, a sua caracterização perpassam 

diferentes referências. Há quem o considere um suporte, um gênero discursivo híbrido e até 

um gênero secundário. Para Gomes (2005), definir blog não é consensual, pois ele oferece 

uma diversidade de formas e objetivos articulados a diferentes contextos e criadores.  

 No entendimento de Rodrigues (2008), 



 

 

 

...o blog (...) é uma página comparada a um diário virtual, uma vez que apresenta 

registros frequentes de informações atualizados por meio de inserção de mensagens, 

mais conhecidas como posts, e cuja apresentação obedece à ordem cronológica 

ascendente (inicia-se a página pelo post mais atual). Os posts podem pertencer ou não 

ao mesmo gênero de escrita, fazer referência ao mesmo assunto ou ter sido escrito pela 

mesma pessoa ou por pessoas diferentes, isso vai depender da divulgação, interesse e 

aceitação do usuário proprietário do blog para publicação de comentário. O blog é 

caracterizado pelo tom informal e pela diversidade de temas que pode abordar. Com 

pode ser escrito por uma ou mais pessoas, costuma expressar uma gama ampla de 

ideias e opiniões (RODRIGUES, 2008, p. 43). 

 

Texto, espaço, programa da internet são termos usados por Primo e Smaniotto (2006) 

para fazer referência a blog. Esclarecem que este não é determinado pelo programa, pois as 

ferramentas de blog não indicam o número de caracteres por post. O blog não pode impor que 

os textos sejam curtos nem seguir um só gênero textual, pois não compreende o que é 

publicado. Assim, a definição de blog como microconteúdo ou diário íntimo é limitada vez 

que revela um tipo de blog ao uso de um determinado programa. 

Komesu (2005) entende blog como gênero discursivo ou gênero híbrido, 

estabelecendo uma relação entre este e o diário íntimo, ainda que reconheça as diferenças 

endossadas pelo contexto diverso de produção, pois enquanto os escritores de diários íntimos 

falam de si, os blogueiros enunciam sobre si para outrem, intencionando fazer-se ver e ser 

visto numa interação permeada pela instantaneidade mediada pelo computador.  

Marchuschi (2005) discute blog como gênero “... como diários pessoais na rede; uma 

escrita autobiográfica com observações diárias ou não, agendas, anotações, em geral muito 

praticados pelos adolescentes na forma de diários participativos” (p. 29). Para esta pesquisa, 

entenderemos blog como gênero discursivo, pois serve à materialização do discurso 

educacional com uma finalidade, um estilo, um conteúdo temático, sendo integrado por outros 

gêneros. 

Xavier (2007) assevera que as novas tecnologias de comunicação influenciam o 

processo de ensino/aprendizagem. Assim, há a necessidade de se buscar novas práticas já que 

escola e sociedade partilham um caminhar.  Com a incidência do uso de novas tecnologias, os 

educadores devem pensar em como utilizá-las em sala de aula. Nesse ínterim, destaca-se o 

potencial do blog como uma ferramenta de ensino/aprendizagem. Isso se dá, então, tanto pela 

demanda social como pelos anseios dos próprios educandos. 

Segundo Lara (2005), os edublogs – blogs educacionais - têm a finalidade de apoiar o 

processo ensino/aprendizagem num contexto educativo, podendo adaptar-se a qualquer 

disciplina, nível educativo ou metodologia de ensino. Essa autora afirma que as primeiras 

redes de professores, utilizando weblogs, surgiram na blogosfera anglo-saxônica, com o portal 

britânico Schollblogs.com, ativo desde 2011, e o grupo Education Blogger Network, com 



 

 

 

sede nos Estados Unidos. Todavia, um dos maiores apoio à introdução dos blogs no contexto 

acadêmico foi liderado pela Universidade de Harvard, pela mão de Dave Winer, em 2003. Um 

ano depois, a iniciativa do concurso internacional Edublog Award 2004, serviu para destacar 

os edublogs mais interessantes.  

Várias são as sugestões de aplicação do blog em sala de aula apresentadas em livros, 

artigos acadêmicos e edublogs. Primo (2008) aborda que o blog, mais precisamente o que se 

destina a construção do conhecimento, é um espaço privilegiado da ‘informação em rede’ por 

fornecer material relevante para as pesquisas nos campos da comunicação, sociologia e 

psicologia. O seu potencial pedagógico se dá também por facilitar a autoria, a autonomia e a 

colaboração; também assegura a interação, na medida em que por meio dele pode se 

estabelecer uma relação de troca, cooperação e aprendizagem entre os participantes. Primo 

(2008) denomina esse processo de interação mútua, pois o trabalho se estabelece entre 

seguidores, colaboradores, comentadores dos posts do blog e não entre estes e a 

máquina/tecnologia, simplesmente.  

Na interação mútua, há unidade e diversidade, recursividade, interdependência (a ação 

depende do outro, não apenas de si mesmo), não linearidade, dinamismo, continuidade, 

contextualização (não se dá num sistema fechado, sofre as consequências de outros sistemas: 

grupal, organizacional e social), tem cooperação e conflito. Todo esse processo se dá em torno 

de problematizações cujas soluções estão suscetíveis de se constituir em outros problemas.  

Gomes (2005) apresenta as possibilidades educativas dos blogs como portfólio digital, 

espaço de intercâmbio, debate e integração. Nesse sentido, podem ser espaço de informação 

especializada, se limitando a indicar links que remetem a outros blogs antes consultados, que 

tratem de aspectos curriculares ou extracurriculares, adequados aos alunos, com informações 

cientificamente corretas de autoria de pessoas e/ou instituições de responsabilidade e 

credibilidade. Os blogs educativos, segundo esse autor, caracteriza-se também como espaço 

de disponibilização de informação o qual é criado e mantido pelo professor, sempre fazendo 

uma interação com o que se discute em sala e outros conhecimentos proliferados no ambiente 

virtual. 

Nas palavras de Gomes e Silva (2006): 

quer blogues que se dirigem especificamente a atividades escolares de carácter 

curricular e conteudal (focando conteúdos programáticos de um determinado nível de 

escolaridade e/ou de determinada disciplina) ou de carácter extracurricular, quer todo 

um conjunto de blogues que, não tendo sido idealizados tendo em vista qualquer tipo 

de exploração em contexto escolar, são contudo fortemente educativos e passíveis de 

serem explorados como um recurso educativo adicional (GOMES E SILVA, 2006, p. 

292). 

 



 

 

 

Robles (2005) sugere o uso do blog do professor para um contato maior com pais e 

alunos; e trocas de experiências com seus pares e atividades e comentários pertinentes a 

atividades desenvolvidas em sala, visando a uma interação maior com os alunos. Propõe o uso 

do blog do aluno com várias opções: postagens sobre textos pré-definidos pelos professores 

ou escolhidos pelos alunos; blog dedicado a textos literários nos quais cada aluno desenvolva 

uma personagem; ou mesmo um blog aberto a alunos de outras instituições educativas para 

discussão de temas diversos. 

Barlett-Bragg (2003) considera pertinente o uso de group blogs para discussão de 

temas diversos; blogs individuais ou grupais na publicação de textos, ou seja, a postagem das 

produções escritas dos alunos, promovendo assim, uma audiência e um feedback real;  blog 

dedicado a notas de campo e diários nos quais os alunos possam registrar suas experiências 

durante uma atividade prática e/ou suas reflexões críticas a respeito de uma atividade ou 

assunto; blog como diário de pesquisa, ou seja, um misto de diário, publicação e discussão 

acadêmica e links pertinentes a um determinado assunto. O leque de sugestões para os 

edublogs é amplo. Pode-se também contemplar a existência de uma preocupação com 

adequação das sugestões ou planos de aula à realidade das instituições educacionais; aos 

objetivos específicos, e uma preocupação com as competências e habilidades a serem 

desenvolvidas pelas atividades propostas. 

Baltazar e Aguaded (2005) apresentam uma tipologia de blogs no ensino. Para eles, os 

blogs de professores, geralmente, “funcionam como um tipo de diário do professor, um local 

onde disponibilizam informações sobre as aulas, o programa, a matéria dada, bibliografia, 

etc.” (p. 6). Funcionam, portanto, como uma vitrine do trabalho produzido pelo professor e 

que, normalmente, sem viabilizar a interação dos sujeitos do processo ensino/aprendizagem. 

Com fins de motivação da escrita dos educandos, há os blogs de alunos, produzidos 

por eles mesmos, incentivados por seus professores. É comum os alunos criarem blogs para 

serem avaliados em uma determinada disciplina os quais podem funcionar como um diário 

eletrônico pessoal ou ser desenvolvidos por um grupo de alunos com a finalidade de 

estabelecer uma comunicação, um estudo ou uma discussão de ideias. Baltazar e Aguaded 

(2005) consideram também que esta é mais uma oportunidade de os alunos publicarem seus 

trabalhos. A escrita perde, então, o caráter de atividade escolar, ligada à obrigatoriedade, e 

passa, consequentemente, a assumir como principal característica a espontaneidade e a 

liberdade de se produzir textos sem a intervenção direta do professor que, ao corrigir os textos 

de seus alunos poderá cercear as ideias produzidas. 



 

 

 

O blog de disciplina, por sua vez, é bastante interessante para se trabalhar no Ensino 

Superior, pois possibilita a interação entre alunos e professor, a reflexão sobre o conteúdo 

trabalhado em sala de aula e a ampliação do espaço da sala de aula. Esses blogs são criados e 

mantidos pelo professor e pela turma para uma disciplina. Seu objetivo é dar continuidade ao 

trabalho desenvolvido em espaço de sala de aula, incentivando o trabalho coletivo e 

motivando todos os elementos da turma a participar, escrevendo posts e comentários, 

colocando questões, publicando trabalhos. A participação de todos dá a este tipo de blogs uma 

dinâmica que o enriquece, sendo, conforme Baltazar e Germano (2006), os que precisam ter 

maior investimento na práxis pedagógica. 

 Muitos professores têm criado blogs de disciplina em busca de estabelecer uma 

comunicação com seus alunos que transcenda os limites de sala de aula, pois acreditam que os 

alunos possam se interessar mais pela disciplina lecionada e esperam proporcionar um espaço 

de troca de reflexões de assuntos trabalhados, em sala, ou a eles relacionados. Vale ressaltar 

que as salas são muito cheias, heterogêneas, nem todos gostam de participação face a face, 

mas, mediados pelo computador, essa situação pode ser contornada; muitos preferem se expor 

apenas no mundo virtual. Outro lado positivo desse trabalho é o fato de se oportunizar ao 

aluno a escrever não só para o professor que costuma ser um leitor cooperativo, pois tem um 

domínio maior dos conteúdos abordados na disciplina, mas para um público maior, o que o 

faz pensar na escrita de maneira cuidadosa. 

O blog para servir a essa finalidade educacional, precisa estar na rede, ativo, bem 

como assegurar, conforme Lara (2005), alguns pressupostos educativos como o aprender a 

aprender, a interação social, a aprendizagem continuada, a flexibilidade, a criatividade, pois 

fazer o mesmo de sempre com base em novos suportes confere à tecnologia um prestígio não 

merecido e não contribui para a eficácia das atividades pedagógicas. 

2.3. Utilidades do blog educacional para as práticas textuais no ensino de línguas 

Assumir a tarefa de formar leitores e escritores competentes impõe à escola a 

responsabilidade de organizar-se em torno de um projeto educativo comprometido com a 

intermediação da passagem do leitor/escritor de textos facilitados (infantis ou infanto-juvenis) 

para o de complexidade real tal como circulam socialmente na literatura e nos jornais; do 

leitor/escritor de adaptações ou de fragmentos, para o de textos originais e integrais. 

É pertinente então, vivenciar a leitura para além da tarefa de captação de ideias de 

autor. O ler contempla estratégias e habilidades do leitor, considerando a multimodalidade 



 

 

 

presente nos texto. “A leitura é, pois, uma atividade interativa altamente complexa de 

produção de sentidos que se realiza evidentemente com base nos elementos linguísticos 

presentes na superfície textual e na sua forma de organização...” (KOCH, 2008, p.13). Para 

realizar essa tarefa, o leitor deve interagir com o autor e texto de diversos gêneros e 

tipologias, lançando mão de estratégias como inferências, seleção, antecipação, verificação e 

checagem. 

A prática de produção textual entendida como um complexo processo comunicativo e 

cognitivo, como atividade discursiva precisa realizar-se no espaço em que sejam consideradas 

as funções e o funcionamento social da escrita. A aprendizagem da escrita pressupõe saber 

como escrever, considerando ao mesmo tempo, o que se pretende dizer e a quem o texto se 

destina, uma vez que, a eficácia da escrita se caracteriza pela aproximação máxima entre a 

intenção de dizer, o que efetivamente se escreve e a interpretação de quem lê. Faz-se 

necessário que os alunos aprendam os aspectos notacionais da escrita no interior de um 

processo de aprendizagem dos usos da linguagem escrita. É disso que se está falando quando 

se diz que é preciso “aprender escrever, escrevendo”. 

     

Para aprender a escrever, é necessário ter acesso à diversidade de textos 

escritos, testemunhar a utilização da escrita em diferentes circunstâncias, 

defrontar-se com as reais questões que a escrita coloca a quem se propõe 

produzi-la, arriscar a fazer como consegue e receber ajuda de quem já sabe 

escrever. Sendo assim, o tratamento que se dá a escrita na escola não pode 

inibir os alunos ou afastá-los do que se pretende; ao contrário, é preciso 

aproximá-los, principalmente, quando são iniciados “oficialmente” no mundo 

da escrita por meio da alfabetização. Afinal este é o início de um caminho 

que deverão trilhar para se tornar cidadãos da cultura escrita. (BRASIL, 

2001, p. 67). 

 

As práticas textuais que usam gêneros textuais, a exemplo do blog, constituem um 

terreno fértil para tornar mais significativa a aprendizagem da leitura e da escrita no ensino de 

línguas. O que se quer destacar, por ora, nesta pesquisa, é que, além de ter a oportunidade de 

ler/escrever gêneros impressos, o educando poderá realizar essas atividades no blog, 

envolvendo-se com elas de modo a aprimorarem a sua atuação como leitores e escritores 

competentes, sem perder de vista as dimensões que precisam de articular ao receber e 

construir textos, sendo também suscitados a realizarem práticas de letramento, fazendo uso do 

hipertexto e da multimodalidade. Roth (2007) considera a internet um espaço didático-

pedagógico que possibilita ao educando ser inserido em situações reais de interação por meio 

da linguagem, agir no mundo e sobre os outros e engajar-se em práticas textuais de leitura e 

produção de texto relevante a sua vivência. 



 

 

 

Betina Von Staa (s/d), em seu artigo “Sete motivos para um professor criar um 

blog”, diz que blog trata-se de um site cujo dono usa para fazer registros diários, que podem 

ser comentados por pessoas em geral ou grupos específicos que utilizam a internet. Em 

comparação com um site comum, oferece muito mais possibilidades de interação, pois cada 

post (texto publicado) pode ser comentado. 

Nesse sentido, destaca sete motivos pelos quais um professor deveria criar um blog, 

sendo eles: é divertido, aproxima professor e os alunos, permite refletir sobre postagens e 

comentários, liga o professor ao mundo, amplia a aula, permite trocar experiência com os 

colegas e torna o trabalho visível. Vale ressaltar que a autora Betina Staa, desenvolve uma 

ideia muito relevante, pois a utilização da internet por alunos e professores abre novos 

caminhos no sentido de estimular novas práticas para a escrita e a leitura de páginas 

hipertextuais. Por meio de links, textos escritos, imagens e sons podem ser associados de 

modo não linear em um mundo textual sem fronteiras. 

O ensino de Português deve garantir o domínio da escrita e leitura a partir de diversas 

capacitações que possibilitem a competência nas variadas situações de comunicações do 

cotidiano. Para Vieira (2005, p. 201), “o papel indispensável do professor continua sendo o de 

criar situações verdadeiras de uso da escrita [...] e acima de tudo propondo situações de ensino 

significativas, que mantenham o caráter comunicativo da linguagem”.  

Diante disso, torna-se imprescindível que os professores utilizem ferramentas 

pedagógicas que possibilitem um ensino favorável a esta finalidade, e o blog permite isso, 

uma vez que possibilita a postagem de textos pelos administrados e autores, de comentários, 

por outros blogueiros e visitantes leitores. Ou seja, é um espaço em que a leitura e escrita são 

viáveis conforme uma interação e comunicação estabelecida, cuja dialogicidade entre os 

sujeitos é concebida, principalmente, porque, diferentemente de outras páginas na web, para 

ter acesso, não necessariamente precisa ser usuário e, com isso, é admitida a postagem de 

comentários.  

O texto nesse ambiente, portanto, passa a fazer parte de outro contexto digital e, por 

isso, tem um novo formato, o chamado hipertexto. Conforme Lévy (1996), os hipertexto são 

geradores de novos tipos de leitura e escrita coletivas, por fazer parte de um suporte digital, 

ser estruturado em rede e se opor à perspectiva linear. Então, a escrita e leitura passam a se 

configurar em um novo ambiente, em que não é mais o navegador que segue as instruções de 

leitura e desloca fisicamente no hipertexto, virando as páginas, transportando pesados 

volumes, percorrendo com seus passos a biblioteca, mas de um texto móvel, caleidoscópio, 



 

 

 

que apresenta suas facetas, gira, dobra-se e desdobra-se à vontade diante do leitor. (LÉVY, p. 

44)  

Assim, divergente da leitura realizada em sala de aula, mediante livros impressos, por 

exemplo, os alunos passam, na web, a ler numa perspectiva multilinear, que possibilita vários 

acessos, caminhos e modos de leitura.  A tela, como novo espaço de escrita, traz significativas 

mudanças nas formas de interação entre escritor e leitor, entre escritor e texto, entre leitor e 

texto e até mesmo, mais amplamente, entre o ser humano e o conhecimento. Embora os 

estudos e pesquisas sobre os processos cognitivos envolvidos na escrita e na leitura de 

hipertextos sejam ainda poucos, a hipótese é a de que essas mudanças tenham consequências 

sociais, cognitivas e discursivas, e estejam, assim, configurando um letramento digital, isto é, 

um certo estado ou condição que adquirem os que se apropriam da nova tecnologia digital e 

exercem práticas de leitura e de escrita na tela, diferente do estado ou condição – do 

letramento – dos que exercem práticas de leitura e de escrita no papel. 

Já que a leitura na página impressa e no computador tem suas especificidades e pode 

ser realizada de forma fragmentada, considerando a escolha do leitor, viabiliza a formação de 

leitores independentes e críticos, pois interferem na navegação e escolhem o caminho a seguir 

a depender de sua curiosidade e necessidade. 

A escrita em e/ou de blogs, tanto no ensino de língua portuguesa como de língua 

inglesa, pode ser experenciada como uma atividade interativa de expressão entre pessoas num 

momento em que o receptor é também alguém importante para a construção do texto. Assim, 

construir textos constitui um processo dinâmico, flexível, negociável, dialógico, interativo, 

uma possibilidade de se expandir o domínio dessa competência/habilidade linguística. 

Com relação à escrita dos bate-papos no sentido de que a mesma tende a ser mais 

abreviada, há discussões de que essas abreviaturas são passageiras e servem, apenas, para 

aquele momento. Muitos acreditam que o uso da Internet e da Web acarreta influências 

devastadoras para as línguas, pois nela a escrita adquire outros contornos, muito próximos da 

fala. É por isso que muitas pesquisas, em gêneros digitais, segundo Vieira (2005) investigam 

as relações oralidade/escrita. Existe a crença de que existe, na Web, uma fala por escrito e, de 

acordo com Marcuschi (2004), essa ideia deve ser analisada, “pois o que se nota é um 

hibridismo mais acentuado, algo nunca visto antes, inclusive com o acúmulo de 

representações semióticas” (p. 19). 

Observa-se que os textos apresentados nos blogs, normalmente, são curtos e, na 

maioria das vezes, apresentam esse hibridismo. É importante ressaltar que não existe uma 

regra, pois muitos blogueiros, autores dos blogs, utilizam um estilo informal, mas há aqueles 



 

 

 

que usam o formal, por isso alguns textos apresentam mais características de fala, outros, de 

escrita. Na verdade, assim como nos gêneros textuais, conforme Marcuschi (2001), não há 

dicotomia real entre fala e escrita, que são “realizações enunciativas da mesma língua em 

situações e condições de produção específicas e situadas” (p. 47). 

Marcuschi (2001) faz indagações acerca do modo que as novas tecnologias 

eletrônicas afetam nossos hábitos de ler e escrever, e ressalta que uma das ideias mais comuns 

aos que trabalham a relação entre a linguística e as novas tecnologias da comunicação, em 

especial a computacional, é a que diz respeito à relação fala e escrita, quanto a isso, parece 

claro que a escrita nos gêneros em ambientes virtuais se dá em uma certa combinação com a 

fala, manifestando um hibridismo ainda não bem conhecido e muitas vezes mal 

compreendido. 

Observa-se que uma das discussões mais frequentes com relação a blogs e bate-

papos no meio de comunicação da internet, é a preocupação com a escrita, Marcuschi (2001) 

diz que há quase um consenso em que a área na qual mais se verifica a presença e a força da 

computação no contexto da língua, é a escrita, segundo esse autor, trata-se de um “novo 

espaço da escrita”, é uma nova relação com os processos da escrita, é o que se chama de novo 

letramento, isto porque a escrita é base da internet. 

E o autor finaliza sua apreciação, enfatizando que tudo indica que está se 

constituindo um novo formato de escrita em relação mais íntima com a oralidade do que a 

existente, contudo, há inovações, sobretudo pela apontada razão da produção ser síncrona. 

Fabiana Komesu (2005) comunga deste mesmo pensamento de Marcuschi (2001) ao fazer 

referência à emergência de uma relação temporal síncrona na produção de blogs e conclui 

dizendo que a questão da interatividade atribuída ao suporte é inegável, seja, na relação entre 

usuário e a máquina ou nas relações interpessoais que se procura estabelecer na rede. 

Além disso, quando se escreve em blogs, pode-se corrigir e reformular a mensagem 

quantas vezes considerar necessário, conforme o contexto de enunciação, sem contar a 

possiblidade de usar o  

...caráter interativo uma vez que tanto o autor quanto o leitor interagem com o texto 

optando pelas conexões a serem incluídas em seu roteiro de escritura ou leitura. É 

possível ir de um ponto a outro do texto ou ir para outro texto que esteja disponível na 

www, de modo que a informação se organize em redes semânticas alternativas e 

dependentes do trajeto escolhido (ROTH, 2007, p. 127). 

 

É interessante notar que em escritas em gêneros virtuais como o blog, o aluno pode se 

sentir mais motivado para esta atividade, pois não deverá escrever tão somente para o 

professor, mas para um outro leitor que pode ser o colega, isto, numa situação autêntica de 



 

 

 

escrita. O jogo de imagens, linguagens, sons, colunas verticais e horizontais cercadas de link, 

desafia o leitor/escritor em potencial que pode escolher seu trajeto para realizar essas 

atividades. 

Assim sendo, o trabalho com esse gênero é também uma ponte para a interação com 

mídias convergentes. Para Jenkins (2007), em entrevista ao Programa Milênio, da GNT, 

coberta por Raquel Costa, em 22 de Junho de 2009, às 2:07 am, 

 

A convergência como um processo cultural, refere-se ao fluxo de imagens, ideias, 

histórias, sons, marcas e relacionamentos através do maior número de canais 

midiáticos possíveis, um fluxo moldado por decisões originadas tanto em reuniões 

empresariais quanto em quartos de adolescentes, moldado pelo desejo de empresas de 

mídia de promoverem ao máximo suas marcas e mensagens e pelo desejo dos 

consumidores de obter a mídia que quiserem, quando, onde e como quiserem, e por 

meios ilegais se for impossível por meios legais. (JENKINS, 2009, fragmento da 

entrevista). 

  

 No blog, todas as linguagens estão reunidas e o usuário pode ler, ouvir e ver 

informações, matérias culturais, imagens em movimento e fotos. Mais precisamente, o 

professor poderá propor trabalhos em que os educandos poderão ver na televisão, rádio, 

jornal, blog o mesmo conteúdo como uma possibilidade de se interessar mais por eles. 

Compreende-se que os trabalhos pautados em conteúdos transmidiáticos atraem muito mais os 

educandos.  

Em contato com o blog, dentre outros gêneros, os indivíduos podem desenvolver “uma 

competência metagenérica que lhes possibilita interagir de forma conveniente, na medida em 

que se envolvem nas diversas práticas sociais.” (KOCH, 2007, p. 20). É essa competência que 

orienta a produção de práticas comunicativas orais e escritas, bem como facilita a 

compreensão dos gêneros textuais efetivamente produzidos. 

Com as amplas e inúmeras possibilidades de utilização que a interface blog e ensino 

de línguas oferece, há uma dependência da visão e da atitude do professor em como auxiliar o 

processo ensino-aprendizagem. O’Donnel (2005) acrescenta que blogar requer que os alunos 

e os professores explorem um diferente conjunto de estratégias pedagógicas as quais não são 

desconhecidas, mas precisam ser trazidas à tona juntas, de novas e diferentes formas, para a 

obtenção de um resultado educativo satisfatório. 

Entre as competências e habilidades a serem desenvolvidas por meio de atividades, 

utilizando os blogs, Lara (2005) relaciona: organização do discurso; fomento do debate; 

construção da identidade; criação de comunidades de aprendizagens; compromisso com a 

audiência; documentação; análise prévia de outros blogs; responsabilidade na rede; 

http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM902783-7823-UMA+ANALISE+DA+REVOLUCAO+DA+MIDIA+PARTICIPATIVA+E+AS+CONSEQUENCIAS+PARA+O+FUTURO,00.html
http://hsm.updateordie.com/tecnologia/2009/06/henry-jenkins-e-a-cultura-da-convergencia/hsm.updateordie.com/author/raquelcosta/


 

 

 

conhecimento do blog como parte de um ecossistema digital. Todas elas têm no cerne o 

trabalho com a linguagem. 

O blog comporta tais possibilidades, pois em práticas textuais do ensino de línguas 

com esse gênero, é possível que a linguagem permeie a interação, mediando sujeito e sujeito, 

sujeito e o objeto, e sujeito e o meio, na negociação, re-interpretação de informações, 

conceitos e significações que promoveram a aquisição de conhecimentos. Nesse processo, a 

linguagem proporciona uma interação entre os alunos, entre cada aluno consigo mesmo, entre 

os alunos e a máquina e entre os alunos e o meio digital veiculado pela Internet, numa 

constante negociação de conceitos e significações que lhes permitem o resgate e o 

aperfeiçoamento de um conhecimento já adquirido da língua e a aquisição de um novo 

conhecimento, o do universo dos blogs.  

Ainda no tocante ao aprimoramento da aprendizagem da leitura e da escrita, conforme 

Davis (2004), os professores podem mediar criação de um blog para discutir livros lidos, 

compartilhar ideias sobre determinados assuntos, escrever e discutir sobre notícias diárias e 

criar projetos em grupo, entre tantas outras. Para Barros (2005) os blogs representam uma 

excelente oportunidade para educadores promoverem a alfabetização através de narrativas e 

diálogos.  

As características dos blogs, como o espaço personalizado que fornece, e os links 

dentro de uma comunidade on-line, criam um excelente contexto de comunicação mediada 

por computador para expressão individual e interações colaborativas no formato de narrativas 

e diálogos. Apontando a necessidade de que alunos utilizem espaços reais de uso da 

linguagem escrita, Bull (2003) argumenta que os blogs ao apresentarem espaços limitados, 

obrigam os estudantes a condensarem seus textos e demonstrarem como pensam enquanto 

trabalham como leitores ou escritores.  

Os autores apresentam ainda, algumas características instrutivas de um blog: a 

economia, pois nos blogs se exige precisão e comunicação de ideias, de forma específica; os 

comentários estimulam o compartilhamento e a revisão por parte dos leitores e dos escritores, 

que dão início a um processo de comunicação interativa; o imediatismo, pois tão logo se 

publica algo em um blog, ele aparece na rede, o que inicia o sistema de comentários e 

respostas e ainda, a participação ativa, já que o blog proporciona a oportunidade de discutir 

temas de sala de aula, complementando-os, pensando sobre o assunto, e respondendo, o que 

induz uma maior participação de todos os estudantes. 

O blog, portanto, pode ser utilizado por professores como um meio propício ao ensino 

de leitura e escrita, que viabiliza estas práticas e, ainda, por meio de uma interação concreta e 



 

 

 

numa perspectiva social, uma vez que essa admite a participação ativa de seus 

usuários/comentadores. Como afirma Marcuschi (2010, p.61), é um espaço na internet 

“dinâmico, interativo e instigante.”  

Nesse prisma, o ensino de Língua Portuguesa deve contemplar e mediar essas práticas 

numa perspectiva social, isso porque, segundo Britto (2003, p. 11): “ensinar a Língua 

Portuguesa deixa de ser um mecanismo de imposição de regras organizadoras da variante 

padrão culta, materializada em textos de autores clássicos, para se tornar pré-requisito da 

mobilidade social”.  

A leitura e a escrita, portanto, devem perfazer essa concepção, de modo que passem a 

ser um objeto de ensino que capacite e contemple a formação de alunos situados numa 

sociedade que concebe tais usos, ou seja, essas práticas precisam superar as exigências ou 

barreiras dos desígnios escolares. 

Outro aspecto importante a ser ressaltado é que esse gênero, de acordo com 

Marcuschi (2004), apresenta contrapartes em gêneros preexistentes, como o diário pessoal, as 

anotações e as agendas. Muito já foi dito sobre a relação fala e escrita, nos gêneros digitais, 

mas sobre as relações com gêneros preexistentes, não. Dell’isola (2006) afirma que, “na 

prática, os indivíduos, para se relacionarem com seus semelhantes, apropriam-se de gêneros 

preexistentes como também criam novos gêneros, baseados em formas textuais disponíveis no 

uso da língua em sua cultura” (p. 1695).  

Sobre essa perspectiva, o trabalho com o blog passa a ser interessante, pois ele permite 

a convivência de diferentes textos, imagens e até música. Assim, o blog deixa de ser um diário 

de bordo e passa a oferecer outras possibilidades, como chats, o perfil que funciona como uma 

espécie de biografia do autor do blog, fórum e álbuns de fotos. Percebe-se que esse gênero 

possibilita o diálogo com outros gêneros preexistentes e a interface verbal e não-verbal, a 

exposição de opiniões na web e, assim, o  estabelecimento de interações e comunicações. Daí, 

o potencial desse gênero para ser usado na educação. 

Nota-se que as práticas de leitura e escrita em blog toma forma em que a linguagem é 

usada com foco central na construção de sentido. Nas práticas textuais, isso deve ser 

considerado e articulado com as competências e habilidades que os educandos precisam 

desenvolver em Língua Portuguesa e Língua Inglesa. É relevante que os blogs sejam 

motivadores e atrativos para a práxis, pois não adianta usar outro recurso sem adequar a 

prática ao que ele necessita, dada a viabilidade de pesquisa, interação, cooperação, discussão, 

criação ofertada. Assim, o trabalho com o gênero deve referenciar interesses, identidades do 

educador e do educando. 



 

 

 

3. Blog e OCEM1: relações e perspectivas no ensino aprendizagem de línguas 

 

As OCEM1 consideram oportuno, numa visão interacionista sociodiscursiva a qual 

preconiza um trabalho  significativo com a linguagem no ensino de línguas, que o enunciado 

materializado em gênero discursivo, com sua composição estética, conteúdo temático, 

finalidade, seja o meio e o fim desse ensino. No ambiente virtual, há inúmeros gêneros, que 

podem ser utilizados nesse intuito. No contexto educacional, dada a sua facilidade tanto de 

composição como de manutenção, o blog tem tido destaque.  

Entretanto, nos inquietamos neste trabalho com o fato de esse gênero e o que suas 

práticas textuais permitem ao ensino de línguas estar ou não em consonância com uma 

proposta pedagógica articulada à tecnologia que se ocupa da construção e recepção de 

sentidos em consonância com a abordagem interacionista sociodiscursiva da linguagem.  

Nas próximas considerações, evidenciaremos a experiência do contato e da apreciação 

de blogs de alguns docentes que lecionam Língua Portuguesa e Língua Inglesa no Ensino 

Médio de algumas escolas da Bahia o que se entende como uma possível oportunidade de 

conhecer melhor o gênero e perceber sua articulação ou não com as OCEM, e assim, o que o 

trabalho com eles tem favorecido ao educando crescer em interação no universo 

multissemiótico. 

3.1. O trilhar metodológico 

A pesquisa realizada é de caráter qualitativo em função de seu interesse voltar-se, 

segundo Teles (2002), para as qualidades dos fenômenos educacionais em detrimento de se 

ocupar com dados quantitativos, preferindo focar assim, na dimensão de experiência humana 

com práticas sociais de linguagem, a pluralidade e a interdependência desses fenômenos. Ela 

oportuniza um novo olhar para a realidade com vistas à produção e/ou aprimoramento do 

conhecimento. A pesquisa qualitativa tem tido grande visibilidade e aceitação na área da 

linguística aplicada desde o final da década de 90. Dörnyei (2007) ressalta que esse fato é 

resultante do reconhecimento crescente na área de que quase todos os aspectos que envolvem 

a aquisição de línguas e seu uso são determinados ou moldados por fatores sociais, culturais e 

contextuais.  

Dörnyei (2007) salienta que a pesquisa referenciada possui natureza emergente, pois o 

conhecimento sobre sua dimensão se desdobra ao longo de sua realização e há uma grande 

flexibilidade em efetuar mudanças de curso mesmo durante o processo de investigação; dados 



 

 

 

majoritariamente constituídos por palavras, coletados por entrevistas, filmagens, notas de 

campo  etc.; investigação em contextos naturais, visto que o grande objetivo desse modelo de 

pesquisa é investigar fenômenos sociais no contexto em que eles estão inseridos, o que leva o 

pesquisador à imersão prolongada no espaço investigado. 

Na proposta desse tipo de pesquisa, há uma ênfase nas percepções dos participantes 

e/ou de textos multimodais, pois essas são essenciais para a realização da pesquisa; interage-

se com amostragem pequena, ou seja, com poucos participantes, se formos comparar com a de 

outros formatos de pesquisa e análise de dados fundamentalmente interpretativa, visto que, na 

pesquisa qualitativa, o pesquisador se utiliza de seu conhecimento, valores, história e 

formação para analisar os dados gerados em sua investigação. Nesse âmbito da pesquisa, esta 

produção se insere como uma apreciação sociodiscursiva de blogs de Língua Portuguesa e de 

Língua Inglesa de docentes de algumas escolas baianas do Ensino Médio, analisando-os como 

material didático, tomando como referência a discussão já realizada acerca das OCEM e da 

maneira como este gênero digital pode potencialmente ser usado. 

Proceder-se-á então, com uma análise comparativa entre as OCEM 1 – Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias – e atividades de leitura e escrita para o Ensino Médio postadas, 

por alguns docentes de escolas baianas, num período compreendido entre 2007 e 2012, em 10 

(dez) blogs, disponibilizados na web, sendo 05 (cinco) de Língua Portuguesa e 05 (cinco) de 

Língua Inglesa. Essas atividades foram postadas para os educandos, bem como para servir de 

referência a outros docentes, estudiosos que se envolvem com as áreas do conhecimento em 

estudo. 

 A opção por se trabalhar com Português e Inglês se dá pela necessidade de contemplar 

o princípio da interdisciplinaridade peculiar às Orientações Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio, em especial, as da Área de Linguagens Códigos e suas Tecnologias, além de 

ser relevante articular um trabalho com as linguagens mediado pela tecnologia da 

comunicação e da informação. 

       A escolha do blog, dentre os gêneros digitais, se deu em função de esse gênero, em 

sua construção e manutenção, não depender de conhecimentos especializados em informática; 

além disso, a possiblidade de intervenção em seu conteúdo é algo que causa atração nas 

pessoas a reconhecerem-se como sujeitos de linguagem. É válido ressaltar que alguns desses 

blogs são produções de docentes, do ensino fundamental e médio, que participaram do curso 

de extensão e/ou especialização Mídias na Educação oferecido pela UESB – Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia. Segundo o site da UESB virtual/ Programa Mídias na 

educação, http://www.uabuesb.com.br/cursos/programa-midias-na-educacao, esse curso 



 

 

 

integra um programa modular – organizado em ciclos básico (120 horas), intermediário (60 

horas) e avançado/especialização (180 horas) - e a distância, dedicado ao uso das mídias no 

processo de ensino e aprendizagem de forma integradora, articulada e autoral, intencionando 

atualizar as linguagens, integrar as mídias e as tecnologias, renovar as estratégias didáticas, 

garantindo aos educadores condições de produção em diferentes linguagens de cinco mídias 

básicas: material impresso, TV, vídeo, rádio e informática. 

            Esse programa, além da integração das diversas mídias ao processo de ensino e de 

aprendizagem, investe no estímulo à produção de professores e cursistas em suportes 

midiáticos distintos, de modo que possam vivenciar, numa concepção interacionista, a autoria, 

a autonomia, fruição em consonância com as propostas pedagógicas das instituições 

educacionais nas quais atuam. 

A busca por blogs provenientes desse curso resultou da dificuldade de encontrar esses 

gêneros peculiares ao Ensino Médio, de escolas baianas, com propostas de práticas textuais 

tanto para Língua Portuguesa como para Língua Inglesa. A partir de um conhecimento teórico 

e metodológico acerca do curso, acessou-se a página destinada ao “Curso de Mídias na 

Educação” no site da UESB; foi visualizado o link das atividades referentes ao módulo Blog e 

no ambiente do fórum e das postagens dos links dos blogs, construídos pelos docentes do 

Ensino Fundamental e do Médio, da Rede Estadual de Ensino, se pôde ter acesso aos 

selecionados como corpus da presente pesquisa. Em alguns casos, os blogs seguidos por um 

determinado professor, permitiu o acesso a um outro cujas características fossem condizentes 

as que serviram de referência para a escolha do corpus. 

Mais precisamente, a opção pelos blogs citados abaixo decorre de eles refletirem 

práticas educativas de educadores baianos. Isso após a publicação da última edição das 

OCEM1(2006). Dos blogs que se pôde ter acesso, esses 10 (dez) contemplam mais atividades 

de leitura e interpretação para as 03 (três) séries do Ensino Médio, o que se entende ser 

pertinente à pesquisa. 

       Nesse sentido, ter-se-á como corpus, que constituem objeto da presente pesquisa, as 

OCEM 1 – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias - e atividades de leitura e escrita, 

integrantes dos blogs:  

 

Língua Portuguesa – 

 http://desmontandotexto.blogspot.com.br 

 http://professormarcosvenicius.blogspot.com.br 

 http://versosemidias.blogspot.com.br 

http://desmontandotexto.blogspot.com.br/
http://professormarcosvenicius.blogspot.com.br/
http://versosemidias.blogspot.com.br/


 

 

 

 http://carpintariadaspalavras.blogspot.com.br 

 http://osabordotexto.blogspot.com.br 

 

Língua Inglesa – 

 

 http://professorjaime2.blogspot.com.br 

 http://professorwalmirbahia3.blogspot.com.br 

 http://inglesnomundoglobalizado.blogspot.com.br 

 http://cecr-escolaparque.blogspot.com.br 

 http://englishgamescetep09.blogspot.com.br

 Faremos a descrição dos gêneros, tomando como referência os aspectos que os constituem 

segundo Bakhtin (2003). O gênero, como um texto materializado, apresenta algumas 

características, anteriormente descritas, como a composicionalidade, o estilo, o conteúdo 

temático e a finalidade. Depois dessa descrição, estabelecer-se-á uma comparação entre os 

blogs, percebendo em que divergem e se assemelham no que se refere às propostas de práticas 

leitoras e escritoras segundo as OCEM. Em Língua Portuguesa, procurar-se-á analisar se as 

atividades contemplam, para a construção e recepção de sentido do gênero blog, os aspectos 

linguísticos (fonológicos, morfológicos, sintáticos e lexicais); textuais (configuração do texto; 

gêneros discursivos e tipologias textuais); sociopragmática e discursiva (motivação, propósito, 

restrição, papel social e histórico dos interlocutores) e cognitivo-conceitual (conhecimento de 

mundo, conceitos e suas inter-relações). 

 Em Inglês,  será analisado se as atividades postadas incentivam a leitura e o letramento 

críticos, considerando as peculiaridades do gênero blog, os contextos de uso, as habilidades 

comunicativas e os aspectos linguísticos. No tocante à leitura crítica, busca-se perceber aspectos 

formais e funções dos textos propostos, questionamentos sobre os interlocutores, argumentos 

sustentados, finalidade do texto, informações implícitas, expressões/palavras utilizadas para 

expressar algo, recursos gráficos presentes no texto. As OCEM (BRASIL, 2006, p. 117) 

conforme abordagem anterior, salientam que na leitura crítica, distingue-se fatos de realidade, 

bem como informações objetivas dos julgamentos subjetivos do leitor, podendo conhecer a 

realidade e tê-la como referência para interpretação, perceber as intenções do autor, chegando-

se a um nível elevado de interpretação.  

 Para apreciar aspectos do letramento crítico, será observado se a proposta de 

http://carpintariadaspalavras.blogspot.com.br/
http://osabordotexto.blogspot.com.br/
http://professorjaime2.blogspot.com.br/
http://professorwalmirbahia3.blogspot.com.br/
http://inglesnomundoglobalizado.blogspot.com.br/
http://cecr-escolaparque.blogspot.com.br/


 

 

 

interpretação/compreensão contempla itens que inserem a temática do texto no contexto de 

vivência do interlocutor e dos sujeitos integrantes do texto, bem como questionamentos sobre as 

condições de produção, dando ênfase aos aspectos sociais, ideológicos, econômicos, dentre 

outros. As OCEM (BRASIL, 2006, p. 117) também em abordagem anterior, ressaltam que não 

existe realidade para se conhecer, pois os sentidos são ideológicos, contextuais, múltiplos, 

contestáveis; a apreensão de um sentido possível prescinde o desenvolvimento da consciência 

crítica. 

Toda essa abordagem está no cerne das OCEM, as quais sugerem que se invista em 

propostas de leitura e letramento críticos no ensino de línguas, tendo como objeto o gênero 

textual, estimulando-se o multiletramento. As discussões referentes ao multiletramento dizem 

respeito ao sujeito ter competência e habilidade para usar diferentes linguagens nos contextos 

de enunciação. O blog, como um gênero digital, tem sido trabalhado em propostas leitoras e 

escritoras como oportunidade para o multiletramento, explorando o hipertexto e a 

multimodalidade que impelem a um outro paradigma para a leitura e a escrita.  Assim, nos 

blogs de ambas as áreas, intenciona-se ainda perceber se o trabalho com esses gêneros está 

facilitando o multiletramento – que integra o letramento digital -, permeando a interação com o 

hipertexto e com a multimodalidade.  

Mais precisamente, buscar-se-á apreciar os blogs quanto à oferta de práticas textuais 

com o hipertexto caracterizado aqui, por traços apresentados por Marcuschi (2006), Lévi 

(1995, 1996, 2006), Pinheiro (2005) constantes nos blogs, se incentiva o contato com o 

hipertexto para leitura e escrita e se nesse contato, se é vivenciado os que as características 

acima ofertam. 

Para se analisar as marcas da multimodalidade, será apreciada a composição verbal e 

não-verbal, ressaltando o nível de informatividade visual dos blogs. Para tanto, tomar-se-á 

como referência a teoria cognitiva da multimodalidade. Essa teoria ressalta, à luz de Mayer 

(2001), que os alunos aprendem melhor por meio da integração entre palavras e imagens do 

que de palavras apenas. Entretanto, não se trata de colocar palavras e imagens juntas num 

texto, e sim de se observar princípios de organização de textos multimodais, também 

anteriormente evidenciados como o princípio da multimídia; o de contiguidade espacial; o da 

contiguidade temporal; o da coerência; o da modalidade; o da redundância e das diferenças 

individuais. 

A utilização do texto multimodal contribui para o desenvolvimento de uma prática de 

leitura mais proficiente, uma vez que o trabalho de construção de sentidos extrapola o nível 

verbal/escrito e considera todas as outras formas de manifestação da linguagem, como também 



 

 

 

favorece novas estratégias de letramento perante as novas características textuais, explorando, 

entre outras competências, o domínio do letramento visual. 

Para a análise dos aspectos acima sinalizados tanto em Língua Portuguesa como em 

Língua Inglesa, tomar-se-á como referência uma atividade de leitura e escrita postada em cada 

blog. Quanto à descrição do gênero e aos itens recorrentes à multimodalidade e ao hipertexto, 

procurar-se-á contemplar os blogs em sua totalidade. 

            De posse dessa análise e em diálogo com o referencial teórico, bem como com a 

OCEM1, buscar-se-á evidenciar as representações de práticas leitoras e escritoras mediadas em 

alguns blogs do ensino e aprendizagem de línguas que integram a web. Destacar-se-á, conforme 

objetivos dessa pesquisa, em qual o nível de proximidade, caso haja, encontram-se as OCEM e 

o trabalho desenvolvido com práticas textuais de Língua Portuguesa e Língua Inglesa e com o 

blog, tendo no prisma um ensino de línguas – Português/Inglês – no qual se possa, mediado 

pela multimodalidade e pelo hipertexto, interagir com as múltiplas linguagens, refletindo sobre 

dimensões da língua com uma postura crítica, problematizadora em ações de leitura e 

letramento críticos. 

 

3.2. Uma análise de alguns Blogs de Língua Portuguesa e de Língua Inglesa do Ensino 

Médio de Escolas Baianas 

 

           Tomando como referência os objetivos da pesquisa, os campos epistemológico e 

metodológico elucidados anteriormente, procederemos, então, com a apreciação dos blogs que 

constituem corpus desta pesquisa. Vale lembrar que os blogs de língua portuguesa serão 

descritos quanto aos aspectos que os constituem gêneros, bem como em relação a como 

viabiliza as práticas textuais com a multimodalidade e o hipertexto, tendo em vista o contexto 

do multiletramento, fazendo o recorte de uma atividade de leitura e escrita para analisar as 

dimensões promissoras da construção e recepção de sentido do texto segundo as OCEM1. Já os 

de Língua Inglesa, serão apreciados em relação à leitura e letramento críticos, conforme essas 

orientações, tendo também uma atividade de leitura e escrita como referência, assim como no 

que tange à multimodalidade e ao hipertexto. Cada atividade, selecionada para análise, será de 

séries diferenciadas do Ensino Médio. 

 

 

 

 



 

 

 

3.2.1. Blog Desmontando o texto – Língua Portuguesa 

 

 
Figura. 01 – Layout do Blog Desmontando o Texto. 

Fonte: http://desmontandotexto.blogspot.com.br.Acesso em 23/08/2013. 
 

 O Blog Desmontando o Texto, tomado para análise nesta pesquisa, organiza uma 

relação dialógica, conforme assinala Bakhtin (2003), entre os que o seguem e ou/acessam com 

o objetivo de conhecer propostas de atividades de leitura, escrita para a Língua Portuguesa no 

Ensino Médio (apresenta também algumas atividades peculiares ao Ensino Fundamental II). 

No caso, os blogueiros/seguidores do gênero, o utilizam, com um formato relativamente 

estável a fim de atender a uma finalidade específica, tendo como ponte a linguagem semiótica 

que integra signos verbais e não-verbais. Para essa organização, o gênero, expressão do texto 

materializado, apresenta algumas características como a composicionalidade, o estilo, o 

conteúdo temático e a finalidade.  

Quanto à composicionalidade, o Blog, em termos mais amplos, é acessado pelo 

endereço http://desmontandotexto.blogspot.com.br, apresenta um design peculiar ao gênero. 

Na parte superior, há um texto central, a imagem de alguém debruçado sobre uma mesa cheia 

de papéis e a canção Língua de Caetano Veloso; à direita, organizados numa posição vertical, 

há posts que integram o perfil de sua criadora, um texto, evidenciando a finalidade do blog e 

links, os quais permitem o acesso às atividades propostas, tanto por meio de marcadores como 

de arquivos produzidos de 2009 até 2012. Esses arquivos contêm atividades de leitura, escrita e 

aspectos gramaticais. Contempla também os links com os seguidores do gênero, bem como dos 

blogs que a professora segue. 

  À esquerda, tomando o centro do blog, há as atividades postadas por marcadores e ano, 

da mais recente para a mais antiga. Em cada proposta de atividade, o leitor/escritor, seguidor 

ou não, tem a oportunidade de propagá-la por meio do twiter, email, blog, facebook, Orkut e de 

http://desmontandotexto.blogspot.com.br/


 

 

 

recomendações do google. Desmontanto o Texto, dada a sua função social e pedagógica, 

possui um estilo objetivo, direto, com marcas predominantes da linguagem formal e também 

apresenta traços peculiares da profissão da autora do blog – docente de língua portuguesa, de 

modo que, essencialmente, apresenta atividades de leitura, escrita e aspectos gramaticais dessa 

língua.  

O gênero tem como tema: propostas de práticas textuais para o ensino de Língua 

Portuguesa.  Eis então, a finalidade do blog apreciado: compartilhar exemplares de atividades 

de leitura, escrita, aspectos gramaticais, desenvolvidas com os educandos, para outros docentes 

dessa Língua ou que tenha interesse pelas postagens. Em raras passagens, o gênero revela 

congratulações (Natal, Férias), divulga lançamento de livro (Poesia de Cleberton Santos) e 

promove um espaço para reflexão acerca da greve dos docentes baianos em 2012. 

            Desse blog assim caracterizado, analisou-se atividades de leitura e interpretação da 

Canção “Sampa” (Caetano Veloso), adaptada do Livro de Língua Portuguesa de Ernani e 

Nicola, proposta em março de 2012 para a turma da 3ª série do Ensino Médio e uma outra para 

a mesma série, de produção de texto – com enfoque em tópico frasal – publicada em setembro  

de 2009. 

 
Figura. 02 - Atividade de Leitura e Interpretação 

Fonte http://desmontandotexto.blogspot.com.br. Acesso em 15.09.2011. 

 

 As questões propostas contemplam algumas dimensões que integram a recepção e 

produção do texto. Na dimensão linguística, há uma ênfase na semântica em questões como “3. 

(PUC-SP) O sentido do verso “...é que Narciso acha feio o que não é espelho” pode ser 

encontrado também em:”. A dimensão textual é trabalhada sutilmente ao se questionar sobre 

estrutura do texto, gênero discursivo, sequência textual no enunciado “d) O décimo segundo 

verso é apenas um jogo sonoro sem sentido.”, bem como em 

2. (PUC-SP) O texto acima constrói uma análise da cidade. Para isso o autor usa,inicialmente: 

 a) Suas impressões pessoais.                     c) Informações obtidas de outros. 

               b) A enumeração de dados importantes.   d) A descrição objetiva da cidade.  

 

http://desmontandotexto.blogspot.com.br/


 

 

 

A outra atividade lançada em 02.09.2012, para a turma da 3ª série Ensino Médio, destinada 

à prática da escrita, contempla o conteúdo tópico frasal peculiar à orientação da produção do 

texto dissertativo-argumentativo. 

 

 

Figura 03 - Atividade de Leitura e Interpretação 

Fonte http://desmontandotexto.blogspot.com.br. Acesso em 15.09.2012 

 
 

             Essa atividade se resume em solicitar do aluno que exercite na prática escrita, a partir 

de um exemplo, a construção de tópicos frasais. A ênfase, portanto, recai mais uma vez no 

aspecto linguístico formal (objetiva promover o uso adequado de conectivos como em “2. 

Desenvolva os tópicos frasais seguintes, considerando os conectivos:”) e no textual (na 

preparação para a produção da sequência argumentativa: “1. Desenvolva também estes tópicos 

frasais dissertativos:”) 

 Quanto ao nível de informatividade visual, tendo em vista as discussões da teoria 

cognitiva da aprendizagem multimodal, percebe-se que, no layout do blog, há uma harmonia 

entre a linguagem verbal e não-verbal, há organização do gênero conforme o que o constitui 

enquanto tal. Algumas atividades trazem imagem como uma ilustração (vê-se o desenho de 

uma gota no início de uma atividade de produção de texto em 06.12 de 2009; e em 14 e 

19.11.2009, respectivamente, a imagem de um menina e de um menino com um livro na mão, 

servindo também para ilustração de conteúdo “termos da oração”).  

O que salta aos olhos nessas ilustrações é que elas não são exploradas para, na 

integração com outras linguagens, mediar o processo de leitura e escrita. Estão presentes 

apenas como um detalhe figurativo não havendo correlações semióticas com os textos 

escritos. Na proposta de redação de 06.10.2010, é que se propôs a tela “O grito” de Munch e a 

partir dessa, proceder com uma narração e descrição. Ainda assim, não se percebe a 

articulação entre as linguagens e construção de algo que se coloque como atividade para ser 

tecida no âmbito dos gêneros digitais dispostos em tela. 

http://desmontandotexto.blogspot.com.br/


 

 

 

No tocante ao hipertexto, dentre o que o blog em análise explora, destaca-se a 

possibilidade de se ter acesso a outros blogs, de escolher pelos marcadores e/ou arquivos, o 

conteúdo de análise. Nas várias propostas de atividades, não há o convite para se assistir a um 

vídeo, fazer links a fim de ampliar o conhecimento do aspecto que está sendo trabalhado. 

Percebe-se, em um dos espaços, um convite para se visitar o blog de Língua Inglesa de uma 

professora. 

 

3.2.2. Blog do Professor Marcos Vinicius – Língua Portuguesa 

 

 

Figura 04 –  Layout do Blog Professor Marcos Venicius 

Fonte: http://professormarcosvenicius.blogspot.com.br. Acesso em 30.08.2013 
  

Eis um outro espaço, destinado à interação virtual no ensino de Língua Portuguesa: o 

Blog do Professor Marcos Vinicius cujo acesso se dá pelo site 

http://professormarcosvenicius.blogspot.com.br. Ele é composto pelo layout padrão próprio 

do gênero, contendo título, objetivo e a quem se destina.  Mais precisamente, à direita da 

página central, há uma indicação com o total de visualizações, fotos de seguidores, o convite 

para se fazer login, tornar-se membro do blog, a lista de arquivos do ano de 2011 – com 

atividades várias de leitura, escrita, aspectos linguísticos para as séries do Ensino Médio - e o 

perfil do seu criador. 

 À esquerda do blog, aparecem as atividades, conforme links, sempre da mais antiga 

para a mais recente, postadas no mês de agosto de 2011, e algumas postagens de textos de 

alunos, lançadas em maio do mesmo ano. Em cada atividade, há links para o seu envio por 

meio de uma outra rede social, além de espaço para se tecer comentários nos quais não há 

nenhuma indicação.  

O blog em análise também tem finalidade pedagógica; seu estilo é objetivo, conciso, 

apresenta-se em linguagem formal e referencia o estilo do autor – docente de Língua 

http://professormarcosvenicius.blogspot.com.br/
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portuguesa, de modo que, essencialmente, contém atividades de leitura, escrita e aspectos 

gramaticais dessa língua.  Há também nele algumas atividades de Língua Inglesa. Propostas 

de práticas textuais para o ensino de Língua Portuguesa é o tema do blog.  A princípio, se 

sinaliza que essas práticas tem como tema O Meio Ambiente, mas isso só é percebido nas 

postagens dos alunos – textos que tratam desse tema - no mês de maio. Ele tem como 

finalidade: compartilhar exemplares de atividades de leitura, escrita, aspectos gramaticais, 

desenvolvidas com e pelos educandos, para outros docentes dessa Língua ou que tenha 

interesse pelas postagens. 

             Do blog então referenciado, tomou-se para análise uma atividade de leitura e 

interpretação de textos, direcionada aos educandos da 2ª série do Ensino Médio, proposta em 

agosto de 2011. Esta atividade problematiza questões referentes ao Romantismo, ao 

Arcadismo e a Classes de Palavras. A propósito, trata-se de um avaliação interessante, pois 

contextualiza o conteúdo literário, solicitando comparações entre ele e filmes, canções que 

fazem parte, muitas vezes, da vivência dos educandos. 

 

 

Figura 05  - Atividade de  Leitura e Interpretação 

Fonte: http://professormarcosvenicius.blogspot.com.br, em 12.08.2012. 

 

 Para mediar a leitura e interpretação de textos (informativo, poético), explora-se o 

aspecto linguístico (porque os alunos precisam escolher os itens em diferentes níveis da 

língua, em leituras, para responder o que as questões solicitam: “Escreva um texto explicando 

que características da segunda geração romântica podem ser encontradas no filme 

“Crepúsculo” e na música “Exagerado”, de Cazuza.”; “escreva um texto explicando como são 

vistos a natureza e o índio”;  

 O contato sutil com a dimensão textual se dá na comparação de gêneros e sequências 

textuais diferentes (poema e texto informativo). Todavia, na produção das respostas não se 

http://professormarcosvenicius.blogspot.com.br/


 

 

 

sinaliza qual texto deve ser produzido. Continua-se explorando apenas a dimensão linguística, 

desta vez, bem menos contextualizada, nas propostas: 

 

Escreva um texto sobre o Arcadismo, deixando claras as seguintes questões: (1,0) 

a)      os acontecimentos políticos e sociais do século XVIII, época em que foram 

escritos os poemas com características árcades; 

b)      os principais poetas e suas obras; 

c)      como a natureza, a mulher, o meio rural e urbano eram visto pelo eu poético. 

 
Encontre na segunda e terceira estrofes da música ‘Exagerado’ três adjetivos e os 

substantivos, os quais esses adjetivos caracterizam. 

 

Sobre a informatividade visual, há organização do gênero conforme o que o constitui 

enquanto tal, pouquíssimas cores, imagens (só foto no perfil e dos seguidores). A atividade 

analisada requer comparações entre textos literários verbais, filme e canções; mas não há uma 

ênfase nas propostas que solicitam a exploração, com proficiência, das linguagens expressas 

em som, voz, a integração do verbal e do não-verbal. Há o uso do hipertexto com a 

possibilidade de se ter acesso a outros blogs, de escolher arquivos, o conteúdo de análise, ler o 

perfil do produtor do blog. Nas propostas de atividades, não há o convite para se assistir a um 

vídeo, fazer links a fim de ampliar o conhecimento do aspecto que está sendo trabalhado, não 

se é, portanto, incentivado a proceder com uma leitura não-linear, ágil, constituída por uma 

multissemiose, ou seja, que permitam aos sujeitos integrar vozes. 

Ainda que se tenha tentado estimular a iteratividade e a interatividade, dentre outros 

atributos do hipertexto, solicitando que os educandos postassem textos produzidos sobre o 

meio ambiente no mês de maio, vê-se que houve apenas uma publicação sem cooperação, 

retornos, comentários, colaborações, ações bem peculiares a práticas sociais de linguagem 

com blogs. 

 

3.2.3. Blog Versos e Mídias – Língua Portuguesa 

 

Figura  06 – Layout do Blog Versos e Mídias 

Fonte: http://versosemidias.blogspot.com.br. Acesso em 04.01.2013 
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O blog Versos e Mídias, disponível no site http://versosemidias.blogspot.com.br/ 

representa mais um gênero digital utilizado no ensino/aprendizagem de língua portuguesa. É 

composto por um layout padrão de um blog; sobreposto a esta, há o título do blog. À direita, 

disponibiliza acesso a sites, twitter da Revista Nova Escola, o perfil de sua autora.  

Em seu centro, há propostas de atividades e alguns comentários de alunos, divulgação 

da semana pedagógica da rede estadual de ensino, organizados cronologicamente dos mais 

antigos para os mais recentes, provenientes de arquivos postados em 2011, período em que o 

blog foi criado e alimentado. Constam à esquerda, uma enquete, fruto de um projeto 

pedagógico, para saber como outros docentes e escolas têm lidado com as diferenças – “a 

convivência eu/outro”. Há ainda, notícias a respeito de concursos de poesias, poetas, bem 

como vídeos do youtube e seguidores do blog. 

Esse blog cujo estilo é prático, objetivo, como os demais, intenciona contribuir com 

ensino/aprendizagem de língua portuguesa, portanto, tem finalidade pedagógica. Salta aos 

olhos, em sua temática, as práticas textuais que contemplam a poesia/poema em termos 

estruturais e de significação. É o que expressa as palavras da autora: “Neste blog eu irei 

mostrar a vocês um pouco da nossa rica literatura e como é possível realizar um trabalho 

prazeroso e diverso nas práticas pedagógicas literárias.” 

Far-se-á uma apreciação da seguinte proposta de atividade, postada em 01 de maio de 

2011, extraída do blog em estudo: 

 

ATIVIDADE DIDÁTICA UTILIZANDO MÍDIA DIGITAL – PARA ALUNOS DA 2ª 

SÉRIE DO ENSINO MÉDIO. 

 

1. Tema da proposta 

 Recôncavo Literário – Integração da mídia digital (computador) com a linguagem musical 

e literária das obras dos poetas negros baianos cujas obras são caracteristicamente 

representantes da literatura romântica. 

 

             Para a efetivação da referida atividade, a qual integra um projeto sobre o respeito e a 

valorização das diferenças étnicas, há a sinalização para a coleta dos conhecimentos prévios 

acerca da temática; audição de músicas; leituras de poemas e de textos em prosa com análises 

permeadas de discussões e comparações; o uso de computadores para pesquisa; produções de 

trabalho no power point e exibição em TV pendrive.  

            Sente-se falta na atividade postada, de uma precisão das dimensões que foram 



 

 

 

trabalhadas para a construção e recepção dos sentidos dos textos, ou seja, implicitamente, sem 

uma sistematização relevante, lida-se com as dimensões textuais e linguísticas. Subentende-se 

que, em função da temática, podem ter sido suscitados conhecimentos sobre o mundo que 

envolvem conceitos e suas inter-relações, o momentos social e histórico em que os sujeitos 

encontram-se engajados, traços bem peculiares as dimensões sociopragmática e discursiva e a 

cognitivo-conceitual. Além disso, em função da comparação entre músicas e textos literários, 

há um investimento nas dimensões textual e linguística. 

          O blog é um espaço de materialização deste e nenhuma etapa da atividade contempla 

leituras de links constantes nele ou até mesmo para a publicação de postagens, tendo em vista a 

interatividade e a colaboração. Vê-se que na proposta de atividade, não há comentários.  Pode 

ser caracterizado, então, como um suporte para a publicação da atividade e não para a 

articulação das linguagens em práticas textuais. 

Precisando os traços da informatividade visual, vê-se que a atividade proposta 

contempla a audição de música, elaboração de slides, gravações; porém, todo o elemento 

representacional, além da escrita, para a finalidade explícita, não se encontra no blog. Há 

outras linguagens peculiares ao layout do blog, como a foto dos seguidores por exemplo, a 

imagem de pano de fundo, foto para divulgar a semana pedagógica, bem como a 

disponibilização  para apreciação espontânea de vídeos no youtube. 

É pertinente destacar que postagens feitas nos dias 08 e 11.01.2011, de textos para 

entreter, como as imagens: 

 

     

 

Elas se relacionam aos textos, entretanto, não é proposto nenhum desafio no blog, no 

âmbito das práticas textuais, no sentido de se explorar a multissemiose (o jogo com imagens, 

sons, palavras)  para orientar o leitor à informação propriamente dita. 

No blog, há desafios para os desvios na leitura, ou seja, para se usar o hipertexto: como 

o acesso a outros links de blogs, sites, twiters, a liberdade para escolher arquivos a serem 
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lidos, dentre outros aspectos. Contudo, a atividade do projeto não sugere o uso desse recurso 

hipetextual para acessar informações por um outro percurso. A ênfase, na prática textual 

mediada, ainda recai na leitura linear, centralizada e estável. 

 

3.2.4. Blog Carpintaria das Palavras 

 

 

Figura  07 – Layout do Blog Carpintaria das Palavras 

Fonte: carpintariadaspalavras.blogspot.com. Acesso em 04.01.2013 

  

Um outro blog analisado, alimentado entre 2011 e 2012, é o Carpintaria das Palavras. 

Tem-se acesso a ele por meio do endereço carpintariadaspalavras.blogspot.com. Seu layout 

contempla o padrão básico de um blog. A parte superior traz o nome do blog e uma frase de 

Otávio Paes. A sua finalidade também é pedagógica, pois partilha textos, atividades, sugestão 

de vídeos, livros, obras artísticas que poderão ser usados nas aulas de Língua Portuguesa. A 

estrutura organizacional do gênero contempla três colunas. 

 Nesse sentido, traz à esquerda, o perfil do autor, professor de Língua Portuguesa, da 

Rede Estadual de Ensino da Bahia; apresenta as boas-vindas aos visitantes, suscitando 

comentários e outras visitas ao blog; evidencia o objetivo do blog: “refletir sobre a leitura, a 

interpretação e a produção de Gêneros Textuais de caráter Dissertativo, em sala de aula e em 

ambientes virtuais”; há também espaços com os seguidores do gênero, o total de 

visualizações, de visitantes, a exposição de obras de artes de pintores clássicos, famosos, o 

acesso a redes sociais, a lojas de compras e questionamento sobre a sua estética. 

Na parte central, como é peculiar aos blogs, há publicações de textos, seguindo a 

cronologia do mais recente para o mais antigo; todos os textos solicitam comentários, sendo 

que no ano de 2012, nenhum foi realizado, e trazem links para o envio do texto por outro meio 

virtual. Já em algumas atividades postadas em 2011, educandos teceram comentários. À 

direita, disponibiliza slides, os títulos de obras que serão cobradas em vestibulares, uma barra 



 

 

 

de vídeos, sugestões de links que dão acesso a filmes e a peças de teatro, algumas notícias, 

sugestões de temas para redação, blogs com conteúdos semelhantes e os seus arquivos cujas 

postagens estão organizadas em anos e meses. 

            Deste blog, será feita a análise desta atividade, postada em 07 de junho de 2011: 

 

PESQUISA 

Caros alunos, 

Em sua visão, as vantagens que a Internet proporciona compensam os problemas que 

ela pode provocar? Comente em um texto de, aproximadamente, 3 a 5 linhas. 
Postado por Carpintaria das Palavras às 13:10 15 comentários:  

Enviar por e-mailBlogThis!Compartilhar no TwitterCompartilhar no FacebookCompartilhar 

no Orkut  

 

 No âmbito das dimensões necessárias à construção e recepção dos textos, vê-se que a 

ênfase recai no aspecto textual, pois há solicitação de uma opinião “Em sua visão”, 

delimitando características da estrutura da produção escrita - deve ter de “3 a 5 linhas” -. 

Existem nuances do aspecto cognitivo-conceitual, pois o educando precisará articular 

conhecimentos acerca do mundo o qual integra, conceitos e suas inter-relações. Sente-se falta 

de uma mediação na atividade voltada para a exploração da dimensão linguística no momento 

de uma possível revisão textual ou ainda da sociopragmática ao se pensar sobre o que vai 

escrever, para publicar onde, para quem, com que variação da linguagem. 

 É próprio do blog apresentar a integração de linguagens, pois disponibiliza fotos do 

produtor do gênero, bem como de seus membros; imagens de obras de artes; sugestões de 

vídeos extraídos do youtube; fotos de educadores e da instituição de ensino associadas a 

relatos de projetos publicadas em 19 de março de 2011; imagens referentes aos índices do 

ENEM publicadas em 11 de setembro de 2011 e postagens como em 04.01.2011, publicou-se 

um vídeo do youtube que trata de um conteúdo trabalhado em sala: o texto dissertativo, 

porém, não se problematiza nenhuma articulação entre o vídeo e o texto em linguagem apenas 

verbal. 

http://www.blogger.com/profile/15281217122625209981
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quarta-feira, 31 de outubro de 2012 

 

Folha de S. Paulo, 29 de outubro de 2012. 

Postado por Carpintaria das Palavras às 08:39 Nenhum comentário:  

Enviar por e-mailBlogThis!Compartilhar no TwitterCompartilhar no FacebookCompartilhar no Orkut 

 

É curioso que algumas postagens como esta não requerem do educando a apreciação e 

comentários. Em uma outra, sugere-se uma leitura. É importante explorar a integração entre 

linguagens, pois é certo que estudantes aprendem melhor a partir de imagens, palavras e sons 

que estejam articulados. Nota-se também que as imagens que integram o layout, à esquerda 

do blog, apresentam-se apenas para a apreciação, pois não trazem nenhuma problematização. 

No blog em análise, há a necessidade do investimento essa articulação porque não é produtivo 

propor leituras/escritas centradas apenas em um elemento representacional que coexiste com 

outros. 

Na proposta que segue 

 

A Vista de um Ponto 
Caro Leitor, 

 

Atendendo à proposta pedagógica do Curso de Especialização de Mídias Avançado; vamos, a 

partir de agora, manifestar nosso Ponto de Vista sobre temas fundamentais à construção da 

sociedade brasileira. E para iniciar essa discussão, fui buscar no Blog da Cartacapital, um 

tema sugerido pelo professor Emir Sader, da UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro -

, sobre o qual todo cidadão pode e deve se manifestar a respeito dele. 

Leia a proposta, reflita e se posicione sobre ela. 

Bom trabalho! 

27/01/2011 

 

Consulta sobre a usina de Belo Monte 
 

Apresentamos aqui mais uma consulta para nossos leitores e leitoras: na sua opinião, deve ou 

não ser concedida a licença para a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte? 

Postado por Emir Sader às 10:12 Postado por Carpintaria das Palavras às 08:26 Nenhum 

comentário:  
Enviar por e-mailBlogThis!Compartilhar no TwitterCompartilhar no FacebookCompartilhar no Orkut 
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a exploração do hipertexto para se visualizar o perfil do criador do blog e ao seu conteúdo, ter 

acesso a outros blogs, vídeos, obras de vestibulares, seguidores. Suscita-se uma leitura não 

linear, volátil na atividade que segue – publicada em 21.01.2011, pois sugere a leitura de um 

blog e de informações sobre a Usina de Belo Monte. Porém, não se pode assegurar que o 

hipertexto tenha sido utilizado, pois não há postagens no comentário. Além disso, trata-se de 

uma proposta para cumprir a solicitação de um curso. 

 

3.2.5. Blog O Sabor do Texto 

 

 

Figura 08 – Layout do Blog o Sabor do Texto 

Fonte: http://osabordotexto.blogspot.com.br. Acesso em 05.01.2013 

  

 O Sabor do Texto, disponível no site http://osabordotexto.blogspot.com.br é um blog 

de autoria coletiva, isto é, foi produzido, em 2010, por educandos e educadores do Centro 

Educacional Temóteo Alves de Brito. Sua estrutura traz o padrão do blog e contempla um 

título na parte superior. Em seguida, traz um texto que explicita, a finalidade do blog 

“...espaço criado para que, de forma colaborativa, alunos e professores do Centro Educacional 

Temóteo Alves de Brito saboreiem a leitura e a escrita!”, assim como uma mensagem de 

acolhida. 

 Estruturalmente, depois da parte superior, tem duas colunas: à esquerda, dispõe das 

propostas de atividades de leitura e de produção de texto com alguns comentários. E à direita, 

há os seguidores do blog, um vídeo sobre a segurança na internet, dicas de sites, um enquete 

sobre a quantidade de livros que se lê por ano, acesso aos arquivos, bem como a outros blogs, 

o perfil de seu produtor e um mural de mensagens. 

http://osabordotexto.blogspot.com.br/
http://osabordotexto.blogspot.com.br/


 

 

 

 Na atividade selecionada, em 15 de maio de 2010, sem série especificada, a professora 

faz a seguinte proposta: 

 

"O Menino no Espelho", de Fernando Sabino... 

 

Quem não se lembra da expressão: 

 

"Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?" 

 

Pois é, a madrasta da Branca de Neve se enxergava bela, no entanto, sua beleza interior é digna de 

questionamento! 

 

Para você, o que os (as) jovens meninos (as) têm visto no espelho? 

 

Aguardamos comentários! 

 

 

Abraços, 

 

Professora Lúcia 

 

 

Trata-se de uma sugestão de atividade interessante, pois explora as dimensões 

sociopragmática, a discursiva, a cognitiva conceitual no ato da leitura, o educando precisa 

revelar suas impressões, vivências contextuais, os seus conhecimentos de mundo. Além disso, 

não se deixa de interagir com a linguística ao selecionar elementos do léxico, da semântica 

pertinentes à resposta. Sugere-se que, há espaço no blog para haver outras publicações, 

contemplando as questões textuais para se pensar mais no como dizer, tendo em vista o 

contexto linguístico. 

O blog também se destaca, pois explora atividades significativas com o conteúdo 

multimodal a exemplo da que foi laçada em 29 de outubro de 2010. 

 

 

Figura 09 – Proposta de atividade de Língua Portuguesa 

Fonte: http://osabordotexto.blogspot.com.br. Acesso em 06.01.2013 

 

http://osabordotexto.blogspot.com.br/


 

 

 

Nesta, orienta-se o educando a criar um vídeo sobre a Obra O menino no Espelho de 

Fernando Sabino, estabelecendo a interface entre o verbal, o visual e o sonoro. Com essa 

estratégia, é bem provável que haja uma construção mais significativa do sentido do texto. 

Não é diferente o trabalho com o hipertexto. Para essa reflexão, tem-se como 

referencial a atividade abaixo: 

Atividade 01: 

Acessem o espaço de orientações Web 2.0 e vejam sugestões de como criar um! (postada em 

29.10.2010). 

Atividade 02: 

 

Figura 10  - Proposta de atividade de Língua Portuguesa 

Fonte: http://osabordotexto.blogspot.com.br. Acesso em 06.01.2013 

  

Vê-se que além de o blog oferecer links diversos para acesso a conteúdos que lhe são 

peculiares (seguidores, vídeos, perfil do criador, sites), existem várias atividades que solicitam 

o uso desse recurso. Há um incentivo expressivo ao aprendizado por investigação. O professor 

se coloca não na condição de sábio do estágio de fornecedor de um corpo fixo de 

informações, mas de facilitador da aprendizagem por descoberta de seus alunos, através de 

conferências progressivas. Os exemplos das duas atividades que seguem, também permite ao 

estudante construir de forma personalizada as sequências de material de pesquisa. Para 

perceber de fato se os recursos foram usados, o número de comentários deveria ser maior. 

 

3.2.6.  Blog do Professor Jaime  

 

Figura  11 – Layout do Blog do Professor Jaime 

Fonte:. http://profjaime2.blogspot.com Acesso em 02.08.2012 
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O Blog do Professor Jaime é acessado pelo endereço http://profjaime2.blogspot.com, 

apresenta uma estrutura peculiar do gênero. Na parte superior, há um enunciado, destinando o 

blog aos docentes e identificando a unidade escolar na qual seu criador atua; à direita, 

organizados numa posição vertical, há posts com links que integram um espaço para que o 

seguidor e ou usuário do gênero faça pesquisas, conecte-se com outras redes sociais; os links 

também permitem o acesso às postagens populares, aos seguidores, arquivos e marcadores 

produzidos no período de 2007 a 2011, bem como a outros blogs. 

Esses arquivo/marcadores/postagens populares contêm atividades de leitura, escrita e 

aspectos gramaticais de Língua Inglesa, destinadas aos educandos do Ensino Fundamental II e 

do Ensino Médio. À esquerda, tomando o centro do blog, há as atividades postadas por 

marcadores e ano, da mais recente para a mais antiga. Em cada proposta de atividade, o 

leitor/escritor, seguidor ou não, tem a oportunidade de postar comentários, avaliar o gênero,  

propagá-lo,  utilizando o  twiter, email, blog, facebook, Orkut, recomendações do google, bem 

como de encontrar outras atividades por meio de marcadores 

O blog tem função social e pedagógica, possui um estilo objetivo, com marcas 

predominantes da linguagem formal e também apresenta traços peculiares do seu autor – 

docente de língua inglesa, de modo que, essencialmente, apresenta atividades de leitura, 

escrita e aspectos gramaticais dessa língua. É um blog que integra várias atividades criativas, 

motiva a interdisciplinaridade, explorando temas culturais, históricos, sociais, econômicos, o 

global e o local, dinamiza o que é peculiar a um gênero no contexto virtual, principalmente, 

com o convite a leituras e escritas que envolvem a multimodalidade e o hipertexto. 

Propostas de práticas textuais para o ensino de Língua Inglesa é o tema desse blog.  E 

compartilhar exemplares de atividades de leitura, escrita, aspectos gramaticais, desenvolvidas 

com os educandos, para outros docentes dessa Língua ou que tenham interesse pelas 

postagens é a sua finalidade. 

  Por ora, para análise, tomar-se-á uma atividade de leitura e escrita feita para a 1ª série 

do Ensino Médio com o tema “Carnaval”, lançada em 14.03.2011. A proposta oferta ao 

educando a interatividade com a linguagem digital desde quando precisam ler as questões, 

respondê-las no próprio blog, tecer comentários, avaliar, o que favorece o letramento.  



 

 

 

Figura 12 - Atividade de Língua Inglesa 

Fonte:. http://profjaime2.blogspot.com. Acesso em 02.08.2012 

 

 Trabalha-se a leitura com algumas propostas que não contemplam a leitura crítica e o 

letramento crítico quando: apresenta-se a origem do carnaval, trata-se de Salvador com 

códigos multimodais (imagens, palavras), faz-se questionamentos acerca da origem desse 

festejo, das diferenças entre o carnaval do Rio e de Salvador, do porquê de a Bahia ser o maior 

centro da cultura afro da América, de como surgiram os trios elétricos e se concordam ou não 

com a possiblidade de artistas famosos como Carlinhos Brown fazerem e viverem o carnaval 

independente do ganho financeiro.  

 Ainda não se observa um estar com o texto para interagir, por meio da leitura e da 

escrita, refletindo, conforme as OCEM1, sobre os interlocutores, o momento social e histórico 

em que se encontram, bem como acerca da dimensão cognitivo-conceitual, associada aos 

conhecimentos sobre o mundo que envolvem conceitos e suas inter-relações.  

 Em relação à informatividade visual, lança mão tanto no layout como nas atividades da 

articulação do verbal e do não-verbal para veicular a enunciação. Desde quando o blog surgiu, 

esse recurso é frequente (há atividades que possuem a ilustração apenas para acompanhar o 

texto (para o texto que tematiza o carnaval, há uma imagem dessa festa na Bahia), bem como 

para integrar as linguagens nas práticas textuais como nos enunciados postados em 2007 para a 

turma do 1º ano do Ensino Médio (ver abaixo) cuja resposta decorre da leitura e interpretação 

de linguagens. Há também atividades, postadas, principalmente, nos arquivos de 2008, com 

tirinhas, cartoons, placas (atividade de 09.09.2008), cartazes, trailers de documentários filmes 

e gravações feitas pelos alunos, trechos gravados do jornal nacional, bem como canções nos 

quais se usa som, imagem e voz. 



 

 

 

.  

Figura 13 - Atividade de Língua Inglesa 

Fonte:. http://profjaime2.blogspot.com. Acesso em 03.08.2012 

 

 O trabalho com o hipertexto é também producente, pois há uma demanda, um incentivo, 

a leituras não-lineares (além de links vários, gravações, nos próprios textos há palavras links:  

“Lembre-se: se precisar de um dicionário, clique AQUI. Não use o Google Translator, já 

falamos sobre ele na aula.”). É possível, por exemplo, ir de um centro a outro, conhecendo por 

meio de link, um vídeo feito em Nazaré-BA, na Feira do Caxixi e ainda, quando se solicita 

pesquisas na internet. A leitura é ágil, não tem limites, solicita o diálogo entre vozes. Um 

diferencial desse blog é que os alunos colaboram com as atividades, postando respostas, e o 

professor também tece comentários oportunos. 

 

3.2.7. Blog – Inglês no Mundo Globalizado 

 

Figura 14 – Layout do Blog A importância do inglês no mundo globalizado 

Fonte:. http://www.inglesnomundoglobalizado.blogspot.com. Acesso em 04.08.2012. 

O Blog em análise é acessado pelo endereço 

http://www.inglesnomundoglobalizado.blogspot.com.br. Ele é de autoria de um docente de 

Língua Inglesa e apresenta um layout padrão. Sua composição integra na parte superior o 

nome do blog e duas colunas. 

Na primeira, situada à esquerda, são disponibilizados numa ordem cronológica da 

postagem mais recente para a mais antiga, músicas com audio e letra, proposta de projeto 

http://www1.uol.com.br/babylon/


 

 

 

voltado para a importância/influência do inglês na atualidade, solicitação de sugestão de 

atividade para o trabalho com a disciplina, proposta de pesquisa, convite à visita a outros links 

para ter acesso a outras propostas de ação didática com essa língua, inclusive por meio de uma 

webquest. Na outra coluna, a qual se encontra à direita do blog, há os arquivos do blog com 

postagens do período de 2008, 2009 e 2011 e logo abaixo, o perfil de seu organizador. 

Inglês no Mundo Globalizado tem função pedagógica, possui um estilo simples, 

apresenta-se em linguagem formal e também e possui traços peculiares do seu autor – docente 

de língua inglesa – , de modo que, essencialmente, integra textos, sugestões de atividades 

voltadas para essa área.  

O blog em análise tem como tema Propostas de práticas textuais para o ensino de 

Língua Inglesa. O seu autor justifica a produção desse gênero em função de os educandos, 

tanto do Ensino Fundamental como do Médio, estarem desinteressados pelas aulas de Língua 

Inglesa.  A sua finalidade é compartilhar exemplares de atividades de leitura, escrita, aspectos 

gramaticais, de propostas de projetos desenvolvidas ou a serem vivenciadas com os alunos, 

para outros docentes dessa Língua ou que tenham interesse pelas postagens. Ele também 

solicita outras sugestões dos que visitam o blog. 

   A atividade a ser apreciada foi lançada em 28.06.2008. Não se indica a série ao certo à 

qual ela se destina. Não é uma atividade que explora o uso da linguagem virtual, porque 

apenas sinaliza passos que devem ser trabalhados/questionados aos alunos sobre a 

importância do inglês. 

 
Figura 15 – Atividade de Língua Inglesa 

Fonte:. http://www.inglesnomundoglobalizado.blogspot.com. Acesso em 04.08.2012. 

 

 As questões propostas não incentivam a leitura crítica e o letramento crítico, pois 

perguntam sobre fatos da realidade, sem explorar o contexto, as ideologias peculiares aos 

leitores. Isso se pode observar em: 

          5) QUAL O PAPEL DA LÍNGUA INGLESA NESTE MUNDO GLOBALIZADO? 

          6) VOCÊ DIRIA QUE O INGLÊS FAZ PARTE DE SUA VIDA? 



 

 

 

          7) CITE INFLUÊNCIAS DA LÍNGUA INGLESA NA NOSSA CULTURA. 

          8) CITE INFLUÊNCIAS DA LÍNGUA INGLESA NA NOSSA ECONOMIA. 

          9) CITE INFLUÊNCIAS DA LÍNGUA INGLESA NA POLÍTICA DO NOSSO PAÍS. 

        10) CITE PALAVRAS IGLESAS QUE USAMOS NO NOSSO VOCABULÁRIO. 

 

 O trabalho com o hipertexto é incentivado na visita ao perfil, aos arquivos, a possíveis 

comentários e no acesso a sites para se consultar sugestões de atividades em Língua Inglesa, 

bem como um vídeo com uma canção, na postagem de 2011. Em nenhuma dessas propostas, o 

aluno é incentivado a dinamizar a leitura, o ato de escritor conforme o trabalho com blog 

sugere. O gênero serve como um mural para propor e divulgar atividades a serem realizadas. 

 A multimodalidade é vista de forma muito tímida, pois continua-se a localização de 

imagens meramente ilustrativas em textos informativos publicados em 14.05.2008, e em 11 de 

março de 2011 como se pode observar em 

 

 

 Há um vídeo – com audio e som – da canção a I have dream, postado em 27.03.2011, ao 

que tudo indica para ser ouvida, cantada, espontaneamente, pois não há mediação propícia a 

integração das linguagens em uma prática textual de leitura ou de escrita. 

 

3.2.8. Blog Professor Walmir  Bahia 

 

Figura 16 – Layout do Blog do Professor Walmir Bahia 

Fonte: http://professorwalmirbahia.zip.net/ com. Acesso em 09.01.2013. 

 

 

O endereço http://professorwalmirbahia.zip.net/ nos direciona ao blog do Professor 

Walmir Bahia – english 1. Ele é de autoria de um docente de Língua Inglesa de algumas 

escolas da Rede Estadual da Bahia e vem sendo alimentado desde o ano de 2007. O layout 

contempla bastantes informações permeadas por efeitos de cores e imagens. 

http://2.bp.blogspot.com/_MIEZ_TD0GOU/Sgx119UgyGI/AAAAAAAAAAM/97HQG-bSJ1U/s1600-h/RF4847198.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_MIEZ_TD0GOU/Sgx119UgyGI/AAAAAAAAAAM/97HQG-bSJ1U/s1600-h/RF4847198.jpg
http://professorwalmirbahia.zip.net/
http://professorwalmirbahia.zip.net/


 

 

 

O blog tem como título Professor Walmir Bahia – English 1 e sugestões de busca de 

conteúdos midiáticos por meio da uol busca, web, nest, fotoblog e sites pessoais. Tomando 

como referência a página inicial de 2011, há uma mensagem de boas-vindas ao início das 

aulas, bem como de acolhimento pessoal. O blog é estruturado com uma parte central e outras 

informações à direita. 

Numa sequência à direita, há o perfil do criador do blog, um histórico das postagens 

por período, algumas categorias para facilitar o acesso ao conteúdo do gênero, acesso a vários 

sites os quais integram publicidade da área de educação, lazer, saúde, atualidades, 

informativos, sugestões de atividades; conta também com uma chamada para que o visitante 

avalie o blog e/ou o indique a outrem, bem como com a alternativa de se ter contato com o 

gênero por meio do celular.  

Já parte central do blog do professor Walmir Bahia, há muitos links os quais 

contemplam: a possibilidade de os educandos se informarem sobre projetos do Governo 

Federal, a exemplo do PROUNI, SISU, ENEM; muitas propostas, articuladas à imagem em 

movimento, de atividades, músicas, sugestão de gincana, projetos temáticos, vídeos, fotos, 

orientações para a realização de tarefas, dentre outras. 

Assim, o blog em análise tem como tema O ensino/aprendizagem da Língua Inglesa e 

apresenta fins sociais e pedagógicos por partilhar conhecimentos de vários temas e 

intencionar dinamizar, com muita criatividade, a práxis da língua inglesa; trata-se de uma 

produção estruturalmente, simples, porém rica e pouco concisa, devido à quantidade de 

conteúdo que integra. Ele traz a marca de seu autor, um professor de Língua Inglesa, por focar 

propostas de trabalho com Língua Inglesa, em especial no Ensino Fundamental I (do 6º ao 9º 

ano), embora sugira também algumas atividades para o Ensino Médio, a serem apreciadas 

posteriormente. Vale ressaltar que em passagens do blog, há atividades de outras áreas do 

conhecimento como religião e redação. 

Dentre as várias atividades constantes no blog, far-se-á uma análise da que segue, pois 

conforme informação, está sendo postada também para turmas do Ensino Médio. A 

publicação desta proposta foi feita em 21 de março de 2009. 

Menu Exercício Pontuado Eja, Seg, Fluxo e Ensino Médio 

PROFESSOR WALMIR 

EXERCÍCIOS PONTUADOS 

Tema Transversal: “A dengue não basta só falar. Tem que a água parada eliminar” 



 

 

 

Tarefa: 

1) Você deverá pesquisar em folhetos, jornais, revistas, sites, entrevistas com profissionais da 

saúde a fim de responder o questionário a seguir, 

2) Com base nas suas pesquisas você formará uma equipe com no mínimo 4 e no máximo 5 

componentes, 

3) Formada a equipe vocês deverão organizar uma apresentação com o resultado da sua 

pesquisa enfatizando a prevenção a dengue, 

4) Todas as equipes devem fazer um ou mais cartazes de modo que a prevenção seja o foco. 

Público Alvo: 

Aluno das disciplinas: Língua Inglesa (todas as turmas), Redação e Ensino Religioso. 

Critério Avaliação: 

1- Apresentação com o resultado da pesquisa com ênfase na prevenção, 

2- Cartaz: criatividade e originalidade, 

3- Clareza, organização e desenvoltura dos componentes, 

4- Participação efetiva de cada componente 

 

 A atividade proposta constitui um incentivo ao letramento digital, pois solicita-se que os 

educandos pesquisem em sites sobre a dengue em sites. No que se refere à leitura e ao 

letramento críticos, percebe-se que a prática ainda não é mediada para explorá-los,  já que, ao 

pesquisar, o educando terá, necessariamente, que ler textos para interpretar e compreender 

informações dos seus conteúdos. A construção do sentido do texto se dá, assim, por meio do 

raciocínio e da percepção ao estar em contato com fatos da realidade e com a sua experiência 

sensorial quando se ler em busca de respostas para questionamentos como: 

 

1) O que é dengue?  

2) Quanto tempo depois de ser picado aparece a doença?  

3) Quais são os sintomas da dengue?  

4) O que devo fazer se aparecer alguns desses sintomas?  

5) Como é feito o tratamento da dengue?  

6) A pessoa que pegar dengue pode morrer?  

7) Quais os cuidados para não se pegar dengue?  

8) O que devo fazer para evitar o mosquito da dengue? 

9) Depois de termos dengue, podemos pegar novamente? 

10) Posso pegar dengue de uma pessoa doente?  



 

 

 

11) Quantos tipos de vírus da dengue existem?  

12) Existe vacina contra a dengue?  

13) Por que essa doença ocorre no Brasil?  

14) O Brasil está com uma epidemia de dengue?  

15) O inseticida aplicado para matar o mosquito de dengue funciona mesmo?  

 

 Há uma ênfase significativa em palavras interrogativas, como “quais”, “por que”, 

“quanto”, cujas respostas são um tanto imediatas ao se ter contato com o texto. Não deixa de 

ser uma oportunidade para se conhecer o conteúdo de textos e ativar o senso crítico. Todavia, o 

letramento crítico requer  maior transcendência do texto de modo que leitor e autor, também 

no ambiente digital, (co)construam sentidos, desenvolvendo  uma crítica social. 

 A interação entre a linguagem  verbal e a não verbal é explorada no blog em análise. Há 

muitas imagens, acompanhando textos não verbais, como as fotos, ora apenas como 

ilustrações, como a imagem postada em 14.12.2010 

BULLYING É CRIME! PARE! 

 

ora articulada às tarefas como  “46- Para você treinar inglês assista episódio completo "the 

voice Uk" [aqui]” lançada em 26 de novembro de 2008. Há muitas músicas para serem 

ouvidas, vídeos postados conforme se observa em 

VÍDEO 

►Oficina de Hip Hop 2011: Batalha de bBoy X bGirl, Colégio Francisco da C. Menezes [Aqui] 

Porém, ainda não se vê uma prioridade em propostas de atividades que articulem linguagens 

no sentido de desafiar o educando a apreender o significado e/ou construir produções por 

vários sentidos simultaneamente, isto é, em contato com o verbal, o visual e o sonoro. 

A exploração do hipertexto é muito significativa. O blog se assemelha a um labirinto 

ou a um caminho quase sem fim; abre-se um link, o qual remete à leitura de outros que 

também sugerem outras leituras e assim, sucessivamente. Às vezes, ao visualizar o blog, 

temos a sensação de estarmos perdidos. Exemplificando essa referência, o blog convida à 

http://www.mp.ba.gov.br/eventos/2009/abril/dia_23.asp
http://www.mp.ba.gov.br/eventos/2009/abril/dia_23.asp
http://www.youtube.com/watch?v=M606xNWAQig&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=M606xNWAQig&feature=related
http://professorwalmirbahia3.blogspot.com/2011/04/videos-oficina-de-hip-hop-2011.html


 

 

 

leitura de outros sites, blogs, até mesmo do próprio autor deste. Há atividades nas quais estão 

sinalizados os links que os educandos devem seguir para respondê-la. Outras vezes, os 

hiperlinks estão dispostos para compartilhar informações. É o que se observa em 

PRONÚNCIA, FONÉTICA, INGLÊS ON LINE, 

BBC/OXFORD/UOL/AGORA É [►AQUI] 

► PROJETO MEIO AMBIENTE: PROSPERA [AQUI][FOTOS] 

►TREINE PRONÚNCIA: PALAVRAS, TEXTOS, MÚSICAS OU DIÁLOGOS DAS 

AULAS DE PROFESSOR WALMIR [AQUI] 

►VÍDEOS QUADRILHA DE SÃO JOÃO, JINGLE, VIOLÊNCIA NÃO, FOME NO 

MUNDO 2010 [AQUI] 

►TO SABENDO MAIS [AQUI] 

OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA 2010► [AQUI] 

 

PROJETO. 

COLÉGIO DR. LUIZ ROGÉRIO DE SOUZA, PLATAFORMA, SALVADOR. 

PROFESSORES CORDENADORES: WELLINGTON F. PIRES, ADAIR BRITO, MARIA 

APARECIDA BRITO: PROJETO PLANTANDO A PAZ: MEIO AMBIENTE 

SUSTENTÁVEL 

[INÍCIO]  

 

3.2.9.  Blog da Escola Parque 

 

 

Figura 17: Layout do Blog da Escola Parque 

Fonte: http://cecr-escolaparque.blogspot.com.br. Acesso em 09.01.13 

http://walmir-ingles.zip.net/arch2010-04-18_2010-04-24.html#2010_04-22_06_59_29-124621908-0
http://walmir-ingles.zip.net/arch2010-04-18_2010-04-24.html#2010_04-22_06_59_29-124621908-0
http://professorwalmirbahia.zip.net/arch2009-05-17_2009-05-23.html#2009_05-17_19_54_07-120040371-0
http://professorwalmir.blogspot.com/2009/05/projeto-prospera.html
http://professorwalmirbahia.blogspot.com/2010/05/menu-listen-in-english-texts.html
http://professorwalmirbahia.blogspot.com/2010/05/menu-listen-in-english-texts.html
http://professorwalmirbahia3.blogspot.com/2010/05/videos-gincana-caipira-2010.html
http://professorwalmirbahia3.blogspot.com/2010/05/videos-gincana-caipira-2010.html
http://www.tosabendomais.com.br/portal/
http://www.obm.org.br/opencms/
http://professorwalmirbahia.zip.net/arch2009-05-03_2009-05-09.html#2009_05-03_13_16_19-120040371-0
http://professorwalmirbahia.zip.net/arch2009-05-03_2009-05-09.html#2009_05-03_13_16_19-120040371-0
http://professorwalmirbahia.zip.net/arch2010-04-18_2010-04-24.html#2010_04-22_06_13_45-120040371-0
http://professorwalmirbahia.zip.net/arch2010-04-18_2010-04-24.html#2010_04-22_06_13_45-120040371-0
http://professorwalmirbahia.zip.net/arch2010-04-18_2010-04-24.html#2010_04-22_06_13_45-120040371-0
http://professorwalmirbahia.zip.net/arch2010-04-18_2010-04-24.html#2010_04-22_06_13_45-120040371-0
http://cecr-escolaparque.blogspot.com.br/


 

 

 

 

O endereço http://cecr-escolaparque.blogspot.com.br nos direciona ao blog do Centro 

Educacional Carneiro Ribeiro/Escola Parque, também analisado nesta pesquisa. Ele é de 

autoria do educador de Língua Inglesa. Apresenta na página principal, neste momento de 

análise, foto da escola e um texto em inglês o qual traz informações sobre a instituição: quem 

a fundou, onde está localizada, quantos alunos possui, níveis de ensino que oferta. 

A finalidade do blog volta-se para o processo ensino/aprendizagem da Língua Inglesa, 

contemplando mais publicações de textos dos alunos, divulgações de eventos, visitas, do que 

propostas de atividade. Tem uma estrutura própria do blog. O blog tem postagens do período 

de 2008 a 2011, sendo estruturado em duas colunas, isto após o texto – que descreve a escola 

- situado na parte superior. 

Na coluna, localizada à esquerda, há publicações de textos produzidos pelos alunos, 

em caráter autobiográfico, sempre acompanhados de fotos. Há textos em inglês e outros em 

português seguidos da sugestão para se fazer uma tradução em um endereço eletrônico 

específico. Há também divulgação de visitas da embaixada americana, informativo sobre um 

projeto de Artes da Escola o qual integra os pais. Em cada postagem do aluno, há o link para 

os comentários que são feitos praticamente em todos os textos por colegas, professor, e o 

interessante, em Língua Inglesa. 

Na coluna posicionada à direita, disponibiliza-se: uma lista de blogs que são seguidos; 

o perfil do professor; uma barra de vídeos do youtube; os seguidores do gênero; sugestões de 

sites; fotos dos eventos da escola e os seus arquivos organizados por anos e meses. 

A fim de apreciar uma atividade do blog, tem-se como referência a que segue: 

1.Lucas answers Paris and Brandi's questions  

 

Para traduzir o que eu escrevi, vá para:http://www.google.com.br/language_tools?hl=pt-BR 

Oi, Paris! 

Prazer em conhecê-la também, Paris! Eu me atrasei na série porque eu brincava demais e não priorizava os 

estudos. Mas agora eu vou mudar! 

Beijo! 

Brandi! 

 

http://cecr-escolaparque.blogspot.com.br/
http://cecr-escolaparque.blogspot.com.br/2008/11/oi-paris-prazer-em-conhec-la-tambm.html
http://4.bp.blogspot.com/_9dUOPG3xB_Y/SRmJV0yxlxI/AAAAAAAAATk/KvN77VzInWU/s1600-h/lucas.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_9dUOPG3xB_Y/SRmJV0yxlxI/AAAAAAAAATk/KvN77VzInWU/s1600-h/lucas.jpg
http://www.google.com.br/language_tools?hl=pt-BR


 

 

 

Acalme-se! Aqui eu já estou te respondendo. Eu me divirto jogando bola com meus amigos e gosto de montar 

bicicleta. Meus colegas já ouviram suas quiexas. Muitas vezes não respondemos vocês porque ficamos sem 

internet e as aulas com Professor Tyrone apenas uma vez na semana. 

Beijo!  

Postado por Tyrone Santiago - CECR Escola Parque às 05:26 Um comentário:  

2. 02 de novembro de 2008. 

A Wikipédia possui o Portal da Bahia. Artigos sobre história, cultura, personalidades e 

geografia. 

A atividade 01 consiste na postagem da produção de uma autobiografia em português, 

com uma indicação do link onde será possível traduzir o texto para o inglês. Nela há também, 

um comentário. A proposta 02 resume-se em uma indicação de endereço eletrônico por meio 

do qual, na Wikipédia, ter-se-á acesso a informações sobre a história, cultura, personalidades, 

geografia, mais precisamente da Bahia.  

Na análise dessas atividades, não se vislumbra a devida vivência com a leitura e o 

letramento críticos. O texto produzido e/ou leitura realizadas precisam expandir o horizonte 

dos participantes além de suas comunidades e habilidades linguísticas ao possibilitar a 

negociação crítica dos significados possíveis e diferentes contextos. 

Ao se apreciar traços da multimodalidade, vê-se imagens da escola no layout do blog, 

sugestões de vídeos, fotos dos alunos, seguidores e do produtor do blog. Este não traz 

atividades que solicitam a coordenação do visual, do verbal e do sonoro, objetivando a 

construção e/ou recepção do sentido; vê-se que a interação imagem e palavra tem um caráter 

figurativo como a foto da visita da embaixada americana à escola, publicada em 11.11.2010 e 

a que ilustra o Halloween 2008: 

 

 O uso do blog representa um convite ao universo hipertextual quando se tem a 

possibilidade de clicar em links e acessar o perfil do seu autor e dos seguidos do blog, os 

vídeos do youtube, sites, arquivos, outros blogs. Entretanto, não há atividades em que os 

http://www.blogger.com/profile/15050484367753404972
http://cecr-escolaparque.blogspot.com.br/2008/11/oi-paris-prazer-em-conhec-la-tambm.html
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2868114461139385279&postID=2042364741820911023
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portal:Bahia


 

 

 

alunos sejam desafiados a realizar leituras não-lineares, conforme seu interesse, pautando-se 

na liberdade e na iniciativa, tendo em vista a vivência de uma aprendizagem exploratória ou 

de descoberta. 

3.2.10. Blog English Game 

 

Figura 18: Layout do Blog English Game 

Fonte: http://englishgamescetep09.blogspot.com.br. Acesso em 10.01.13. 

O Lúdico no ensino de Língua Inglesa é o título do blog English Game. Ele foi 

produzido e mantido apenas durante o ano de 2010 por uma educadora de Língua Inglesa do 

Centro Territorial de Educação Profissional de Caetité-BA.  Tem-se acesso a ele por meio do 

endereço eletrônico: http://englishgamescetep09.blogspot.com.br. Possui um layout comum a 

outros blogs, e em sua parte superior, além de trazer o título, apresenta a sua intencionalidade: 

Este blog destina-se à divulgação dos trabalhos desenvolvidos no CENTRO TERRITORIAL 

DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - CETEP / Caetité-Bahia, durante a Primeira Gincana de 

Língua Inglesa, como também algumas tarefas que deverão ser cumpridas durante o evento. 

 Vale destacar que a finalidade do blog foca o aspecto lúdico no ensino da língua 

inglesa com a realização de uma gincana. Sua estrutura contempla duas colunas, sendo que a 

disposta à esquerda, traz as chamadas para a gincana, regras dessa atividade, tarefas, 

atividades de descontração, notas de agradecimento, pontuações das equipes. A da direita, por 

sua vez, possui apenas os membros do blog e seus arquivos. 

Ao se analisar as atividades da gincana, conforme exemplifica a figura seguinte, 

http://englishgamescetep09.blogspot.com.br/
http://englishgamescetep09.blogspot.com.br/


 

 

 

 

Figura 19: Atividade de Língua Inglesa - Tarefa da gincana 

Fonte: http://englishgamescetep09.blogspot.com.br. Acesso em 10.01.13. 

 

 

observa-se que apesar de haver um investimento no aspecto lúdico no fazer pedagógico, há 

uma ênfase no trabalho com a forma da língua. Sente-se falta de propostas de práticas textuais 

que contemplem a leitura e o letramento críticos para que se possa desenvolver reflexividade 

(habilidade de identificar pressupostos/implicações) e a reflexão crítica (habilidade de 

perceber intenções e razões) no processo interacional com a língua. 

 Nas tarefas da gincana, sugere-se o trabalho com a linguagem corporal, com a música 

e outras expressões não verbais em cartazes. O blog também traz as fotos de seus seguidores. 

Destaca-se o fato de não se propor no blog, para se realizar com recursos da internet, a 

convergência das linguagens. Algumas imagens aparecem com sua função figurativa – quadro 

de pontuação da gincana - e em atividades para descontração, publicada em 06 de agosto de 

2009; é o que expressa, respectivamente, as ilustrações abaixo: 

 

 

                                        

 

http://englishgamescetep09.blogspot.com.br/


 

 

 

 
 

Figura 20: Atividade/desafio de Língua Inglesa 

Fonte: http://englishgamescetep09.blogspot.com.br. Acesso em 10.01.13. 

 

 Além de o blog apresentar links hipertextuais, que viabilizam comentários, contato 

com dados dos seguidores, acesso às postagens mais recentes e antigas, apresenta uma 

possibilidade, por meio do hipertexto, para se visualizar as tarefas. Contudo, sente-se falta de 

propostas que contemplem a vivência do aluno no blog com esse aspecto.  

 

 

 
 

Figura 20: Atividade de Língua Inglesa 

Fonte: http://englishgamescetep09.blogspot.com.br. Acesso em 10.01.13 

 

 

3.3. (Des) encontros entre os blogs e as OCEM1 

 

 Feita a apreciação dos blogs, que constituem corpus desta pesquisa, proceder-se-á com a 

análise comparativa entre eles e as OCEM 1 com fins na análise de suas qualidades para 

integrar o fazer pedagógico com práticas textuais em Língua Portuguesa e Língua Inglesa.  

 É perceptível que os 10 (dez) docentes, sendo 05 (cinco) de LP e 05 (cinco) de LI, de 

http://englishgamescetep09.blogspot.com.br/
http://englishgamescetep09.blogspot.com.br/


 

 

 

algumas escolas baianas já usam o blog em suas práticas. Mediar o processo 

ensino/aprendizagem de línguas com o blog constitui um incentivo ao contato com o gênero 

discursivo virtual, bem como à interação com a linguagem digital, expressa com suas marcas 

multimodais e hipertextuais, ao menos, nas vezes em que se lê publicações, comentários e se 

posta contribuições. A interação com outras linguagens é proposta pelas OCEM1 no contexto 

em que, segundo Pretto (2011), as tecnologias da informação impulsionam o trabalho com o 

universo multissemiótico. Vê-se então, no trabalho com os blogs analisados, uma iniciativa de 

investimento no multiletramento. 

 Considerando a estrutura composional, temática, de estilo e finalidade, os blogs se 

constituem gêneros digitais; voltam-se para as questões de ensino e aprendizagem de línguas, 

trazem elementos peculiares ao gênero (perfil; seguidores; postagens de atividades; arquivos; 

possibilidades de se fazer comentários; acesso a redes sociais; publicações com fins na 

divulgação, na notícia; uma linguagem sem tanto formalismo, mas que exige um certo 

monitoramento da escrita). 

  Discute-se se um blog que não participa de uma blogosfera (um conjunto de blogs que 

tem uma temática comum e se colaboram, assim como nas redes sociais) é de fato um blog ou 

apenas um site no mundo de tantos outros sites. Para esta pesquisa, contudo, considera-se os 

traços que Bakhtin (2003) aponta como caracterizadores do blog para entendê-los como tal, 

embora se perceba a sua fragilidade quanto à finalidade pedagógica voltada para a 

aprendizagem de línguas. 

 Essa percepção, ao se descrever os blogs se dá porque, os pesquisadores da ISD 

evidenciam que: “o gênero de texto é aquilo que sabemos que existe nas práticas de linguagem 

de uma sociedade ou aquilo que seus membros usuais consideram como objeto de suas práticas 

de linguagem.” (MACHADO, 2005, p. 242). Nesta perspectiva, os gêneros são as ferramentas 

por meio das quais as ações de linguagem são levadas a termo pelos indivíduos. Ou, como 

abordam Schneuwly & Dolz (2004, p. 74), os gêneros são “formas relativamente estáveis 

tomadas pelos enunciados em situações habituais, entidades culturais intermediárias que 

permitem estabilizar os elementos formais e rituais das práticas de linguagem”. 

 Ao observar as datas de criação e alimentação desse gênero virtual, considerando o ano 

de produção desta pesquisa, vê-se que alguns deles, expressivamente os de inglês, durante um 

bom tempo, têm estado à disposição do fazer pedagógico: é o caso do Desmontando o Texto 

(2009 a 2012), Professor Jaime (2007 a 2011), Inglês do Mundo Globalizado (2008, 2009 e 

2011), Walmir Bahia (de 2007 a 2013) e o da Escola Parque (2008 a 2011). Os demais foram 

mantidos por pouco tempo, embora ainda sirvam de objeto de consulta aos que 



 

 

 

ensinam/aprendem línguas, bem como aos pesquisadores desta área. Entende-se que se o blog 

encontra-se ativo em rede, serve a sua finalidade por um período significativo, o seu caráter 

didático encontra-se mais fortalecido. Assim, se esse gênero facilitar as produções de texto, as 

leituras, o uso da multissemiose, a interação autêntica e assíncrona entre os alunos na língua 

alvo (português ou inglês), não se pode negar o seu potencial pedagógico. 

 O fortalecimento da didatização do blog, tendo como referência o que propõe as 

OCEM (2006), requer a elaboração de sequências didáticas que retratem fielmente a forma 

como esses gêneros ocorrem no meio digital e a orientação à comunicação efetiva por meio 

deles. Segundo Schnewuly e Dolz (2004), um dos elementos ensinável de um gênero é sua 

organização interna. No caso dos gêneros do meio digital, destaca-se também a aprendizagem 

das especificidades de sua linguagem, em especial, no que tange à escrita. Ainda com relação 

ao estudo de Schnewuly e Dolz (2004), quanto aos modelos didáticos de gênero, acredita-se 

ser fundamental que as propostas de atividades, envolvendo os gêneros digitais busquem 

motivar o aluno à comunicação autêntica ou a uma situação comunicativa próxima aos usos 

reais desses gêneros o que constitui uma orientação das OCEM.  

É certo, nesse sentido, que o potencial pedagógico dos blogs em análise precisa ser 

melhor ativado, assegurando manutenção desses gêneros na rede virtual; no contexto do 

Ensino Médio, mais precisamente, que é o objetivo desta pesquisa, o uso do blog pode 

também propor desafios pedagógicos, em práticas textuais, que não percam de vista o que 

propõe as OCEM (2006) quanto à construção e a recepção de sentido dos textos, à interação 

com a leitura e o letramento críticos, bem como com o hipertexto e a multimodalidade. Essa 

reflexão é permeada pela apreciação dos quadros que seguem. Vale lembrar que essa análise 

data do período em que a pesquisa foi realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Quadro 01: Análise dos Blogs de Língua Portuguesa 

 

 

 

BLOGS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA / PRÁTICAS 

TEXTUAIS 

 

QUANTO ÀS      
DIMENSÕES 

PARA A CONSTRUÇÃO E 

RECEPÇÃO DE SENTIDO 

DOS TEXTOS. 

 

QUANTO À VIVÊNCIA DAS 

CARACTERÍSTICAS DO 

HIPERTEXTO NAS PRÁTICAS 

TEXTUAIS 

 

 

 

 

 

QUANTO AO NÍVEL DE 

INFORMATIVIDADE 

VISUAL/VIVÊNCIA DA 

MULTIMODALIDADE 

01 – DESMONTANDO O 

TEXTO 
Nas atividades analisadas, 

predomina a exploração da 

linguística e da textual. 

É viável a exploração das 

marcas hipertextuais do 

gênero; não há propostas 

didáticas que desafiem o 

trabalho com as 

características do hipertexto. 

É possível a exploração 

do que é peculiar ao 

gênero; imagens são 

usadas apenas como 

ilustração. 

 

02- PROFESSOR MARCOS 

VENÍCIOS 
Nas atividades analisadas, 

predomina a exploração da 

linguística e da textual. 

É viável a exploração das 

marcas hipertextuais do 

gênero; oferece-se um link 

para se assistir a um vídeo e 

um outro para leitura, sem o 

retorno por meio dos 

comentários. 

É possível a exploração 

do que é peculiar ao 

gênero; há o convite 

para se assistir a um 

vídeo, sem uma 

mediação para interação 

entre as linguagens. 
03 – VERSOS E MÍDIAS Na atividade analisada, 

conta-se, implicitamente, 

com as dimensões 

discursiva, sociopragmática, 

cognitivo conceitual e 

textual. 

Há disponibilidade para se 

explorar o hipertexto no que é 

próprio do gênero; na 

atividade analisada, não se 

sugere o uso desse recurso do 

multiletramento. 

Além do que é peculiar 

ao blog, apresenta 

proposta de atividade 

que requer 

convergência midiática; 

a ausência de 

comentários não 

permite perceber a sua 

proficiência; usa-se da 

imagem como elemento 

figurativo. 

04 -  CARPINTARIA DAS 

PALAVRAS 
Na atividade analisada, há 

um investimento na 

dimensão textual e nuances 

da cognitivo conceitual. 

Acesso aos hipertextos 

próprios do blog; suscita-se a 

leitura não-linear, volátil, mas 

sem comentários, não tem 

como perceber se houve 

interatividade. 

 

Conta-se com o traço 

multimodal próprio do 

blog; há imagens como 

elementos figurativos; 

dispõe-se um vídeo do 

youtube sobre 

dissertação para 

complementar o 

conteúdo exposto em 

outro arquivo do blog, 

mas não se 

problematiza a 

interação das 

linguagens. 
05 – O SABOR DO TEXTO A proposta analisada 

contempla o trabalho com as 

dimensões linguística, 

sociopragmática, discursiva 

e cognitiva conceitual. 

Há muitas propostas de 

trabalho com o hipertexto, a 

exemplo da leitura de um 

livro e da orientação de como 

produzir o vídeo, sem contar 

o que é próprio do blog 

quanto a esse aspecto. 

É significativa também 

a proposta de trabalho 

com a multimodalidade, 

articulando-se o visual, 

o verbal e o sonoro, a 

exemplo na solicitação 

da produção de um 

vídeo. 



 

 

 

Quadro 02: Análise dos blogs de Língua Inglesa 

 
BLOGS DE LÍNGUA 

INGLESA/PRÁTICAS 

TEXTUAIS 

QUANTO 

À LEITURA 

CRÍTICA 

 

QUANTO 

AO 

LETRAMENTO 

CRÍTICO 

 

 

QUANTO À VIVÊNCIA DAS 

CARACTERISTICAS DO 

HIPERTEXTO NAS PRÁTICAS 

TEXTUAIS 

 

 

QUANTO AO NÍVEL 

DE 

INFORMATIVIDADE 

VISUAL/VIVÊNCIA DA 

MULTIMODALIDADE 

06 –  PROFESSOR 

JAIME. 
Não propõe 

atividades que 

contemplam a 

leitura crítica. 

Não se 

vislumbra 

propostas que 

trabalhem nos 

parâmetros do 

letramento 

crítico. 

O trabalho com o hipertexto é 

também producente, pois há 

uma demanda, um incentivo, a 

leituras não-lineares (além de 

links vários, gravações, nos 

próprios textos há palavras 

links. Um diferencial desse 

blog é que os alunos 

colaboram com as atividades, 

postando respostas, e o 

professor também tece 

comentários oportunos. 

Apresenta a 

linguagem verbal e 

não verbal; ora de 

forma espontânea, 

sugerindo 

visualizações; ora de 

forma mediada para 

que as linguagens 

viabilizem a 

construção do sentido 

do texto. 

07 - INGLÊS NO 
MUNDO 

GLOBALIZADO. 

Não oferta o 

incentivo à 

leitura crítica. 

Não é 

producente 

quanto à 

exploração do 

letramento 

crítico. 

Em nenhuma dessas 

propostas, o aluno é 

incentivado a dinamizar a 

leitura e a  escrita conforme o 

trabalho com blog sugere. O 

gênero serve como um mural 

para propor e divulgar 

atividades a serem realizadas. 

O aspecto multimodal 

é tímido, oferecendo o 

que é próprio do blog 

e imagens meramente 

figurativas. 

08 – WALMIR BAHIA A atividade 

analisada não 

propõe a 

percepção do 

sentido do 

texto, 

explorando a 

leitura crítica. 

Ainda não se 

percebe uma 

vivência 

significativa 

do  letramento 

crítico. 

O blog traz diversas 

possibilidades de exploração 

do hipertexto tanto nos traços 

que lhe são comuns como na 

realização de atividades. 

Propõe o contato com 

sons, imagens, 

palavras e movimento; 

já integra algumas 

atividades  que 

requerem a 

intersecção dessas 

linguagens. 

09 – ESCOLA 

PARQUE 

Não apresenta 

propostas de 

trabalho com 

a leitura 

crítica. 

Não apresenta 

propostas de 

trabalho com o 

letramento 

crítico. 

Não há atividades em que os 

alunos sejam desafiados a 

realizar leituras não-lineares, 

conforme seu interesse, 

pautando-se na liberdade e na 

iniciativa. 

Apresenta imagens 

como elemento 

figurativo; vídeos 

apenas como uma 

sugestão de 

visualização. Não 

problematiza a 

interação das 

linguagens. 
10 – ENGLISH GAME Não há 

investimento 

na leitura 

crítica na 

atividade 

analisada; a 

ênfase recai 

no ensino da 

estrutura da 

língua inglesa. 

Não há 

investimento 

no letramento 

crítico; a 

ênfase recai no 

ensino da 

estrutura da 

língua inglesa. 

Não há o investimento em 

atividades com o hipertexto; 

explora-se esse recurso na 

composicionalidade do blog. 

 

Usa-se a imagem 

como elemento 

figurativo; na há no 

gênero, atividades 

com a interface de 

linguagens, a não ser 

fazendo-se uso das 

linguagens que lhe 

integram. 

 

 



 

 

 

A análise  oferta a percepção, principalmente, nos blog 01, 02 e 04, 06, 07 e 08, de que 

há transferência de atividades constantes em livros para esses gêneros sem explorar as 

oportunidades virtuais de leitura e escrita que lhe são peculiares. Para Aragão (2012), assim 

como segundo Paiva (s/d), essa referência equivocada de ensino com tecnologia, precisa ser 

redimensionada. É relevante outrossim,  

...integrar as novas tecnologias no cotidiano escolar dos professores, em serviço e em 

formação inicial, ressignificando quando necessário, e expandindo o uso de 

tecnologias já consagradas no ambiente escolar e em suas experiências de 

ensino/aprendizagem. Acredita-se que ao utilizar-se de tecnologias da informação e 

comunicação, os professores podem dar outros contornos a tecnologias educacionais 

já consagradas como a lousa/giz e a leitura/escrita assim como práticas pedagógicas 

que podem ser efetivas e significativas no ensino de Línguas. (ARAGÃO, 2012, p. 

193) 

 

Araújo (2005) traz a reflexão de que transpor para o ambiente digital atividades de 

livros didáticos e outras afins, não responde ao que o trabalho com os gêneros digitais 

requerem. Assim, compreende-se que as propostas envolvendo esses gêneros devem basear-se 

em questões em torno das especificidades da escrita e da leitura e da sua forma 

composicional, que integra a multimodalidade, o hipertexto e o incentivo para que os alunos 

interajam efetivamente em contextos reais. Ou seja, é importante apresentar propostas de 

atividades que proporcionem ao aluno o conhecimento, o uso adequado das particularidades 

desses novos fenômenos de linguagem e tecnologia. 

Lara (2005) argumenta que quando a introdução de uma nova tecnologia reproduz 

modelos de ensino dominantes e simplesmente se utiliza para “fazer o mesmo de sempre, mas 

com novos suportes”, adquire um imerecido valor de modernidade que não contribui com sua 

função didática. Acrescenta, também, que os blogs, assim como qualquer nova tecnologia, 

não garante maior eficácia educativa por sua mera utilização; o resultado dependerá do 

enfoque, dos objetivos e da metodologia didática que com que serão integrados em cada 

programa educativo. 

Na análise da maioria dos blogs de Língua Portuguesa, conforme as OCEM 1, vê-se que 

há uma predominância do trabalho com as dimensões linguística e textual; conforme as 

OCEM (2006), outras dimensões poderiam ser mais requeridas nas propostas de atividade 

apreciadas, como a pragmática, a sociodiscursiva e a cognitivo-conceitual - explorando 

questões relacionadas aos interlocutores, as condições de produção, ao conhecimento sobre o 

contexto de vivência - vez que elas também contribuem com a construção e a recepção de 

sentidos.  

Nesse aspecto, então, há uma distância entre o que se vivencia em alguns blogs do 

ensino de línguas e o que propõem OCEM (2006). Esta evidencia como é producente a 



 

 

 

articulação de dimensões como a textual, a linguística, a discursiva, a sociopragmática e a 

cognitivo-conceitual no ato de produzir e receber sentidos dos textos. A proposta do ISD, 

segundo Bronckart (2004; 2006), considera que no ensino de línguas, os elementos que 

compõem os gêneros discursivos devem deixar de ser analisados apenas como unidades de 

sistema da língua. É relevante interagir com eles “...como marcas das operações 

psicolinguísticas das representações nas atividades linguísticas e essas representações, mesmo 

sendo sócio-históricas” (CRISTÓVAO e NASCIMENTO, 2011, p. 40), são feitas a partir dos 

valores dos parâmetros contextuais que o sujeito textualiza.   

O que se privilegia aqui, não são as operações de gestão e linearização dos textos, mas 

as formas do enunciado, tendo em vista as determinações da interação e da enunciação nas 

diferentes situações de produção de textos e as operações, nos níveis sociológico e 

psicológico, requisitadas para a ação de linguagem materializada na enunciação. 

É preciso, segundo a Linguística Aplicada Crítica, trazer à tona novos esquemas de 

politização para o ensino de línguas em geral. Segundo Pennycook (2001), se antes a 

educação estava voltada ao desenvolvimento de habilidades linguísticas e/ou comunicativas, 

hoje, ela pretende transcender o espaço pedagógico para promover mudanças; se antes a 

língua(gem) estava separada do/a aprendiz e do mundo em que ele/a vive, agora, ela é vista 

como um instrumento político de transformação social; se antes o discurso não ocupava um 

lugar de destaque na aprendizagem de línguas, agora, ele é uma peça fundamental na 

compreensão da realidade. 

           Nessa perspectiva, o gênero não pode servir de pretexto a um ensino de línguas que 

traz as amarras do formalismo, mas se constituir num espaço materializado no qual as 

interações na e pela linguagem sejam viabilizadas. O blog pode ser um recurso de muita 

utilidade no fazer pedagógico. Primo (2008) aborda que ele, mais precisamente o que se 

destina a construção do conhecimento, é um espaço privilegiado da ‘informação em rede’. O 

seu potencial pedagógico, se dá também por facilitar a autoria, a autonomia e a colaboração. 

Também assegura a interação, na medida em que por meio dele, pode-se estabelecer uma 

relação de troca, cooperação e aprendizagem entre os participantes. 

           As propostas de trabalho presentes nos blogs 05 – Língua Portuguesa -, 06 e 08 -  

Língua Inglesa - asseguram com mais proficiência o letramento digital. Primo (2008) 

denomina esse processo de interação mútua, pois o trabalho se estabelece entre seguidores, 

colaboradores, comentadores dos posts do blog e não entre estes e a máquina/tecnologia, 

simplesmente. 



 

 

 

 Para Carmo (2003), esse letramento implica realizar práticas de leitura e escrita 

diferentes das formas tradicionais de letramento e alfabetização. 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, pois 

o suporte sobre o qual estão os textos digitais é a tela, também digital.  

 As propostas de leitura expressas nas atividades analisadas, não se aproximam da 

proposta das OCEM1 no momento em que se propõe o compreender/interpretar o texto, 

articulando forma e sentido com vistas na interação leitor/texto; mais precisamente, nos blogs 

06, 07 e 08 – Língua Inglesa -, as propostas de leitura analisadas trazem a suposta impressão 

de se captar a realidade e de se chegar ao sentido do texto. 

          Entretanto, essa perspectiva de leitura, apenas, não é pertinente porque é necessário 

articular a leitura crítica ao letramento crítico, o que precisa crescer em todos os blogs 

analisados. Vê-se que as atividades de leitura/escrita de língua Inglesa se voltam para o aspecto 

formal e funcional, fazendo pouca menção ao ideológico tão característico do referido 

letramento. 

Nesse sentido, no ensino línguas, com ênfase na leitura e no letramento crítico deve 

voltar-se para expandir o horizonte dos educandos além de suas comunidades  e  habilidades 

linguísticas ao possibilitar a negociação crítica dos significados possíveis em diferentes 

contextos. Não se privilegiam unidades, atividades, categorias de ensino, mas perguntas, 

conexões, interações em contextos. O Letramento Crítico encoraja os participantes a explorar, 

criar e negociar significados e a pensar por si próprios. Portanto, a seleção do conteúdo deve 

incluir questões locais e globais relevantes para os alunos.  

Uma práxis que tem no cerne o letramento crítico, como também assevera a 

Linguística Aplicada Crítica nas palavras de Penycook (2001), não desvaloriza outros 

trabalhos, com habilidades linguísticas, lexicogramáticas dentre outras, porém, o estende à 

interpretação e à transposição social, de forma a tornar a experiência de aprendizagem uma 

prática social. Sente-se falta também de uma orientação para a produção de texto de leitura, 

tendo em vista as condições de escrita peculiares ao blog. 

  Nos Blogs de Língua Portuguesa e nos de Língua Inglesa, é interessante destacar que 

não há uma linearidade obrigatória para a leitura e/ou produção escrita; lida-se com o 

hipertexto já que seu design sugere formas de organizar o pensamento multidimensional e não 

hierarquizado.  Mas essa possibilidade não é explorada na mediação das atividades; salvo um 

investimento mais significativo nos blogs 02, 04, 05, 06 e 08, especialmente, nestes três 

últimos. 



 

 

 

 Sobre o hipertexto, vê-se que 

 

...de certo modo, em alguns casos até mesmo exige, a participação de diversos autores 

na sua construção, a redefinição do papel de autor e  leitor e a revisão dos modelos 

tradicionais de leitura e escrita. Por seu enorme potencial para se estabelecerem 

conexões, ele facilita o desenvolvimento de trabalhos coletivamente... (RAMAL, 

2003, p. 87). 

 

 

          Nos blogs 01, 03, 07, 09 e 10, em relação às propostas de atividades publicadas, a não-

linearidade é pouco explorada, pois não se sugere a escolha de links no processo de leitura, 

bem como  a mobilidade dos centros, saltando de um aspecto hipertextual a outro a depender 

do interesse do(a) leitor(a). Assim, explora-se pouco a heterogeneidade e a multissemiose que 

o gênero permite, assim como o intertexto (a interatividade e a iteratividade) possível com o 

diálogo entre vozes no gênero. Quando há o convite para o uso proficiente do hipertexto, 

conforme Marcuschi (2006), há possiblidade de leituras menos estáveis, ágeis, sem limites 

para ser desenvolvida. 

Já no de Língua Inglesa, percebe-se, então, que na página do blog, há um conteúdo 

estático que não se desatualiza e tem sempre a mesma relevância, bem como a possibilidade 

de navegação não-linear no texto, com a abertura de novas janelas, associações e de 

informações alcançáveis. Os comentários também podem ser habilitados e desabilitados para 

outras pessoas interagirem ou não.  

Segundo Suter, Alexander e Kaplan (2005), o autor de um blog não se utiliza apenas 

de postagem de textos para externar ideias e pensamentos, pois essa interface conta com 

recursos que excedem as postagens: é possível compartilhar vídeos, fotos, áudio e até 

gerenciar fóruns de discussão, etc. Isto por estar dentre os softwares sociais e poder ser 

definido como ferramenta (para aumentar habilidades sociais e colaborativas humanas), como 

meio (para facilitar conexões sociais e o intercâmbio de informações) e como ecologia (para 

permitir um sistema de pessoas, práticas, valores e tecnologias num ambiente particular local). 

É limitado também o incentivo aos diferentes letramentos requeridos pela 

multimodalidade como propõe Dionísio (2011). É sabido conforme Mayer (2001), citado por 

Dionísio (2011), que os estudantes aprendem melhor através de palavras e imagens do que de 

palavras apenas. Não se trata, porém, de apenas colocar juntas palavras e imagens, mas de se 

problematizar princípios próprios da organização dos textos multimodais: aprende-se melhor 

quando imagem, som, animação, palavras, efeitos de design dialogam. 

É comum ainda se ver, mesmo num gênero virtual, que oferta outros paradigmas para 

a leitura e para a escrita, a fim de se trabalhar com o universo multissemiótico, estratégias de 



 

 

 

leitura que contemplam o conceito tradicional de texto linear e a imagem figura apenas como 

suporte ilustrativo do texto escrito, sendo aceita de forma natural, como a representação 

simples da realidade sem interpretações e/ou questionamentos. É o que se observa, 

principalmente, nos blogs 01, 03, 07, 09 e 10. 

Alguns blogs apreciados - 05, 06 e 08, em especial - são um tanto mais significativos 

quanto a esses aspectos porque mediam um trabalho mais produtivo com a integração dos 

modos de representação da linguagem de forma que procuram estabelecer, em função de uma 

aprendizagem mais significativa, uma relação de harmonia e não de supremacia entre o verbal 

e o não-verbal conforme assinala Mayer (2001) e Dionísio (2011). Práticas multimodais são 

fluidas e flexíveis, pois contemplam a dialogicidade entre interlocutores que tecem objetivos 

comuns. 

Entende-se ser pertinente aqui, retomar os questionamentos feitos na introdução desta 

dissertação e tecer comentários para os quais as leituras e análises feitas até então, trazem 

algumas percepções e novas reflexões. Eis os questionamentos: existem políticas 

governamentais para equipar as escolas com aparatos tecnológicos? Os docentes de línguas 

estão preparados para trabalhar com eles? As propostas curriculares contemplam um outro 

olhar para integrar tecnologias ao ensino de línguas? Consegue-se articular o que as novas 

tecnologias propõem com o que as orientações e os parâmetros curriculares nacionais 

sugerem para o ensino de línguas? Como entender e praticar o uso da língua, linguagem, texto 

e dos gêneros discursivos, utilizando tecnologias da comunicação e da informação? Os 

professores, que já têm lançado mão de recursos midiáticos, fazem uso de que proposta 

epistemológica e metodológica para o ensino de línguas? 

 Diante deles, depreende-se que há muitos projetos do Governo Federal como o E-

proinfo
3
, o Telecentro

4
 que equipam as escolas das zonas rurais e urbanas com recursos 

tecnológicos; vê-se em muitas unidades de ensino, laboratórios de informática; têm-se 

ofertado muitos cursos para professores como o Mídias na Educação, evidenciado na 

descrição desta pesquisa; muitos docentes têm proposto atividades, usando tecnologia da 

informação e da comunicação, a exemplo de gêneros digitais, como o blog, facebook, email, 

twiter, etc.  

____________________ 

3O Ambiente Colaborativo de Aprendizagem (e-Proinfo) é um ambiente virtual colaborativo de aprendizagem que permite a concepção, 

administração e desenvolvimento de diversos tipos de ações, como cursos a distância, complemento a cursos presenciais, projetos de 

pesquisa, projetos colaborativos e diversas outras formas de apoio a distância e ao processo ensino-aprendizagem. In.: 

http://portal.mec.gov.br/. Acesso em fevereiro de 2013. 

4. Espaço público onde pessoas podem utilizar microcomputadores, a Internet e outras tecnologias digitais que permitem coletar 

informações, criar, aprender e comunicar-se com outras pessoas, enquanto desenvolvem habilidades digitais essenciais do Século 21. In.: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Telecentro. Acesso em fevereiro de 2013 

 

http://portal.mec.gov.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microcomputador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Habilidades_digitais&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_21
http://pt.wikipedia.org/wiki/Telecentro


 

 

 

Entretanto, lacunas são visíveis quanto à qualidade e permanência dessa formação, a 

estruturação das propostas curriculares dessas unidades não coadunam, por exemplo, das 

OCEM1, o que se entende e se pratica de múltiplas linguagens, de multiletramento no 

trabalho com os gêneros discursivos digitais. 

Assim, as práticas textuais com blogs de docentes do Ensino Médio de Escolas 

baianas, em decorrência de todos os aspectos evidenciados acima, ainda não dialogam 

efetivamente com o que propõem as OCEM1. Alguns estão mais amadurecidos e têm 

caminhado para estabelecer uma interface com essas orientações. É importante considerar que 

só utilizar o gênero como uma ferramenta sem o que ele propõe em suas peculiaridades não é 

estar em interação com múltiplas linguagens, podendo refletir e usar as várias dimensões de 

linguagem e tecnologia. 

Em outras palavras, as tecnologias da comunicação e da informação requerem um 

outro compromisso por parte dos docentes no que concerne ao ensino e aprendizagem de 

línguas. Esse compromisso, conforme salienta as OCEM 1, compreende a articulação de um 

trabalho com as múltiplas linguagens e com os gêneros discursivos para o qual se entende ser 

pertinente construir e receber sentidos de texto, articulando de forma interdisciplinar 

dimensões – textuais, linguísticas, sociopragmáticas, cognitivas, discursivas - , investir na 

leitura e no letramento críticos e em uso de paradigmas para leitura e escrita que contemplem 

o hipertexto, a multimodalidade em função de  se vivenciar o multiletramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabe-se que esta pesquisa não se encerra por aqui, pois está aberta a ampliações, e os 

atuais processos globais, consoante com o desenvolvimento de novas tecnologias das últimas 

décadas, posicionam as questões de ensino de língua como das mais relevantes, em função da 

alta conectividade e interação entre os sujeitos. O sentimento de inquietude acerca da 

problemática que a norteia continua efervescente, entendendo que as práticas de leitura e 

escrita, também por meio de gêneros virtuais, como o blog, carecem desse olhar renovado. 

Com esse movimento contínuo de ampliação da pesquisa, a práxis pedagógica e seus sujeitos 

têm maiores possibilidades de serem beneficiados, pela promoção do crescimento na arte de 

ler e de escrever tão essencial a sua atuação cidadã.  

Como percepção inicial, no contexto do campo pesquisado, alguns docentes de língua 

trabalham com o blog, mas o trabalho empreendido deve estar também a serviço da leitura e 

da escrita significativas. Depreende-se, assim, que é possível o (des) encontro entre o que 

propõem as OCEM1 e as práticas leitoras e escritoras com blog. Isso porque é necessário não 

apenas usar esse gênero para se ter o contato sutil com a linguagem e o letramento técnico 

digitais. Para que o trabalho com ele reflita a proposta das OCEM1, a qual contempla a leitura 

crítica e o letramento crítico no universo multissemiótico (do qual fazem parte a 

multimodalidade e o hipertexto) e o investimento nas dimensões linguística, pragmática, 

social, para produção e recepção de texto, é necessário transcender os limites da forma da 

linguagem no sentido de se aproximar das peculiaridades da vida.  

A maioria dos blogs de Língua Portuguesa e de Língua Inglesa, em análise, tem servido 

como um suporte para se publicar atividades produzidas pelos alunos e/ou pelos professores. 

Esses blogs caracterizam-se como tal, mas por ora, não são proficientes na finalidade a que se 

destinam.  Representam, então, mais um mural de publicações do que um diário de postagens 

interativas. Entretanto, é importante lembrar que esse gênero virtual é dinâmico; seu estilo é 

constituído pela linguagem em ação nos comentários, na escolha do trajeto da leitura/escrita, 

na possibilidade de integrar representações do dizer.  

O blog, com potencialidade pedagógica, está a disposição de propostas de leitura e de 

escrita virtuais; precisaria então, explorar o que lhe são peculiares. Por exemplo, é pertinente 

propor links de pesquisa, mobilizando o trabalho com o hipertexto ou ainda sugestões de 

vídeos, músicas, imagens sobre a temática para implementar a construção do sentido da 

produção solicitada. Sem desconsiderar a necessidade de investir na interatividade, na 



 

 

 

colaboração e na proposta curricular apresentada nas OCEM para o Ensino/Aprendizagem de 

Línguas. 

É interessante ressaltar que a proposta de ensino de línguas num viés sociointeracionista 

encontra-se nos Parâmetros Curriculares Nacionais desde 1998; a relevância e incentivo para 

o trabalho com o letramento crítico, leitura crítica, múltiplas linguagens, dimensões da língua 

na construção e recepção dos textos também apresentam-se nas OCEM1 a partir de 2006. Em 

2013, esta pesquisa, que não se limita a discutir sobre a escola, mas envereda no tratamento de 

fatos do processo de ensino e aprendizagem de línguas em interação com a tecnologia, traz a 

percepção de como esse ensino destoa dessa perspectiva. Eis então, nesta produção, 

referenciais significativos para se redimensionar a formação de professores nesse âmbito. 

 Assim, nasce um terreno fértil, o qual integra a Linguística Aplicada Crítica, com 

novas inquietudes as quais estão passíveis de reflexão em pesquisas futuras, a exemplo de:  a 

formação continuada do professor de línguas no sentido de utilizar as tecnologias em práticas 

textuais precisa ser um investimento permanente em nível de projetos que efetivam políticas 

públicas? Qual a leitura que o educador faz das OCEM1 e como faz uso de suas referências 

epistemológicas e metodológicas, tendo em vista o trabalho com as múltiplas semioses?  É 

necessário se repensar o currículo no contexto da interface entre ensino de línguas e 

tecnologias? Os cursos de Licenciatura em Letras, por meio da pesquisa e extensão, têm 

investigado e desafiado o repensar, implementar um ensino de línguas em articulação com as 

tecnologias? Como transcender a vivência de novos letramentos e velhas práticas tão 

expressiva no contexto do ensino de línguas em interação com a tecnologia? 

Reportando-nos aos objetivos e problemática desta dissertação, entendemos ser 

construtivo ensinar e aprender línguas no contexto da tecnologia da informação e da 

comunicação, que também contempla os gêneros digitais, investindo na vivência de algumas 

competências e habilidades como: 

 proficiência na utilização do computador e na navegação na rede por meio de 

hiperlinks e hipertextos;  

 a seleção, análise, filtragem, organização e avaliação de conteúdos e 

informações nos  sítios, quanto à validade, teor e qualidade da publicação; 

 disponibilização de roteiro de navegação, intencionando guiar os alunos aos 

conteúdos digitais conforme necessidade de estudo; 

 administração e compartilhamento de arquivos; a compilação de informações; 

 a negociação e atribuição de sentidos;  



 

 

 

 a interação e o diálogo cooperativos durante o estudo, para que cada pessoa 

possa expressar ideias, opiniões, argumentos a fim de estabelecer a tensão 

necessária para resolver os conflitos, contradições e pontos de vista;  

 a exploração de possibilidades educacionais na rede (objetos interativos, 

webquests, ferramentas colaborativas, visitas virtuais, toolmaps, buscadores, 

vídeos etc.); relacionamento da informação local e global;  

 o uso de buscadores, navegadores e simuladores;  

 reconhecimento do que é público ou privado, individual ou coletivizado, 

principalmente, em relação às questões culturais, bem como perfil na rede; 

 autorregulação e (re)direção de situações propícias à aprendizagem;  

 promoção da socialização para se (con)viver em comunidades de aprendizagem 

online;  

 conscientização sobre a autoavaliação, autogestão, autossuficiência e trabalho 

autoral;  

 elaboração da proposta flexível e adequada ao tema proposto em parceria com 

professores de outras áreas do saber;  

 a garantia da continuidade do tema em estudo por meio de planejamento que 

responda aos critérios do plano curricular;  

 o assegurar da comunicação entre a linguagem escrita e as linguagens 

hipermidiáticas, considerando a não linearidade, diferentes ritmos, 

especificidades linguísticas, etc; 

 

  O trabalho efetivo com blog deve favorecer as relações dialógicas e assimétricas para 

que professores e alunos compartilhem experiências, solucionem problemas 

colaborativamente, descubram funcionalidades, em auxílio mútuo. Assim, o processo de 

construção do conhecimento implica formas de negociação e convenção de significados, isso 

requer intercâmbio, tensão, argumentação, articulação, embate, produção de sentidos. 

Entende-se que o ensino e aprendizagem de línguas – português e inglês – precisa fazer 

parte de um projeto transdisciplinar o qual seja vivenciado nos âmbitos acadêmico, também 

no que tange à formação do professor, e socioeducacional, fortalecendo o investimento nas 

capacidades de linguagem – práticas linguageiras de leitura e escrita – em uma ação 

significativa no mundo por parte dos sujeitos da práxis. 



 

 

 

 A intenção, portanto, por meio desta pesquisa de mestrado, é veicular reflexões 

concernentes à necessidade de inclusão dos educandos e educadores na cultura digital e do 

investimento numa proposta curricular que contemple os conteúdos interativos a fim de 

ressignificar as aulas de Língua Portuguesa e de Língua Inglesa de modo que estas percam a 

referência de encontros para o trabalho com a forma da língua e a técnica da multimídia e 

possibilitem o crescimento do sujeito enquanto cidadão que fala, ouve, lê e escreve, sem 

preconceito linguístico, adequando o discurso oral e escrito, com autonomia, ao contexto de 

enunciação, ou seja, a depender de onde e de com quem ele estiver. É importante conhecer e 

utilizar dentre vários gêneros discursivos, o blog, para que com a autonomia, interatividade, 

colaboração, peculiaridades das práticas textuais - com e no gênero - e a referência de uma 

proposta curricular, esse crescimento seja viabilizado. 

 Nesse sentido, como indicativos para intervir em questões/problemáticas levantadas 

anteriormente, intenciona-se partilhar artigos decorrentes dessa pesquisa, em revistas, anais de 

evento, socializando as discussões abordadas de modo a promover o repensar e a reconstrução 

de práticas pedagógicas que lidam com o ensino de línguas; disponibilizar resultados da 

pesquisa para coordenadores do curso Mídias na Educação da Universidade Sudoeste da 

Bahia implementarem a formação do docente no âmbito do uso do blog neste ensino e 

estabelecer o contato, solicitações virtuais como o MEC e/ou autores acessíveis das OCEM1, 

para que se possa prover um caminho produtivo, facilitador do encontro e não do desencontro, 

entre os docentes e essas orientações por meio da ação-reflexão-ação. 
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