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APRESENTAÇÃO 

“Já não se busca mais “aplicar” uma teoria a um dado contexto 
para testá-la. Também não se trata mais de explicar e descrever 
conceitos ou processos presentes em determinados contextos, 
sobretudo escolares, à luz de determinadas teorias emprestadas, 
(...). A questão é: não se trata de qualquer problema – definido 
teoricamente –, mas de problemas com relevância social 
suficiente para exigirem respostas teóricas que tragam ganhos 
a práticas sociais e a seus participantes, no sentido de uma 
melhor qualidade de vida, num sentido ecológico.” (Rojo, 2006)

A Linguística Aplicada tem nos presenteado com frutos cada 
vez mais abundantes nas discussões do fazer linguística para além 
da teoria. Outrora marginalizada, posta à sombra da Linguística, hoje 
a Linguística Aplicada se firma como área que se constrói de maneira 
desconstruída e que discursa em favor das vozes dos que não tem 
prioridade nos discursos já postos. 

Perceber a evolução dessa área de estudos tão inquieta e 
preocupada com os problemas de uso da língua nos faz assumir o 
compromisso cada vez mais latente em disseminar os estudos, os 
conceitos e as discussões que se ramificam em seu escopo, como 
forma de devolver à sociedade soluções ou caminhos que ajudem na 
superação deste problema. 

Dessa forma, entender o caráter inconstante e transgressivo da 
Linguística Aplicada atual é verificar o trânsito fluído que os aspectos 
linguísticos realizam com os aspectos culturais e sociais. Não se pensa 
mais apenas no desenvolvimento do conhecimento linguístico apenas 
para um saber epistemológico, mas um saber que assume um papel 
político e social.

DOI: 10.31560/pimentacultural/2020.314.10-11
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Esses papéis assumidos e desenvolvidos pela LA encontram 
um olhar cada vez mais atento nas pesquisas desenvolvidas dentro 
da academia que buscam compartilhar experiências, explorar novos 
ângulos de pesquisa sobre o uso da língua e aparar as arestas dos 
problemas que ainda afligem a relação língua e sociedade.

Assim, no segundo volume de Linguística Aplicada: os conceitos 
que todos precisam conhecer continuaremos o passeio proposto em 
nosso primeiro volume, de maneira a ampliar as suas discussões e, 
também, perceber outros ângulos da área em destaque.

Nessa nova proposta de atravessar diversos pontos dos aspectos 
linguísticos, à luz da LA, discutiremos aspectos direcionados aos estudos 
do ensino de língua materna e estrangeiras que partem do ponto teórico 
até a visibilidade das práticas docentes e de seus sujeitos. 

Dessa maneira, partiremos a um novo convite, seja para o leitor ou 
a leitora que atravessou o caminho do primeiro volume para o segundo 
junto conosco ou para aquele que esteja neste encontro pela primeira 
vez. Esperamos, assim, que as discussões aqui fecundadas germinem 
novas desconstruções tão características da Linguística Aplicada. 

Julianne Rodrigues Pita
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Resumo:
Este trabalho objetiva discutir, a partir de um enfoque comparatista, a história 
dos conceitos de alfabetização, alfabetismo, letramento (s), multiletramentos 
e multimodalidade e a implicação dos referidos conceitos para as práticas 
contemporâneas de ensino de ensino de línguas, atualizando discussões 
publicadas anteriormente (IRINEU; BAPTISTA, 2010).

Palavras-chave: 
Alfabetização; Alfabetismo; Letramentos; Multiletramentos; Multimodalidade.
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INTRODUÇÃO

Os novos estudos do letramento e das práticas letradas em 
geral têm sido ponto de discussão nas universidades brasileiras, em 
especial, nos últimos anos. Deste modo, faz-se oportuno questionar: 
por que houve, então, a necessidade de os pesquisadores que se 
debruçam sobre os estudos da linguagem voltarem seus olhares 
para os estudos do letramento? Por que a necessidade de pensar 
nas implicações desse modo de olhar e conceber as práticas letradas 
da sociedade e ponderar sobre sua repercussão para e no ensino? 
Noutros termos, por que o interesse em problematizar o sujeito e sua 
relação com as práticas letradas da sociedade da qual faz parte? 

Essas e outras indagações foram o ponto de partida de reflexões 
em que empreendi anteriormente (IRINEU; BAPTISTA, 2010) e que 
atualizo no presente trabalho, que tem como objetivo geral discutir, a 
partir de um enfoque histórico-comparatista, a história dos conceitos 
de alfabetização, alfabetismo, letramento (s), multiletramentos e 
multimodalidade e a implicação dos referidos conceitos para as 
práticas contemporâneas de ensino de línguas, como vemos a seguir.

OS NOVOS ESTUDOS DO LETRAMENTO 
(NEL) EM CONCEITOS-CHAVE

Conforme destacado em trabalho anterior (IRINEU; BAPTISTA, 
2010), durante anos, estudiosos da linguagem tomaram como ponto de 
partida para investigações a respeito da aquisição da língua escrita uma 
concepção de alfabetização equivalente à “apropriação de um código 
específico”, sem se levar em conta o complexo processo de elaboração 
de hipóteses sobre a representação linguística e funcionamento e 
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uso de tal processo. Durante anos, o conceito de alfabetização então 
dominante enfatizou a esfera da codificação (no caso da produção 
de textos) e da decodificação (no caso da leitura e da compreensão 
de textos) sem contemplar a dimensão das práticas discursivas de 
sujeitos alfabetizados/letrados em geral, ou seja, a natureza cultural, 
histórica e social das práticas de produção e recepção de textos. 

No entanto, ao passar dos anos, por meio dos avanços de 
estudos linguísticos centrados em contextos funcionais e pragmáticos 
de uso das mais diversas linguagens, assistiu-se ao progressivo 
enfraquecimento do conceito então dominante de alfabetização. Os 
estudos sobre o letramento trouxeram contribuições significativas para 
a questão da aquisição do código escrito, trazendo à tona questões 
culturais e sociais em interface com as investigações da aquisição, 
do desenvolvimento e do processamento da linguagem escrita por 
sujeitos empiricamente situados, caracterizados como indivíduos 
que, em situações constantes de interação, desempenham, em seu 
cotidiano, práticas letradas historicamente situadas.

Em meados dos anos 90, pesquisas na área passam a 
direcionar as discussões então em vigor não mais para o âmbito 
exclusivo da alfabetização, mas para um prisma de análise linguística 
e educacional mais amplo, uma vez que o que se discutia então era, 
direta ou indiretamente, um modelo específico de educação linguística. 
Já com discussões avançadas, alfabetização e alfabetismo passam 
a ser entendidos como processos distintos, embora intrinsecamente 
associados. Rojo (2009, p. 13), destaca a noção de alfabetismo como 
“a capacidade de acessar e processar informações escritas como 
ferramenta para enfrentar as demandas cotidianas”. A partir de tal 
informação, Rojo (2009: 76) afirma que:

Alfabetismo é, na verdade, um conceito que disputa espaço com 
o conceito de letramento(s). Se tomarmos a alfabetização como 
a “ação de alfabetizar, de ensinar a ler e a escrever”, que leva 
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o aprendiz a conhecer o alfabeto, a mecânica da escrita/leitura, 
a se tornar alfabetizado, alfabetismo pode ser definido como “o 
estado ou condição de quem sabe ler e escrever”.

Conforme vemos, o conceito de alfabetização conduz à ideia de 
aquisição de um código linguístico escrito específico por um indivíduo 
que até então não possuía o domínio de um conjunto de símbolos 
gráficos empregados para representar o escrito. Já quando se pensa 
em alfabetismo, acabamos por nos reportar a um processo muito mais 
amplo que nos remete a um sujeito que conhece o alfabeto e dele faz 
uso em situações diversas; daí ser considerado “o estado de quem 
sabe ler e escrever” e, portanto, às vezes ser confundido com o próprio 
conceito de letramento, como afirma a pesquisadora.

Assim, é necessário pensar o letramento não só como um 
conjunto de habilidades, como salienta Soares (1998), mas também 
como um conjunto de práticas de uso da linguagem, nos mais 
diversos contextos, envolvendo sujeitos empiricamente constituídos, 
representativos de suas ideologias dentro da dinâmica da produção e 
recepção de textos.

Para essa perspectiva, faz-se fundamental a dimensão social 
e histórica das práticas letradas, que permite, portanto, ampliar a 
noção e falar em letramentos(s), no plural, e não mais em letramento, 
haja vista a dinamicidade observada dos usos da linguagem nas 
mais diversas situações cotidianas. Por isso, por exemplo, pode-se 
considerar a existência de múltiplos letramentos. Atrelada à noção de 
multiletramentos (ROJO, 2009) está a ideia de que em uma sociedade 
como a nossa, plural e linguisticamente multifacetada, não se deve falar 
em letramento, mas em multiletramentos, ou seja, práticas também 
social e historicamente situadas, que estão culturalmente dispostas 
pelos usuários de uma língua quando do engajamento deles em 
práticas de linguagem nas mais diversas esferas da atividade humana
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Ribeiro (2009) destaca que a palavra “letramento” não se 
encontra registrada no dicionário Aurélio, por exemplo, e que o correlato 
“letrado” refere-se não só ao indivíduo culto, mas também ao indivíduo 
que domina poucos recursos da língua escrita, pois até mesmo as 
pessoas tidas como analfabetas podem ser tomadas como letradas, 
pois convivem em meios em que a cultura escrita se faz imperativa. A 
mesma estudiosa destaca que, ao se reportarem à expressão “graus de 
letramento”, Kleiman (1995) e Tfouni (2004) nos dão a oportunidade de 
refletir “sobre o conceito de letramento e de repensar sua relação com 
o de alfabetização”, pois, quando dizemos que alguém é analfabeto, 
queremos dizer que o indivíduo não é capaz de ler e escrever do ponto 
de vista técnico” e não que este mesmo indivíduo não protagoniza 
práticas de múltiplos letramentos. 

Nesse tocante, sabemos que é a partir da constatação de que 
existem múltiplos letramentos que se questiona o papel da escola 
enquanto facilitadora de bens culturais a seus aprendizes, ou ainda, 
como agência de letramento. Segundo Rojo (2009, p.101), “um dos 
objetivos principais da escola é justamente possibilitar que seus 
alunos possam participar das várias práticas sociais que se utilizam 
da leitura e a escrita (letramentos) na vida da cidade, de maneira 
ética, crítica e democrática”.

Como exemplos de letramentos, podemos mencionar os 
multissemióticos em que se entende a ampliação das práticas 
letradas para o campo visual, ou seja, para o campo da compreensão 
das imagens, e inerentemente às ideologias que tais textos/imagens 
veiculam de forma proposital e que no mais das vezes não é percebido 
pelos receptores de tais textos. Daí a necessidade de na escola se 
trabalhar o desenvolvimento de um letramento crítico com foco no 
desenvolvimento das habilidades de percepção críticas dos alunos. 
Por sua vez, por letramentos críticos e protagonistas entendemos o 
trato com a natureza ética e ideológica dos inúmeros e diversos textos 
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que circulam em uma sociedade como a nossa, imersa totalmente em 
uma cultura letrada, como afirma Rojo (2009, p. 110).

Todas as questões discutidas até aqui nos permitem afirmar que 
a concepção de letramentos e termos afins está relacionada à ideia 
de inclusão social, pois viabiliza o ideal de cidadania proposto como 
um dos pontos basilares da educação básica no Brasil. A referida 
concepção, assim, prevê que o ensino das línguas se realize a partir 
da abordagem dos modos culturais de uso da linguagem. Assim, o 
conceito “letramento” não pode ser interpretado desvinculado das 
atividades sociais de leitura e de escrita, pois, quando analisamos o 
enfoque da escrita e da leitura como letramento, fica claro que cada 
língua e cada cultura usam a leitura e a escrita em diversos contextos 
como também as práticas de linguagem para diferentes fins, o que 
explica a necessidade de abordagem de tais práticas na rotina escolar 
(IRINEU, CAJÉ, 2013).

Por extensão, acreditamos ser infrutífera a discussão sobre os 
significados em torno ao termo letramento e correlatos, nos dias de 
hoje, quando dissociados das discussões sobre multimodalidade, 
compreendida por nós como todo o arranjo composicional de um texto, 
em qualquer modo, verbal e visual (BATISTA JR et al., 2018), através do 
qual práticas e eventos de letramento se conformem nas múltiplas esferas 
da atividade humana. Nessa seara, interessa-nos destacar, amparados 
em Gaydeczka e Karwoski (2015) a expressão multiletramentos, por meio 
do prefixo “multi”, revela dois tipos de “múltiplos” que as práticas de 
letramento envolvem: (i) multiplicidade de semioses e mídias envolvidas 
na significação multimodal e (ii) pluralidade e diversidade de culturas 
envolvidas no processo de significação.

É importante destacar que consideramos seminais as ideias de 
Street (2014) a respeito dos conceitos discutidos até aqui e em grande 
parte tratados na obra Letramentos sociais: abordagens críticas do 
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letramento no desenvolvimento, na etnografia e na educação, publicada 
em 2014, no Brasil, com a tradução de Marcos Bagno.

O ponto de partida das reflexões de Street (2014) é uma das teses 
centrais dos NEL: letramentos são práticas sociais, o que nos leva à 
compreensão de que é o papel da escola como o lugar primordial para 
desenvolver os letramentos é, na verdade, um mito, considerando que, 
em oposição ao modelo autônomo de letramento, que desconsidera 
as questões socioculturais envolvidas nos usos da leitura e da escrita, 
Street (2014) propõe um modelo ideológico de letramento, que 
compreende as práticas letras como produtos da cultura, da história 
e dos discursos (essa é uma forma de compreender criticamente os 
múltiplos letramentos na sociedade contemporânea e a natureza social 
da leitura e da escrita). Por isso mesmo, considera-se que se deve 
ir além de ensinar às crianças os aspectos técnicos das funções da 
linguagem para ajudá-las a adquirir consciência da natureza social e 
ideologicamente construída das formas específicas que habitamos 
e que usamos em determinados momentos de interação, afinal, é 
fundamental se levar em conta o local no processo de letramento de 
sujeitos em geral, considerando a sensibilidade para com as culturais 
locais e o reconhecimento do processo dinâmico que relaciona estas 
culturas com os letramentos múltiplos.

Por fim, é fundamental compreender que, dentro de um modelo 
ideológico de letramento, distinções entre eventos de escrita, leitura e 
oralidade são apenas subcategoria e que, de fato, é na integração dos 
usos e dos sujeitos que se instaura a dinâmica dos letramentos, em 
ambientes como a escola, conforme veremos a seguir.
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EM BUSCA DE RESPOSTAS E REFLEXÕES: 
ESCOLA E INCLUSÃO SOCIAL

A escola, compreendida como agência dominante de letramento, 
tem ao longo dos anos disseminado, por meio de suas ações, a ideia 
de práticas letradas binárias, dicotômicas, divididas opostamente em 
dominantes e vernáculas. 

Mencionadas tais práticas letradas dominantes e vernáculas, e 
antes de avançar, cabem algumas breves considerações a respeito 
de que consistem essas práticas. Entende-se por práticas letradas 
dominantes as de uso da linguagem (leitura e escrita) geralmente 
associadas a agências de letramento e que são institucionalmente 
constituídas e oficializadas, como a escola, entendida por nós como a 
dominante. Essas práticas se dão em situações em que, por exemplo, 
é exigida de determinado aluno de ensino médio a produção de um 
texto dissertativo-argumentativo para fins especificamente escolares 
(avaliação, cumprimentos de atividades curriculares cotidianas etc.). É 
possível afirmar que as práticas letradas aqui consideradas dominantes 
são constituídas historicamente como tal e se firmam ao longo da 
história estudantil de determinados sujeitos como a única prática de 
leitura e de escrita validada ao longo de sua vida enquanto cidadão 
que faz parte de uma sociedade eminentemente letrada, imersa em 
bases ideológicas de compreensão e de produção de textos. São 
ainda exemplos de práticas letradas dominantes as redações escolares 
solicitadas ao longo das disciplinas de Produção de Textos em salas 
de escolas de inúmeras escolas Brasil afora.

Já por práticas letradas vernáculas entende-se o conjunto 
de situações de uso da linguagem em contextos ora diversos ora 
específicos, o que faz dessas práticas um conjunto de ações de uso da 
linguagem histórica e socialmente validadas. Figuram como exemplo 
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de práticas vernáculas as conversas em salas de bate-papo virtuais e/
ou a escrita de alunos em blogs temáticos para adolescentes, tão mais 
significativas na vida de determinantes sujeitos quanto representativas 
de seu histórico enquanto indivíduos produtores e receptores de textos 
diversos. Mesmo diante da extrema representatividade dessa produção 
escrita, constata-se que, no mais das vezes, o que entendemos como 
práticas letradas vernáculas são encaradas por algumas agências de 
letramento, em especial a escola, como marginalizadas. Sendo assim, 
geralmente são desconsideradas e invalidadas em situações oficiais 
de ensino, como a aula de língua materna. São exemplos de práticas 
letradas vernáculas a produção de posts em aplicativos de mensagens 
e uma postagem em redes sociais digitais, dentre outras.

Diante disso, em pleno século XXI, estamos de fato formando 
sujeitos letrados ou continuamos a propagar em nossas ações práticas 
letradas estritamente dominantes e excluindo ou depreciando as práticas 
letradas de nossos alunos práticas tidas como ideologicamente como 
marginalizadas? Qual tem sido, portanto, o espaço para esse sujeito e 
suas práticas letradas vernáculas, localizadas? E as dimensões ética 
e crítica da produção e assimilação dos mais diversos textos que 
circulam em uma sociedade letrada como tem sido tratada?

As contribuições de uma perspectiva como a dos NEL contempla 
a dinâmica das práticas letradas em sua dimensão histórica e social, 
e, em consequência, ao pensar-se na aula de leitura e produção 
textuais pode contribuir para compreender questões relacionadas 
às dimensões individual e ideológica dos sujeitos que figuram como 
produtores e receptores de textos que circulam em uma sociedade 
como a nossa, imersa em uma cultura escrita que visa a disseminar 
propostas de habilidades ideológicas e sociais, evidenciando nos 
textos produzidos e recebidos por esses sujeitos questões de autoria 
e posicionamento, por exemplo.
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É preciso salientar a importância da autonomia que se espera do 
professor para, em sua prática docente, inserir tais discussões em sua 
atuação cotidiana, trazendo para a sala de aula o que de fato nossos 
alunos leem e escrevem (e não somente o que a escola espera que 
eles leiam e escrevam). Talvez seja esse o maior desafio da educação 
linguística do novo século.

Trata-se de uma postura de reflexão e retomada conscientemente 
crítica de três questões basilares para o sucesso escolar das 
instituições de ensino de nosso país: a prática docente reflexiva, a 
formação continuada e a revisão do conceito de escola como instituição 
formadora de saberes específicos.

A esse respeito, julgo relevante destacar a compreensão de 
Oliveira e Szundy (2014, p. 37) com relação à ideia de que “um novo 
letramento multimodal é fundamental para a nossa inserção em um 
mundo onde significados emergem de forma cada vez mais translocal, 
multicultural e híbrida”, o que exige de nós, professores, a capacidade 
de compreender que leitura, escrita, inclusão social e cidadania são 
concepções inseparáveis de um projeto de nação que se pretende 
desenvolvida. Letrar, mais que alfabetizar, é tarefa primordial para 
os dias de hoje, em que a escola, cada vez mais, torna-se lugar 
de formação de sujeitos críticos e reflexivos capazes de praticar 
intervenções conscientes com fins à mudança social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, a partir de uma visão histórico-comparatista, 
revisitamos conceitos-chaves atinentes aos NEL, a saber:

• Alfabetização como apropriação de um código específico;
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• Alfabetismo como o estado ou a condição de quem sabe ler 
e escrever;

• Letramento(s) como os usos sociais da leitura e da escrita;

• Multiletramentos como as práticas social e historicamente 
situadas que estão culturalmente dispostas pelos usuários 
de uma língua quando do engajamento deles em práticas de 
linguagem nas mais diversas esferas da atividade humana;

• Multimodalidade como todo o arranjo composicional de um 
texto, em qualquer modo, verbal e visual, através do qual práticas 
e eventos de letramento se conformem nas múltiplas esferas da 
atividade humana.

Tais conceitos levam a algumas reflexões: em que dimensão se 
situa a postura do professor de línguas na perspectiva dos NEL? Qual a 
relevância das práticas escolares para o letramento dos sujeitos e para 
promover sua inclusão nas mais diversas práticas letradas?

Trata-se de questões para reflexões necessárias aos professores 
de línguas que devem figurar como ponto de apoio das escolas 
brasileiras a partir do que entendem como prática docente eficaz no 
que diz respeito ao trabalho com as práticas de leitura e de escrita 
de seus alunos. Reitero que as questões aqui postas seguem como 
pontos de partida!
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Resumo:
Neste capítulo, vamos explorar as possíveis interfaces que existem entre os 
estudos de Letramento Digital e Linguística Aplicada. Pretendemos construir 
um percurso de caráter exploratório-descritivo dos principais conceitos e 
premissas com foco na articulação de tais conceitos com as práticas sociais, 
as competências e as habilidades específicas que denotam os pressupostos 
do letramento digital. Também discutiremos como as práticas de linguagem 
afetam a vida social (MOITA LOPES, 2006) dos alunos na atualidade, uma vez 
que assumem características hipertextuais das plataformas digitais e das redes 
sociais. Para esta discussão, tomamos como pressuposto que professores e 
alunos têm letramento digital – uma vez que interagem, integram e se articulam 
por meio várias mídias, além de serem leitores de hipertextos e produtores de 
gêneros no ambiente digital.

Palavras-chave: 
Letramento digital; Práticas sociais; Práticas de linguagem; Hipertexto; Gêneros 
no ambiente digital.
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INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, vamos explorar as possíveis interfaces que 
existem entre os estudos de Letramento Digital e Linguística Aplicada. 
Pretendemos construir um percurso de caráter exploratório-descritivo 
dos principais conceitos e premissas com foco na articulação de tais 
conceitos com as práticas sociais, as competências e as habilidades 
específicas que denotam os pressupostos do letramento digital. 
Também iremos discutir como as práticas de linguagem afetam a vida 
social (MOITA LOPES, 2006) dos alunos na atualidade, uma vez que 
assumem características hipertextuais das plataformas digitais e das 
redes sociais. 

Para esta discussão, tomamos como pressuposto que 
professores e alunos têm letramento digital – uma vez que interagem, 
integram e se articulam por meio de várias mídias, além de serem 
leitores de hipertextos e produtores de gêneros no ambiente digital. 
Esses mesmos docentes e discentes trazem para as suas atividades 
escolares uma concepção de leitura, produção, pesquisa, seleção, 
curadoria e divulgação de conteúdos que influencia e é influenciada 
pelas práticas sociais de interação com os gêneros presentes no 
ambiente virtual. Entendemos que tal pressuposto implica novas ações/
práticas didáticas de letramento digital e, consequentemente, novas 
perspectivas de letramentos escolares, pois articulam conhecimentos 
sobre a linguagem de natureza múltipla, inter/transdisciplinar. 

Em função dessa natureza da linguagem, é notório como a 
Linguística Aplicada vem mudando sua percepção sobre seu maior 
objeto de estudo, a linguagem da/para/na prática social, e como ela 
vem construindo um histórico de mudanças semelhante ao histórico 
delineado, nos últimos trinta anos, pelos estudos sobre letramentos. 
Como já sabemos, paulatinamente, os estudos de letramentos 
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passaram da concepção tradicional de letramento, que relacionava 
cognição ao domínio da escrita, como um pressuposto de habilidades 
individuais, para a visão de letramento como práticas sociais situadas 
em diferentes contextos, como pressuposto de práticas de letramento 
em contextos sociais e reais (STREET, 2010). 

Neste momento de profícuas pesquisas acadêmicas, também 
é perceptível que o crescente interesse pelos estudos do letramento 
tem feito surgir diversas expressões associadas a este termo. 
Possivelmente já nos perguntamos por que há a necessidade de 
tantas categorizações de letramento que parecem tratar de diferentes 
aspectos que envolvem prática de leitura e escrita nos mais variados 
contextos discursivos. Para termos uma ideia da quantidade de 
estudos que envolvem os letramentos como base teórica, basta que 
coloquemos no Google Acadêmico a palavra letramento para vermos 
a diversidade de expressões associadas a esta palavra. Podemos 
citar, por exemplo, qualificativos como letramento digital, multimodal, 
visual, crítico, literário, tecnológico, novos estudos de letramento, 
multiletramentos, etc. Cada um desses estudos específicos situa a 
leitura e a escrita em um contexto social discursivo e esta evidência é 
importante para compreendermos que estamos diante de letramentos 
sempre no plural.

E por que enfatizamos isso? Porque é importante compreender 
que muitas práticas específicas de usos da escrita na escola acabam 
dando a entender que o letramento é apenas aquele estabelecido 
pela dicotomia alfabetizado ou não alfabetizado / letrado ou 
não-letrado. Este, porém, é caracterizado apenas como um tipo 
particular de letramento, o letramento escolar, que, em meio a outras 
esferas de letramentos (familiar, religioso, profissional, etc.) também 
surgem e se desenvolvem na sociedade. Neste ponto, temos uma 
questão fundamental para nós que trabalhamos com linguagem: os 
outros tipos de letramento, isto é, aqueles que não são advindos da 
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escola (embora ela seja uma das maiores agências de letramento 
em nosso contexto brasileiro), não podem ser desvalorizados ou 
alvo de algum preconceito. 

O que devemos fazer é reconhecer a diversidade de práticas 
de letramento que fazem parte da sociedade e não rotular o que é 
ser ou não ser letrado. E por uma simples razão: já sabemos que 
as práticas de letramento vigoram em contextos e em situações 
específicas, assim ser letrado pode significar para algumas pessoas, 
por exemplo, conseguir consertar uma máquina de lavar ao ver um 
tutorial no Youtube; ou fazer uma apresentação acadêmica em forma 
de animação usando plataformas digitais; ou construir um remix e 
publicar no Facebook; ou postar uma foto no Instagram. Já para outras, 
ser letrado significa conseguir ler o letreiro de um ônibus; fazer uma 
lista de compras; participar das rodas de leituras bíblicas; escrever 
um comentário abaixo da foto de um amigo no Facebook, assinar 
o nome, etc. Por isso, não podemos generalizar e definir letramento 
de forma a inter-relacioná-lo apenas com o uso da escrita (e muitas 
vezes de uma escrita desenvolvida em gêneros textuais de prestígio 
social), mas sim entender letramentos, como um conjunto de práticas 
sociais. Esta importante premissa vai nos orientar neste capítulo que 
coloca em diálogo dois grandes eixos de discussão: letramento digital 
e linguística aplicada. 

LETRAMENTO DIGITAL: 
CONHECENDO O PERCURSO

O termo letramento digital se constituiu como tal em decorrência 
de muitos estudos ao longo de vários anos. Nesse trabalho, 
ancoramos a trajetória histórica apresentada sobre esse termo na tese 
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de Douglas Belshaw (2011)1. Belshaw nos mostra que o surgimento 
do termo letramento digital está ligado a diferentes termos que foram 
se modificando devido ao surgimento de novas práticas associadas 
a novas ferramentas tecnológicas. Isso significa que a evolução do 
termo letramento digital tem uma história relativamente longa cuja 
origem remonta ao final da década de 1960 com o aparecimento do 
termo letramento visual. Belshaw explica que naquela época, havia 
“um sentimento de que as definições padronizadas de ‘letramento’ 
deixavam de fora algo importante da natureza cada vez mais visual 
dos meios de comunicação produzidos pela sociedade”2 (BELSHAW, 
2011, p. 70-71). Vemos, assim, que a semiose visual passou a ser 
percebida como essencial forma de interação nas práticas sociais, o 
que levou ao aparecimento dos estudos sobre letramento visual.

O termo letramento visual foi cunhado por John Debes em 1969 
e conceituado, ainda de forma introdutória, da seguinte forma:

O letramento visual refere-se a um grupo de competências 
visuais que um ser humano pode desenvolver vendo e ao mesmo 
tempo tendo e integrando outras experiências sensoriais. O 
desenvolvimento dessas competências é fundamental para a 
aprendizagem humana normal. Quando desenvolvidos, eles 
permitem que uma pessoa visualmente letrada discrimine e 
interprete as ações visíveis, objetos, símbolos, naturais ou feitos 
pelo homem, que ele encontra em seu ambiente3 (DEBES, 1969 
apud AVGERINOU; ERICSON, 1997, p. 281).

1 No trabalho de Belshaw (2011), intitulado What is ‘digital literacy?’, o capítulo 4 é destinado 
à trajetória histórica do letramento digital. Sobre esse capítulo, Araújo e Pinheiro (2014) 
tecem um breve resumo que consta na obra “Letramento digital: história, concepção e 
pesquisa” cujo objetivo é informar ao leitor a respeito da trajetória do(s)conceito(s) de 
letramento digital e traçar um breve panorama dos principais tipos de pesquisa na área e 
principais métodos usados na investigação, além de ilustrar pesquisas já realizadas sobre 
o assunto com vistas a auxiliar pesquisadores iniciantes a investigar questões relacionadas 
ao letramento digital.

2 No original: “...when a feeling that standard definitions of ‘literacy’ missed out something 
important from the increasingly visual nature of the media produced by society”.

3 No original “Visual Literacy refers to a group of vision-competencies a human being can 
develop by seeing and at the same time having and integrating other sensory experiences. 
The development of these competencies is fundamental to normal human learning. When 
developed, they enable a visually literate person to discriminate and interpret the visible 
actions, objects, symbols, natural or man-made, that he encounters in his environment”.
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Na tentativa de conceituar esse termo, o autor apresenta 
traços muito característicos da percepção tradicional de letramento, 
quando explicita a discriminação e interpretação de códigos a partir 
de competências individuais. Segundo Belshaw, letramentos visuais se 
referiam à habilidade de elaborar, compreender e interpretar mensagens 
visuais e esta concepção de letramento visual perdurou até 1990. Até 
então, nos parece claro que o letramento, adjetivado pelo visual, estava 
pautado no letramento dito tradicional, uma vez que também colocava 
em relevo a codificação e decodificação de símbolos. 

Paralelamente ao letramento visual, no início da década 
de 1970, surge o letramento tecnológico como uma resposta às 
profundas mudanças econômicas e políticas que começaram a 
transformar o cenário político internacional (BELSHAW, 2011). Nesse 
cenário, duas principais motivações deram início ao conceito de 
letramento tecnológico e sua propagação nas instituições de ensino. 
A primeira refere-se à tomada de consciência das nações poderosas 
em relação aos riscos que as ameaçavam devido ao desenvolvimento 
tecnológico crescente; enquanto a segunda motivação diz respeito 
às competições acirradas pelo mercado econômico mundial entre as 
nações tecnologicamente mais desenvolvidas, deixando de fora as 
nações com menor poder tecnológico (WAKS, 2006). Em decorrência 
disso, o governo norte-americano investiu em programas educacionais 
de incentivo ao conhecimento tecnológico, introduzindo a Educação 
Tecnológica no currículo escolar (WAKS, 2006).  

Seguindo ainda uma linha histórica, Belshaw (2011) afirma 
que, na década de 1980, surge o letramento computacional, fruto do 
surgimento do primeiro computador pessoal para as massas. Dentre 
as definições para letramento computacional, apresentamos aquele 
que destaca as habilidades e conhecimento necessários ao cidadão 
para atuar em um mundo moderno e tecnológico, além de conhecer e 
usar produtivamente as aplicações do computador. Segundo Belshaw, 
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nesse mesmo período, houve uma tentativa de equiparar o letramento 
computacional com a habilidade de programar, todavia essa ideia não 
se sustentou, uma vez que as configurações disponíveis aos usuários 
de computador supriam qualquer necessidade de saber programar. 

Martin (2008) afirma que o letramento computacional se dividiu 
em três fases: a fase da Maestria (até meados da década de 1980), 
a fase da Aplicação (meados da década de 1980 até o final da 
década de 1990) e a fase Reflexiva (a partir do final da década de 
1990). A fase da Maestria – período em que os poucos usuários do 
computador eram os especialistas da área – abrange o conhecimento 
e as habilidades requeridas para compreender como os computadores 
funcionam e como programá-los. Na fase da Aplicação, considera-
se o uso massivo da ferramenta e aplicações mais fáceis de serem 
utilizadas, uma vez que “o computador é visto como uma ferramenta 
que pode ser utilizada na educação, no trabalho, no lazer e em casa”4 
(MARTIN, 2008, p.157). Assim, o foco deixa de ser o conhecimento 
dos experts e passa a ser as competências mais práticas do uso da 
ferramenta. Já a fase Reflexiva se caracteriza pela “consciência da 
necessidade de abordagens mais reflexivas, avaliativas e críticas5” 
(MARTIN, 2008, p.157) a respeito da tecnologia da informação na 
sociedade do conhecimento. Nesse ínterim, entre a fase da Aplicação 
e a fase Reflexiva, o letramento computacional ganhou outro termo, o 
letramento em Tecnologia da Informação e Comunicação (doravante 
TIC) (MARTIN, 2008).

O letramento computacional começa a perder força devido 
às novas práticas sociais que se desenhavam com o uso das 
novas tecnologias, associadas ao início das discussões sobre a 
necessidade de ressignificar o termo “letramento” a partir dos New 

4 No original: “In this phase the computer is seen as a tool that can be applied in education, 
work, leisure and the home”.

5 No original: “(...) awareness of the need for more critical, evaluative and reflective approaches”.
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Literacy Studies6 (doravante NLS). No final da década de 1990, o 
conceito de letramento computacional começa a ser questionado e 
o termo começa a entrar em desuso. Para Wiley (1996), isso se deve 
à forma de abordagem dos estudos de letramento computacional. 
Segundo ele, o principal problema com o letramento computacional 
foi a supressão entre “letramento” como conhecimento culturalmente 
valorizado e “letramento” vinculado às habilidades de leitura e escrita, 
a alfabetização. Sobre tal problemática, Belshaw explica que 

o conhecimento processual sobre como usar um computador 
foi confundido nas definições de ‘letramento computacional’ 
com a capacidade de usar um computador em atividades 
criativas e comunicativas. Ser capaz de usar um computador 
para acessar conhecimento e mídia é diferente de usar um 
computador para criar conhecimento e mídia. A suposição de 
que usar um computador para atingir fins específicos constituía 
um letramento começou a ser questionada no final dos anos 90 
(BELSHAW, 2011, p. 76).7

Devido às contrariedades apresentadas na definição do 
letramento computacional, o termo foi perdendo terreno e o letramento 
TIC ganhou mais destaque. Segundo van Joolingen (2004), letramento 
TIC é um conjunto de habilidade que indivíduos se apropriam para usar 
a tecnologia digital e as ferramentas da comunicação para acessar, 
administrar, integrar e avaliar a informação, além de construir novo 
saberes e se comunicar com os outros. Vale destacar que “esse termo 
não ganhou audiência no Brasil, apesar de seu conceito ser adequado 
a alguns usos que os cidadãos praticavam e ainda praticam com as 
tecnologias” (ARAÚJO; PINHEIRO, 2014, p. 296).

6 A denominação New Literacy Studies ou Novos Estudos do Letramento foi cunhada por 
Gee (1991) e está relacionado à ‘virada social’ (GEE, 2000), também conhecida como 
‘virada sociocultural’ (LANKSHEAR, 1999).

7 No original: “Procedural knowledge about how to use a computer was conflated in 
definitions of ‘computer literacy’ with the ability to use a computer in creative and 
communicative activities. Being able to use a computer to access knowledge and media 
is different from using a computer to create knowledge and media. The assumption that 
using a computer to achieve specified ends constituted a literacy began to be questioned 
towards the end of the 1990s.”
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É em substituição ao letramento computacional que, no 
percurso histórico, se inaugura um novo (outro!) termo, o letramento 
informacional. Embora esse termo tenha sido cunhado na década 
de 1970, sua evidência na literatura ganha força na década de 
1990, após várias transformações pelas quais esse termo passou, 
culminando com o advento do uso da internet em massa no acesso às 
informações. Assim, “acessar e utilizar essa informação corretamente 
constituiu, para os proponentes do conceito, um novo ‘letramento’”8 

(BELSHAW, 2011), que, pelo caráter abrangente de sua conceituação, 
foi considerado um ‘termo guarda-chuva’. Assim, Belshaw afirma que 
o letramento informacional se desenvolveu para incluir uma dimensão 
ética e uma dimensão econômica, ou seja, a informação que agora 
está ao alcance de todos precisa ser utilizada de forma ética e as 
novas demandas do mercado de trabalho exigem profissionais mais 
capacitados, respectivamente.

Boekhorst (2003 apud VIRKUS, 2003) explica que o letramento 
informacional poderia ser resumido em três conceitos. O primeiro inclui 
o conceito de TIC como meio de recuperar e disseminar a informação; 
o segundo inclui o conceito de recursos de informação como meio de 
encontrar e usar informações com ou sem o auxílio de intermediários; já 
o terceiro inclui ambos os conceitos de TIC e recursos de informação, 
além de apontar para a necessidade de avaliar a informação adquirida. 
O autor também enfatiza que esses diferentes meios de lidar com 
a informação são importantes para que as pessoas adquiram e 
disseminem o conhecimento necessário à sua própria condição de 
estar e se desenvolver na sociedade. 

O que nos fica claro na exposição dessa trajetória histórica foi 
que o letramento visual, o tecnológico, o computacional, o letramento 
TIC e o informacional surgiram como uma resposta às novas demandas 

8 No original: “Accessing and using this information correctly constituted, for proponents of 
the concept, a new ‘literacy’”.
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sociais em determinadas épocas. Essa quantidade de letramentos 
vistos até então constitui o que se compreende atualmente como os 
novos estudos dos letramentos (GEE, 1996), ou seja, como letramentos 
situados em práticas sociais, culturais e históricas mais amplas. Essa 
premissa, segundo Moita Lopes (2010, p. 397), nos impossibilita 
pensar em letramento no singular, uma vez que os letramentos variam 
em função de como os sujeitos entendem o que está ocorrendo nas 
práticas sociais tomando como base tanto sua identidade e suas 
histórias, como os contextos macro sócio-histórico-culturais em que 
estão situados. Por isso, nos parece que os letramentos aqui descritos 
não compuseram um conceito robusto que mobilizasse as novas 
formas de comunicação no ambiente digital e a ascensão da internet e 
das redes sociais, o que fez emergir, talvez, o termo letramento digital. 
Veremos, porém, que todos esses outros letramentos se encontram, de 
alguma forma, na definição e conceituação de letramento digital dadas 
por muitos autores, sobretudo no que se refere aos múltiplos modos 
de significação e construção/busca de conhecimento proporcionados 
pelas novas tecnologias digitais de informação e comunicação. 

LETRAMENTO DIGITAL: 
CONHECENDO O CONCEITO 

Segundo Bawden (2001), no início da década de 1990, o 
termo letramento digital era usado para referir-se à habilidade de ler 
e compreender informações em formato de multimídia ou hipertextos. 
Porém, a partir dos estudos de Paul Gilster por meio da publicação da 
obra Digital Literacy (1997), o termo letramento digital se popularizou 
e passou a ser objeto de estudo de muitos pesquisadores. Conforme 
explicamos na seção anterior, em meados de 1990, ocorreu a explosão 
do NLS como uma proposta para ressignificar os estudos sobre o 
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letramento, enquanto no início do século XXI os New Literacies, ou 
Novos Letramentos, ganham força com os estudos de Lankshear 
e Knobel (2006; 2008). As discussões que se intensificavam sobre 
o termo letramento(s) foram decisivas para os estudos sobre o 
letramento digital. 

Desde então, as tentativas de construir um conceito que 
pudesse corresponder às novas demandas sociais foram diversas. 
Pesquisadores tanto no âmbito internacional (STREET, 1984; GILSTER, 
1997; GEE, 1996, 2001; LANKSHEAR e KNOBEL, 2006, 2008; BAWDEN, 
2008, 2001; MARTIN, 2005, 2008; KRESS, 2010; GILLEN e BARTON, 
2010; BELSHAW, 2011; DUDENEY, HOCKLY, PEGRUM, 2016) como 
no âmbito nacional (KLEIMAN, 1995; TFOUNI, 1995; SOARES, 2002; 
MARCUSCHI, 2004; COSCARELLI e RIBEIRO, 2005; XAVIER, 2005; 
BUZATO, 2013, 2009; ARAÚJO e PINHEIRO, 2014, 2016) teceram 
importantes contribuições ao letramento, alguns, como veremos, mais 
especificamente ao letramento digital. 

No âmbito internacional, o termo letramento digital ganha força 
a partir da publicação da obra Digital Literacy na qual Gilster (1997, p. 
1) afirma que letramento digital “é a capacidade de entender e usar 
informações em vários formatos a partir de uma ampla gama de fontes 
quando é apresentado via computador”9. Para Martin (2005, p.135-136), 
o letramento digital é “a conscientização, a atitude e a capacidade de 
os indivíduos usarem apropriadamente as ferramentas digitais, a fim de 
possibilitar uma ação social construtiva”10. Já a partir dos estudos dos 
Novos Letramentos, Lankshear e Knobel (2006) apresentam uma ideia 
de pluralidade aos letramentos digitais e Bawden (2008, p.28) diz que 
“não é sensato sugerir que um modelo específico de letramento seja 

9 No original: “(   ) the ability to understand and use information in multiple formats from a wide 
range of sources when it is presented via computers”.

10 No original: “(…) the awareness, attitude and ability of individuals to appropriately use digital 
tools in order to enable constructive social action”.
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apropriado para todas as pessoas ou, na verdade, para uma pessoa 
durante toda sua vida”11. 

Ainda no âmbito internacional, Belshaw (2011) propõe uma matriz 
com oito elementos essenciais para o letramento digital conhecida 
como 8C’s. Para ele, antes de se definir letramento digital, temos que 
levar em consideração os elementos culturais, cognitivos, construtivos, 
comunicativos, confiantes, criativos, críticos e cívicos. Esses elementos 
fazem uma estreita relação com os parâmetros escolares brasileiros 
atualmente, se levarmos em consideração documentos oficiais como a 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a descrição que ela propõe 
das habilidades e das competências estabelecida para os alunos do 
ensino fundamental e médio.  

Sobre esta relação entre letramento digital e a escola, Kress 
(2010), Gillen e Barton (2010) afirmam que o letramento digital é uma 
prática social e vai além das habilidades de ler e escrever, logo o 
desenvolvimento dos letramentos digitais deve criar condições para 
que professores e alunos conheçam e desenvolvam habilidades para 
usar ferramentas e competências de forma contextualizada. Aqui é 
preciso observar o destaque que é dado pelos autores a palavras como 
habilidade e competências (não à toa a BNCC retomou tais termos), a 
fim de refletir qual o impacto que esses termos têm sobre a definição 
de ser, ou não, letrado digitalmente. 

Se tomarmos a definição de Dudney, Hockly e Pegrum (2016, 
p. 17) de letramentos digitais “como habilidades individuais e sociais 
necessárias para interpretar, administrar, compartilhar e criar sentido 
eficazmente no âmbito crescente dos canais de comunicação digital”, 
perceberemos uma relevância dada a habilidades individuais, ainda que 
os autores tenham marcado habilidades sociais no conceito. Tal relevo 
às habilidades individuais cria premissas como a que os docentes não 

11 No original: “(…)it is not sensible to suggest that one specific model of digital literacy will be 
appropriate for all people or, indeed, for one person over all their lifetime”.
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têm letramento digital enquanto os alunos têm, e isso gera uma onda 
de exigências na formação docente justamente porque eles mesmos 
não se veem com tais habilidades individuais, porque não entendem 
que o cerne da definição de letramento digital. Em outras palavras, 
se entendêssemos letramento digital como uma prática social de 
leitura e escrita12 que utiliza as tecnologias digitais para proporcionar 
interação nos meios de comunicação digital, veríamos facilmente que 
muitos docentes (senão todos) têm letramento digital. Para isso, basta 
compreender que essa prática pode ser desde uma pesquisa em um 
buscador on-line qualquer, passando pela construção de um meme e 
sua publicação numa rede social, até a programação de um game para 
a indústria do entretenimento. Dessa forma o letramento digital seria 
definido de forma a contemplar as necessidades sociais emergentes, 
inclusive as necessidades no contexto educacional.

Seguindo o percurso da conceituação de letramento digital, 
passemos agora para as pesquisas no âmbito nacional. As produções 
no campo do letramento de Kleiman (1995), Tfouni (1995) e Soares 
(2002) ganharam muita relevância no Brasil. Esses estudos tinham 
como foco uma abordagem sociocultural do letramento. No que se 
refere especificamente a letramento digital, foi Soares (2002) quem 
trouxe essa questão para o debate nacional. Em uma das primeiras 
obras sobre o letramento digital, Soares (2002) afirma que 

O 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 (SOARES, 2002, p. 151).

Nesse conceito, a leitura e a escrita ganham um lugar de 
destaque e quem possui habilidades de ler e escrever no ambiente 

12 Estamos compreendendo neste texto leitura e escrita no seu sentido amplo, como 
processos que estão intimamente ligados a interação com as mais diversas semioses 
verbais, imagéticas, sonoras, visuais, hipertextuais, etc. 
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digital seria letrado digitalmente. Outros autores também seguem essa 
mesma linha de definição do letramento digital centrado nas práticas 
sociais de leitura e escrita (MARCUSHI, 2004; RIBEIRO, 2005). O 
entendimento que esses autores têm sobre o letramento digital pode 
ter sido motivado pelas restrições de uso do texto escrito na web 1.0. 
Nesse período, havia pouca interatividade entre os internautas, os 
conteúdos dos sites eram estáticos e havia poucos recursos para dar 
dinamicidade aos textos. Com a expansão da web 2.0, a interatividade 
entre usuários e a cooperação no ambiente digital impulsionam um 
entendimento mais amplo sobre letramento digital.

Segundo Araújo e Pinheiro (2014), pesquisas sobre o letramento 
digital têm avançado desde o início do século XXI. Os autores chegaram 
a essa conclusão a partir dos estudos de Vieira (2004) que, no período 
de 2000 a 2001, constatou uma expansão nos estudos dessa área com 
tendência à utilização de metodologias qualitativas devido à novidade 
do tema na época; Lima e Lima-Neto (2009) constataram que, entre os 
anos de 2000 a 2007, o assunto em voga foi gêneros digitais; e Santos 
(2013) que investigou produções acadêmicas sobre TICs e formação 
de professores de inglês, no período de 2000 a 2009, percebendo que 
“dentre os doze assuntos abordados nas pesquisas, três se referiam a 
letramento digital” (ARAÚJO e PINHEIRO, 2014, p. 304). 

Nesse cenário de estudos e pesquisas, as produções acadêmicas 
no campo do letramento digital relacionado com a esfera escolar são 
crescentes. Coscarelli e Ribeiro (2005) defendem o uso do computador 
pelos professores e alunos como meio de combater a exclusão e 
assegurar o letramento digital. Esse uso adequado refere-se a “saber 
digitar, bem como lidar com mecanismos de busca, de exploração 
das novas informações e com novas formas de interação como o 
e-mail, blogs, sites, entre outros” (COSCARELLI, RIBEIRO, 2005, p.40). 
Sobre esta discussão, Xavier (2005, p.8) explica que “a aquisição do 
letramento digital se apresenta como uma necessidade educacional e 
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de sobrevivência”. Neste mesmo tom de imprescindibilidade, Dudney, 
Hockly e Pegrum (2016, p. 120) são categóricos ao dizerem que os 
alunos precisam adquirir tais habilidades do letramento digital para 
“sua plena participação no mundo além da sala de aula”, o que nos faz 
refletir sobre a que mundo eles se referem e sobre quais alunos, porque 
se levarmos o altíssimo índice de analfabetismo funcional brasileiro 
e a nossa posição elevada no ranking de acesso as redes sociais13, 
veremos que ter letramento digital talvez não garanta a participação 
plena no mundo. 

Dando mais luz a esta questão, Pinheiro e Araújo (2016) discutem 
que não apenas o letramento digital, mas a diversidade deles precisa 
ser trabalhada de forma mais contextualizada.

Somente um ensino pautado no desenvolvimento dos diversos 
letramentos e não somente no letramento tradicional, o que é 
comum na educação brasileira, pode permitir que a educação 
saia dos muros das instituições e perceba o processo ensino-
aprendizagem como algo para a vida, o que é uma demanda do 
mundo globalizado (2016, p. 462).

Nesse contexto, novos estudos apresentam outras definições ou 
redefinições para o termo letramento digital. A partir de uma perspectiva 
crítica a respeito das conceituações sobre letramento digital, Buzato 
(2009) define os letramentos digitais como “redes complexas e 
heterogêneas que conectam letramentos (práticas sociais), textos, 
sujeitos, meios e habilidades que se agenciam, entrelaçam, contestam 
e modificam mútua e continuamente, por meio, virtude ou influência 
das TIC” (2009, p.22). Em outro texto, Buzato (2013, p. 31) reflete sobre 
a relação entre contexto e letramento, a fim de problematizar a ênfase 
dada pelos estudos socioculturais ao “poder local” e alertar para uma 
certa negligência dos estudos sobre letramento no que diz respeito ao 

13 O Brasil ocupa atualmente o terceiro lugar no ranking de internautas que utilizam a rede, 
com mais de 130 milhões de usuários, ou seja, a cada 10 brasileiros conectados, 8 usam o 
Facebook (dados de 2018 da Cuponation, plataforma pertencente à Global Savings Group). 
Disponível em https://global-savings-group.com/. Acesso 27.07.19.
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fato de que “os componentes materiais/tecnológicos dos letramentos 
são sempre transportados de outros contextos e incorporados, de uma 
maneira ou de outra, nas práticas locais”. 

É certo que os letramentos digitais desempenham um papel 
central nessas reflexões mais recentes, justamente porque eles 
permitem estruturar, representar e coordenar o tempo-espaço 
“dentro” e “através” de diversas atividades, de formas que 
perturbam profundamente a ilusão de unicidade e linearidade 
espaciotemporais na qual estão fundadas muitas de nossas 
práticas de letramento institucionalizadas, especialmente, as 
escolares (BUZATO, 2013, p. 32).

Esta ilusão de unicidade espaço-temporal na qual são fundadas 
as práticas de letramento é uma temática muito cara para a Linguística 
Aplicada e concordamos com Buzato que os letramentos digitais 
podem vir a desempenhar um papel central para extrapolarmos as 
fronteiras de unicidade e da linearidade, sobretudo da neutralidade na 
linguagem. Neste ponto da discussão, as interfaces entre os estudos 
do letramento digital e a Linguística Aplicada se tornam mais claras. 

Desde os anos de 1940, o campo da LA tem atravessado 
diferentes teorizações que se iniciam com o interesse relacionado ao 
ensino de línguas durante a Segunda Guerra Mundial. O início dessa 
área é marcado pelos avanços da Linguística, levando os estudiosos a 
conceberem a concepção de LA como a aplicação da Linguística. Após 
os estudos de Widdowson, em 1970, acontece a ‘primeira virada’, ou 
seja, a LA passa a se constituir como uma área autônoma relacionada 
ao ensino-aprendizagem de línguas em contextos escolares e, por 
isso, se distancia da aplicação de Linguística. A ‘segunda virada’, muito 
perceptível no Brasil a partir dos anos 90, ocorre quando a LA passa a 
investigar outros contextos institucionais (MOITA LOPES, 2009).

Assim, a reformulação desse campo exigiu uma abordagem de 
natureza interdisciplinar, pois “as mudanças tecnológicas, culturais, 
econômicas e históricas [...] começam chegar à LA” (MOITA LOPES, 
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2009, p.18). Nesse contexto, o letramento digital e suas implicações 
encontram espaço de destaque na LA, pois estão no cerne das mudanças 
do mundo contemporâneo. A abrangência dessas mudanças nos leva 
à ideia de Rampton (2006) ao referir-se à LA como “um espaço aberto 
com múltiplos centros”14 e, portanto, aberto ao letramento digital como 
uma possibilidade de investigar as práticas sociais demandadas desse 
letramento sob o escrutínio da LA, a qual “deseja, sobremodo, falar ao 
mundo em que vivemos” (MOITA LOPES, 2009, p. 19). 

Defendemos, assim, que a articulação entre o letramento 
digital e os estudos da linguagem pode proporcionar aos estudos 
de LA um caráter indisciplinar (MOITA LOPES, 2009), transgressivo 
(PENNYCOOK, 2006) e de desaprendizagem (FABRÍCIO, 2006) o 
qual permite que os estudos em LA vão em direção a tão sonhada 
transdisciplinaridade. Por isso o letramento digital pode ser um 
componente essencial para que tenhamos acesso a outros campos 
de conhecimento, a outras formas de metodologia, a outras linguagens 
e isso mudará muito a nossa forma de percepção sobre as práticas 
vigentes. Em outras palavras, o letramento digital pode proporcionar 
um modo de inteligibilidade sobre os problemas sociais tendo em vista 
a “hiperssemiotização que experimentamos” (MOITA LOPES, 2009) em 
nosso contato com as redes e com os meios digitais de comunicação. 
Porém esta interface entre letramento digital e LA precisa ser mais bem 
explorada. Uma rápida pesquisa no Portal de Periódicos da CAPES/
MEC15 em julho do ano 2019 nos mostra que foram publicados entre 
os anos de 2010 a 2019 apenas 11 artigos sobre o letramento digital 
no campo da Linguística Aplicada. A imagem do site a seguir mostra 
alguns detalhes desses achados.

14 No original: “an open space with multiple centers”.

15 A pesquisa foi realizada pelo site https://www.periodicos.capes.gov.br/index.
php?option=com_phome&Itemid=68
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Figura 1: Resultado da busca pelo termo 
‘letramento digital’ no Portal da CAPES

Fonte: Portal de Periódicos CAPES/MEC.

Os resultados da pesquisa realizada no Portal de Periódicos da 
CAPES/MEC estão descritos, de forma sucinta, em um quadro. Esses 
resultados foram obtidos a partir da leitura dos resumos de cada 
artigo e estão organizados em ano, assunto e autor(es) em ordem 
decrescente de publicação. 

Quadro 1: Resultados da pesquisa sobre letramento 
digital na Linguística Aplicada

Ano de 
publicação Assunto Autor(es) da obra

2016 Principais concepções do 
letramento digital.

BORGES, Flavia 
Girardo Botelho

2015 Identidade de gênero no 
ambiente virtual. BIONDO, Fabiana Poças

2014
Uso das tecnologias digitais 
para o ensino e aprendizado 

da Língua Inglesa.

BAPTISTA, Janara 
Barbosa

2014

Letramento, incluindo práticas 
de letramento digital e textos 
multimodais, nas instituições 
do mundo contemporâneo.

KLEIMAN, Angela Bustos
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2013
Novas Tecnologias da Informação 

e Comunicação em salas de 
aula de Língua Portuguesa.

MAFRA, Núbio Delanne 
Ferraz; COSCARELLI, 

Carla Viana

2013 Letramento na era digital 
e questões de plágio.

RINCK, Fanny; 
MANSOUR, Léda

2012 Interação virtual entre professores 
na universidade pública.

SILVA, Wagner 
Rodrigues

2012 Processo de autoria nas produções 
textuais em ambientes virtuais.

ZART, Lidia 
Helena Muller; 
FRAGA, Dinorá 

Moraes de

2012 Práticas discursivas de professores a 
partir dos Multiletramentos Digitais.

SAITO, Fabiano Santos; 
RIBEIRO, Patrícia 
Nora de Souza

2011
Desenvolvimento teórico-

metodológico no campo dos 
estudos do letramento digital.

BUZATO, Marcelo 
El Khouri 

2011
Formação de professores à 

distância como foco na leitura 
e escrita via internet.

FREIRE, Fernanda; 
CAVALCANTI, Marilda; 

KLEIMAN, Angela; 
POSSENTI, Sírio

Fonte: Quadro construído a partir de pesquisa no 
Portal de Periódicos da CAPES/MEC.

Por esta pesquisa, vemos que, nos últimos anos, não houve 
muitas pesquisas sobre o letramento digital no campo da Linguística 
Aplicada. Acreditamos que a interface entre LA e letramento digital traga 
potenciais contribuições para o campo dos estudos da linguagem, 
tendo em vista não só as múltiplas possibilidades epistemológicas de 
uso das novas tecnologias digitais, mas também “a compreensão dos 
novos letramentos como lugar de ativismo político ou de transgredir 
significados cristalizados, aumentando infinitamente os modos e 
lugares de ação sociopolítica na vida social” (MOITA LOPES, 2010).

Por outro lado, é fundamental que compreendamos que as 
transformações de ordem tecnológica, social, política e cultural 
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precisam ser problematizadas. Nesse sentido, a LA entra em cena 
para “buscar formas alternativas de criação de inteligibilidades sobre 
a vida contemporânea” (AMORIM, 2017, p.3). Dessa forma, é preciso 
problematizar a massificação das Novas Tecnologias da Informação e 
Comunicação e a expansão da comunicação de massa, decorrentes de 
processos de globalização, para não corrermos “o risco de ser guiados 
por uma perspectiva que se enquadra exclusivamente na dinâmica de 
reestruturação do capitalismo, que se consolida no modelo vigente 
neoliberal” (PINHEIRO, 2016, p. 528). 

A partir desse contexto, concordamos com Moita Lopes quando 
ele diz que “novos tempos exigem novas formas de teorizar” (MOITA 
LOPES, 2006, p.3). Essas teorizações precisam olhar o letramento 
digital de forma crítica para a (re)construção de teorias sobre o 
letramento digital que tenham um enfoque mais ideológico16 e menos 
autônomo. Dessa forma, os sujeitos precisam interagir em diferentes 
contextos sociais a partir de práticas de leitura e escrita, sobretudo 
na tela, além de realizar uma compreensão crítica desses processos. 
A leitura e a escrita de que tratamos não é a mesma que trata o 
letramento dito tradicional, mas sim uma ‘leitura de mundo’ em que 
novas práticas se desenham (construção de memes, propagação de 
fake news, expansão do ciberbullyng, produção de remixes) e escrita 
de possibilidades de mudanças (produção e compartilhamento de 
materiais educativos) que aconteçam de forma colaborativa entre os 
sujeitos letrados digitalmente.

16 Street (1995) considera o letramento sob dois enfoques: o autônomo e o ideológico, sendo 
que o primeiro refere-se, basicamente, às habilidades individuais do sujeito, e o último às 
práticas sociais que envolvem leitura e escrita em geral.
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LETRAMENTO DIGITAL: 
AMPLIANDO A DISCUSSÃO 

Para Gomes e Pinheiro (2015, p. 111), estamos vivenciando 
“uma (nova) era, em que, para ser “letrado” (digital), não basta apenas 
reconhecer e consumir conteúdos que circulam na internet, mas 
também buscar compreender e avaliar os diferentes mecanismos que 
regem a produção, reprodução e difusão desses conteúdos”. Estes 
mecanismos podem agregar novas maneiras de aprender, da mesma 
forma que o letramento digital pode demandar uma nova concepção 
de leitura e escrita que inclua a articulação hiperssemiótica entre 
diferentes textos e sujeitos. 

Os estudos sobre letramentos digitais são importantes não 
somente por causa das mudanças ocorridas que demandam novas 
práticas sociais, mas também por causa do impulso que dão a 
ações político-científicas sobre/para a linguagem. Muitas pesquisas 
no âmbito internacional evidenciam a importância dos estudos de 
letramento digital no cenário educativo. Porém, ao contrário de países 
como os Estados Unidos, em que há um interesse em averiguar o 
nível do letramento digital que atinge um aluno de educação básica, no 
Brasil, não percebemos ainda esse interesse. Isso pode ser explicado 
tendo em vista que discussões dessa natureza circulam quase que 
exclusivamente na academia, quando, de fato, esses estudos deveriam 
ser apresentados àqueles que promovem a educação básica e à 
efetiva formação dos jovens.

Muitos artigos e discussões acadêmicas (e sociais) sobre a 
inserção das novas tecnologias nas práticas de sala de aula denotam 
a ideia de que o professor desconhece o uso das novas tecnologias, 
ou que apresentam insegurança ao utilizá-las, e isso não é verdade. 
Claro que os professores “precisam encarar o desafio de se preparar 
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para essa nova realidade, aprendendo a lidar com os recursos básicos 
e planejando formas de usá-los em suas salas de aula” (COSCARELLI, 
2005 p, 31), mas eles precisam ser estimulados a ter práticas de 
letramento digital em seu contexto de trabalho. Isso requer investimento 
em formação, em ferramentas, em recursos digitais, em aplicativos 
para que os docentes tragam para a sala de aula outros paradigmas 
de aprendizagem, de pesquisa e de construção do conhecimento.   

Seria interessante que as escolas abrissem espaço para o 
web currículo, ou seja, para um currículo que se desenvolve por 
meio das tecnologias digitais especialmente mediado pela internet, 
informatizando o ensino, colocando o material didático na rede, em 
função de um projeto pedagógico que não usasse a tecnologia como 
uma atividade extra ou eventual, mas sim de uma forma integrada a 
atividades em sala. Essa demanda já chegou à educação básica com 
a implementação da Base Nacional Comum Curricular que defende 
amplamente metodologias com o uso das TICs. De fato, essas novas 
práticas ocorridas nos últimos tempos demandam que políticas 
educacionais, universidades e escolas revejam suas prioridades em 
relação à inserção de novas tecnologias no currículo educacional, o que 
implicaria a incorporação das principais características do meio digital 
no desenvolvimento do letramento e a apropriação das tecnologias em 
prol da interação, do trabalho colaborativo e do protagonismo entre 
todas as pessoas para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem 
por meio das mídias digitais.
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Resumo:
O livro didático apresenta uma multiplicidade de olhares que podem ser 
lançados sobre esse objeto de estudo, não podendo ser descontextualizado 
de toda a tradição cultural e escolar na qual ele está inserido, uma vez que 
ele sofre a influência de diversos eventos anteriores. Cientes desta realidade, 
o artigo tem como principal objetivo investigar as capacidades de linguagem 
acionadas em atividades de leitura produzidas entre os anos de 1973 a 
1998. Para empreender as nossas análises, nos filiamos ao quadro teórico 
do Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 2009). O nosso corpus é 
constituído por atividades de cinco livros didáticos, um por cada década, que 
tiveram grande circulação na época. Os resultados sugerem que a maioria 
das atividades se ancoram nas concepções mecanicista e psicolinguística de 
leitura que se limitam à superfície do texto, não ampliando, efetivamente, as 
capacidades de linguagem dos alunos.

Palavras-chave: 
Livro didático; atividades de leitura; ensino fundamental anos finais.



54

S U M Á R I O

INTRODUÇÃO 

A presença constante de materiais didáticos em sala de aula 
é algo bastante presente na cultura escolar brasileira, demonstrando 
que os livros didáticos integram a tradição e a historicidade da cultura 
escola. Nessa perspectiva, para se lançar um olhar científico sobre o 
livro didático de português (LDP), seja em que esfera for, é necessário 
estabelecer uma relação com o sistema educacional brasileiro, pois 
a trajetória histórica de um está interligada a do outro. Podemos até 
mesmo afirmar que, há alguns anos, escola e ensino não existem sem 
a “figura” do livro didático e vice-versa.

O processo de criação dos livros didáticos está ligado a 
diversos eventos anteriores, sofrendo a influência das prescrições 
provenientes de instâncias estatais, que estabelecem as diretrizes 
a serem seguidas para a elaboração e avaliação, das vozes dos 
autores e da editora, bem como das mudanças provenientes dos 
estudos linguísticos. Esse entorno precedente à elaboração dos 
livros didáticos é denominado por Chevallard (1991) de noosfera 
que, por sua vez, através desses diversos agentes mencionados 
anteriormente, influencia de forma direta e indireta os objetos a 
ensinar e, por conseguinte, o objeto ensinado e aprendido. Convém 
ressaltar, também, o papel exercido por outras instâncias no processo 
de autoria e seleção dos objetos de ensino que compõem o LDP, que, 
no caso, são produções acadêmicas advindas das universidades, os 
programas curriculares e os programas de avaliação.

Podemos afirmar que a produção do LDP é o reflexo de várias 
vozes e que está sob a influência das esferas científicas e das políticas 
públicas, afinal, editores e autores procuram alinhar os objetos 
e modelos de ensino selecionados às crenças e às concepções 
prescritas por essas instâncias.
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Temos o objetivo geral investigar as capacidades de 
linguagem que são acionadas em atividades de leitura em manuais 
de professores de língua portuguesa publicados entre os anos de 
1973 a 1998, relacionando-as às concepções de leitura que estão na 
base dessas atividades.

PARA CONHECER 1: AS DIMENSÕES 
DO TRABALHO PRESCRITO E DO 
TRABALHO REAL NO AGIR DOCENTE

O trabalho docente é uma atividade complexa, situada e 
instrumentada, sendo composto por várias dimensões que ultrapassam 
os limites das interações em sala de aula. Assim, para situar melhor 
a nossa proposta de análise, que está vinculada à ergonomia do 
trabalho, consideramos importante explicitar as noções de trabalho 
prescrito e trabalho real.

Essas duas noções derivam do quadro teórico proveniente da 
Ergonomia da Atividade, a qual, em discordância com a concepção 
taylorista de trabalho, buscava compreender o conjunto de 
conhecimentos sobre o ser humano no trabalho, envolvendo aspectos 
fisiológicos, cognitivos, afetivos e sociais na análise da atividade. 
A Ergonomia busca compreender os enlaces epistemológicos 
sobre os efeitos da ação ergonômica sobre o trabalho, não se 
reduzindo, conforme a concepção taylorista, apenas a aplicação 
de conhecimentos científicos para minimizar os danos de algumas 
atividades nos seres humanos.

Derivadas das noções de trabalho prescrito e trabalho real, 
surgem noções básicas que distinguem o trabalho teórico, constituído 
através do ponto de vista dos sujeitos envolvidos na produção; trabalho 
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prescrito ou previsto, que dita as normas e os objetivos da produção e 
o trabalho real, constituído pela atividade do sujeito, o modo de operar 
esta atividade em um lugar específico numa dada temporalidade, 
envolvendo modos operatórios e condições objetivas de trabalho 
(FERREIRA, 2000).

As pesquisas na área da educação foram diretamente 
influenciadas por essas noções provenientes da Ergonomia da 
Atividade. Dentre elas está a perspectiva que vincula o trabalho docente 
em uma perspectiva mais ampliada, associando noções do campo 
das Ciências do Trabalho aos estudos de análise de textos. Tomando 
especificamente a questão do trabalho prescrito do professor, que 
constitui a natureza da nossa proposta de investigação, é importante 
examinar as implicações referentes às prescrições a partir dos textos 
do entorno-precedente ao agir. Nessa perspectiva, os textos que são 
produzidos nesse contexto anterior ao trabalho, materializam tanto 
figuras de interpretação do agir, como também trazem à tona um 
contexto precedente que favorece determinados comportamentos, 
certas visões de mundo, bem como expectativas de ação.

Ainda na esteira da Ergonomia da Atividade, Clot e Faïta (2000) 
estabelecem que, em se tratando de trabalho prescrito, há diversas 
formas de organização coletiva que se configuram como prescrições 
coletivas de um determinado ofício e estão vinculadas às obrigações 
que certo coletivo de trabalhadores partilha em um determinado 
momento. Baseados no conceito bakhtiniano de gêneros do discurso, 
no que se refere a tipos relativamente estáveis de enunciados, os 
autores denominam esses níveis de prescrição coletiva de gênero de 
atividade ou gênero profissional. Os gêneros da atividade, assim como 
os gêneros do discurso, são tipos relativamente estáveis de atividades 
socialmente organizadas que sofrem constantes mudanças devido às 
influências das escolhas pessoais do indivíduo, denominadas pelos 
autores de estilo profissional. 
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O conceito de estilo profissional consiste na adaptação do 
indivíduo ao gênero da atividade diante de uma determinada situação 
de trabalho, sobretudo nas que emergem diante das situações 
imprevistas, ou seja, quando o trabalhador precisa arquitetar uma 
solução diante de um problema, emergindo das tensões estabelecidas 
entre as memórias coletivas e individuais. Os gêneros de atividade, 
assim como os gêneros de discurso, são inacabados pois os estilos 
individuais transformam os gêneros no momento do agir em função 
das circunstâncias, atuando como uma metamorfose de gêneros no 
curso do agir.

As prescrições materializadas nos livros didáticos de português 
são provenientes dos mais diversos níveis das esferas institucionais. 
Ele funciona, portanto, como um instrumento mediador que se encontra 
na intercessão entre o que a esfera estatal concebe adequado para 
o ensino de línguas e o trabalho que deve ser realizado em sala de 
aula. O livro didático, mais especificamente o manual do professor, 
se inscreve como um instrumento material e simbólico, funcionando 
como um guia de ação do trabalho do professor, ao mesmo tempo em 
que carrega concepções de língua e linguagem provenientes de um 
determinado contexto histórico precedente que favorece determinadas 
condutas por parte do profissional ao trabalhar com a leitura.

Apesar de não analisarmos a configuração dos esquemas 
de utilização nos sujeitos, ao se apropriarem do livro didático em 
situações reais de trabalho, o consideramos como um instrumento 
de cunho material e simbólico, tendo em vista que ele é pensado, 
desde a sua concepção e produção, para funcionar como um guia 
de orientação do trabalho docente. Podemos dizer que ele já estando 
incorporado à memória coletiva deste ofício, à medida que ele é um 
instrumento tão massificado, fazendo com que a sua carga conceitual 
acabe influenciando também nas tarefas realizadas pelo professor 
em sala de aula.
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PARA CONHECER 2: AS CAPACIDADES 
DE LINGUAGEM ACIONADAS NOS 
LIVROS DIDÁTICOS DE PORTUGUÊS

Acreditamos que o ensino de línguas deve pautar-se no 
desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos, 
cujo objetivo seria a apropriação de modelos textuais tipicamente 
estruturados, que circundam as práticas de linguagem da nossa 
sociedade, denominados de gêneros textuais (SCHNEUWLY; DOLZ, 
2004). Nesse contexto, os objetivos de ensino, bem como a concepção e a 
produção dos materiais didáticos, devem pautar-se no desenvolvimento 
das capacidades linguageiras para a leitura e a produção dos diversos 
gêneros que circulam na nossa sociedade, enfatizando o seu contexto 
de produção e circulação e o valor que cada unidade linguística carrega 
diante do seu quadro efetivo de uso social.

Os gêneros de texto, para a perspectiva teórico-metodológica 
do Interacionismo Sócio-Discursivo (ISD), atuam como instrumentos 
semióticos que possibilitam a mediação dos sujeitos nas diversas 
situações em que os indivíduos intervêm no mundo por meio da 
linguagem. Para que o agente-produtor intervenha no mundo, por meio 
da sua ação linguageira, é necessário que ele mobilize capacidades 
de linguagem nos dois níveis dos esquemas de utilização do gênero. O 
primeiro esquema de utilização diz respeito ao contexto de produção, 
que articula o gênero à sua base de ação discursiva, já o segundo é 
relativo à arquitetura interna do texto, que, por sua vez, mobiliza as 
operações linguístico-discursivas necessárias para a produção de 
determinado gênero (DOLZ e SCHNEWLY, 2004). 

As capacidades de linguagem foram exploradas, primeiramente, 
no trabalho de Dolz, Pasquier e Bronckart (1993) cuja orientação aponta 
para as operações psicológicas necessárias para a produção dos 
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textos nas mais diversas situações de interação. Elas se subdividem 
em: capacidade de ação, que diz respeito ao reconhecimento do 
contexto de produção do gênero; capacidade discursiva, que está 
associada à apropriação de modelos discursivos e a capacidade 
linguístico-discursiva, que está associada ao reconhecimento e 
à utilização das unidades linguísticas para a construção de um 
significado global do texto.

O desenvolvimento das capacidades de linguagem consiste em 
um mecanismo de reprodução, já que os diversos modelos de práticas 
de linguagem se encontram disponíveis no meio social, no sentido de 
que os membros da sociedade que dominam tais mecanismos têm a 
possibilidade de adotar estratégias para que os aprendizes possam 
se apropriar deles. A descrição da ontogênese das capacidades 
de linguagem acionadas pelos aprendizes, bem como os estudos 
dos processos subjacentes das suas implicações, pode contribuir 
para o entendimento das transformações que ocorrem ao longo da 
apropriação de determinado gênero, contribuindo para fixar o contorno 
das intervenções que devem ser realizadas para que os alunos possam 
ampliar tais capacidades.

Dolz e Schnewly (2004) propõem uma adaptação desse 
modelo para o ensino de línguas, ao sistematizarem as operações de 
linguagem necessárias para a produção dos diferentes gêneros por 
meio do desenvolvimento de sequências didáticas. As capacidades 
de linguagem podem ser subdivididas em três níveis que estão 
relacionadas às categorias de análise do ISD:
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Tabela 1:  Mecanismos linguísticos acionados 
pelas Capacidades de linguagem 

Capacidade de ação Capacidade discursiva Capacidade linguístico-
discursiva

Essa capacidade 
articula o gênero à sua 

base de orientação 
discursiva, ou seja, 

ao seu contexto 
de produção. Esse 

nível possibilita 
que o agente-

produtor construa 
representações do 

contexto da ação de 
linguagem, adaptando 

sua produção aos 
parâmetros do 

ambiente físico, social 
e subjetivo (o autor 
do livro didático).

Essa capacidade 
permite que o 

agente-produtor 
realize escolhas no 

nível discursivo.
No modelo de análise 

do ISD, são os 
elementos relacionados 

à infraestrutura geral 
de um texto (plano 

geral, tipos de discurso 
e sequências).

Essa capacidade 
permite que o agente-
produtor mobilize as 

operações linguístico-
discursivas necessárias 

para a produção 
textual. No modelo de 
análise do ISD, elas 
são representadas 
pelos: mecanismos 

de textualização 
(mecanismos de 

conexão, coesão nominal 
e verbal); mecanismos 

enunciativos 
(gerenciamento 
das vozes e das 

modalizações) e as 
escolhas lexicais.

Fonte: Elaborado pela autora.

Mesmo estando classificadas em níveis distintos, as capacidades 
de linguagem não operam isoladamente, já que uma capacidade 
não pode operar de forma independente na mente dos indivíduos. A 
articulação entre três níveis das capacidades de linguagem mobiliza os 
esquemas de utilização do gênero, resultando em uma bem-sucedida 
ação de linguagem e no sucesso na leitura e na produção de um texto 
de forma bem-sucedida.

Sabemos que os comandos das atividades de leitura não 
mobilizarão, explicitamente, as categorias exatas do modelo 
de análise de textos do ISD. Diante disso, realizaremos uma 
interpretação das questões, verificando o que se enquadra melhor 
em cada nível de análise. 
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AS CONCEPÇÕES DE LEITURA

Para que se possa realizar a leitura, o sujeito mobiliza uma série 
de procedimentos, capacidades e estratégias relacionadas à memória, 
ao pensamento, à inteligência e à percepção que desencadeiam 
diversas operações que acabam construindo a significação da 
linguagem escrita. Para que se possa ter acesso ao amplo conjunto 
de capacidades requeridas no ato de ler, é necessária uma abordagem 
multidisciplinar. Nessa perspectiva, pode-se afirmar que o estudo da 
leitura é constituído por um verdadeiro mosaico de teorias.

Realizamos um recorte temático para empreendermos a 
nossa interpretação acerca das concepções de leitura, baseando, 
majoritariamente, nos pressupostos teóricos advindos da Linguística e 
da Psicologia, os quais são referência para compreender os modelos: 
mecanicista, o qual está ancorado no paradigma behaviorista; o 
psicolinguístico, cuja orientação teórica tem como referência o paradigma 
cognitivista; o interacionista e o sociopsicolinguístico, os quais se ancoram 
no paradigma sociocultural. Abordaremos as principais características 
dessas concepções de leitura nas próximas linhas.

A primeira concepção de leitura que iremos abordar é a 
proveniente do modelo mecanicista que, segundo Chartier (2001), é o 
mais antigo, tendo sido criado na antiguidade clássica pelos gregos e 
romanos. O modelo mecanicista baseia-se na perspectiva ascendente 
(bottom up), partindo das unidades menores para as unidades maiores 
da língua. Para que se possa adquirir os preceitos da linguagem escrita, 
de acordo com esse modelo, o aprendiz deve, primeiramente, decorar 
o alfabeto para, posteriormente, aprender a soletrar e, por último, 
decodificar palavras isoladas, para, finalmente, conseguir ler os textos.

Conforme Kleiman (1993), a realização da leitura, de acordo 
com os pressupostos dessa concepção, ocorre a partir de um fluxo 
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unidirecional de informações em que o estímulo parte do texto para 
o leitor. Nessa perspectiva, a decodificação do texto, por parte do 
leitor, ocorre através de uma sequência pré-estabelecida de eventos 
perceptuais que desencadeiam a percepção de elementos grafofônicos 
e a unificação destes elementos que formam as frases. 

A prática de ensino ancorada nesta concepção de leitura baseia-
se em exercícios formais que consistem na segmentação das palavras 
em frases artificiais, na localização e identificação de elementos 
linguísticos no texto, desconsiderando o significado, o contexto sócio-
histórico, bem como as interações comunicacionais. Os exercícios 
de leitura e compreensão de texto se configuram pela repetição 
exaustiva de um modelo, trabalhando com textos fragmentados, 
descontextualizados e frases artificiais, com o objetivo apenas de 
ensinar as regras gramaticais, sem a necessidade de compreender 
e questionar as ideias expostas no texto. Tal concepção assume um 
caráter bastante limitado sobre a complexidade e as potencialidades 
da leitura, pois não demonstra inter-relação existente entre leitor e texto 
no momento da leitura, além de não explicar fenômenos como o uso 
de inferências e a formulação de hipóteses para que o leitor possa 
construir os sentidos.

O modelo psicolinguístico de leitura representa uma substituição 
do paradigma empirista, advindo da orientação behaviorista, pelo 
racionalista, emergindo a partir ascensão da psicologia cognitiva. 
Em virtude dessas mudanças de paradigma teórico, a aprendizagem 
passa a ser concebida a partir da influência mútua do ambiente e 
das estruturas cognitivas pré-existentes no indivíduo, não sendo 
mais entendida como a formação de um hábito por parte do sujeito. 
Na Linguística, a gramática gerativo-transformacional de Chomsky 
passa a adquirir maior aceitação como sucessora do estruturalismo 
de Bloomfield, modificando a maneira como se concebe natureza da 
leitura e sua aquisição (BRAGGIO, 1992).
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Diferentemente do modelo mecanicista, esse modelo de leitura 
adota a perspectiva descendente (top down), cujo fluxo da interpretação 
parte de unidades maiores para unidades menores da língua em que 
a construção do significado ocorre com base em um processo de 
identificação de palavras ou frases a partir das hipóteses formuladas 
pelo leitor e das indicações fornecidas pela forma das palavras ou por 
antecipações baseadas em predições léxico-semânticas e sintáticas.

Mesmo representando um grande avanço em relação à 
concepção mecanicista, ao considerar a participação do leitor na 
construção do significado, este encontra-se apenas na mente do 
sujeito. Essa perspectiva desconsidera, ainda, a interação entre autor 
e leitor que ocorre através do texto. A leitura é concebida de maneira 
individual e particularizada, por depender dos conhecimentos 
prévios do leitor, pois quanto mais informações não visuais um leitor 
necessitar para a construção do significado, maior será o seu grau 
de compreensão. 

Surgem contribuições importantes advindas dos estudos da 
linguagem, a partir de meados dos anos 1960, principalmente das 
áreas que pesquisam os aspectos sociais da linguagem como a 
sociolinguística, a pragmática e a linguística de texto, despontando 
reações aos aspectos considerados críticos nas concepções 
estruturalistas e gerativo-transformacionais. Na visão de Braggio 
(1992), essas novas formas de analisar o dado linguístico, cujas 
formulações consideram a heterogeneidade das línguas em uso, 
ao introduzir a interação como um dos componentes essenciais da 
leitura, construíram as bases para os modos de ler dos modelos 
interacionista I e II.

Percebida por este viés, a leitura é encarada como um ato 
construtivo em que o leitor, seguindo as ideias contidas no texto, 
acrescenta suas experiências e dessa interação é que se constrói o 
sentido. A partir desse duplo movimento, o texto se modifica e novos 
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elementos entram em cena como, por exemplo, os conhecimentos 
da língua e de mundo e outras estratégias cognitivas. O processo 
de inferência, descrito anteriormente, exerce um papel crucial para a 
concepção interacionista de leitura. Para essa concepção de leitura, 
sujeito é concebido como um falante/ouvinte real que interage com 
o objeto (o texto), considerando o papel do contexto social, das 
comunidades heterogêneas e da cultura diversificada.

Os estudos de Halliday, a partir do ponto de vista funcionalista 
da linguagem, contribuíram para a construção do modelo interacionista 
de leitura I, no entanto, é no modelo interacionista de leitura II que os 
Goodman (1988) passam a incorporar aspectos ligados à comunicação 
e às funções da linguagem os quais passaram a nortear a maneira 
como se concebe os atos de ler e escrever. A partir dessa perspectiva, a 
leitura é concebida como um processo ativo de busca pelo significado, 
orientada pela necessidade de comunicação que, por sua vez, deve 
considerar os discursos sociais que circulam nas sociedades letradas.

As dimensões do trabalho do professor, enquanto um importante 
ator para formação de leitores, só passaram a ser abordadas a partir 
do modelo sociopsicolinguístico de leitura. Para os autores que 
se ancoram a essa perspectiva teórica, leitores e formadores de 
leitores são concebidos de forma diferente, uma vez que a interação 
necessária para que ocorra o evento de leitura não acontece apenas 
entre o autor e o leitor do texto, mas também entre os sujeitos 
envolvidos no evento de leitura que são os professores e os alunos 
na construção de novos sentidos.

A partir da perspectiva sociopsicolinguística de leitura, o leitor 
e o texto não apenas interagem no processo da leitura, mas também 
se transformam ao interagirem como participantes de uma transação 
da qual surge o significado. Para esta concepção de leitura, não há 
uma ênfase especial para nenhum dos componentes do processo, 
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mas para a ação inter-relacionada em que o significado é sempre uma 
relação entre o texto e o contexto sociocultural.

Em síntese, esses modelos de leitura apresentados pautam-
se pelas posturas teóricas em relação à natureza e à aquisição de 
linguagem e estão relacionados ao homem e às suas práticas sociais.

A reconstrução desses percursos teóricos quanto aos modos 
de ler pode ajudar o professor formador de leitores a compreender as 
concepções de leitura que guiam a sua prática de ensino. Esta, por 
sua vez, pode estar engajada, ou não, em um projeto de formação 
de leitores críticos. A seguir, demonstraremos os procedimentos de 
análise para a organização da nossa pesquisa.

PROCEDIMENTOS PARA 
REALIZAÇÃO DA PESQUISA

A nossa pesquisa enquadra-se, quanto à coleta dos dados, 
como uma pesquisa documental. Os nossos dados são compostos por 
três manuais de professores publicados entre os anos de 1973 a 1998, 
um manual para cada década, do último ano do ensino fundamental.

Por se tratar de manuais antigos e que se encontram fora de 
circulação do ambiente escolar fomos até a biblioteca da Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo (USP), onde fica localizado 
o LIVRES, um banco de dados composto por um acervo de livros 
didáticos brasileiros de todas as disciplinas escolares do século XIX 
até os dias atuais. 

Apontaremos, a seguir, os manuais dos professores selecionados 
por nós separados por década. Da década de 1970, trabalhamos com 
a obra Isto é Comunicação, edição publicada em 1973, da década 
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de 1980, selecionamos a obra Comunicação em língua portuguesa, 
edição publicada em 1982, dos anos 1990, selecionamos a obra Entre 
palavras, edição publicada em 1998. Na próxima seção, apresentaremos 
a análise interpretativa dos nossos dados, realizando um panorama do 
contexto histórico em que as obras foram produzidas.

NOSSOS ACHADOS

O Brasil, na década de 1970 estava sob o julgo de uma ditadura 
militar que, por sua vez, cerceou as liberdades individuais da população 
também trazendo medidas autoritárias para o contexto educacional. 
Em relação à produção dos livros didáticos, o Estado ampliou seu 
poder de controle em todos os processos associados à produção dos 
livros didáticos, instaurando uma censura quanto aos materiais que 
poderiam, ou não, ser veiculados, além de assumir todas as etapas da 
produção desse material. Ainda em relação à herança desse período, 
a disciplina língua portuguesa passou a ser chamada de comunicação 
e expressão. Os objetivos do ensino de línguas passaram a ser 
exclusivamente pragmáticos e utilitários, ou seja, desenvolver nos 
alunos a capacidade de emitir e receber mensagens.

Publicada em 1973, a obra Isto é comunicação, de Alexandre 
Castello, foi produzida a partir deste contexto histórico. As atividades 
de leitura da obra em questão têm como base a lei n° 5692/71 que, 
segundo Soares (1998), acarretou uma mudança radical no ensino de 
língua portuguesa. Essas mudanças estão diretamente relacionadas 
às ideologias provenientes do regime militar, cuja orientação ideológica 
estava a serviço de uma concepção desenvolvimentista em que a 
língua assume o papel de instrumento de comunicação, mas deve ser 
situada de forma desvinculada do contexto sócio-histórico implicado 
na produção do texto.
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A partir da análise do manual do professor em questão, 
percebemos que grande parte das questões de leitura da obra estão 
pautadas no modelo mecanicista de leitura, cuja orientação teórica, 
desloca o texto do seu contexto sócio-histórico. Além disso, a grande 
maioria das questões de leitura acionam a capacidade linguístico-
discursiva, tratando-se de questões de reconhecimento vocabular, e a 
capacidade discursiva, com questões relacionadas à localização das 
informações de forma explícita no texto. Vejamos agora o exemplo de 
dois blocos de questões que ilustram essa tendência no livro.

Figura 1: Atividades I 

Fonte: Isto é comunicação. 

Na perspectiva teórico-metodológica do ISD, o agente-
produtor, ao se engajar em alguma ação de linguagem, mobiliza 
capacidades de linguagem nos dois níveis dos esquemas de 
utilização do gênero. O primeiro esquema de utilização está 
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associado ao contexto de produção, que articula o gênero a 
sua base de ação discursiva, já o segundo está relacionado à 
arquitetura interna do texto, que, por sua vez se encarrega das 
operações linguístico-discursivas necessárias para a produção de 
um determinado gênero (DOLZ; SCHNEWLY, 2004). 

Em relação ao bloco de questões em análise, elas tratam sobre 
a crônica Chatear e encher de Paulo Mendes Campos, no entanto não 
há nenhuma informação inicial que busque situar o gênero de texto à 
sua base discursiva ou ao seu ao contexto de produção, muito menos 
um trabalho que acione os conhecimentos prévios dos alunos em 
relação ao assunto lido. Verificamos que as questões de leitura buscam 
trabalhar com o reconhecimento vocabular e com o reconhecimento 
de informações explícitas no texto, sendo um traço bastante recorrente 
nas atividades analisadas na obra em questão.

As questões 1 e 4 são exemplos de atividades que buscam 
fazer com que o aluno complete as lacunas, apontando palavras que 
se encontram no vocabulário do texto. A atividade tem o objetivo de 
acionar a capacidade linguístico-discursiva dos alunos, na medida 
em que, dentre os mecanismos linguísticos que impulsionam essa 
capacidade específica estão as escolhas lexicais que, no caso da 
questão 1, são as palavras chatear e encher, ou seja, as mesmas 
palavras que compõem o título do texto, e da questão 4 as palavras 
boa e má, que mesmo não se encontrando no texto, estão no comando 
da própria atividade.

A capacidade linguístico-discursiva, que se associa ao segundo 
esquema de utilização da construção dos gêneros textuais, se 
encarrega das operações linguístico-discursivas mobilizadas para 
a construção do gênero. No entanto, o comando das questões não 
considera a influência das escolhas lexicais para os efeitos de sentido 
criados no texto, funcionando apenas como um modelo a ser repetido, 
sendo este um traço típico do modelo mecanicista de leitura que, 
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cuja orientação epistemológica serviu de base para a construção das 
atividades mencionadas. 

Os comandos da maioria das questões que compõem o bloco 
acima (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12) se configuram pela identificação 
de informações explícitas no texto. As questões que se constroem a 
partir dessa orientação acionam a capacidade discursiva. Quanto ao 
mecanismo linguístico envolvido no acionamento desta capacidade de 
linguagem, se relaciona à construção do texto plano geral do texto. 
Este, por sua vez, articula o nível mais superficial do texto, estando 
relacionado à organização do seu conteúdo temático, ou seja, às 
informações que são apresentadas explicitamente.

As questões de leitura apontadas anteriormente também se 
filiam a uma perspectiva mecanicista de leitura, na medida em que 
elas se caracterizam por um fluxo cujo estímulo parte, de modo 
unidirecional, do texto para o leitor. Sob este prisma teórico, considera-
se um bom leitor aquele que compreende o que ler somente porque 
tem a capacidade de decodificar completamente o texto, sem levantar 
questionamentos ou contradições. 

Ao analisarmos as atividades de leitura do livro Isto é 
comunicação, identificamos que a imensa maioria das atividades 
pedem que as respostas sejam retiradas e transcritas da mesma 
forma que se encontram no texto. Os comandos das questões deixam 
bem clara essa orientação a partir da utilização de verbos como, por 
exemplo, transcreva, localize e retire. Além disso, as respostas que 
fazem parte da macroestrutura do manual do educador, reforçam 
essa orientação, na medida em que, ao observarmos as respostas 
sugeridas pelo material, constatamos que elas estão transcritas tal e 
qual as informações do texto sob análise.
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AS ATIVIDADES DE 1980

A década de 1980 é período de redemocratização no Brasil, pois 
em 1985 o país assistiu ao fim da ditadura militar, sendo promulgada, 
em 1988, a Constituição da República, que tem como marco o fim do 
período de privações das liberdades individuais.

Em relação ao contexto de produção dos livros didáticos 
produzidos nesse período, convém destacar, ainda que, na segunda 
metade dos anos 1980, foi eliminada pelo Conselho Estadual de 
Educação a denominação comunicação e expressão, acarretando 
a volta da denominação Língua Portuguesa para este componente 
curricular do Ensino Fundamental e Médio. 

As atividades de leitura que se encontram nos livros publicados 
na década de 1980 ainda têm como base a lei n° 5692/71, tendo 
sido produzidas antes do lançamento dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais. De acordo com Soares (1998), é nesta década que se 
percebe também uma maior influência, mesmo que incipiente, das 
teorias linguísticas no cotidiano escolar, sendo estas aplicadas ao 
ensino do português. 

A obra Comunicação em língua portuguesa, cuja autoria é 
dividida por Gessy Camargo, Marisa Serrano Ferzeli e Moreli Teixeira 
Arantes, apresenta uma marca, quanto ao seu projeto de ensino, pois, 
diferentemente das obras analisadas nos anos 1970, sempre traz uma 
proposta de predição do texto que vem acompanhada de comentários 
sobre o gênero, o autor e o conteúdo temático. Em relação ao texto A 
copa e a comunicação, sobre o qual trataremos logo abaixo, as autoras 
do manual do professor trazem a seguinte proposta de predição:



71

S U M Á R I O

Figura 2 – Proposta de predição I 

Fonte: Comunicação em língua portuguesa. 

Conforme se pode verificar, trazem informações gerais sobre 
o autor do texto como uma tentativa de atividade de predição e de 
mobilização dos conhecimentos prévios dos alunos que farão a leitura 
do texto logo em seguida. A predição é baseada nos conhecimentos 
que as autoras do manual do professor consideram ser compartilhados 
com os alunos sobre o tema comunicação e futebol.

Ao tratar sobre essas informações que consideram a temática 
principal do texto informações que tratam sobre a vida do autor as 
autoras acionam a capacidade de ação, que, por sua vez, mobiliza as 
representações do leitor e do produtor do texto quanto ao contexto de 
produção, no que se refere aos parâmetros do ambiente físico, dos 
aspectos sociais e subjetivos relacionados à produção do texto.

Essa atividade de predição traz alguns traços do modelo 
psicolinguístico de leitura, pois considera a participação ativa dos 
sujeitos nos processos de construção dos significados. Apesar de 
representar um grande avanço em relação à concepção mecanicista, 
o comentário em questão não traz elementos que explorem contexto 
sócio-histórico de produção no qual o texto está imerso. Essa 
ausência de reflexão sobre a dimensão do contexto sócio-histórico 
tem relação com a concepção de língua utilitária e pragmática que 
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embasa essa atividade de leitura, implicando em uma formação 
de leitores pouco crítica, interpretando as informações presentes 
somente na superfície textual.

Na sequência, depois da atividade de predição e do texto 
propriamente dito, temos a seguinte atividade:

Figura 3: Bloco de Atividades I 

Fonte: Comunicação em língua portuguesa.
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O bloco de atividades em questão tem como foco a localização 
e identificação de informações que se encontram explícitas no texto, 
não havendo a construção de um trabalho inferencial para que o leitor 
efetivamente interaja com a materialidade linguística. Verificamos que 
na questão 1 o autor do LD, sem nenhuma proposta de mediação 
anterior que possibilite entradas no texto, solicita que o aluno resuma 
o texto lido. Para fazer esse resumo, o aluno, evidentemente, aciona 
todas as capacidades de linguagem (ação, discursiva e linguístico-
discursiva), no entanto, uma verdadeira proposta produtiva de leitura 
deveria possibilitar a ampliação dessas capacidades o que não 
verificamos na atividade analisada.

Quando à questão 2, verificamos que o aluno não precisa recorrer 
a nenhuma informação do texto para respondê-la, pois apenas com 
os seus conhecimentos de mundo ele capaz de responder à questão 
proposta sem a necessidade de verdadeiramente interpretar o texto.

A questão em análise aciona, principalmente, a capacidade de 
ação, pois trata sobre as representações que ele construiu quanto 
aos parâmetros do mundo físico, social e subjetivo. No entanto, a 
questão não possibilita verdadeiramente um engajamento do leitor 
e um encontro necessário entre a materialidade linguística e os seus 
conhecimentos de mundo. Nesse sentido, a questão em análise não 
pode ser considerada como uma verdadeira atividade de leitura, 
apesar de encontra-se na seção destinada a este fim. 

Já as questões 3, 4 e 5, que tratam sobre a localização de 
informações no texto, acionam, principalmente, capacidade discursiva, 
pois esta trata do acionamento das informações relacionadas ao plano 
geral do texto no que se refere ao seu conteúdo temático.

Verificamos que as atividades de leitura analisadas no livro 
Comunicação em língua portuguesa não situam o texto socialmente e 
nem procuram estimular o estudante a situá-lo dentro de um contexto 
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social e político. Percebemos que as atividades não procuram 
estimular que o aluno associe as informações encontradas no texto à 
sua realidade, permitindo uma real produção de conhecimentos. 

AS ATIVIDADES DE 1990

A década de 1990, do ponto de vista da educação, traz 
consigo a necessidade de ajustar o sistema educacional brasileiro 
às demandas da nova ordem do capital, além de efervescer a ideia 
de efetiva democratização do acesso ao conhecimento em todos os 
níveis de ensino. É nessa mesma década que se registra a interferência 
dos organismos internacionais na educação brasileira os quais entram 
em cena a partir de grandes eventos, assessorias técnicas e uma farta 
produção documental.

Associação Brasileira dos Editores de Livros (Abrelivros), 
mediante acordo do MEC com a Unesco, publicou o Plano Decenal de 
Educação, um documento que foi socializado com todas as escolas 
e órgãos do poder público, cujas diretrizes situavam o livro didático 
como um recurso pedagógico essencial e previam políticas públicas 
que deveriam privilegiá-lo. 

É a partir da necessidade de uma maior fiscalização dos livros 
que estavam sendo comprados pelo governo e distribuídos nas escolas 
que o MEC instaurou oficialmente, em 1996, a avaliação pedagógica 
dos livros didáticos comprados por meio do PNLD. O processo de 
avaliação dos livros didáticos ocorreu, incialmente, com os livros 
adquiridos pelo governo para a rede pública de ensino, no entanto, 
esse processo também teve repercussão na rede particular, pois os 
resultados da avaliação foram divulgados na mídia, despertando o 
interesse do público em geral.
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A obra Entre palavras, cuja autoria é de Mário Ferreira, foi publicada 
em 1998 pela editora FTD, localizada, na época em São Paulo. As 
unidades da obra possuem uma estrutura padrão, se diferenciando a 
partir das unidades pares e ímpares. As unidades ímpares apresentam 
a seguinte estrutura: Ouvir e falar, que apresentam questões 
relacionadas à oralidade; ler, onde está o texto principal da unidade e 
as questões de interpretação de texto; ver, onde encontramos questões 
relacionadas às múltiplas linguagens; escrever, exercícios ligados à 
produção textual e gramática, explicações e atividades relacionadas 
à gramática. As unidades pares apresentam uma organização similar 
às ímpares, no entanto não possuem a seção ler e ouvir e contêm uma 
seção denominada aprender mais, onde encontramos sugestões de 
peças, filmes, livros, etc. A seguir, apresentamos a análise de um bloco 
de questões de leitura dessa obra.

Figura 4: Proposta de predição I

Fonte: Entre palavras. 
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A proposta de predição exposta pelo autor do livro Entre palavras 
para explorar o trecho da peça Gota d’água, que é o texto em foco, 
trazem informações gerais sobre o do texto, situando o gênero de texto 
ao qual ele pertence, o enredo e os personagens principais da peça. 
A predição é baseada nos conhecimentos que o autor do manual em 
questão considera relevante para ser compartilhado com os alunos 
sobre o texto. Ao trazer informações prévias o gênero de texto, a 
temática principal e os principais personagens, ocorre a mobilização 
da capacidade de ação, que, por sua vez, traz à tona as representações 
do leitor e do produtor do texto quanto ao contexto de produção.

Essa atividade de predição apresenta alguns traços do modelo 
psicolinguístico de leitura, pois considera a participação ativa do 
leitor nos processos de construção dos significados, no entanto não 
considera o contexto sócio-histórico em que o texto foi produzido. Na 
sequência, depois da atividade de predição e do texto propriamente 
dito, temos o seguinte bloco de atividade:
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Figura 5: Bloco de Atividades I

Fonte: Entre palavras.

O bloco de atividades em questão, diferentemente das atividades 
analisadas nas décadas anteriores que priorizavam a localização e a 
identificação de informações explícitas no texto, tem como foco, de 
fato, a interação do sujeito com o texto. Verificamos que nas questões 
1, 2, 3 e 4 há uma aproximação maior com a concepção interacionista 
de leitura, na medida em que, a partir do comando das questões, o 
aluno precisa interagir com as informações contidas no texto para 
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a construção dos sentidos. No entanto, não verificamos qualquer 
menção ao contexto sócio-histórico do texto.   

O aluno, para responder o bloco de questões acima, precisa 
acionar todas as capacidades de linguagem (ação, discursiva e 
linguístico-discursiva), já que as respostas são abertas. No entanto, 
verificamos que as questões não buscam maneiras de procurar 
ampliar essas capacidades por meio de perguntas mais específicas 
que direcionassem o aluno a refletir sobre os mecanismos linguísticos 
específicos que constituem essas capacidades.

Verificamos que as atividades de leitura analisadas na obra 
Comunicação Entre palavras não situam o texto quanto ao seu 
contexto sócio-histórico e cultural, mas representa um avanço no 
sentido de estimular no aluno a interação com o texto para a obtenção 
das respostas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das atividades de leitura realizada no decorrer do 
recorte temporal traçado por nós para este artigo, demonstra que 
a maior parte das atividades se filiam à concepção mecanicista por 
meio de atividades de localização e extração das informações do 
texto. Localizamos atividades que se aproximam da concepção 
psicolinguística, no que se refere à atividade de predição, que procura 
mobilizar os conhecimentos prévios dos alunos, e da interacionista, 
com questões que proporcionam o encontro das representações 
construídas pelos alunos com o texto. Quanto às capacidades de 
linguagem, verificamos que as questões analisadas acionam todas as 
capacidades, no entanto, não há um trabalho de ampliação para que 
o aluno reconheça os seus mecanismos linguísticos.
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Resumo:
Neste capítulo, temos por objetivo introduzir um texto base sobre o ensino 
e aprendizagem de escrita em língua portuguesa. A teoria nos propicia a 
compreensão de várias nuances envolvidas no ensino e na aprendizagem da 
escrita, o que inclui as abordagens de escrita como processo (FLOWER & 
HAYES, 1980; SERAFINI, 1995; HAYES, 1996, 2000), para o ensino de gêneros 
textuais (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004) e colaborativa (LANDOW, 2006; LIMA, 
2008; WARD, 2009). Os principais problemas enfatizados na produção escrita, 
muitas vezes, vinculam-se apenas às questões de correção e avaliação, no 
entanto, as pesquisas já apontam novos caminhos para redimensionar o 
ensino e a aprendizagem desta habilidade. Nesse sentido, a escrita como 
prática social se configura como determinante para o estabelecimento de 
um ensino e aprendizagem significativo, uma vez que parte da necessidade 
social imposta pelo mundo letrado. Por conseguinte, isto torna o domínio da 
linguagem escrita um processo sempre em evolução.

Palavras-chave: 
Ensino; Aprendizagem; Escrita; Língua portuguesa.
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INTRODUÇÃO 

O campo da escrita, em sua vasta abrangência, tem 
redirecionado o foco dos estudos do processo para o produto. Na 
escola, é comum usar a escrita como meio de avaliação de conteúdo. 
No entanto, observamos, através de nossas experiências, que a escrita 
não é usada como meio de oportunizar os alunos, na educação básica, 
a desenvolverem textos originais com um propósito comunicativo. 
Apesar das pesquisas iniciadas na década de 1980 sobre o ensino de 
escrita no Brasil, muitas dificuldades ainda são vistas nos diferentes 
níveis de ensino. No entanto, o avanço das pesquisas sobre o ensino 
de escrita permite a utilização de diversas abordagens para ajudar no 
desenvolvimento do ensino desta habilidade. 

Dessa forma, o ensino de escrita nas aulas de Língua Portuguesa 
se limita a ordenar que o aluno escreva sobre determinado assunto, 
em um determinado número de linhas, para ser atribuída uma nota. 
Percebe-se como isso, que a escrita tem sido tratada, durante muito 
tempo, como um mito, dentre vários outros, de que escrever bem é um 
dom (GARCEZ, 2010). Além disso, na maioria dos casos, ao avaliar 
o texto do aluno, o professor está preocupado com a correção da 
gramática e com o atendimento às características do gênero que está 
sendo trabalhado (NASCIMENTO, 2017). 

Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo introduzir um texto 
base sobre o ensino e aprendizagem de escrita em língua portuguesa. 
Neste estudo, escolhemos tratar, em termos gerais, sobre as diversas 
abordagens de ensino e aprendizagem de escrita porque é um 
assunto diretamente relacionado ao trabalho do professor de Língua 
Portuguesa na Educação Básica e que ainda carece de conhecimento 
de uma boa parcela dos professores nas diversas salas de aulas 
do Brasil. A escola pública, apesar das diversas políticas públicas, 
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ainda não conseguiu avançar na preparação de seus docentes em 
serviço. É, pois, necessário buscar este diálogo com a teoria para que 
a prática possa ser eficaz no ensino de escrita na escola. Através do 
conhecimento das diferentes abordagens para o ensino de escrita em 
Língua Portuguesa, o professor poderá escolher aquela mais adequada 
à sua realidade. 

Em um primeiro momento, abordamos a pedagogia da escrita 
(FONSECA, 1992; SOUSA, 2011), a fim de situar o leitor no campo 
de ensino e aprendizagem da escrita. Em seguida, apresentamos as 
vertentes teórico-metodológicas da escrita, a saber, a) experimental/
positivista; b) cognitivista; c) a sociointeracionista (GARCEZ, 2010). 
Dentro dessas vertentes, destacamos três abordagens de ensino de 
escrita, a abordagem da escrita como processo (HAYES; FLOWER, 
1980; HAYES, 2000), de cunho cognitivista; a abordagem para o 
ensino de gêneros, a saber, a sequência didática (DOLZ; NOVERRAZ; 
SCHNEUWLY, 2004) e a escrita colaborativa (CERATTO, 2002; 
DUECK et. al, 2006; LANDOW, 2006; WARD, 2009), ambas de caráter 
sociointeracionista. De forma sintética, apresentamos um quadro 
síntese de abordagens de escrita, a partir das contribuições de Serafini 
(2001). Por fim, refletimos sobre os desafios da escrita, enfatizando os 
problemas encontrados nos textos dos estudantes.

POR UMA PEDAGOGIA DA ESCRITA

Escrever é uma atividade que exige prática nos diversos níveis 
de ensino da educação básica. Uma grande parte dos conhecimentos 
que se elaboram está vinculado através dos textos que se leem ou 
se produzem em uma inextricável rede de informações entre os 
indivíduos em seus ambientes socioculturais, sejam eles em forma 
de monólogos ou diálogos. 



84

S U M Á R I O

Ao iniciarmos esta seção, não podemos deixar de lado os PCN17 
(1998) ao afirmar que as ações realizadas na disciplina de Língua 
Portuguesa devem permitir ao educando o refinamento de habilidades 
de leitura e de escrita, de fala e de escuta. Isso coaduna a BNCC18 
(2017) no qual o ensino de Língua Portuguesa pauta-se em práticas de 
linguagem (de leitura, escrita, oralidade). O ensino de Língua Portuguesa 
implica a ampliação contínua de saberes relativos à configuração, 
ao funcionamento e à circulação de textos e ao desenvolvimento da 
capacidade de reflexão sistemática sobre língua e linguagem. 

Nesse sentido, a relevância dos estudos sobre produção de 
sentido em práticas orais e escritas do uso da língua e da linguagem 
em diferentes instâncias sociais contribuem para o desenvolvimento 
do escritor aprendiz. Como consequência disso, será apontada a 
importância de se abordarem as situações de interação considerando 
as formas pelas quais se dão a produção, a recepção e a circulação 
de sentidos nos textos que são produzidos em Língua Portuguesa no 
ensino básico. 

Dessa forma, voltando nossa atenção à pedagogia da língua 
escrita, percebemos ser essencial demonstrar, no contexto do ensino 
de Língua Portuguesa, que as aulas de ensino de escrita devam 
direcionar os educandos a desenvolver as habilidades de leitura e 
escrita e fazer sentido nas práticas orais e escritas de uso da língua 
em diferentes contextos socioculturais. No que se refere ao ensino de 
escrita em Língua Portuguesa, situamos algumas abordagens para 
aprofundar nosso conhecimento sobre seu uso.  

Acreditamos que uma das habilidades a ser desenvolvida e 
aprimorada pelo educando (durante toda a educação básica), é a 
habilidade de produzir textos coesos e coerentes em determinadas 

17 Parâmetros Curriculares Nacionais. 

18 Base Nacional Curricular Comum. 
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instâncias sociais. É na escola, por sua vez, que o educando terá contato 
com diversos gêneros textuais. Neste contexto, o ensino de Língua 
Portuguesa, em suas três etapas da educação básica, oportunizará o 
educando a alcançar os meios necessários para dar sentido à escrita 
dos textos por ele produzido no transcorrer de sua vida acadêmica. 

Mesmo com a abordagem dos gêneros, a tradicional aula 
de escrita se volta à massacrante tarefa de saber utilizar as regras 
gramaticais. Quando se tem a tradição da formação para os conteúdos 
em si mesmo (saber por saber), geralmente utilizando-se de métodos 
transmissivos e de memorização, vê-se o reflexo de um ensino 
convencional de gramática, que não visa, normalmente, à formação 
de competências e habilidades, ou seja, o saber fazer e como fazer, 
muito menos a ampliação das práticas de letramento dos alunos 
(MENDONÇA; BUNZEN, 2006).

Por muito tempo, a redação produzida no espaço escolar foi 
vista com um “não-texto”, pois, além de não apresentarem textualidade, 
as suas condições de produção revelavam produtos meramente 
escolares. Isto é o que comprovam pesquisas feitas em torno da 
vertente experimental/positivista, cujo texto é apenas um produto. 
Urge, disso, a necessidade de uma prática de ensino de escrita 
pautada no processo de escrita que leve a um produto, tomando 
por base as condições de linguagem e as práticas de letramento 
desenvolvidas no meio sociocultural e suas consequências, o que 
levará a uma ampliação durante os estágios escolares no ensino de 
escrita. Portanto, é uma decisão política escolher se teremos como 
objetivo principal e final a formação de alunos que produzem na escola 
(e nos cursinhos) apenas as propostas de redações do vestibular das 
principais universidades de cada estado, ou se investiremos em um 
processo de ensino-aprendizagem que leve em consideração a prática 
social de produção de textos em outras esferas de comunicação. Para 
algumas turmas, talvez seja mais importante discutir a produção de 
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um curriculum vitae ou de uma carta de solicitação de emprego, do 
que produzir textos puramente escolares. (BUNZEN, 2006, p.140-151).

Oliveira (2010), por sua vez, enfatiza que o professor 
costuma ver a escrita apenas como produto e essa visão tende a 
dificultar a competência redacional dos alunos por não os ajudar a 
se conscientizarem de que a escrita requer planejamento. Isso se 
reflete na falta de planejamento do professor para suas aulas de 
escrita, limitando-se a propor que os alunos redijam um texto sobre 
determinado tema em um número determinado de linhas, em tantos 
minutos com muita atenção às regras gramaticais e ortográficas. 
Aqui ainda domina a crença de que saber regras gramaticais é saber 
português e saber redigir. Assim, como os professores precisam 
planejar suas aulas de escrita, eles precisam levar também o aluno 
a planejar o seu texto, estabelecer estratégias e etapas para que 
aluno tome consciência disso durante o processo. Nesse contexto, 
o professor exerce importante papel na tomada de consciência dos 
alunos a respeito da necessidade de planejamento.

Por seu turno, Antunes (2009, p.92) considera que 

Esse equívoco de subestimar a gramática pode-se ampliar-
se, inclusive, ao defender genericamente um estudo de texto, 
sem especificar claramente o que isso implica, sem explicitar 
que propriedades esse estudo contempla, favorecendo-se, por 
vezes, o entendimento simplista e falseado de que, para falar, 
ouvir; ler e escrever, ninguém precisa de regras gramaticais. 

Vale salientar que o trabalho com a textualidade não apaga 
os aspectos gramaticais necessários à construção do texto. Tanto a 
textualidade quanto os aspectos gramaticais coadunam o trabalho 
com o texto. Como assevera Antunes (2007) sobre a concepção 
simplista de que basta saber gramática para falar, ler e escrever, está 
ligado a um equívoco, ou seja, o de que a gramática equivale à língua. 
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No entanto, percebe-se ainda, a existência de entraves no 
ensino de escrita, ou seja, a falta de um direcionamento para ensinar 
os educandos a redigir. Nessa direção, Therezo (2006) torna claro 
que a tarefa de ensinar a redigir é um processo lento, que evoca 
outro processo, a correção que supõe etapas. Desse modo, para 
compreender o ensino de escrita em Língua Portuguesa é preciso 
que conheçamos os modelos ou abordagens utilizadas ao longo das 
décadas, assunto da seção seguinte.

VERTENTES DO ENSINO DE ESCRITA

Garcez (2010) revisa as pesquisas sobre o ensino de escrita e 
assinala três grandes vertentes teórico-metodológicas: a experimental/
positivista; b) cognitivista; c) a sociointeracionista. 

Segundo Garcez (2010) a primeira vertente, experimental/
positivista, volta-se essencialmente para o produto, procura conhecer 
o crescimento da qualidade do texto escrito por meio, principalmente, 
do método que utiliza pré-teste e pós-teste. Apesar de suas limitações 
metodológicas, esse primeiro conjunto de investigações levantou 
questões importantes e permitiu que o processo de produção se 
tornasse um foco de investigações. 

A partir disso, entram em voga as pesquisas de cunho 
cognitivistas que buscam desvelar os mecanismos mentais do sujeito, 
as etapas de escrita, as relações e as diversas variáveis que interferem 
no processo de produção de textos, em especial. A abordagem de 
destaque nesta vertente, a saber, a escrita como processo, será o 
objeto da subseção seguinte.
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A ABORDAGEM DA ESCRITA COMO PROCESSO 

Matsuda (2003) afirma que, até a década 1970, o ensino de 
escrita em segunda língua19 priorizava aspectos como ortografia e 
estruturas a nível da frase e do discurso. No entanto, a partir do final 
da referida década e início dos anos 80 houve intenso desenvolvimento 
nos estudos de composição em ambas língua materna (L1) e segunda 
língua (L2) e fatores outros, além das propriedades do texto, foram 
levados em consideração. 

A escrita como processo se destaca entre as abordagens 
desenvolvidas. Segundo o mesmo autor esta abordagem foi introduzida 
nos estudos de L2 por Vivian Zamel (1976). Para Zamel, os escritores 
em L2 com nível avançado são semelhantes aos escritores em L1 e 
que ambos podem se beneficiar das instruções referentes ao processo 
de escrita. Essa abordagem da escrita em vez de ver a escrita como 
uma reprodução de estruturas sintáticas ou discursivas previamente 
aprendidas vê o ato de redigir como um processo de desenvolvimento 
organizacional e semântico. 

Vieira (2005) explicita o uso desta abordagem ao afirmar que 
o foco do ensino da escrita deixa de abordar o produto para focalizar 
o processo, sendo o impacto da psicologia cognitiva e dos estudos 
sobre Inteligência Artificial os principais contribuintes para isto. Houve, 
então, a necessidade de se investigar quais processos os redatores 
utilizam ao escrever para uma fundamentação da didática da escrita, 
e, assim, contribuir para a o aprimoramento da prática da redação nas 
escolas e crescimento da habilidade escrita dos alunos.

19 Leffa e Irala (2014) afirmam que se a língua estudada é falada na comunidade onde mora o 
aluno, temos uma segunda língua. Cita como exemplo, o caso do aluno chinês que estuda 
português no Brasil. 
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Alguns modelos para a escrita foram desenvolvidos, mas 
destacamos o modelo cognitivista de Flower e Hayes desenvolvido em 
1980 (apud KATO, 1987) montado a partir de uma análise de protocolos 
verbais de redatores proficientes. Acreditamos que este modelo 
oferece uma visão bastante complexa dos processos e subprocessos 
da escrita (FIGURA 1). 

Figura 1: Modelo de Flower e Hayes desenvolvido em 1980 para a escritura 

Fonte: Kato (1987, p.87).

Na figura 1, o retângulo superior representa o contexto da 
tarefa e, o menor, a memória do redator. O retângulo maior é o 
modelo do processo da escrita propriamente dita. A organização e 
o estabelecimento de meta ocorrem simultaneamente, alimentados 
pelas ideias produzidas na geração, através da memória de longo 
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prazo20 do autor, ideias essas constrangidas em seu conjunto pelo 
contexto da tarefa. As ideias passam para o componente tradução, 
que as converte em linguagem escrita. O texto produzido é revisto no 
componente revisão que consta de leitura e editoração. Vale ressaltar 
que todos esses subprocessos são coordenados pelo monitor, que 
prioriza algumas funções como a de gerar e estabelecer metas (KATO, 
1987, p. 86-87).

Faz-se, então, necessário explicar melhor este modelo, a partir 
das contribuições de Bento (2003). Desse modo, na fase de escrita 
propriamente dita o modelo é composto de três etapas:

a. Planejamento – é o processo de estabelecer objetivos, geração 
e organização de ideias.

b. Tradução – é o processo de adequação ao público-alvo, 
tom, estilo e sintaxe, assim como a tradução das ideias em 
palavras (texto). 

c. Revisão – é o processo de trabalhar o texto em si, avaliando-o 
e revisando-o.

Observando a Figura 1 é possível perceber que no componente 
“contexto da tarefa” se articulam as noções de tópico, de leitor 
(receptor/público-alvo) e as exigências que estas noções fazem sobre 
o conteúdo e a forma do texto em elaboração.

O componente de “memória de longo prazo”, lócus dos 
conhecimentos já desenvolvidos sobre o tópico, reflete sobre a 

20 A memória de longo prazo, tratada por fulano (MOURÃO-JÚNIOR; FARIA, 2015), como 
memória de longa duração (MLD), guarda informações por longos períodos de tempo, 
meses, anos ou até mesmo décadas. Nesse sentido, a MLD pode também ser denominada 
memória remota. Uma característica importante da MLD é sua capacidade de guardar 
informações por tempo indeterminado, bastando, para tanto, que a memória continue a ser 
reforçada com o passar dos anos. Por outro lado, a memória de curto prazo, ou de curta 
duração, se resumem ao armazenamento de pequenas quantidades de informação por um 
breve período de tempo. 
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capacidade de interpretação dos leitores e dos conhecimentos sobre 
padrões de textualidade internalizados pelo escritor.

O componente de “planejamento” é uma macrorrepresentação 
do texto a ser desenvolvido; de geração e organização de ideias; 
da tradução das ideias em palavras (texto) e dos processos de 
monitoramento e de revisão.

Portanto, é necessário mencionar como esse processo ocorre 
na prática. Na etapa 1, o escritor faz uso do conhecimento prévio sobre 
o tópico a ser escrito, recorre ao seu conhecimento de mundo para a 
geração de ideias, traça os objetivos e a forma de como realizá-los e 
tem conhecimento de seu público-alvo. Na etapa 2, o escritor utiliza um 
conjunto de conhecimentos referentes às noções de gênero, realiza 
acordos semânticos com o seu público-alvo e utiliza os conhecimentos 
sobre estrutura textual, coesão e coerência. Na etapa 3, a ênfase se 
dá na constante revisão feita pelo escritor, através dos processos de 
monitoração com o objetivo de comparar o texto até então produzido 
com os planos traçados. Cabe salientar que o escritor utiliza os 
conhecimentos linguísticos implícitos armazenados em sua memória 
e toda a sua vivência quando redige e se autoavalia.

Todavia, é importante mencionar a etapa de monitoração. Esta 
etapa representa as decisões referentes ao momento de gerar ideias 
feitas pelo escritor, como organizá-las e quando revisá-las. Durante 
todo o processo de escrita o escritor-monitor, ou seja, aquele que 
escreve e revisa o texto, toma decisões que o faz ir e voltar para as 
diferentes etapas do processo.

Portanto, a interação entre as etapas presentes no modelo de 
Flower e Hayes, desenvolvido em 1980, relaciona-se diretamente com o 
conhecimento de mundo do escritor e fatores relacionados à atividade 
escrita proposta. Os processos cognitivos não ocorrem, neste modelo, 
de forma linear, um após o outro, à medida que o texto é produzido. Por 
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outro lado, os processos mencionados são interrompidos toda vez que 
o escritor circula pelas fases do processo.

Posteriormente ao modelo desenvolvido em 1980, Hayes (2000) 
lança um modelo reformulado em 1996 (FIGURA 2), que desta vez, 
abrange dois grandes grupos: o contexto da tarefa (the task environment) 
e o indivíduo (the individual). 

Figura 2: Modelo de Hayes desenvolvido em 1996 para a escritura

Fonte: Hayes (2000, p. 10).
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No contexto da tarefa encontram-se o contexto social e o físico. 
O contexto social inclui a audiência, para quem se escreve; e os 
colaboradores, outros textos que o escritor pode ler enquanto escreve. 
O contexto físico abrange o texto produzido até o momento e o meio 
de escrita, como por exemplo, um processador de textos. No que se 
refere ao indivíduo, o autor apresenta subgrupos (que se desdobram 
em outros elementos) como: 

a. motivação/afeto – engloba os objetivos, predisposições, crenças 
e atitudes, estimativas de custo/benefícios;

b. processos cognitivos – traz a interpretação do texto, a reflexão e 
a produção do texto;  

c. memória de trabalho – elenca a memória fonológica, a 
representação visual/espacial e a memória semântica;

d. memória de longo termo – apresenta os esquemas de tarefas, 
o conhecimento do tópico, o conhecimento da audiência, o 
conhecimento linguístico e o conhecimento do gênero. 

Esse modelo se distingue em alguns aspectos do anterior, 
segundo Hayes (2000, p. 11): 

Há quatro principais diferenças entre o modelo antigo e o 
novo: primeiro, e mais importante, é a ênfase no papel central 
da memória de trabalho na escrita. Segundo, o modelo inclui 
representações visuais-espaciais assim como linguísticas. 
Periódicos, livros escolares, revistas, jornais, propagandas, e 
manuais de instruções geralmente incluem gráficos, tabelas, 
ou gravuras que são essenciais para entender a mensagem 
do texto. Se quisermos entender muitos dos textos que 
encontramos diariamente, é essencial entender seus aspectos 
visuais e espaciais. Terceiro, um lugar significante é reservado 
para a motivação e o afeto no esquema (framework). [...] há 
ampla evidência de que a motivação e o afeto desenvolvem 
papéis centrais no processo de escrita. Finalmente, a seção 
do processo cognitivo do modelo sofreu uma importante 
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reorganização. A revisão foi substituída pela interpretação do 
texto; o planejamento por uma maior categorização, a reflexão; 
a tradução por um processo de produção de texto mais geral.21

O modelo de Hayes e Flower (1980) apresenta elementos 
contemplados nesta investigação, no entanto, é importante informar 
que existe neste último modelo (HAYES, 2000) alguns aspectos que 
merecem considerações. No modelo de 1996 há uma “abertura” 
para atividades desenvolvidas no meio digital, merecendo destaque 
o próprio meio de composição, que não constava no modelo anterior. 
Segundo Hayes (op. cit.), inovações trazidas pelo computador, como 
o processador de textos, o e-mail e a Internet causam diferenças 
nos processos de planejamento e edição, quando comparados à 
escrita no papel. Nesse sentido, Pennington (2003, p. 290-291) dá 
sua contribuição:

Na escrita no papel, os escritores geralmente gastam muito 
tempo planejando intensamente antes de escrever a fim de 
evitar erros ou mudam de opinião sobre o que querem dizer 
e então se submetem à entediante tarefa de reescrever ou 
recopiar o texto já escrito. Nessas condições, os escritores 
no papel tendem a geralmente escreverem um trabalho sem 
ou com pouca revisão com o intuito de evitar a produção de 
mais de um rascunho. Como contraponto a este modo de 
escrita baseado no papel, a geração automática de textos 
e as ferramentas de revisão propiciadas pelo computador, 
aliadas à maleabilidade do texto na tela, favorecem a um modo 
de escrita diferente usando o computador [...]. Num “estilo 

21 There are four major differences between the old model and the new: First, and most 
important, is the emphasis on the central role of working memory in writing. Second, 
the model includes visual-spatial as well as linguistic representations. Scientific journal, 
schoolbooks, magazines, newspapers, ads, and instruction manuals often include graphs, 
tables, or pictures that are essential for understanding the message of the text. If we want to 
understand many of the texts that we encounter every day, it is essential to understand their 
visual and spatial features. Third, a significant place is reserved for motivation and affect in 
the framework. As I will show, there is ample evidence that motivation and affect play central 
roles in writing processes. Finally, the cognitive process section of the model has undergone 
a major reorganization. Revision has been replaced by text interpretation; planning has been 
submersed under the more general category, reflection; translation has been subsumed 
under a more general text production process.
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computadorizado de contraste”, o escritor geralmente começa 
a escrever imediatamente, assim que o tópico é decidido – ou 
mesmo ainda antes de este ser decidido.22

Ainda no modelo de 1996, merece destaque o elemento 
colaboradores. Hayes (op. cit.) afirma que hoje em dia muita atenção 
está sendo dada à escrita colaborativa nas escolas e nos locais de 
trabalho. Em ambiente escolar, experiências com escrita colaborativa 
podem levar ao subsequente aprimoramento da escrita individual, 
enquanto nos locais de trabalho, muitos textos podem ser produzidos 
em grupo. Os processos colaborativos ocorridos nesses grupos 
merecem atenção, uma vez que os resultados das ações dos grupos 
dependem de dois fatores: as características dos participantes 
enquanto grupo e enquanto indivíduos.   

Merece destaque a representação visual/espacial. De acordo 
com Hayes, este elemento armazena informações visuais ou 
codificadas espacialmente. Para o autor, tarefas que fazem estudo 
desta representação, como a interpretação de uma direção espacial, 
requerem o envolvimento em tarefas de rastreamento espacial. Isto, a 
meu ver, vem ao encontro das novas tendências de escrita na tela, que 
fazem uso de elementos visuais.

No que se refere a uma perspectiva mais didática da abordagem 
da escrita como processo, Serafini (1995, p. 152), vê a redação como 
“uma série de fases sucessivas que incluem atividades de leitura, de 
seleção e relacionamento dos dados disponíveis, de realização de 

22 In pen-and-paper composing, writers often spend a lot of time in intensive planning before 
writing to avoid making mistakes or changing their minds about what they want to say and 
then having to undertake the tedious chore of rewriting or recopying text already written 
down. Under such conditions, pen-and-paper writes may habitually write a paper without 
any revision or with only a minimum amount of revision to avoid producing more than 
one draft. In sharp contrast to this paper-based mode of composing, the automated text-
generation and revision tools provided on computer, coupled with the malleability of text on 
screen or disk, encourage a very different computer-based writing mode […]. In contrasting 
“computer writing style”, the writer generally begins writing immediately, soon after a topic 
is decided – or even before it is decided.
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esquemas e roteiros, de escrita e de revisão”. A autora agrupa as 
atividades próprias do processo de escrita em cinco fases: (i) o pré-
desenvolvimento, que inclui todos os tipos de exercícios, experiências 
e atividades cuja finalidade é incentivar a criação, a seleção e a 
organização dos fatos e ideias antes de iniciar o rascunho do texto; 
(ii) o desenvolvimento propriamente dito, que trata da transformação 
das ideias num texto que siga as convenções da língua e do gênero 
apropriado; (iii) a seleção de observações e comentários de leitores (o 
professor, os colegas, a família); (iv) a revisão, que inclui reelaborações 
parciais ou totais de acordo com os comentários recebidos e (v) a 
redação, que apresenta o produto final do texto.

Algumas considerações sobre a escrita nesta abordagem 
merecem ser feitas e se referem à necessidade de se escrever textos 
completos, à noção de audiência e à delimitação de gêneros textuais. 
Apesar de ser um modelo cujo foco não é o produto final, este não 
pode ser esquecido. Segundo Vieira (2005), a escrita não pode ser 
percebida como uma atividade fragmentada pelos alunos, que estes 
devem escrever textos completos e que nenhuma abordagem para 
o ensino da escrita é excludente. Outro aspecto ainda mencionado 
pela mesma autora se refere à audiência, ou seja, o leitor do texto. O 
bom redator não se preocupa apenas com o modo como o texto é 
escrito, mas também com o modo como será lido e, ainda de acordo 
com Vieira, há um jogo de ausência (distância espaço-temporal) e 
presença (representação mental do leitor) que resulta no texto escrito 
(em papel). Logo, não adianta realizar brilhantemente as fases do 
processo de escrita se não há uma adequação do texto ao leitor. 
Não menos importante é a questão do gênero textual. É necessário 
promover tarefas autênticas, comunicativas, com gêneros veiculados 
na sociedade vigente. Assim, Serafini (1995) diz que o desempenho 
textual do aluno melhora quando lhe são propostos títulos-roteiro, 
onde são especificados, com o tema da redação, para quê escrever, 
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para quem e em que formato ou gênero de texto a mensagem deve 
ser impressa. 

Dessa forma, verifica-se que escrever é um processo e ao 
mesmo tempo é um produto. Uma vez que é o produto, e não o plano 
de escrita que localiza o escritor na página. O que localiza um escritor 
em um texto é um estilo e os códigos ou convenções que o tornam 
legíveis (BARTOLOMAE, 2005). 

Vieira (2005) assevera que é o conhecimento do processo 
de redigir que vai nos dar subsídios para fundamentar a didática 
da escrita orientando nossas escolhas metodológicas. No entanto, 
é preciso saber o que o redator faz exatamente ao escrever. Além 
disso, é importante saber por que é difícil aprender redigir, quais são 
as maiores dificuldades na produção de um texto, como as crianças 
escrevem e se desenvolvem como redatoras, quais as características 
dos bons e dos maus redatores etc. A autora nos adverte que através 
da compreensão de todos estes aspectos é possível dizer que o 
quadro do ensino de escrita nas escolas, contribui, de fato, para as 
habilidades de escrever dos alunos. 

Na terceira vertente, ou seja, a sociointeracionista compreende-
se que as atividades de produção têm caráter recursivo e incluem 
fatores como contexto da escrita, estímulo, pré-escrita, começo, 
elaboração textual, reformulação e edição (GARCEZ, 2010). Portanto, 
esta seria a mais complexa por levar em consideração os aspectos 
recursivos da escrita, ou seja, as idas e vindas na revisão da própria 
escrita. Destacam-se a abordagem para o ensino de gêneros e a 
escrita colaborativa, tratadas a seguir.
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A ABORDAGEM PARA O ENSINO DE 
GÊNEROS: A SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Com o avanço da visão de escrita de produto para a abordagem 
do processo, deu-se espaço para o desenvolvimento de propostas 
de organização dos processos de ensino de escrita que se tem 
denominado de sequências didáticas, principalmente, por meio 
de projetos de leitura e escrita nas aulas de Língua Portuguesa da 
Educação Básica. 

O trabalho seminal de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), sobre 
sequências didáticas, amplia o espaço para o ensino de escrita com 
projetos de escrita em Língua Portuguesa. Segundo os autores, uma 
sequência didática é um conjunto de atividades escolares organizadas, 
de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito”. 
Isso permite nos aprofundar no estudo mais detalhado dos gêneros, 
uma vez que a atividade segue todo um processo bem detalhado. 
Assim, Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p.83) propõem que:

Uma sequência didática tem, precisamente, a finalidade de 
ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-
lhe, assim, escrever ou falar de uma maneira mais adequada 
numa dada situação de comunicação. O trabalho escolar será 
realizado, evidentemente, sobre gêneros que o aluno não domina 
ou o faz de maneira insuficiente; sobre aqueles dificilmente 
acessíveis, espontaneamente, pela maioria dos alunos; e sobre 
gêneros públicos e não privados[...]. As sequências didáticas 
servem, portanto, para dar acesso aos alunos a práticas de 
linguagem novas ou dificilmente domináveis.

Em outras palavras, as sequências didáticas são um conjunto 
de técnicas, previamente planejadas, que, de forma coordenada, 
orientam a aprendizagem do aluno para alcançar os objetivos da escrita. 
Podemos compreender que o planejamento do texto pelo aluno, deverá 
incluir, entre outros aspectos, a estimativa do tempo de trabalho do 
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aluno, as sessões de escrita do texto, as revisões, o acompanhamento 
e a avaliação do professor. Como afirmam Martinez et al (2012), a 
organização do trabalho do aluno em sequências didáticas permite 
a integração do trabalho realizado dentro e fora da sala de aula com 
o acompanhamento do professor. Portanto, é possível aliar o trabalho 
individual com o grupo e o trabalho colaborativo dos alunos.

Por sua vez Camps (2003) enfatiza a duplicidade de objetivo 
que cumprem as sequências didáticas, ou seja, o discursivo e o 
da aprendizagem. Isso permite compreender como dois tipos de 
atividades convergem e se relacionam no processo de elaboração 
do texto. Com isso, existe a possibilidade de interpretação para 
compreender os processos de ensino e aprendizagem de escrita 
em sala de aula. Portanto, no contexto da sala de aula de Língua 
Portuguesa, a organização do trabalho do aluno e do professor com 
sequências didáticas permite ao aluno aumentar sua compreensão 
das características envolvidas em um gênero textual específico, 
permitindo ao aluno resolver suas dificuldades a partir do projeto 
proposto neste modelo. 

O trabalho com um gênero textual específico tem por finalidade 
aplicar suas características, sejam elas, em seu aspecto linguístico, 
textual ou formal do gênero. Isso permite aos alunos perceberem suas 
dificuldades e contribui para o desenvolvimento de suas capacidades no 
desenvolvimento do texto escrito, uma vez que, através da apropriação 
das características de um gênero textual específico, os alunos passam 
a ampliar suas habilidades em escrita. Portanto, o ensino de escrita, 
a partir desse modelo, permite avançar no estudo de dois processos: 
por um lado, teremos a organização textual e, por outro lado, os 
procedimentos de aprendizagem de conteúdos linguístico-discursivos 
na elaboração do texto. 

Assim, a tentativa de dar acesso aos alunos a práticas de 
linguagem novas ou dificilmente domináveis é que se percebe a 
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necessidade do ensino de escrita com uso de sequências didáticas, 
uma vez que a sequência didática resulta em diferentes fases no qual 
o processo de produção do texto passa a facilitar o trabalho do aluno e 
do professor na aprendizagem de escrita em Língua Portuguesa. 

De acordo com Dolz Noverraz e Schneuwly (2004), uma 
sequência didática captura episódios em uma sala de aula ou em uma 
série de aulas. O andamento da proposta e a dedicação do tempo 
dependerá dos objetivos delineados para a atividade com o modelo 
da sequência didática, ou seja, o êxito da tarefa de escrita dependerá 
da experiência e das contribuições do aluno durante a realização da 
atividade de escrita. Portanto, a sequência didática é um guia flexível, 
uma vez que sua principal estratégia é acompanhar o processo de 
produção de escrita do aluno, como podemos observar no diagrama, 
a seguir proposto pelos autores. 

Figura 3: Sequência didática

Fonte: Dolz, Noverraz, Schneuwly (2004).

A sequência didática segue passos bem característico e 
dependerá do seu planejamento em suas diversas etapas. O primeiro 
momento é a apresentação da situação inicial na qual o professor 
apresentará um gênero específico incluindo o objetivo e as instruções 
apresentadas ao aluno. A partir disso, acontece o diálogo entre 
professor e alunos, sobre o que eles conhecem ou pensam sobre a 
temática apresentada no projeto.
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A produção inicial tem por objetivo uma avaliação prévia, pois 
é através dela que o professor observará as dificuldades do aluno e 
estabelecerá estratégias e atividades a serem usadas na sequência 
didática. Já na etapa dos módulos, que são as atividades e/ou 
pesquisas planejadas previamente, tem por objetivo desenvolver as 
capacidades dos alunos cujo foco é sanar as dificuldades dos alunos 
durante o processo de escrita, por isso, serão utilizados quantos 
módulos forem necessários. Por fim, a produção final será comparada 
com a produção inicial e avaliada pelo professor, ou seja, esta fase está 
relacionada com a análise da qualidade de aprendizagem do aluno.

Como asseveram Martínez et al (2012) uma sequência didática 
ou projeto de linguagem permite implementar, de maneira efetiva, 
a abordagem do processo de produção escrita. Para os autores, 
projetos de linguagem favorecem a definição dos papéis do professor 
e do aluno no qual o primeiro é o modelo e guia e o segundo constrói 
ativamente seu texto em colaboração com seus pares. Neste ponto, 
é possível compreender, também, que a sequência de didática não 
deixa de ser um modelo de aprendizagem colaborativa, sendo possível 
aplicá-la em situações de aprendizagem.

ESCRITA COLABORATIVA

Conforme Landow (2006, p. 136), “a presença virtual de 
outros textos e de outros autores contribui consideravelmente 
para a reconceitualização radical de autoria, propriedade autoral e 
colaboração associadas ao hipertexto”23. Para este autor, toda escrita 
se torna colaborativa dentro do hipertexto, tendo em vista dois fatores: 
a comparação entre os papéis de leitor e escritor e entre escritores. No 

23 The virtual presence of other texts and other authors contributes importantly to the radical 
reconception of authorship, author property and collaboration associated to the hypertext. 
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primeiro caso, o leitor ativo necessariamente colabora com o autor ao 
produzir uma versão particular do texto lido, a partir de suas escolhas, 
das rotas a seguir na leitura do texto. No segundo caso, a colaboração 
acontece quando se compara o escritor com outros escritores, ou seja, 
aquele que está escrevendo agora com a presença virtual de todos os 
outros escritores da “rede”. 

O mesmo autor afirma que uma forma comum de escrita 
colaborativa consiste no fato de dois ou mais participantes escreverem 
um mesmo texto. Ao passo que, um dos participantes produz um 
rascunho, outro o edita ao modificar ou adicionar alguma informação, 
o que constitui uma nova versão para o documento. No entanto, uma 
forma mais evidente de colaboração apresentada atualmente diz 
respeito ao hipertexto colaborativo. Os textos presentes na Internet 
existem a partir de outros textos, à medida que possuem links que 
os levam a outros documentos. Portanto, existe uma relação de 
colaboração entre os materiais disponíveis. Dessa forma, a tecnologia 
envolvida no hipertexto produz uma sensação de autoria, propriedade 
autoral e criatividade que difere daquela associada à tecnologia 
presente no livro impresso. 

Para Ceratto (2002), aspectos importantes na escrita colaborativa 
são a interfuncionalidade entre a fala e o texto e o relacionamento 
estreito da cognição humana. Neste tipo de escrita, a comunicação 
sobre o texto não é uma atividade separada, mas sim um instrumento 
relevante, altamente relacionado com o processo de escrita. De fato, é 
a relação entre o texto e a comunicação, muito mais do que o espaço 
comunicativo em si, o instrumento essencial a ser suportado pela 
escrita colaborativa. 

Na visão de Ward (2009), a escrita colaborativa acontece 
quando textos são criados por vários autores. Ela existe num todo 
maior chamado autoria colaborativa que, segundo Santos (1998), 
envolve tanto os aspectos de escrita, como as dinâmicas de grupo, 
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ou seja, todas as ações inerentes à realização de uma determinada 
atividade. A visão de Campos e Teixeira (2006, p. 3) sobre este tipo de 
autoria é, então, apresentada:

[...] a autoria colaborativa constitui uma dinâmica na qual os 
envolvidos podem assumir livremente diversas funções em 
busca da ampliação do conhecimento, tanto individual quanto 
coletivo, a partir de suas próprias experiências, possibilidades 
e percepções. Assim, além de exercer um papel de criador 
de subsídios, são estimulados a analisar a importância dos 
recursos que estão utilizando, bem como explorar diferentes 
maneiras de aplicação desses meios dentro da perspectiva que 
melhor contemple o objetivo que pretendem alcançar.

É nesse contexto de autoria colaborativa, que as plataformas de 
escrita colaborativa se estabelecem, sendo a wiki (do havaiano, rápido, 
apressado) uma das mais utilizadas. Segundo Dueck et al (2006), o 
primeiro wiki com o nome WikiWikiWeb foi desenvolvido em 1995 por 
Ward Cunningham, engenheiro de programação, considerado pioneiro 
no desenvolvimento de novos programas. 

Cunningham estava insatisfeito com os atuais editores de 
textos e procurou um novo sistema que suprisse as necessidades 
dos programadores. Seu objetivo era desenvolver um programa 
que permitisse o desenvolvimento de um trabalho coletivo que seria 
publicado instantaneamente. Assim, o novo programa seria capaz 
de documentar automaticamente todos os passos de editoração 
e tornar as modificações acessíveis ao administrador através do 
arquivo das alterações. 

Atualmente, há inúmeros projetos desenvolvidos nessa 
plataforma, sendo o mais popular a Wikipédia (enciclopédia colaborativa 
online). No meio acadêmico, uma plataforma wiki amplamente utilizada 
é a Google Docs, suportada pelo Google, assim como a PBworks, 
abordadas em pesquisas brasileiras (BENTO, 2011; SOUSA, 2011; 
ACRI, 2013; MURADAS, 2013; OLIVEIRA, 2015).
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PERSPECTIVAS NO ENSINO DE ESCRITA

É preciso estarmos atentos para as transformações em torno do 
ensino de escrita na escola. Se antes, o foco da escrita estava centrado 
no produto, hoje muitas pesquisas têm mostrado o deslocamento do 
produto para o foco no processo de escrita. Corroborando com os 
estudos de Hayes e Flower (1980), Vieira (2005, p. 99) afirma que 

A produção de um texto envolve distintos processos, 
subprocessos ou habilidades, que podem ser isoladas para 
fins de ensino e aprendizagem, embora não costumem ser 
ensinados de forma explicita. Esta visão de escrita conhecida 
como abordagem processual ou componencial vem enfatizar 
os aspectos cognitivos envolvidos no ato de redigir.

Para a autora, a escrita, enquanto processo, se fundamenta na 
compreensão de sua natureza que deveria estar presente ao lado de 
outras perspectivas e suportes a um ensino eficaz de composição. 
Sendo útil para o aprendiz a constante motivação para ler e escrever, 
os aspectos interacionais e as oportunidades crescentes e reiteradas 
de conviver com o mundo da escrita, expondo o aluno aos padrões e 
gêneros de textos que circulam numa sociedade letrada.

Nascimento e Zirone (2009), a partir da concepção de gênero 
(BRONCKART, 2003; DOLZ e SCHNEUWLY, 2004) compreendem que 
as operações para produção textual podem ser sintetizadas em cinco 
campos, que englobam o processo de produção de texto em função 
de uma situação de produção: 1) as operações de contextualização; 
2) a elaboração do que vai ser tratado como conteúdo temático do 
texto; 3) planificação do todo textual; 4) textualização; 5) releitura, 
revisão, refacção. Para as autoras o professor precisa desenvolver 
atividades de ensino específicas para a ampliação das capacidades 
de linguagem e, assim, propiciar habilidades para o uso do gênero 
pertinente a cada prática social.
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Assim, as autoras reafirmam que as necessidades sociais 
impostas pelo mundo letrado em que vivemos fazem do domínio da 
linguagem escrita um processo sempre em evolução. Aprender a ler 
e escrever textos em diferentes gêneros constitui um processo que 
inclui todos os níveis de escolarização, não se referindo a uma etapa 
específica. A distinção entre propriedades inerentes ao gênero de texto 
e propriedades inerentes ao sistema de escrita, ao léxico e à gramática 
possibilita ao professor diagnosticar as capacidades dos alunos tendo 
em vista esses dois campos diagnósticos. Desta forma, quem poderá 
planejar ações didáticas para sanar dificuldades na produção escrita, 
as quais envolvam as propriedades inerentes ao gênero de texto, ao 
sistema da língua e aos elementos gráficos que se utilizam ao escrever 
e as normas de uso desses elementos (NASCIMENTO; ZIRONE, 2009).

Por seu turno, Motta-Roth (2009) ressalta que um dos principais 
desafios em matéria de educação e pesquisa em linguagem é ensinar 
maneiras criativas para negociar as normas do sistema de linguagem 
(gramática) dentro da cultura acadêmica: o conjunto de significados, 
regras, valores, relações de poder e gêneros relevantes que constituem 
as práticas sociais de uma comunidade. Desse modo, educar os 
alunos sobre os usos da linguagem em contextos específicos depende 
de descrições claras das conexões entre texto e contexto. Isso nos leva 
a repensar o ensino de escrita nas aulas de Língua Portuguesa. Qual o 
lugar que o ensino de escrita ocupa em cada etapa do ensino básico 
e como sua construção se amplia ao longo do processo de letramento 
na escola básica. 

Conforme Passarelli (2004) a abordagem do processo focaliza o 
ensino de escrita, levando em consideração como o indivíduo escreve 
sobre o que interessa a ele. Para ela, quando o professor procura facilitar 
o processo de escrita para as crianças, ele tira vantagem do desejo 
natural de aprender coisas novas que elas têm. Além disso, a autora 
salienta que para dar início a uma proposta diferenciada de ensino de 
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escrita, deve-se levar em conta a atividade de escrita que deve ser 
realizada em etapas, sendo esta desenvolvida gradativamente, e que 
exige dedicação. Portanto, para o ensino eficaz da escrita, é necessário 
esclarecer para o aluno que o produto final é objetivo por uma série 
de operações constituindo cada etapa constitutiva do processo de 
escrever tais como: planejamento, tradução de ideias em palavras, 
revisão e editoração. 

Por seu turno, Oliveira (2010) afirma existir três modos de ver 
a escrita. O primeiro deles tem o foco no produto. Essa concepção 
dominou a década de 1960 na qual o professor acaba enfocando a 
forma, a estrutura, tanto gramatical quanto textual, em detrimento ao 
conteúdo do texto a ser escrito pelos alunos. Com a virada pragmática 
dos anos 70, surge o enfoque do texto baseado no processo. Dessa 
forma, muitos professores passaram a dar ênfase ao processo de 
produção textual. No entanto, adota-se uma terceira concepção, ou 
seja, a de que a escrita é um processo que se leva a um produto, nesse 
viés, há a apropriação de elementos das duas outras concepções para 
ajudar os alunos a desenvolverem sua competência textual. 

Por sua vez, Antunes (2006, p.167-168) considera que 

A escrita é uma atividade processual, isto é, uma atividade 
durativa, um percurso que vai se fazendo pouco a pouco ao 
longo de nossas leituras, de nossas reflexões, de nossos 
acessos a diferentes fontes de informação. É uma atividade que 
mobiliza nosso repertório de conhecimento e, por isso mesmo, 
não pode ser improvisada, não pode nascer inteiramente na 
hora em que a gente começa propriamente a escrever.

Levando em consideração a escrita como processo que leva 
a um produto, Correia (2013) enfatiza que o aspecto processual da 
escrita consiste no desenrolar de um trabalho que começa no encontro 
intersubjetivo, produtor de qualquer fato da linguagem, e que, ao 
menos indiciariamente, está marcado no fio discursivo. Ou seja, o 
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aspecto processual da escrita, nesse viés, é marcado por uma visão 
que se distingue apenas em seu aspecto estático, ou seja, a escrita 
como produto.

Vale ressaltar que escrever não é uma atividade de fácil acesso, 
principalmente para os alunos que não têm um histórico de letramento 
em que a leitura e a escrita se façam presente. Tal situação faz parte 
do cotidiano de milhares de estudantes em todos os níveis de ensino. 
Como afirma Garcez (2010, p. 80) 

A escrita exige o desenvolvimento de atividades mentais 
extremamente complexas (as funções mentais superiores), 
tais como a memorização ativa, a atenção voluntária, as 
ações conscientemente controlada, o pensamento abstrato, a 
capacidade de generalização, o comportamento intencional, 
entre outras; o que o funcionamento psicológico, que permite 
a construção dessas capacidades, se fundamenta nas relações 
sociais entre indivíduos, as quais se desenvolvem num processo 
histórico-cultural, sempre mediado por sistemas simbólicos; e 
que os processos mentais superiores se desenvolvem de forma 
gradual  em duas fases: uma primeira intrapsíquica ou social e 
uma segunda, interpsíquica individual.

Assim, percebemos que a escrita envolve uma série de fatores 
e que precisam ser despertados nos educandos as habilidades 
necessárias para desenvolverem o pensamento crítico e criativo. E isso 
só é possível através de um ensino de escrita pautado no processo 
que conduza a um produto. Na verdade, compor em linguagem escrita 
é um processo complexo. 

É preciso saber como expressar diferentes experiências 
linguísticas em diferentes modalidades de linguagem (fala ou escrita). 
Por isso, quando o ensino de escrita acontece em todos os níveis de 
ensino, novas competências vão sendo exigidas do redator. E se as 
possibilidades que surgem, através da competência textual por um 
lado facilitam o processo (para quem já sabe redigir), por outro lado, 
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na perspectiva do aprendiz, implicam em conhecimentos adicionais 
para a resolução de problemas de outra natureza, ou melhor, de velhos 
problemas com uma função nova.

No geral, Serafini (2001) afirma que os professores, nas aulas 
de redação, propõem apenas uma forma de escrita, sem desenvolver 
uma didática específica para isso; os alunos escrevem, uns muito bem, 
a maior parte com dificuldade. Ao corrigir as redações dos alunos, os 
professores costumam fazer na margem do texto algumas anotações 
que se referem à forma, à sintaxe, à pontuação, à gramática. Mesmo 
com as pesquisas já bastante avançadas na pedagogia do ensino e 
escrita, ainda se percebe uma prática de ensino de escrita em Língua 
Portuguesa voltada apenas para o produto. 

Tomando por base Serafini (2001) resumimos a seguir, em um 
quadro geral, as abordagens sobre a pedagogia da escrita baseado 
nos princípios e metodologias já mencionados.

Quadro 1: Abordagens para o ensino de Escrita

As abordagens para escrita

Imitação sustentada Propõe-se modelos de textos de todos os 
gêneros para o estudante procurar reproduzi-lo

Composição como 
processo

Apresenta-se uma série de fases 
sucessivas incluindo atividades de leitura, 
de seleção e relacionamento dos dados 
disponíveis, de realização de esquemas, 
roteiros, de escrita e de revisão 

Experiencial ou expressiva 

Enfatiza a importância de permitir que 
os estudantes escolham livremente o 
assunto e o gênero do texto, insistindo 
particularmente na relevância da criatividade.

Retórica 
Dá-se particular atenção às possibilidades 
de mudança de uma mensagem em função 
dos valores e dos gostos do destinatário.
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Epistêmica 

Seu pressuposto é de que o conhecimento do 
mundo surge gradativamente, em interação 
com o uso da linguagem; escrever sobre 
um assunto ajuda-o a compreendê-lo.

Conversacional 
A discussão permite ao aluno identificar 
mais claramente aquilo que quer se 
exprimir e a melhor forma de fazê-lo.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Serafini (2001).

O quadro acima ilustra as abordagens para o ensino de escrita 
que melhor se adeque ao ensino de escrita nas aulas de Língua 
Portuguesa. Enfatizamos que reconhecemos as abordagens baseadas 
nos modelos cognitivistas e interacionistas as mais exitosas para o 
ensino-aprendizagem de escrita, uma vez que se pode trabalhar com 
essas abordagens partindo do processo ao produto textual. Além 
disso, salientamos que é necessária uma pedagogia de escrita para 
a condução do ensino de escrita em sala de aula. Pensando nisso, 
propomos no quadro a seguir, um modelo de um princípio didático da 
composição escrita baseado em Serafini (2001).

Quadro 2:  Princípios da didática da composição

Princípios da didática da composição

Um texto é produto de 
operações elementares

As atividades próprias do processo de escrita 
podem ser 
reagrupadas em cinco fases: 
a) O pré-desenvolvimento
b) O desenvolvimento
c) A seleção de observações e 
comentários de leitores
d) A revisão
e) A redação

A aprendizagem da 
composição 

segue três fases: 
desenvoltura, 

coerência e precisão.

Os alunos aprendem a escrever mais 
rapidamente e com 
maior sucesso se seguem as 
três fases ordenadamente.
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Devem usar diferentes 
tipos de texto

O aluno deve determinar as técnicas de 
consecução de diferentes tipos de textos, 
o que inclui textos do mundo real.

Deve haver diferentes 
destinatários e objetivos

Destinatários como o professor, os amigos, 
e os leitores de um jornal; objetivos 
como divertir, informar ou persuadir.

Deve-se escrever 
frequentemente

É preciso escrever não só nas 
aulas de português, mas também 
nas de outras disciplinas.

Devem-se usar assuntos e 
contextos reais.

É preciso motivar os alunos a escreverem 
sugerindo-lhes como assuntos sobre 
os quais tenham tido experiência.

Devem-se usar modelos de 
texto

Modelos adequados as suas 
capacidades, sobre os quais eles 
possam exercitar, tentando imitá-los.

De pouco vale o estudo 
sistemático da gramática 

É muito útil aprender algumas regras 
gramaticais e de uso da língua se elas forem 
necessárias para um texto específico.

É preciso produzir várias 
versões de um texto.

A tradicional atividade de correção deve ser, 
pois, ampliada e transformada nas fases de 
comentário dos leitores e da correção em si.

É preciso equilibrar correções 
e elogios.

Elogiar aquilo que o aluno fez direito o auxilia 
muito mais do que criticar o que ele errou.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Serafini (2001).

Embora existam outros modelos mais atuais para a didática da 
composição, acreditamos que estes que são elencados em Serafini 
(2001), são mais fáceis de serem conduzidos no planejamento do texto. 

A escrita dos textos pelos alunos (RUIZ, 2001), não deixa de 
ser elaborada a partir da imagem que eles criam das expectativas 
de correção e avaliação impostas pela escola, por meio do lugar 
institucionalmente marcado pela figura do professor. No contexto 
escolar, a correção de redação é o nome mais corriqueiro que se dá 
àquela tarefa comum, típica de todo professor de português, de ler 
o texto do aluno marcando nele, geralmente com caneta vermelha, 
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eventuais “erros” de produção e suas possíveis soluções. Para a 
autora, correção é o trabalho do professor que visa a reescrita do texto 
do aluno, no sentido de chamar a sua atenção para algum problema 
de produção. Nesse sentido, a correç ão é o texto que o professor faz 
sobreposto ao texto do aluno para falar desse texto.

DESAFIOS DO ENSINO DA ESCRITA

Segundo Oliveira (2010) na prática pedagógica, é preciso 
atentar-se aos chamados “desvios” que os alunos cometem na escrita 
de seus textos, pois, muitas vezes, tais “desvios” são reflexos da 
influência da fala. A seguir, resumimos em um diagrama alguns casos 
que podem ocorrer em textos escritos por estudantes de diferentes 
níveis de ensino. 
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Figura 4: Problemas encontrados em textos de estudantes

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Oliveira (2010).

No diagrama acima (FIGURA 4), observa-se alguns problemas 
de escrita pontuais nos textos produzidos por uma parcela dos alunos. 
Por um lado, A maioria desses problemas se pautam em elementos 
gramaticais. Por outro lado, Pécora (2011) revela existir problemas na 
construção do texto a partir de três elementos: a) problemas na oração, 
b) problemas de coesão textual, e c) problemas de argumentação. 
Ao final do estudo sobre os problemas de redação, o autor elenca 13 
problemas encontrados em seu corpus de estudo. É o que podemos 
visualizar no digrama 2 a seguir. 
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O estudo de Pécora (2011) corrobora o de Oliveira (2010) e 
revela que as dificuldades dos alunos com a escrita se pautam tanto 
nos aspectos gramaticais como nos problemas de textualidade. Do 
ponto de vista linguístico adotado por Val (1999), um texto será bem 
compreendido quando avaliado sobre três aspectos: a) o pragmático, 
que tem a ver com seu funcionamento enquanto atuação informacional 
e comunicativa; b) o semântico conceitual, de que depende sua 
coerência; c) o formal que diz respeito a sua coesão.

Figura 5: Diagrama sobre problemas comuns as redações

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Pécora (2011).

Conforme Mendonça (2016) o processo de produção de 
texto envolve mais do que criação, mais do que inspiração, envolve 
essencialmente o trabalho com a linguagem cujo foco centra-se em 
atividades analíticas e reflexivas dos sujeitos e nas múltiplas refacções 
do texto. Dessa forma, do ponto de vista da mediação pedagógica, tal 
trabalho se materializa nas práticas de análise linguística. Além disso, 
concordamos com Mendonça (2016, p. 40) ao afirmar que 
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Diferentemente do trabalho das aulas convencionais de 
gramática, que privilegiam as classificações e a correção 
linguística, a análise linguística se preocupa em auxiliar os 
alunos a dominar recursos linguísticos e a refletir sobre em que 
medida certas palavras, expressões, construções e estratégias 
discursivas podem ser mais ou menos adequadas ao seu 
projeto de dizer, auxiliando na ampliação das capacidades de 
leitura e na produção textual dos alunos.

Em consonância com Mendonça, percebem-se novos objetivos 
para a produção de textos no ensino de escrita em Língua Portuguesa, 
os quais se atrelam à ampliação das capacidades de leitura no tocante 
a produção textual dos alunos. Acreditamos que o desenvolvimento das 
capacidades a serem desenvolvidas ocorram ao longo da educação 
básica à medida que os gêneros textuais vão sendo incorporados 
pelos alunos. Vale salientar que é essencial na construção do texto um 
projeto de dizer, como assevera Koch (2014) que a atividade com o 
texto compreende, da parte do produtor, um projeto de dizer, e da parte 
do interpretador (leitor/ouvinte), uma participação ativa na construção 
de sentido, por meio da mobilização do contexto, a partir das pistas e 
sinalizações que o texto lhe oferece, portanto, produtor e interpretador 
do texto são estrategistas.  

Como enfatiza Bunzen (2006), muitas vezes, nosso olhar 
está mais voltado para a dicotomia entre o ensino tradicional e o 
ensino moderno. A prática pedagógica se caracteriza muito pelas 
contradições entre avanços e recuos, não se reduzindo à simples 
transposição ou reprodução de esquemas teóricos. Muitas vezes 
as discussões se voltam às disputas políticas, econômicas, sociais, 
culturais, científicas etc., com isso, avanços e retrocessos são vistos 
no campo educacional. A escolha de determinados objetos de ensino, 
leva à construção de um novo modelo didático, um novo projeto 
pedagógico, um novo planejamento, uma nova forma para ensiná-los, 
levando em consideração o espaço e o tempo escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O nosso propósito com este trabalho foi construir um texto base 
sobre o ensino e aprendizagem da escrita em Língua Portuguesa, 
principalmente, trazendo conceitos de alguns especialistas da área 
da Linguística Aplicada. Tendo como norte, a necessidade de se 
estabelecer uma pedagogia da escrita, neste trabalho, tomamos 
por base as três vertentes sobre o ensino de escrita, a experimental/
positivista, a cognitiva e a sociointeracionista e destacamos as 
principais abordagens que delas emanam. 

Nesse viés, vimos que o ensino de escrita sofreu transformações 
importantes e necessárias: deixa-se de lado a escrita como produto e 
adota-se o ensino da escrita como um processo, que é realizado através 
de vária etapas, desde seu planejamento até a revisão. Ademais, os 
projetos de escrita atrelados às concepções dos gêneros textuais dão 
suporte aos projetos de texto, como as sequências didáticas e a escrita 
colaborativa. Esta última vem ganhando intensa notoriedade, tendo em 
vista o uso da Internet e de ferramentas colaborativas que existem neste 
espaço. A escrita na tela implica em mudanças de papéis constantes entre 
leitores e escritores, colaborando para a interação entre os participantes 
e para a modificação dos modos de produção e divulgação de textos.

Com isso, podemos repensar a forma de abordar o ensino 
de escrita na escola, priorizando a abordagem processual, partindo 
de uma prática social, de uma temática relevante para os alunos e 
utilizando sequências didáticas e/ou a escrita colaborativa. Entretanto, 
não importa a abordagem escolhida, se o professor não levar em 
conta as dificuldades dos alunos em todas as fases da escrita e não 
prepará-los também para revisar textos. É preciso, por fim, capacitar 
o aluno para que seja um escritor autônomo, consciente, crítico e 
atualizados com as práticas de letramento que emergem a cada dia 
na nossa sociedade.
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Resumo:
Este artigo objetiva analisar o uso que os professores de língua inglesa destinam 
aos recursos de CALL em uma universidade federal pública localizada no 
Maciço do Baturité, no estado do Ceará. Assumimos como hipótese que 
estes recursos não estão normalizados nas práticas docentes e precisam ser 
divulgados de forma massiva entre os professores. Após a coleta de dados 
via pesquisa documental, bibliográfica, registros de observação de campo e 
grupo focal, partimos do referencial teórico em CALL (WARSCHAUER, 1996; 
BAX, 2003; REIS, 2010; 2012) para compreender o uso dado aos recursos 
tecnológicos e identificar o seu estágio de normalização na instituição. Os 
resultados mostram que a abordagem comunicativa parece orientar o uso 
de CALL nas práticas docentes e que são necessários mais incentivos para 
normalização deste.

Palavras-chave: 
Língua inglesa; Ensino de línguas mediado por computador/CALL; 
Normalização; Ensino superior.
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INTRODUÇÃO 

Em regra, os profissionais incorporam as inovações tecnológicas 
que lhe sejam úteis para um melhor desempenho de seu exercício 
profissional. No ensino de línguas, o campo de estudo da linguística 
aplicada que estuda o potencial das inovações tecnológicas para 
otimização do processo de ensino-aprendizagem de línguas denomina-
se CALL (Computer Assisted Language Learning), isto é, o ensino de 
línguas mediado por computadores como convém traduzir segundo 
tendência da literatura (WARSCHAUER, 1996 LEFFA, 2006).

E é sobre CALL que desenvolvemos esta análise que se dá a 
partir do contexto de aulas de inglês ministradas no segundo semestre 
de 2016 no Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Humanas 
(doravante BHU) na Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB), localizada na cidade de Redenção, 
a 60 km de Fortaleza, capital do estado do Ceará.

A título de exemplificação do que seja CALL, podemos apresentar 
desde recursos de interação pessoa-máquina, como dicionários 
virtuais, até aqueles sociointerativos, como gamificação e as redes 
sociais, em que a aprendizagem de idiomas é facilitada através da 
interação e produção discursiva.

A importância de se discutir sobre esses recursos reside no 
potencial impacto deles sobre a aprendizagem dos estudantes. 
Atualmente, os recursos CALL podem oferecer um ambiente interativo e 
colaborativo de aprendizagem e dar um novo patamar de expectativas 
aos alunos em relação à aprendizagem de uma segunda língua.

Entretanto, será mesmo que os professores adotam CALL para 
atender a essa expectativa de aprendizagem dos seus estudantes? 
Logo, aqui se apresenta o problema desta investigação: “O que os 



123

S U M Á R I O

professores de língua inglesa usam de recursos CALL para otimizar 
a aprendizagem dos estudantes em sala de aula?” E para responder 
a esta pergunta, analisamos o uso que os professores de inglês dão 
aos recursos CALL no curso de BHU e assumimos como hipótese que 
estes recursos não estão normalizados nas práticas docentes.

Esperamos que os resultados alcançados fomentem um 
generoso debate entre os professores de língua inglesa, especialmente 
da Unilab, sobre como se pode otimizar o processo de ensino-
aprendizagem dessa língua através de CALL. Também esperamos 
que esses resultados sejam úteis para fomentar as políticas linguísticas 
nesta universidade marcada pela diversidade linguística por ser um 
projeto de integração internacional entre 8 países de quatro diferentes 
continentes (América, África, Ásia e Europa).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para o levantamento de dados escolhemos as técnicas 
adequadas à natureza dos dados (LAKATOS e MARCONI, 2003). 
Utilizamos a observação de campo e o grupo focal para coleta de 
dados primários, e a pesquisa documental e bibliográfica para os 
dados secundários (VERGARA, 1990).

A observação de campo foi realizada nas aulas das disciplinas 
de língua inglesa ministradas para estudantes do curso de BHU no 
segundo semestre de 2016. Essas disciplinas desenhavam em suas 
ementas o objetivo de tornar o estudante proficiente nas habilidades 
linguísticas de escrita, leitura, fala e escuta constantes no Projeto 
Político Pedagógico do curso de BHU (2014).

Durante a observação de campo, enfatizamos o registro de 
momentos em que recursos CALL foram usados. A organização 
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desses registros se deu em fichas de campo comentadas que 
subsidiam o processo de análise deste estudo. Posteriormente a 
essa fase de coleta, convidamos os professores de inglês do curso 
de Letras da UNILAB a participarem do Grupo Focal24 (GF), sua 
aplicação durou 45 minutos e foi realizada em 10 de maio de 2017, 
no auditório administrativo da UNILAB.

O GF pareceu ser um instrumento apropriado para se usar 
no levantamento de dados primários, pois tínhamos a finalidade de 
envolver todos os professores de inglês num momento de partilha 
de experiências de uso de recursos CALL que trouxesse uma 
aprendizagem colaborativa entre aqueles professores que já os usam 
(ou os usaram) e os que não os utiliza(ra)m (BORGES; SANTOS, 2005; 
RESEL et al., 2008).

Os critérios para participação dos professores no grupo focal 
foram três: (i) haver colaborado com a fase de observação de campo 
realizada em aulas de língua inglesa no BHU, (ii) ser professor de inglês 
na Unilab e, por fim, (iii) ter aceito voluntariamente participar do GF 
(sendo o primeiro opcional e os dois últimos obrigatórios). Atendidos 
os critérios, o GF foi realizado com 4 (quatros) professores de inglês 
do Instituto de Humanidades e Letras (IHL) da UNILAB.

O roteiro de perguntas do GF foi divido em três eixos. O primeiro 
deles foi orientado às questões sobre educação híbrida (isto é, 
educação em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), o SIGAA25 é o 
AVA da UNILAB); o segundo aplicado ao uso de CALL em sala de aula; 
e, o terceiro e último foi dedicado às iniciativas de pesquisa e extensão 

24 O grupo focal é um método de pesquisa que usa a entrevista com grupos com base na 
intercomunicação e na interação e tem como principal objetivo colher dados detalhados 
sobre um assunto.

25 SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas: informatiza os 
procedimentos da área acadêmica através dos módulos de: graduação, pós-graduação 
(stricto e lato sensu), atividades de ensino a distância e um ambiente virtual de aprendizado 
denominado Turma Virtual. Fonte: http://www.ufc.br/ufc-digital/sistemas-administrativos-
da-ufc/35-sigaa-sistema-integrado-de-gestao-de-atividades-academicas
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em CALL e os desafios para implementá-las no contexto da Unilab. 
Além de atender ao objetivo da pesquisa, a adoção dessa estrutura em 
tópicos facilita o próprio processo de análise interpretativa dos dados à 
luz da literatura sobre CALL (WARSCHAUER, 1996; BAX, 2003; LEFFA, 
2006; PAIVA, 2008; REIS, 2012). 

A análise dos dados foi orientada por três categorias analíticas, a 
saber: (i) desafios docentes em CALL, (ii) disposição docente para uso 
de CALL e (iii) orientação teórico-metodológica na produção de material 
didático com CALL. Essas categorias analíticas foram construídas 
a partir da análise dos dados coletados no GF e se ampararam na 
revisão de literatura apresentada na seção seguinte. Na análise, cada 
categoria recebeu uma representação, D representa (i), Disp para (ii) e 
OTM representando (iii); essas representações estão acompanhadas 
de uma numeração que indica a sua frequência.

UM DIÁLOGO DE COMPREENSÕES 
SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO 
CAMPO DE ESTUDOS EM CALL 

Neste capítulo, a discussão sobre CALL como recurso mediador 
da aprendizagem de idiomas passa inevitavelmente pela obra de três 
teóricos (a saber, WARSCHAUER, 1996; BAX, 2003; REIS, 2010; 2012) 
que sistematizam e classificam o desenvolvimento de CALL. Sendo 
que os dois primeiros pensaram uma classificação genérica para 
CALL, enquanto que o último pensou essa classificação considerando 
o contexto brasileiro.

Antes de introduzir essas classificações é importante saber do que 
estamos tratando quando falamos sobre recursos CALL. Consideramos 
como recurso CALL tudo que se vale de processamento digital e 
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pode ser usado para facilitar o processo de ensino-aprendizagem de 
idiomas; exemplos: computadores desktops, laptops, smartphones, 
sites, aplicativos, dentre outros. (WARSCHAUER, 1996; BAX, 2003; 
PAIVA, 2008; REIS, 2012). 

Logo, não entraremos na distinção entre CALL e MALL 
(Mobile Assisted Language Learning) produzida por teóricos que 
buscam enfatizar, especialmente, o caráter ubíquo de tecnologias 
móveis para tentar afirmar um novo campo de estudo na linguística 
aplicada ao que chamam de MALL (SHARPLES et al., 2005; KESLIN; 
METCALF, 2011; VIBERG; GRONLUND, 2012). Assim, reforçamos que 
o entendimento sobre recurso CALL recai sobre o processamento 
digital e a sua aplicabilidade para facilitação do ensino de idiomas, 
ambas características comuns em recursos de quem advoga a favor 
do CALL ou MALL. 

Seguindo para a apresentação da classificação de CALL dada 
por Warschauer (1996), ele afirma que as fases históricas do CALL são 
três. A primeira delas remonta à década de 1960 e é denominada como 
sendo Behaviorista por perceber o computador como um tutor que 
transmite ao aluno material pedagógico para execução de exercícios 
repetitivos de fixação léxico-sintático-fonológica sem interação 
comunicativa alguma. Nesta primeira fase, o CALL está restrito ao 
contato humano-máquina sem nenhuma dinâmica sócio-interativa pois 
o advento da internet e das redes sociais e sua massificação chega 
apenas décadas após.

A segunda fase, denominada de Comunicativa, remonta à 
década de 70 e 80 e apresenta por premissa a ênfase no “uso” da 
forma mais do que na própria “forma”. Nesta fase, o CALL é usado para 
ensinar a gramática de forma intuitiva e o esforço de aprendizagem 
dos estudantes recompensado, evitando-se que equívocos cometidos 
por estes sejam julgados pelos professores o que propicia um 
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ambiente emocionalmente favorável para uma aprendizagem motivada 
(WARSCHAUER, 1996).

Embora as características da fase comunicativa signifiquem 
um avanço em relação à fase predecessora, percebeu-se que ela não 
oferecia um ambiente integrado de aprendizagem. Essa crítica motiva 
a terceira fase denominada de fase Integrada de CALL, segundo 
Warschauer (1996).

Esta fase foi possível graças à possibilidade de usar multimídias 
no computador. Neste sentido, o CD-ROM, as hipermídias e as redes 
sociais na internet foram recursos revolucionários porque permitiram a 
integração simultânea de várias mídias. Com destaque para as redes 
sociais que trouxeram aos estudantes a possibilidade de interação 
verbal sincrônica 24 horas por dia com qualquer pessoa no mundo.

Essa classificação de Warschauer foi pioneira e usada nos 
estudos em CALL, até ser revista pela crítica produzida por Bax (2003, 
p. 20) que postulou uma nova classificação. E antes de introduzir essa 
classificação, elencamos resumidamente as principais críticas de Bax 
(2003, p. 22) à classificação de Warschauer (1996) em aspectos que 
necessitam de maior consistência teórica, a saber:

1. Não está explícito se as fases representam períodos históricos 
claramente definidos ou apenas supostos;

2. A validade da caracterização dos anos 1980 como Comunicativa 
requer mais suporte teórico da metodologia de ensino 
comunicativo de línguas (ou communicative language teaching 
- CLT) para tornar o termo aceitável;

3. A fase Integrativa não está distinguida satisfatoriamente da fase 
Comunicativa, o que gera uma situação de dubiedade.
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Essas críticas levam Bax (2003) a formular uma classificação 
amparada não no conceito de fases, mas no de abordagem, dividindo 
em três abordagens o uso de CALL: Abordagem Restrita, Abordagem 
Aberta e a Integrada.

 A abordagem restrita compreende o uso mecanicista dos 
recursos computacionais fundamentado na construção teórica 
behaviorista. Essa abordagem guarda muitas semelhanças com o 
que Warschauer (1996) chamou de fase behaviorista de modo que se 
pode dizer que não houve grande acréscimo conceitual para além da 
mudança na terminologia adotada (passando-se de fase behaviorista 
para abordagem restrita).

 A abordagem aberta, por sua vez, enfatiza atividades de 
simulação na interação pessoa-máquina mostrando esforços de 
humanizar o CALL, embora as limitações tecnológicas ainda não 
permitissem interações humanas sincrônicas. Nesta abordagem, 
assim como na anterior, existia um respeito do recurso CALL, o que 
caracteriza ambas como de baixa normalização.

Por normalização, Bax (2003) entende que seja um processo 
em que as coisas se tornam imperceptíveis, não mais causando 
estranhamento algum para quem as usa. Exemplificando, ele diz 
que os recursos CALL estarão normalizados quando o uso da 
própria expressão CALL não mais se justificar, tal como acontece 
com o uso de livro (book) que não requer um campo de estudos em 
BALL (Book Assisted Language Learning) porque já está plenamente 
inserido no contexto de ensino-aprendizagem e não gera mais 
estranhamento algum.

Esse momento de normalização se dá na terceira abordagem. O 
uso do CALL proporcionando um ambiente de aprendizagem em que 
a comunicação sincrônica permite a realização de atividades através 
da interação com nativos no idioma e outros aprendizes caracteriza a 
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abordagem integrada. Nesta abordagem, o recurso CALL é visto como 
parte do processo de ensino-aprendizagem, assim como qualquer 
outro recurso (como o livro, por exemplo).

Apoiando-se em Roger (1995), Bax (2003, pp. 24-25) advoga que 
o processo de normalização de CALL obtido na terceira abordagem é 
consequência de, no mínimo, sete estágios, a saber:

• Adoção precoce: alguns professores e instituições adotam a 
tecnologia por curiosidade;

• Ignorância/Ceticismo: Embora muitos sejam céticos ou 
ignorantes de sua existência;

• Tentar uma vez: pessoas experimentam o recurso CALL, mas o 
rejeitam nas primeiras dificuldades. Elas não enxergam o valor 
porque parece que aquilo não lhes acrescenta nada;

• Tentar novamente: quando alguém próximo afirma que o recurso 
funciona, então se segue a uma nova tentativa;

• Medo/Admiração: A maioria das pessoas começam a usar ainda 
com medo ou expectativas exageradas;

• Normalizando: gradualmente parece ser algo normal;

• Normalização: aqui a tecnologia já se tornou integrada ao 
cotidiano - está normalizada.26

26  Stages of normalisation in CALL: 1. Early Adopters. A few teachers and schools adopt the 
technology out of curiosity. 2. Ignorance/scepticism. However, most people are sceptical, or 
ignorant of its existence. 3. Try once. People try it out but reject it because of early problems. 
They can’t see its value—it doesn’t appear to add anything of ‘relative advantage’ (Rogers, 
1995). 4. Try again. Someone tells them it really works. They try again. They see it does in 
fact have relative advantage. 5. Fear/awe. More people start to use it, but still there is (a) 
fear, alternating with (b) exaggerated expectations. 6. Normalising. Gradually it is seen as 
something normal. 7. Normalisation. The technology is so integrated into our lives that it 
becomes invisible—‘normalised’.
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Essas contribuições crítico-teóricas de Bax (2003) ao trabalho 
de Warschauer (1996) seguem dizendo que essas fases podem ser 
organizadas em dimensões a que ele classifica como Restrita, Aberta 
e Integrada. Resumidamente, a caracterização dessas dimensões 
pode se dar a partir da percepção dos usuários em relação ao 
recurso adotado. A dimensão restrita caracteriza-se pelo exagerado 
respeito e receio de uso da tecnologia. Na dimensão aberta ainda 
existe esse receio, mas o recurso tecnológico está mais em vias de 
normalização através de um uso ocasional. Já na fase Integrada o 
emprego da tecnologia é contínuo e a normalização é plena, isto é, 
os seus usuários veem a tecnologia como parte do seu cotidiano de 
ensino/aprendizagem.

Entretanto, Bax (2003) não explorou casos de ensino de segunda 
língua (ou língua estrangeira) em sociedades subdesenvolvidas ou 
em desenvolvimento. Essa lacuna nos faz recorrer a Leffa (2003; 
2006) e a Reis (2010; 2012) para complementar a sua contribuição. O 
legado crítico-teórico desses dois teóricos enfatiza a importância de 
estudos em CALL em contextos mais locais de ensino/aprendizagem 
de língua estrangeira. 

Leffa (2003, p. 10) advoga a favor de uma prática de ensino-
pesquisa do professor de inglês como estratégia de contextualização 
teórica ao processo de ensino-aprendizagem. Diz ele que:

O problema quando se separam o ensino e a pesquisa, não 
permitindo que o professor pesquise, é que se deixa o professor 
sem opção, obrigando-o a aceitar a verdade dos outros. Pior do 
que uma verdade local, mas contextualizada, é uma verdade 
imposta de fora, sem contextualização. 

Em seu trabalho, Reis (2012) começa abordando a dificuldade 
para afirmação de uma agenda em CALL no cenário da pesquisa 
brasileira em linguística aplicada dizendo que a discussão produzida 
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é esparsa, embora relativize apresentando que o cenário internacional 
ainda está aprofundando um entendimento da agenda em CALL.

Contudo, sua pesquisa revelou que as pesquisas em CALL no 
Brasil podem ser divididas em três fases (REIS, 2012, p. 18):

• Fase 1: Identifica-se, principalmente, pela discussão da inserção 
de tecnologias nas aulas de línguas estrangeiras; 

• Fase 2: Caracteriza-se por estudos que tratam a implementação e 
elaboração de materiais didáticos por meio de tecnologias digitais; 

• Fase 3: Define-se pelas pesquisas sobre avaliação de atividades 
de linguagem no contexto digital e de relatos de experiência 
sobre o ensino mediado por computador.

Segundo Reis (2012), a fase 1 é caracteriza pela preocupação 
de uma potencial substituição do professor por computadores 
(metonímia de CALL), uma ideia que atualmente ainda parece distante, 
mas que causou muita discussão teórica à época pela eficiência 
superior das máquinas sobre os humanos em muitos aspectos. A 
observação empírica dessa eficiência gerou nos professore/as uma 
legítima resistência ao uso de CALL, além de muita desconfiança, o 
que motivou o aumento de pesquisas sobre o impacto de CALL no 
processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira. 

Leffa (2003), tratando da eficiência das máquinas, diz que elas 
- como extensão dos músculos do homem - superam com folga a 
este; entretanto, como extensão da língua é superada com folga 
pelos humanos, que ainda se caracterizam pela exclusividade de falar. 
Buscando ser mais contundente, também cita que ninguém conseguiu 
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criar um programa de computador que, fazendo-se passar por humano, 
enganasse o juiz na famosa competição de Loebner27.

A fase 2, por sua vez, enfatiza a elaboração de material 
didático e estudo de gêneros produzidos com implementação de 
CALL no processo de ensino-aprendizagem. Segundo Reis (2012), 
as pesquisas desenvolvidas nesta fase discutem a emergência de 
gêneros textuais novos como blogs, podcasts, além de se ocupar 
de compreender a interação em ambiente virtual propiciada pela 
introdução das redes sociais. 

A antiga comunicação assíncrona por e-mail foi completada 
pelo sincronismo proporcionado pelas redes sociais que acabou se 
tornando um espaço onde os jovens passam considerável parte do 
seu tempo (Facebook, Instagram, Twitter, outros). Esse conjunto de 
inovações tecnológicas impõe aos professores a necessidade de 
produzir material didático em CALL que potencialize a aprendizagem 
em língua estrangeira. 

Continuando, ela afirma que a produção desse material 
didático não deve atender apenas às intenções didático-pedagógicas 
do professor, mas também ao papel que os estudantes podem 
desenvolver ao usar o recurso CALL para otimização da aprendizagem 
do idioma. E identifica que a orientação teórica mais recorrente nas 
pesquisas que, trataram da produção de material didático em CALL 
para ensino de língua estrangeira, se fundamenta nos “princípios 
teóricos da teoria sociocultural, da teoria da atividade e dos estudos 
de gêneros” (REIS, 2012, p. 24).

27 Este famoso concurso de inteligência artificial de periodicidade anual premia com medalha 
de ouro e US $ 100.000 para o primeiro programa que os juízes não conseguirem distinguir 
de um ser humano real em um teste de Turing, incluindo decifração e compreensão do 
texto, com entradas visuais e auditivas. Este prêmio será concedido apenas uma vez e 
ainda não foi concedido.
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Esse rigor metodológico implica também na responsabilidade 
de o professor definir claramente seu objetivo didático; essa 
clareza possibilitará a avaliação do desempenho da aprendizagem 
mediada por CALL. E é justamente abordando o aspecto avaliativo 
que começa a se definir a terceira fase do CALL no Brasil, segundo 
Reis (2012). As pesquisas classificadas nessa fase apresentam 
como objeto de estudo a avaliação das atividades didáticas de 
professores que usam CALL.

Entretanto, são discussões abordando práticas pedagógicas 
e atividades didáticas que não consagram um modelo brasileiro 
de avaliação em CALL. Esta lacuna remonta a alguns elementos 
fundamentais para a consolidação do CALL no Brasil e o primeiro 
deles é a própria constituição de uma agenda em CALL e, por 
conseguinte, a formulação de um modelo de avaliação aplicável a 
estes recursos que viabilize o desenvolvimento de um sofisticado 
repositório de recursos didáticos de livre acesso aos professores de 
línguas estrangeiras no país.

ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO 
DOS RESULTADOS

A discussão produzida na revisão de literatura nos propiciou um 
recorte do interesse analítico sobre os dados do Grupo Focal (GF). E 
como dito nos procedimentos metodológicos, orientamos esta análise 
destacando três categorias as quais denominamos: desafios docentes 
em CALL, disposição docente para uso de CALL e orientação teórico-
metodológica na produção de material didático. A análise dos dados 
do GF foi produzida respectivamente nessa mesma ordem. 
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Entretanto, antes de adentrar a análise de cada categoria é 
preciso uma breve apresentação e contextualização da Unilab. A 
proposta missionária desta universidade é, numa mão, a interiorização 
do ensino superior público e gratuito, ofertando maior acessibilidade 
ao ensino superior a populações historicamente desfavorecidas 
desse direito, e noutra a internacionalização do ensino superior por 
meio de acordos de cooperação estabelecidos com a comunidade de 
países de língua portuguesa (CPLP) e tratados de cooperação sul-sul. 
(UNILAB, 2013).

Evidente que são dois desafios aparentemente opostos, 
porque o desafio da interiorização implica levar a instituição de 
ensino para uma região com muitas limitações de infraestrutura 
coincidentemente também de baixo índice de desenvolvimento 
humano, enquanto que a internacionalização sugere um ambiente 
marcado pela multiculturalidade, incluindo-se aqui a diversidade 
linguística. (UNILAB, 2013).

Essas missões institucionais implicam em desafios para a 
instituição e, especialmente, em relação ao ensino de línguas mostra-
se ao mesmo tempo uma ameaça e uma oportunidade. É uma 
ameaça à medida que as limitações de infraestrutura local e o baixo 
nível de desenvolvimento humano podem comprometer o interesse 
institucional de desenvolver políticas institucionais que fomentem o uso 
de recursos tecnológicos para otimização do ensino-aprendizagem de 
idiomas, particularmente, o inglês. E faz-se uma oportunidade porque 
a comunidade multicultural da Unilab possui capacidades de contribuir 
para execução de políticas de fomento à língua inglesa, particularmente. 
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DESAFIOS DOCENTES EM CALL

A primeira categoria [Desafios docentes em CALL] apresentou 
19 registros das que podemos identificar 6 (seis) subcategorias para 
explicar os desafios de normalização de CALL enfrentados no ensino 
de língua inglesa na Unilab. Segundo as falas dos entrevistados, as 
limitações que desafiam a aplicação normalizada do CALL são: 

1. Estigmatização do uso de CALL como evasão docente: Há um 
receio dos professores que o uso de CALL seja interpretado 
por seus pares e mesmo pelos estudantes como uma forma 
de descompromisso para com o ensino, como se o CALL fosse 
usado para “tampar buracos” em situações em que não foi 
possível planejar aula. 

Essa subcategoria foi identificada a partir de falas como: “Só 
que um ponto para incentivar a participação [em atividades com CALL] 
é bom que se faça porque isso ainda é visto como evasão do professor 
de aulas presenciais” (D1) e “É isso que eu temo também, eu faço 
essas atividades [de CALL] mas muitas vezes com ressalvas, né.” (D2).

2. Dificuldade de produção de material didático: um dos benefícios 
da utilização de CALL é também seu maior desafio. A diversidade 
desses recursos é enorme, pois abrange tudo que dependa 
de processamento digital e possa ser usado no processo de 
ensino-aprendizagem de línguas. Assim, os professores sentem 
dificuldade de selecionar recursos e de produzir material didático 
com CALL, o que nos sugere a necessidade de um recurso que 
os auxilie no processo de escolha de CALL e de produção de 
material didático.

As falas que apontam para esta subcategoria e estes resultados 
são: “Talvez seja isso né a gente tem tanta coisa. A gente não sabe 
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exatamente com o que trabalhar.” (D16) e “Porque a gente tem 
consciência de que tem muita opção.” (D17).

3. Dificuldades docentes de contemporanização: as diferenças 
intergeracionais também se revelam em relação ao 
domínio tecnológico, o que para um professor irá repercutir 
inevitavelmente no aproveitamento das potencialidades de 
recursos tecnológicos úteis para otimização do processo de 
ensino-aprendizagem. 

Evidente que a superação das dificuldades das gerações 
de se integrarem tecnologicamente passa por algumas atitudes e 
oportunidades institucionais. Para um professor de inglês, as atitudes 
autodidáticas de complementação do gargalo formativo é um caminho, 
enquanto um outro seria vislumbrar as oportunidades que a sua 
instituição pode criar para fomentar a aprendizagem colaborativa do 
uso de CALL.

As falas que induzem a identificação desta subcategoria são: 
“Até porque nossa geração gosta da novidade gosta da interação, 
mas eu não tenho usado o suficiente, então eu me daria uma péssima 
nota.” (D12), “Eu confesso que gostaria de usar mais, mas não sei 
como. Talvez, haja necessidade de uma formação” (D13) e, por fim, 
“Eu estou me superando a cada semestre eu descubro uma coisa 
nova. Mas eu também me acho bem aquém do que as possibilidades 
permitem” (D14).

4. Limitação da plataforma institucional AVA: considerando a 
necessidade de se criar ambientes virtuais de aprendizagem 
como estratégia de integração entre ensino e tecnologia, a 
Unilab determina em suas normas que 20% das aulas devem 
se dar em um ambiente virtual de aprendizagem (AVA, que na 
Unilab recebe o nome de SIGAA). Entretanto, os entrevistados 
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consideram que essa plataforma possui limitações que 
desmotivam o uso dela.

Essa subcategoria é facilmente verificável nesses exemplos: 
“Mas no SIGAA eu coloco só o link porque sempre que eu tento colocar 
o vídeo dá erro de limite, então eu coloco só o link.” (D3), “É que o 
SIGAA é um pouco limitador, vendo o material que o professor A usa 
com o material que o professor B faz, se juntar os dois faz um puta 
material” (D4) e “mas como eu vejo que o SIGAA é limitado” (D19).

5. Limitação de infraestrutura institucional: a tentativa de uso da 
internet para construção de dinâmicas novas foi comprometida 
pela dificuldade de conexão reclamada recorrentemente pelos 
participantes do Grupo Focal. Essa é claramente uma limitação 
de infraestrutura que compromete, dentre outras coisas, o uso 
de inovações tecnológicas através de conexão online. 

As falas seguintes são demonstrações desta categoria: “A gente 
tentou, mas dependendo do bloco onde a gente tá não dá pra usar 
também.” (D8), “Dá pra usar pra tradução “né”?!. Assim, quando você 
tem uma internet que funciona na sala, na aula” (D9) e, finalmente, “Eu 
acho que só a internet aqui que vacila muito” (D18).

6. Desigualdade socioeconômica: a Unilab está inserida num o 
contexto social de baixo índice de desenvolvimento humano28 
e isso repercute no perfil dos seus estudantes. Muitos 
deles ainda enfrentam dificuldades de ter acesso às smart 
tecnologias tão frequentemente utilizadas para elaboração de 
atividades em CALL.  

Essa realidade socioeconômica revela que as estratégias em 
CALL tem um fator limitador próprio de cenários subdesenvolvidos e 

28 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal: Acarape (0,606), Redenção (0,626). Fonte: 
http://www.datapedia.info/public/ 
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que a utilização de didáticas em CALL devem privilegiar o recurso de 
acesso mais facilitado ou até mesmo universal. A fala que dá origem a 
essa subcategoria foi esta: “então quem tinha smartphone levou.” (D7). 

DISPOSIÇÃO DOCENTE PARA USO DE CALL

Para segunda categoria, 22 registros destacam a disposição ao 
uso de CALL dos participantes do GF. Segundo eles, o receio a CALL 
não se justifica pois entendem que essa ferramenta é um instrumento 
importante para dinamizar a aula e auxiliar no processo de ensino-
aprendizagem (GF).

Não demonstraram credibilidade ao pensamento que julga 
possível a substituição do professor de inglês por recursos CALL ou 
qualquer inteligência artificial, algumas falas foram emblemáticas neste 
sentido afirmando inclusive que se o professor fosse substituído pelo 
computador toda profissão o seria, pois não existe uma profissão mais 
crítica e política do que o do ensino. 

O que também parece consenso entre os participantes é que 
o professor que usa CALL pode substituir aqueles que não fazem 
uso deste recurso, que qualifica a prática docente integrando-a às 
inovações tecnológicas (GF). Neste sentido, todos os entrevistados 
fazem uso de CALL, mesmo que ocasionalmente dadas as limitações 
já discutidas na categoria anterior, e os recursos utilizados por eles 
estão apresentados no quadro abaixo com referência nos 22 registros 
do Grupo Focal:
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Quadro 1: Registros de fala documentados em 
entrevista do Grupo Focal realizada em 2017

Recurso CALL Registro de fala no Grupo Focal

Aplicativos “Eu já usei o Duolingo só pra 
mostrar o que tem.” (Disp11)

AVA (SIGAA) “Eu lanço muito material no Sigaa 
para trabalhar nas aulas.” (Disp5) 

Blog “Eu tenho blog, acho que fiz isso 
no semestre passado. ” (Disp1)

Compartilhamento em nuvens

“A gente devia ter um sharing 
completo nosso sabe, de mostrar 
as dinâmicas as possibilidades, 

e ir incorporando.” (Disp22)

E-mail
“eu crio um e-mail para cada turma 

e a gente vai trocando material 
ali dentro mesmo.” (Disp8)

Fórum “eu tenho duas dinâmicas 
de Fórum.” (Disp6)

Música
“Eu também uso muita música em 
sala de aula tirada principalmente 

do Youtube.” (Disp3)

Redes sociais

“Eu acho que quando eu dou uma 
aula que entra dentro do Facebook, 
inbox, Messenger eu noto quando 
a gente vai falar termos a gente vai 
falar like e deslike aí Wow.” (Disp19)

Tradutores online “E aí a gente usou o google 
tradutor.” (Disp13)

Vídeos

“então eu pego um vídeo com o 
verbo to be e como o verbo ‘to be’ 
é trabalhado em diversas situações 

comunicativas.” (Disp2)

Fonte: Os Autores (2018).

Apesar de identificarmos esse conjunto de ações que revelam 
disposição ao uso de CALL, verificamos na observação de campo que 
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o uso dos recursos é comprometido pela inexistência de apoio técnico 
aos professores que, por vezes, apresentam dificuldades no manuseio 
de equipamentos de multimídia como projetor audiovisual e caixa de 
som, o que compromete o uso dos recursos CALL. 

ORIENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA DO 
USO DE CALL NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA

Na última categoria identificamos 05 registros que sugerem a 
orientação teórico-metodológica no uso de CALL nas aulas de inglês. 

A aplicação desta abordagem se dá através da formação 
de equipes para tradução de letras usando os serviços online de 
tradução, mas também através da simulação de conversas em dupla 
após se ter trabalhado o vocabulário usando recursos multimídia. 
Nessa abordagem colaborativa se privilegia a comunicação mais que 
a correção gramatical no uso da fala (GF).

Entretanto, em momento algum nenhum dos participantes 
do Grupo Focal se pronunciou sobre as concepções de linguagem 
adotadas que os orientam em suas práticas de ensino/aprendizagem 
com CALL. Uma indicação dos pesquisadores aqui reunidos é que 
essa análise possa ser feita em estudos futuros. 

Na realidade, o que se pode perceber é que a escolha das 
atividades de apresentação de conteúdo e dos materiais e recursos 
para dar suporte à comunicação ainda se pauta em metodologias e 
abordagens de natureza comunicativa, tendo como base a tecnologia 
de internet (technology and internet task-based language learning).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entretanto, será mesmo que os professores adotam CALL para 
atender a essa expectativa de aprendizagem dos seus estudantes? 
Logo, aqui se apresenta o problema desta investigação: “O que os 
professores de língua inglesa usam de recursos CALL para otimizar a 
aprendizagem dos estudantes em sala de aula?” E para responder a 
esta pergunta, analisamos o uso de recursos CALL pelos professores 
nas aulas de inglês do curso de BHU assumindo como hipótese que 
estes recursos parecem não fazer parte da prática docente da maioria 
dos professores dessa instituição. O que se percebe na maioria das falas 
dos participantes do Grupo Focal é a prevalência do estágio número 
5 (Medo/Admiração: A maioria das pessoas começam a usar ainda 
com medo ou expectativas exageradas) e número 6 (Normalizando: 
gradualmente parece ser algo normal) em suas práticas docentes, 
no que diz respeito ao processo de normalização de CALL obtido na 
terceira abordagem (Integrada) proposto por Bax (2003).

Ora, tais estágios prevalentes que foram encontrados nas práticas 
docentes desta IES retratam e refletem a formação heterogênea do 
corpo docente, em que metade possui formação em humanas, todavia, 
não em língua inglesa e a sua outra metade, que possui formação em 
língua inglesa, mas que, por sua vez, já data de um longo período sem 
atualização curricular. É sabido que a deficiência na formação humanista 
de currículo das licenciaturas em Letras gera uma falta de capacitação 
técnica em tecnologia por parte dos seus profissionais. Em adição a 
isso, há ainda uma realidade de subdesenvolvimento socioeconômico 
na região na qual a IES está localizada, cujo uso da tecnologia não é 
comum e em alguns cenários gera um condicionamento mental que 
leva a uma resistência no que se refere à adoção de práticas docentes 
alternativas ao modelo tradicional de ensino de língua, caracterizado 
predominantemente pelas técnicas behavioristas.
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Sobre a categoria de análise “Concepção de linguagem/Teorias 
de aprendizagem de línguas/Princípios teórico-metodológicos” não se 
percebe nos discursos dos depoentes do GF uma clareza ou indício 
maior sobre a adoção de práticas docentes que legitimassem uma ou 
outra teoria de aprendizagem que os norteasse e, em alguns momentos, 
há um total silenciamento sobre qual concepção de linguagem os 
guia durante a adoção de recursos CALL. Todavia, os resultados 
mostram que a abordagem comunicativa no ensino de língua inglesa 
parece orientar o uso de CALL nas suas práticas docentes e que são 
necessários mais incentivos para normalização deste. O que se pode 
depreender da emergência desses discursos proferidos pelos docentes 
no GF é que não basta somente ter boa vontade, ou seja, querer ter 
a vontade de utilizar os recursos disponíveis na “mídia internet”; é 
preciso urgentemente coadunar os princípios teórico-metodológicos 
com a agenda oferecida pelos pesquisadores (REIS, 2010) a fim de 
melhorar a prática de ensino em contexto universitário.

Mais pesquisas devem ser empreendidas sobre as práticas 
de ensino e de aprendizagem de língua inglesa na comunidade 
universitária em questão com vistas a diminuir os desafios enfrentados 
por professorxs, alunxs, e pesquisadorxs quando se depararem 
com uso de tecnologia em sala de aula. Dessa forma, se aconselha 
a execução de atividades que privilegiam a identificação das 
necessidades pedagógicas em CALL nessa instituição, tanto dentro 
quanto fora de sala de aula. A discussão acima sugere que ainda há 
fatores limitantes para a total normalização/naturalização de CALL e a 
compreensão de todas as suas funcionalidades dentro dos ambientes 
virtuais aprendizagem, por exemplo, o SIGAA - um AVA ofertado pela 
instituição e utilizado pela comunidade universitária.
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Resumo:
Este estudo objetiva apresentar um construto teórico-metodológico para o 
ensino de produção textual em disciplinas de metodologia científica nos cursos 
de graduação sob uma perspectiva discursiva. Para tanto, fundamentamos 
essa prática de ensino em textos de Maingueneau (1997, 2001, 2006, 2005, 
2008, 2010, 2015), Costa (2012), Possenti (2018), entre outros. Para fins de 
exemplificação, demonstramos a utilização de tal método no gênero projeto 
de pesquisa, destacando o modelo de apresentação teórica e os exercícios da 
prática desse gênero em sala. Dessa forma, intentamos viabilizar um modelo 
de ensino que não corrobore com estigmatização da metodologia acadêmica, 
principalmente a mecanização dos aspectos conteudístico e avaliativo, mas 
que permita aos estudantes uma imersão nas práticas discursivas visando 
uma compreensão mais ampla das produções do campo científico.

Palavras-chave: 
Metodologia científica; Perspectiva discursiva; Práticas de ensino.
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INTRODUÇÃO 

Comum a todos os cursos superiores voltados à pesquisa, a 
escrita acadêmica cada vez mais é singularizada e analisada pelos 
diversos discursos interessados no debate. Não podemos creditar 
somente à mídia a imagem mais comum e difundida de que esse tipo 
de escrita seria um estilo rebuscado e quase incompreensível. Durante 
anos (e, possivelmente, ainda na atualidade) o próprio discurso 
científico, em seus espaços validados como as universidades, parece 
ter estado, de algum modo, reforçando esse aspecto do senso 
comum nas disciplinas de metodologia do trabalho científico (e suas 
variantes), seguindo moldes antigos e pouco reflexivos para explicar 
como se constitui e quais os motivos da existência de uma codificação 
especializada no meio acadêmico.

No Brasil, por volta dos anos 1970, iniciou-se a produção de 
materiais que pretendiam, de modo geral, dar conta de subscrever 
todas as regras do que seria um método científico já consolidado. 
Desse modo, as recorrências das estruturas, dos aspectos gráficos, 
entre outras características, foram sendo elencadas e postas como 
regras universais enrijecidas, advindas do próprio fazer científico. O 
domínio da escrita acadêmica esteve, assim, nas mãos dos membros 
da comunidade científica em geral ou, por vezes, era apreendido por 
autores que especificavam as ditas regras segundo suas áreas de 
atuação. Nos anos 2000, a continuidade da produção e das reedições 
desses manuais foi se intensificando, porém, permanecendo no 
roteiro de explicações de moldes genéricos definidos a priori e na 
atualização de regras de formatação, ainda desvinculando esse ensino 
de quaisquer teorias que conduzissem essas decisões pedagógicas.

O que pretendemos neste estudo, primeiramente, é apresentar 
um modelo de ensino de metodologia da escrita acadêmica sob uma 
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perspectiva teórica explícita que justifique o aparato metodológico 
adotado. Por e para isso, entendemos que tratar das produções 
acadêmicas é refletir sobre as ações discursivas da comunidade 
científica, ainda que os frutos desse domínio estrito alcance, de 
diferentes modos, a muitos. Nesse limiar de autoavaliação das próprias 
práticas sociais, fundamentamo-nos na Análise do Discurso, delineada 
por Dominique Maingueneau.

Apresentamos, primeiramente, essa perspectiva teórica por 
nós adotada em seus conceitos mais amplos e introdutórios. Em 
seguida, propomos um modelo de ensino dessa perspectiva aplicada 
em um gênero acadêmico e, por fim, divulgaremos e discutiremos os 
resultados da experiência concreta com base nos dados coletados 
em turmas de graduação na disciplina Leitura e Produção de Textos 
Acadêmicos da Universidade Federal do Ceará.

PERSPECTIVA DISCURSIVA

Texto, gênero e prática

Como mencionado, no ensino de metodologia científica, é 
recorrente a apresentação de uma neutralidade teórica, ou seja, 
os modos de articulação do conteúdo parecem emanar do próprio 
fazer científico, destacando principalmente a característica da 
“objetividade” comum a todos os textos. Acreditamos, contudo, que 
esse modelo vigente reflexiona pouco sobre as práticas acadêmicas 
para além das estruturas formais de seus gêneros prototípicos e 
desemboca em um sistema de ensino inflexível e caricaturado desse 
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tipo de escrita, basta observar as constantes sátiras no meio digital 
entre grupos de estudantes29.

Partindo dessa lacuna, entendemos que a condução da 
disciplina deve ser feita sob um aparato metadiscursivo que apresente 
aos estudantes iniciantes no campo científico as prerrogativas 
de exercer determinadas práticas textuais. Observamos que as 
conceituações teóricas presentes na área da Análise do Discurso 
podem servir de base para esse esclarecimento e desenvolvimento de 
práticas de ensino construtivas. Advertimos, todavia, que a intenção 
não seja tornar os estudantes de metodologia também estudiosos do 
discurso, os conceitos propostos são adjuvantes do interesse comum 
de desenvolver suas habilidades de produção acadêmica.

A primeira conceituação que se faz necessária é a de discurso. 
Entendemos discurso como parte da tríade (texto, gênero e discurso) 
do que Maingueneau (2008) denomina como ordem hipergramatical, 
aquilo que está para além da organização da frase. Assim, texto designa 
a materialidade (física ou virtual), gêneros (ora conceituados como 
textuais, ora como discursivos) seriam os modos dessa materialização, 
e discurso são as práticas sociais exercidas a serem materializadas; a 
relação entre esses conceitos é indissociável, porém, criam-se áreas 
específicas que estudam cada domínio mais estritamente. Observar 
a disciplina de metodologia científica sob um olhar discursivo seria, 
primeiramente, entender as práticas que integram os textos científicos, 
compreendendo a relação mútua entre ambos, na medida em que 
aquelas são manifestadas nestes, ao mesmo tempo em que eles 
também as constroem.

Um segundo conceito pertinente seria o de campo, proposto, 
primeiramente, por Pierre Bourdieu sob uma perspectiva mais 
sociológica e, posteriormente, adaptado por Maingueneau, como 

29 Pode-se consultar na ferramenta de pesquisa Google imagens acerca de “memes sobre 
metodologia científica” que corroboram a ideia.



150

S U M Á R I O

campo discursivo. Esse conceito corresponde à divisão/recorte 
da sociedade em diferentes esferas de atividades, relacionando, 
posteriormente, esses espaços à lógica de concorrência de diferentes 
posicionamentos que buscam afirmar sua identidade (MAINGUENEAU, 
2015). Segundo o mesmo autor, as práticas científicas vinculam, 
preferencialmente, as atividades exercidas ao funcionamento das 
instituições socialmente validadas (MAINGUENEAU, 1997), ou seja, 
compreender as práticas específicas do campo científico (incluindo a 
escrita) é estar consciente da urgência da manutenção e conservação 
dos espaços institucionais.

Quanto aos gêneros discursivos, não são necessárias muitas 
consultas para observar a relevância que esse conceito já adquiriu, 
sendo elevado a um status nuclear da disciplina de metodologia; basta 
atentar aos programas de disciplinas das universidades e aos sumários 
dos manuais utilizados nestes. Dessa forma, reside nos modos de 
materialização do discurso a operacionalidade do campo. Assim, 
destaca Maingueneau (2001), partindo das reflexões bakhtinianas, 
que a utilidade dos gêneros pode ser definida como um fator de 
economia (a criação de recursos reconhecidos cognitivamente) e 
assegurador da comunicação (a competência do entendimento), 
em suma, comunicamo-nos por meio dos gêneros. O que nossa 
perspectiva pode acrescentar a essa ideia central é a união dos dois 
polos conceituais, recordando que definimos gêneros como essa zona 
de intersecção entre o texto e o discurso; assim, preferimos analisar 
junto aos tradicionais estudos de levantamento de recorrências 
estruturais e retóricas dos gêneros, as funções discursivas, ou seja, 
compreendendo que “o gênero da prática discursiva impõe restrições 
que se relacionam com o contexto histórico e com a função social 
dessa prática” (MAINGUENEAU, 2005).

Recordamos também as proposições de Bakhtin (1979/ 2003) 
sobre os gêneros: são “enunciados relativamente estáveis”, comportam 
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determinados temas e possuem estilos. Para nossa perspectiva é 
de extremo interesse essa restrição de temas apontada pelo autor, 
pois nos comunica que de outro modo os gêneros acadêmicos não 
possuiriam o mesmo propósito, as formas (no sentido de estrutura) 
estão intimamente relacionadas aos conteúdos veiculados. 

DISCURSO CIENTÍFICO E INTERDISCURSO

Já definimos, superficialmente, com base na teoria adotada, o que 
seria um campo discursivo e como entendemos o discurso científico, 
porém, faz-se necessário aprofundar mais sobre a comunidade que 
(se) constitui (n)esse discurso, a fim de compreender seus modos 
de produção. Conforme propõe Maingueneau (2006), podemos 
agrupar certos tipos de discurso com relevante importância social em 
um dado recorte histórico sob a etiqueta de discursos constituintes. 
Assim, o autor destaca que em nossa sociedade podem-se evidenciar 
propriedades comuns em discursos como o literário, o científico, o 
religioso, o filosófico, etc.

Essa categorização se relaciona, principalmente, às 
pretensões desses discursos em se auto validarem, constituírem 
uma espécie de fonte e disputarem, assim, uma posição de 
“superioridade” perante os demais. Esses discursos constituem para 
si também a própria procedência a qual creditam a sua existência, 
o Absoluto (Deus, a Razão, a Verdade…), uma espécie de entidade 
que legitima os atos discursivos.

Seguindo a mesma orientação teórica, Costa (2012) explana 
como, em razão da objetividade30 que lhe é característica, o discurso 

30 Princípio segundo o qual a verdade e a validade de determinadas afirmações independem 
de qualquer referência ao sujeito do discurso, seja a sua pessoa, seja ao tempo e ao 
espaço que definem seu contexto de enunciação.
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científico investe, de diferentes modos em um código de linguagem ao 
priorizar um controle da polissemia, ao fundar novas terminologias, ao 
ocultar as marcas dêiticas (eu-tu, aqui e agora), reforçando uma alta 
argumentatividade e regrando seus processos de intertextualidade. 
Algo semelhante ocorre no investimento cenográfico31, específico dos 
textos dessa prática, que aparece como uma “cenografia branca”, na 
qual há um apagamento do enunciador encenando uma enunciação 
do real. No tocante ao ethos32 do enunciador da cenografia em 
questão, aparece como um sujeito inteligente, imparcial e preciso. A 
gestão de tais investimentos colabora na singularização dos modos de 
enunciar desse discurso e cria seus limites nos quais se confrontam os 
enunciados dos demais discursos.

Neste ponto, faz-se importante notar que o domínio discursivo 
de um código linguageiro não se restringe ao registro escrito com 
caracteres alfabéticos, desse modo, justificamos que o ensino de 
metodologia não deve ter apenas como conteúdo o aprendizado 
de uma “escrita acadêmica”, mas considerar todos os recursos 
multissemióticos utilizados nas produções científicas, recursos esses 
cada vez mais presentes com o auxílio tecnológico; além de ser 
necessário considerar os elementos “extralinguísticos” que constroem 
ou complementam sentidos, tais como a disposição do texto e 
formatação, buscando compreender em que medida isso singulariza 
discursivamente essas produções.

31 Segundo o conceito de cenografia, tal como proposto por Maingueneau (2001, 2006, 
2015), que corresponderia à encenação singular evocada em cada texto.

32 Segundo o conceito de ethos discursivo, tal como proposto por Maingueneau (2001, 2006, 
2015), como a imagem de si que é construída pelo enunciador do texto.
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GÊNEROS DA PRÁTICA CIENTÍFICA

É importante, durante as produções acadêmicas, esclarecer, 
para além das diferenças de propósito comunicativo, quais os impactos 
discursivos de cada gênero na comunidade, como, por exemplo, a 
relação entre determinado gênero, o grau de profundidade do estudo e 
a posição de autoridade do autor. Isso é relevante para fazer a seleção 
de gêneros a serem trabalhados conforme o nível da disciplina, se de 
graduação ou de pós, por exemplo.

Não é surpresa que o campo científico, assim como os outros, 
é atravessado por relações de poder e que essas se manifestam 
ao lançarmos mão dos gêneros para, nele, poder interagir. Logo, 
é necessário avaliar quais regras estão em jogo e pelo que são 
motivadas, ou seja, atentar-se às restrições de cada campo. Visto 
que, assim como não é legítimo nas práticas religiosas católicas 
que um leigo presida uma missa, não é viável a qualquer graduando 
defender uma dissertação ou uma tese. Logo, entende-se que os 
gêneros da prática científica, do mesmo modo que os de outras, 
estão rodeados de restrições.

Na perspectiva teórica adotada, relacionamos as diversas 
exigências sociais de cada gênero ao conceito de competência 
discursiva, tal como propõe Maingueneau (2005). Assim, as 
restrições são aclaradas e ganham legitimidade, pois, o próprio 
funcionamento do campo depende desse controle organizacional 
de suas produções. Não se trata de processos de exclusão social, 
afinal, todos os sujeitos são potenciais participantes do campo, 
porém, como já foi mencionado, as práticas da comunidade científica 
estão intimamente relacionadas à manutenção de suas instituições, e 
como, via de regra, a maioria da sociedade não é participante dessas 
instituições, a academia caracteriza-se como uma comunidade 
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fechada, na qual a maior parte das produções tem finalidade de ser 
consumida entre seus pares, a outra parte, dita como produções de 
divulgação, destina-se a um consumo mais amplo. Dessa forma, é 
necessário ressaltar que, ao produzir e apresentar um texto científico 
somos avaliados não somente em termos de uma competência 
estritamente linguística/comunicacional, mas também em relação 
aos propósitos discursivos em jogo.

Iremos considerar, para fins de delimitação, a disciplina posta 
como centro de nossa análise, metodologia científica dos cursos de 
graduação, nos quais a intenção primordial é apresentar e tornar apto 
o estudante à produção acadêmica. Assim, torna-se mais restrito o 
leque de gêneros fundamentais a serem discutidos. Comumente, 
os manuais utilizados dedicam a maior parte de suas explicações 
aos gêneros da modalidade escrita; de fato, essas produções 
aparecem, à primeira vista, como a “escrita” a ser aprendida, porém, 
exemplos rotineiros, como a conquista de titulações, exigem, além 
do texto escrito, sua apresentação oral. Além disso, cada vez mais 
as apresentações de seminários, apresentação de aula para fins 
avaliativos e as comunicações orais em eventos vêm tornando-se 
frequentes e necessárias para a construção de uma carreira acadêmica 
que se inicia na graduação. Para além da típica divisão entre textos 
orais e escritos, é necessário dar a mesma relevância ao trabalho com 
os gêneros de ambas modalidades.

Podemos compreender que, no campo científico, há práticas 
genéricas em dois regimes, conforme Maingueneau (2015): o primeiro, 
regime instituído, compreende os gêneros ditos rotineiros e autorais, 
que estão no núcleo das práticas discursivas, por exemplo, lembramo-
nos facilmente de quaisquer gêneros escritos (artigo acadêmico, 
projeto de pesquisa, etc.), mas, nessa perspectiva, os gêneros orais 
possuem a mesma importância, tendo em vista que esses também 
estão relacionados com a instituição, por exemplo, os seminários, 
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conferências; o segundo regime diz respeito às práticas discursivas mais 
banalizadas, imediatas e temporárias, as conversas, que caracterizam 
o regime conversacional como o ponto de flexibilidade, e, por isso, 
nesse regime, a noção de gêneros torna-se frágil. Apesar de essa 
bipartição reunir “gêneros autênticos” nos dois modos de enunciação 
(oral e escrito) em uma categoria privilegiada, não podemos figurar os 
sujeitos cientistas como pessoas que se comunicam somente por meio 
de extensas laudas e elevado grau de formalidade, já que o campo é 
movido também, em suas pequenas engrenagens, pelas orientações e 
conversas, aquelas, mais sérias e institucionais; estas, mais informais, 
as quais também são práticas legítimas e necessárias, as reuniões de 
grupos de estudos etc. que integram, fundamentalmente, tais práticas. 
Por isso, o autor explica que, “a atividade discursiva repousa, de fato, na 
complementaridade entre os dois regimes” e que “os sujeitos falantes 
não cessam de passar de um regime a outro” (MAINGUENEAU, 2015). 
Lembremo-nos, por exemplo, das reuniões de departamento que 
possuem nas falas dos participantes traços da oralidade do regime 
conversacional, porém, quando essas mesmas falas passam a integrar 
parte da ata dessa reunião constituem um protocolo formal ligado ao 
regime instituído.

Dentre os avanços apresentados em termos de conteúdos 
curriculares, nossa perspectiva busca auxiliar a desconstrução da 
imagem de um sujeito cientista estereotipado, modelo esse que 
está intimamente ligado ao imaginário das práticas científicas, 
como esclarece Possenti (2018), e, dentre essas práticas, estão as 
de produção textual. Talvez, por causa dessas relações construídas 
sob um falso lugar-comum não seja difícil encontrar estudantes e 
professores que reforçam a ideia de que as produções científicas são 
meros atos burocráticos cujo estilo favorece a manutenção de um 
ethos de inflexibilidade e rigidez.
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EXEMPLO DE APLICAÇÃO: 
PROJETO DE PESQUISA

Fundamentação teórica

Como explicitamos, para fazer uma seleção de gêneros a 
serem trabalhados, necessitamos fazer um recorte de nível e de 
conteúdo, além de levar em conta o fator tempo de duração da 
disciplina. Dessa forma, direcionamo-nos, por enquanto, ao ensino 
da graduação em Letras, mas acreditamos, levando em consideração 
os relatos de alunos de outros cursos33, que seja necessária estender, 
para diversas áreas e para a Pós-Graduação, essa proposta de 
ensino “mais situado” da produção escrita acadêmica. Mesmo que 
muitos dos graduandos não queiram tornar-se um pesquisador, é 
necessário que entendam o funcionamento da comunidade discursiva 
acadêmico-científica enquanto nela estiverem e que, ao “sair” dela, 
sejam capazes ainda de argumentar contra os mitos que permeiam 
as suas práticas, incluindo as textuais.

É importante ressaltar que a formulação teórico-metodológica 
apresentada é recente, embora já tenha sido aplicada, reavaliada e 
modificada diversas vezes. Faz-se necessário explicitar que a presente 
autora é quem conduz as turmas da disciplina de Leitura e Produção 
de Textos Acadêmicos nos cursos de Letras da Universidade Federal 
do Ceará, e que o presente autor esteve na posição de bolsista monitor 
da disciplina durante o ano de 2018, auxiliando nas atividades e 
desenvolvendo junto à professora essa forma discursiva de lidar com 
o ensino de metodologia científica.

33 Cumpre notar que a disciplina Leitura e Produção de Textos Acadêmicos pode ser cursada 
como disciplina equivalente a componentes curriculares de outros cursos.
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Quanto à dificultosa seleção dos gêneros trabalhados, levamos 
em consideração a recorrência nos manuais adotados e a importância 
efetiva de cada modo de produção na carreira de um graduando. 
De modo que, no estado que consideramos satisfatório (porém, não 
imutável) temos a seguinte sequência de gêneros a serem estudados: 
Fichamento esquemático, Seminário, Quadro Norteador de Pesquisa34, 
Projeto de pesquisa, Comunicação oral e Artigo acadêmico.

É notável, principalmente nos gêneros escritos, certa 
sequencialidade, que poderia se estender até um ensaio científico. 
Relacionamos esse atrelamento dos gêneros às noções de valência 
genérica segundo Maingueneau (2015), mais especificamente à 
valência externa. O autor propõe que seja possível analisar nas 
mudanças dos gêneros um reflexo da história das mudanças sociais, a 
isso denomina valência; segundo o mesmo autor, é possível identificar 
certos agrupamentos de gêneros que se desencadeiam em uma 
ordem, como um processo de irradiação genérica, o que conceitua 
como valência externa. É, pois, essa valência externa (fichar as 
referências, nortear a pesquisa, construir um projeto, apresentar uma 
comunicação e escrever um artigo) que nos interessa pelo potencial 
de aprimoramento, uma gradação de aprofundamento construída 
pelo próprio discurso, que se alia a importância dos gêneros orais e 
constitui um plano semestral justificável e viável para uma disciplina.

As aulas a respeito de cada gênero constituem-se basicamente de 
dois momentos, um teórico e um prático, e por vezes há concomitância 
entre certos gêneros por questão de tempo. Nesse primeiro subtópico 
trataremos dos referenciais teóricos do projeto de pesquisa.

Primeiramente, tratamos dos aspectos mais gerais, guiados 
pela própria estrutura composicional apresentada em manuais como 

34 Não entraremos no mérito de discutir se o modelo do QNP já se tornou uma prática 
recorrente a ponto de ser tratada como gênero, mas certamente sua formulação auxilia no 
processo de elaboração da pesquisa e do texto do Projeto.
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o de Prodanov e Freitas (2013). Como normalmente são apresentados 
os elementos mais estruturais, buscamos refletir as práticas que essa 
estrutura implica. Ressaltamos que o cerne do projeto reside no item 
que trata do problema geral, pois compreendemos que esse está mais 
próximo de manifestar aquilo que a pesquisa pretende desenvolver, 
seu propósito. Para isso, buscamos comparar o que outros autores, 
como Gil (2002), indicam como passos de desenvolvimento para 
elaborar um problema de pesquisa científico legítimo. Junto com 
os problemas de pesquisa procuramos nos concentrar naquilo que 
definimos como tópicos iniciais, que compreende o tema, a delimitação 
do tema, os objetivos e as hipóteses, apresentando como fragmentar 
esses diversos aspectos da pesquisa buscando manter a coerência 
entre os tópicos. Logo após, tratamos dos tópicos mais extensos, 
começando pela justificativa, item de grande relevância pela exigência 
da capacidade de argumentação. Para trabalhar a justificativa, 
utilizamos o capítulo “Organização retórica” do texto de Jucá (2016), no 
qual o autor apresenta a recorrência de certas estruturações retóricas 
na seção de justificativa de projetos de dissertação; essa mudança 
de finalidade não altera, todavia, o propósito da seção, servindo os 
quadros construídos pelo autor como base para guiar a produção de 
uma pesquisa em sentido amplo.

Os demais tópicos, referencial teórico, metodologia, cronograma 
e referências, podem ser trabalhados com os autores já citados ou 
ainda em livros como o de Motta-Roth e Hendges (2010) e Marconi e 
Lakatos (2003), nos quais se apresentam as estruturas de conteúdo 
retórico típicas de cada seção; como se tratam de tópicos mais 
singulares de cada pesquisa, sendo altamente variáveis, a explicação 
desses ocorre junto à produção prática dos alunos, assim, cada tópico 
é apresentado, separadamente e, depois, é seguido de sua prática.

É também, pois, nas aulas dedicadas ao projeto de pesquisa 
que se faz necessária a apresentação das regras de formatação. Neste 
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ponto, outro recorte é necessário, tendo em vista os diferentes formatos 
e instituições, por isso, optamos por utilizar o guia de normatização 
disponibilizado pela biblioteca da própria universidade e sempre 
recomendamos a devida atenção às regras da instituição ou de outras 
entidades, como revistas acadêmicas, no processo de submissão e 
apresentação do texto. O principal diferencial nessa aula de formatação 
é buscar compreender e esclarecer os propósitos discursivos de cada 
regra, desse modo, uma citação direta maior de três linhas deve ter 
um recuo de quatro centímetros da margem esquerda não somente 
porque um órgão normatizador assim prescreveu, mas porque reflete 
o uso e a gestão que o campo faz da voz do outro. Nesse sentido, ao 
se explicitar a relevância de, nesse tipo de texto, fazer a distinção entre 
a voz do citante e a do citado, sob pena de cometer plágio ou que as 
ideias daquele se misturem às deste, é que as regras para uso das 
citações, ou seja, que destacam as palavras e/ou as ideias doutro, 
passam a fazer sentido. Da mesma forma, seguimos esse raciocínio 
discursivizante das regras mais relevantes, considerando que nossa 
perspectiva não permite justificar o texto e suas marcas pelo próprio 
texto ou, simplesmente, por regras externas à própria prática discursiva 
científica, mas que foram instituídas nela e por ela.

Tentamos fazer os alunos perceberem que essas regras de 
componentes linguísticos e “extralinguísticos” podem e devem ser 
compreendidas como fatores de confiabilidade que delimitam a 
comunidade com parâmetros explícitos e distancia enunciados que 
podem não estar em concordância com as práticas científicas, mas 
que se afirmam como tal. No presente contexto histórico brasileiro, 
crescentemente, os debates públicos colocam em cena a legitimidade 
do campo científico, principalmente seus espaços institucionais 
mantidos pelo Estado; em termos discursivos, essa polêmica faz 
colidir interesses de diversos posicionamentos discursivos, como o 
conservadorismo político, o fanatismo religioso, entre outros, e, em meio 
a esse espaço de debate, a academia deve apresentar com integridade 
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suas delimitações criteriosas, suas razões de existir e os motivos para 
manter seu prestígio social enquanto um dever educacional público.

EXERCÍCIO DA PRÁTICA E AVALIAÇÃO FORMAL

Ao passo que desenvolvemos as explanações sobre o conteúdo 
de cada gênero, solicitamos como atividade da disciplina que os 
alunos pratiquem, em equipes, cada passo aprendido. Justificamos 
que os trabalhos da disciplina sejam desenvolvidos em equipes, pois, 
entendemos que muitas práticas acadêmicas exigem a participação de 
mais de um sujeito, além de incentivar a ajuda mútua dos iniciantes nas 
produções, de modo que, cada membro da equipe sirva de corretor ao 
outro a fim de desenvolver uma pesquisa e um texto em consonância 
com os parâmetros instituídos pela comunidade acadêmico-científica 
para esse nível.

No que se refere ao nosso exemplo, o projeto de pesquisa, 
buscamos construir materiais que sirvam de primeiro suporte para 
produzir um texto claro; é recorrente que os alunos utilizem esse suporte 
como guia, seguindo os exemplos de estruturas recomendadas e 
marcando cada etapa por expressões prototípicas, visto entendermos 
que, de início, esse aprendizado é necessário e que com a produção 
de outros textos e acúmulo de experiências, os alunos passam a ter 
mais fluidez e desenvoltura na escrita.

Esclarecemos também que a prática de escrita, normalmente, 
tem início em sala, mas, devido ao curto período de tempo que 
compreende a aula formal, grande parte da prática vem funcionando 
à distância, com o auxílio das tecnologias digitais. Ultimamente, 
optamos por utilizar como canal de comunicação principal o e-mail 
do Google, e aproveitamos os benefícios da conta para gerir a 
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plataforma online de armazenamento de arquivos, o Google Drive, 
já que, nela, é possível criar e administrar pastas e documentos em 
formatos de texto, apresentações, planilhas, entre outros. Entre as 
vantagens apresentadas pela plataforma, destaca-se a possibilidade 
de compartilhamento e escrita simultânea entre os e-mails autorizados, 
assim, a equipe tem à disposição uma ferramenta que os reúne 
virtualmente para escrever e comentar sobre o texto, além de ser 
possível para nós, professora e monitor, acompanhar as mudanças no 
arquivo, a interação e o desempenho dos alunos.

Quanto à prática em sala, de início, reservarmos um momento 
da aula para os alunos terem contato com textos reais. Assim, pedimos 
que eles utilizem os quadros das estruturas do nosso referencial 
teórico sobre projetos de pesquisa, para observar em que medida eles 
condizem com a produção do campo, quais passos são efetivamente 
localizáveis, como os autores manipularam a ordem retórica prototípica 
com outros fins, quais as influências e exigências do próprio objeto 
de estudo nos textos, dentre outras questões que podem surgir para 
complementar essa ideia de aproximação e verificação minuciosa das 
regularidades dos textos científicos.

Como dito, a parte que se desenvolve fora da sala de aula ocupa 
a maioria da prática. O primeiro material que disponibilizamos para 
atividade foi adaptado de Antônia Ieda de Souza Prado e produzido 
com a intenção de auxiliar os alunos (no nosso caso em específico, 
a maioria encontra-se nos semestres iniciais do curso) a encontrar 
um objeto e uma área para análise, levando em consideração as 
experiências e afinidades dos sujeitos. O material intitulado “atividade 
preparatória para pesquisa” (ANEXO 1) contempla duas situações nas 
quais as equipes podem se encontrar: no primeiro caso, propõe-se 
que os alunos que se encontram sem definição alguma, temática e/ou 
teórica, para o desenvolvimento do projeto de pesquisa, respondam 
a certos questionamentos os quais procuram orientar com maior 
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eficácia essa escolha por um objeto, uma área e um problema; a 
segunda atividade facilitadora interroga sobre como os alunos que 
já idealizaram os primeiros passos planejam itens como a criação de 
um título, os objetivos, etc.

O segundo material trata-se de uma esquematização 
baseada na proposta de Araújo, Dieb e Costa (2017), intitulada 
Quadro Norteador de Pesquisa (ANEXO 2), a principal intenção, em 
concordância com os autores, é que essa formulação permita um 
passo prévio ao projeto de pesquisa que sintetize os tópicos iniciais 
em um plano panorâmico. Um fator muito importante da aplicação 
desse quadro é, justamente, a espacialização dos tópicos, ou seja, 
aquilo que muitos autores denominam como a coerência entre os 
itens, a qual pode ser materializada na horizontalidade. Desse modo, 
o objetivo geral se relaciona, paralelamente, ao problema geral, 
que por sua vez é respondido pela hipótese básica logo ao lado, 
e que, por fim, exige uma metodologia a ser delineada; e assim 
sucessivamente com os itens secundários. O objetivo desse quadro 
em nosso programa é que os alunos compreendam a importância e 
assegurem a coesão de seu futuro projeto.

O terceiro e mais importante material é, enfim, o próprio projeto 
de pesquisa; para isso construímos um template (ANEXO 3) com a 
estrutura básica e dicas de elaboração de cada item inicial; os demais 
itens são conduzidos segundo orientações particulares, tendo em 
vista a variação conforme a pesquisa. Assim, disponibilizamos 
recomendações de como deve ser o item em termos de conteúdo 
e em termos de estrutura formal da língua portuguesa. Dessa forma, 
conforme ocorre a explanação sobre o item em sala de aula, as 
equipes irão construindo e alterando o documento compartilhado 
através da plataforma digital. Ao início, nosso cronograma da disciplina 
estipula um prazo para que os alunos entreguem, por fim, o trabalho 
concluído; até este momento, marcamos também atendimentos para 
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apontamentos e melhorias no texto. Faz-se importante mencionar 
o modo de “revisão-reflexiva” adotado, não somente no projeto de 
pesquisa, mas também nos demais gêneros, tendo em vista que, 
apesar da possibilidade de alterar diretamente o texto, apagando o 
erro, preferimos comentá-lo, de forma que a equipe seja capaz de 
identificar a causa do apontamento e discutir se deseja acatar ou não 
(mediante justificativa) as alterações sugeridas.

Fazemos notar que todo o processo de produção dos gêneros 
e o resultado final de cada um apenas simula uma imersão discursiva. 
De fato, compreendemos que as diversas etapas propostas constituem 
uma transposição didática das práticas para fins de aprendizagem na 
disciplina. Isso é necessário e justificável em nossa perspectiva, pois, 
é essa dimensão prática de exercícios que faz com que os alunos não 
somente decorem o que está nos manuais para prestar uma prova 
avaliativa teórica, como pode acontecer em outros métodos de ensino, 
mas reforçam a ideia de que metodologia científica deve ser uma 
disciplina de produção, para que os iniciantes, ao se incorporarem 
nas práticas científicas, incorporem-nas e entendam os propósitos 
discursivos nesse campo no qual espera-se que passarão a atuar.

Deparamo-nos, por fim, com a exigência institucional mais 
temida pelos alunos, as avaliações formais. Porém, conduzidos por 
essa perspectiva do discurso, as opções parecem lógicas, certamente 
não podemos pregar uma teoria que enfatiza as práticas e cobrar uma 
avaliação teórica, ainda que esperançosos que os alunos terminem 
a disciplina aptos para isso. Nosso modelo de avaliação não poderia 
ser mais coerente ao levar em consideração o esforço das próprias 
produções, está nítido que em textos bem construídos as práticas 
didáticas aplicadas surtiram efeitos positivos de aprendizagem. Assim, 
avaliamos os resultados dos gêneros fichamento, seminário, projeto 
de pesquisa e artigo científico; durante algum tempo, consideramos 
apenas o texto final produzido como resultado verificável e passível de 
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receber a nota formal, porém, aclarados por noções de aprendizagem 
cooperativa, segundo Johnson, Johnson e Smith (2000), utilizamos 
conceitos como interdependência social, responsabilidade individual 
e avaliação do processo para aprimorar o aparato avaliativo.

Essa mudança nos levou, primeiramente, a considerar o 
dever da equipe como um todo e de cada indivíduo enquanto seu 
componente, além da capacidade de auto gerência do processo 
de produção. Assim, no início de cada atividade avaliativa, pedimos 
para os membros das equipes firmarem um contrato de cooperação 
com no máximo dez cláusulas valoradas com a soma que resulte 
em dez pontos, servindo de guia e parâmetro para desempenhar a 
atividade, juntamente a isso, pedimos que elejam um líder da cada 
equipe para ficar responsável pela constante observação das regras 
no desenrolar da atividade. Ao final da atividade, junto à entrega da 
produção finalizada, pedimos que os membros se auto avaliem e 
avaliem aos demais da equipe segundo as regras e seus valores. 
Depois, a equipe constrói uma ficha de avaliação do processo com 
a média de cada participante. Cada atividade passou então a contar 
com duas notas (de produto e de processo) e da média obtida 
dessas o aluno recebe sua nota final em cada atividade avaliativa. 
Como mencionado, consideramos quatro atividades, das quais a 
média entre essas compõe a nota final da disciplina.

Consideramos também que a avaliação do processo foi um 
grande passo para garantir melhor coerência com a perspectiva 
discursiva e reduzir os conflitos e discussões sobre participantes não 
cooperativos nas atividades, de forma que a nota reflete não só uma 
visão do professor sob o texto, mas inclui o consenso da equipe quanto 
ao papel de cada membro naquela produção.
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OUTRA TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA: 
COMUNICAÇÕES ORAIS

Ainda que consideremos a título de avaliação apenas o projeto 
de pesquisa, temos nos empenhado em aprimorar as experiências 
de aprendizado na disciplina. Assim, logo após a entrega do projeto, 
orientamos e explicamos o funcionamento de uma apresentação oral 
e pedimos que as equipes preparem e apresentem uma comunicação 
do projeto simulada tal qual um evento científico. Prezamos por 
enfatizar o cumprimento do tempo proposto, a seleção dos tópicos 
mais relevantes e a modalização da fala formal; é necessário ser 
conciso e apresentar com clareza os objetivos da pesquisa e em que 
estado ela se encontra.

Optamos por essa atividade não possuir caráter avaliativo ou 
complementar à nota do projeto de pesquisa, porém, a professora 
também transcreve suas anotações a fim de dar um feedback acerca 
dos critérios exigidos para uma apresentação satisfatória. Outro modelo 
pedagógico interessante que adotamos foi o sistema de pareceristas; 
os projetos de pesquisa concluídos são entregues a ex-alunos da 
disciplina, que têm a tarefa de ler e comentar possíveis equívocos e/ou 
sugerir melhorias das mais diversas ordens (de adequação ao gênero, 
de formatação, teóricas, gramaticais, textuais etc.) e, após assistir à 
apresentação oral, apresentam seu parecer sobre o trabalho escrito 
e sua apresentação. É interessante notar como essa sequencialidade 
visando o próximo gênero, o artigo acadêmico, constitui um passo 
fundamental das pesquisas como um todo, nessa já mencionada 
valência externa seria a comunicação oral o núcleo da avaliação da 
comunidade acadêmica, no caso da simulação, representada por um 
aluno mais avançado instituído para isso.
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Esse movimento de retorno de ex-alunos formados nesse 
método dá continuidade ao propósito de imersão no campo 
científico, fazendo com que os alunos que já tiveram o aprendizado 
sobre o projeto de pesquisa apliquem seus conhecimentos para 
produzir/simular outro gênero, o parecer acadêmico. Essa atividade 
de parecerista é certificada pela docente da disciplina a fim de 
reconhecer o trabalho e o diferencial de cada aluno que completa 
esse ciclo de transposições didáticas.

AVALIAÇÃO DO MÉTODO

Formulários

Como já mencionado, o aparato teórico-metodológico 
apresentado foi construído e aplicado em turmas de Leitura e Produção 
de Textos Acadêmicos, disciplina de metodologia científica, do Curso de 
Letras da Universidade Federal do Ceará. As muitas aplicações, junto 
às avaliações institucionais, forneceram apontamentos e lacunas sobre 
o método que tornaram possíveis alterações visando o aprimoramento 
da disciplina e da qualidade do aprendizado. Não pretendemos, neste 
estudo, fechar uma grade de conteúdos e sequência de atividades, 
pois, nossa proposta encontra-se em constante alteração, apesar de 
considerarmos que atingimos um nível satisfatório de sistematização. 
Portanto, o que propomos além do direcionamento teórico discursivo, 
são sugestões de processos imersivos e coesos com a perspectiva, 
todavia, cabe ao professor moldar os contextos e as formas de 
apresentação segundo lhe pareçam mais condizentes com a realidade 
da turma e do curso.
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No ano de 2018, empenhamo-nos em organizar e registrar o 
método de modo a apresentar, ao menos à comunidade acadêmica, 
nossas experiências anteriores, aparentemente positivas, sob a nova 
perspectiva adotada; devido a essa necessidade de verificabilidade 
da prática, produzimos e pedimos que os estudantes concludentes da 
disciplina respondessem a um formulário de (auto) avaliação de alguns 
aspectos e das vivências no decorrer do programa disciplinar.

Os formulários foram produzidos e respondidos, virtualmente, 
por meio da plataforma Google Formulários, com perguntas abertas 
e fechadas. Para vias de comparação e agrupamento de dados, em 
ambos os semestres, 2018.1 e 2018.2, o formulário35 foi idêntico, salvo 
a segunda pergunta da seção 2 que, no segundo semestre, continha 
um item a mais, como explicaremos no tópico seguinte. O documento 
foi dividido em três seções: experiência com o Google Drive, aspectos 
metodológicos da disciplina e expectativas pós-disciplina. A primeira 
parte dá enfoque ao aspecto cujos dados serviram de base para o 
desenvolvimento de outro trabalho, Matos e Mendes (2018), que 
mensura e analisa a utilidade de recursos digitais, no caso o Google 
Drive, para a atualização e aumento do rendimento das produções em 
disciplinas de metodologia científica; o segundo aspecto é constituído 
por uma auto avaliação do empenho do participante junto ao registro 
das principais dificuldades nas atividades propostas, além de avaliar 
o auxílio prestado pela monitoria; e o terceiro tópico avalia o nível de 
satisfação com o conteúdo e as perspectivas das práticas discursivas 
reais no campo científico, tendo em vista o objetivo de que o aluno 
compreenda o campo para participar efetivamente dele.

O formulário tinha caráter voluntário e esteve aberto durante o 
prazo de 15 dias consecutivos e após ampla divulgação. No primeiro 

35 Devido a extensão, disponibilizamos um exemplar do formulário aplicado no seguinte link: 
<https://drive.google.com/open?id=1bQ0_P7ZwwiFEMWQSx4fTKIzHWsaJCGbG>.
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semestre, 51,06% dos alunos ativos ao final da disciplina responderam 
todo o questionário, no segundo semestre esse percentual é de 52,17%.

DADOS COLETADOS E RESULTADOS

Do presente formulário, necessitamos fazer um recorte dos 
principais e mais significativos resultados que interessam a esse 
estudo. Como já explicitado, o primeiro tópico versa sobre um aspecto 
já trabalhado em outro estudo, no entanto, convém apresentar o 
resultado mais geral que uma média de 73% dos participantes utilizaram 
a plataforma digital recomendada e, em média, 87,25% avaliou a 
experiência com os recursos como boa ou ótima, confirmando nossa 
hipótese de que é importante e vantajoso agregar as ferramentas 
tecnológicas como auxílio nas produções.

A segunda seção inicia com uma pergunta de auto avaliação de 
comprometimento com as atividades solicitadas, tendo em vista que 
devemos considerar o empenho da turma como fator influenciador para 
bons rendimentos da disciplina; 80,5% dos participantes consideram 
seu comprometimento como bom ou ótimo. Dessa forma, validamos 
que a maior parte dos participantes têm propriedade e legitimidade 
para registrar uma opinião sobre a metodologia vivenciada. 

A segunda pergunta, que contém uma pequena variação entre 
os semestres, busca identificar em qual(is) gênero(s) os participantes 
sentiram mais dificuldades na execução da produção; no primeiro 
semestre, devido a questão do tempo, não foi possível exercer a 
prática do gênero artigo acadêmico, por isso, esse item não consta no 
primeiro formulário aplicado, fato que não ocorreu no segundo. Apesar 
dessa diferença, fazemos notar que em média 85% dos participantes 
alegaram ter mais dificuldades nas últimas atividades (respectivamente, 
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projeto de pesquisa e artigo acadêmico). Relacionamos isso a dois 
fatores, a concomitância com as provas finais de outras disciplinas e a 
complexidade dos gêneros propostos, os quais exigem a preparação 
de uma pesquisa efetiva (projeto) com o respectivo relato da sua 
realização (artigo científico). Assim, podemos retomar o conceito de 
valência externa e relacionar essa sequencialidade também a níveis 
de complexidade ascendentes que reforçam a ideia de que iniciar uma 
pesquisa e dar seguimento a essa, mediante determinados gêneros, 
podem melhor assegurar um estudo coeso e bem desenvolvido.

Já na quarta questão, podemos observar uma variação de 
respostas no tocante a uma avaliação do aspecto de desenvolvimento 
de trabalhos em grupos. Nesse tópico, apesar do auxílio das noções 
de aprendizagem cooperativa, a subjetividade de cada indivíduo que 
compõe a turma define as afinidades gerais que melhor desenvolvem 
uma pesquisa. Desse modo, apesar do saldo positivo em ambas as 
turmas, é notável que na turma do primeiro semestre a competência 
interpessoal foi melhor desenvolvida, já no segundo semestre, há um 
percentual maior de pessoas não tão satisfeitas com as atividades em 
coletivo. De todo modo, é importante ressaltar que, na academia, são 
recorrentes práticas em que os pesquisadores têm que desenvolver 
trabalhos em grupos e independente da afinidade dos sujeitos é 
necessário manter a integridade dos envolvidos e da pesquisa.

A terceira seção inicia-se com uma mensuração do quanto os 
participantes julgam que aprenderam sobre o campo científico. Essa 
questão, apesar de parecer uma subjetividade irrelevante para essa 
pesquisa, faz parte justamente da possibilidade de observar o sucesso 
ou fracasso da metodologia aqui proposta, tendo como parâmetros as 
expectativas cumpridas ou não e as projeções de sua continuidade. 
No nosso entendimento, é importante saber se os alunos são capazes 
de afirmar que terminam a disciplina com maior conhecimento sobre 
o campo científico. Logo, o percentual médio de 96% de participantes 
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que se sentem seguros em relação ao conteúdo e aos objetivos 
da disciplina e nenhum registro auto avaliativo de baixo nível de 
aprendizado são considerados muito positivos.

As duas últimas perguntas estão imbricadas, no sentido em que a 
primeira busca rastrear como a perspectiva adotada pode incentivar ou 
criar o interesse em participar do meio acadêmico, que se relaciona com 
a segunda questão, na medida em que observamos que essa inserção 
inicial dos alunos, muitas vezes, ocorre por meio das pesquisas feitas 
na disciplina, variável que a última questão visa observar. No primeiro 
semestre, 79,2% dos participantes demonstram um interesse alto 
em construir uma carreira acadêmica, ao passo que 50% pretendem 
continuar a pesquisa desenvolvida, que é possivelmente a primeira. 
Já no segundo semestre, 58,3% dos participantes demonstram esse 
interesse de atuar no campo científico, ao passo que 50% pretendem 
dar seguimento à pesquisa construída na disciplina. Esses números 
são bastante significativos considerando que a disciplina é lecionada 
em um curso de licenciatura, cuja finalidade primeira, teoricamente, 
é o ensino. Além disso, ainda que a maior parte não vá se dedicar 
futuramente ao campo, atuando profissionalmente com pesquisas 
científicas, é importante que os alunos ultrapassem o nível das 
transposições didáticas e efetivem a prática científica da pesquisa nos 
seus anos de graduação; conhecer e participar do campo certamente 
assegura sujeitos mais esclarecidos sobre o que fazem e por que o 
fazem naqueles modos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
A AVALIAÇÃO COMO PRÁTICA

Nossa proposta metodológica busca romper com determinadas 
práticas de ensino engessadas nas disciplinas de metodologia 
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científica. Primeiramente, em relação ao conteúdo que, quando 
desvinculado de uma teoria que o esclareça, pode ser reduzido ao 
espectro burocrático ou estilístico da chamada escrita acadêmica, 
como se o modo de organização textual fosse um componente 
acessório ao funcionamento do discurso. Sobre isso, explicitamos que 
a relação que a comunidade científica mantém com suas produções 
é, prioritariamente, de legitimar o próprio discurso constituinte em 
seus espaços validados socialmente; ou seja, para compreender as 
engrenagens e recursos textuais é necessário compreender também o 
funcionamento do campo científico e de suas instituições.

Em seguida, buscamos apresentar como os conceitos 
discursivos podem ser trabalhados em sala, com a exemplificação do 
gênero projeto de pesquisa. Entre as ideias subjacentes à perspectiva 
construída, uma das mais importantes é: ainda que por simulação, o 
ensino de metodologia científica não deve se desvincular das atividades 
de produção oral e escrita. Em diversos sistemas de compartilhamento 
de arquivos digitais é possível encontrar provas, banco de questões e 
exercícios de metodologia puramente objetivos, cobrando dos alunos 
memorização de citações, dos tipos de procedimentos de pesquisa, 
das regras de formatação, etc.; acreditamos que esse modelo de 
exercício de escrita é pouco rentável, na medida que aparenta possuir 
baixa utilidade ou relevância para a vida acadêmica do aluno. Assim, 
em nossa perspectiva faz-se necessário aliar a apresentação da teoria 
à prática constante de produção de gêneros escritos e orais.

Como criticamos esses modelos de avaliação “formal”, 
necessitamos explicitar quais os critérios de aprovação na disciplina. 
Segundo o modelo de notas de processo e produto que apresentamos, 
reforçamos a coesão com a perspectiva discursiva, para a qual 
um sujeito pode ser leitor de textos de diversos discursos, mas ele 
efetivamente só fará parte de suas comunidades ao se apropriar das 
práticas nelas estabelecidas, tornando-se um verdadeiro agente desse 
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discurso. Em assimilação, buscamos, na condução da disciplina e 
desse estudo, justificar e esclarecer esse outro modelo de ensino que 
tem a inserção nas práticas discursivas científicas como critério de 
avaliação, e ainda mais que isso, como critério de aprendizado.

A abrangência do objeto metacientífico, as produções 
acadêmicas orais e escritas, interessam a todos os cursos que têm 
como uma das finalidades a pesquisa. Somos esperançosos de que o 
aspecto transdisciplinar da Análise do Discurso, fundamento de nossa 
perspectiva, sirva de embasamento amplo para aplicação dessa prática 
de ensino em disciplinas de metodologia científica nas mais diversas 
áreas, e que os recursos apresentados sejam recontextualizados e 
aprimorados pelos professores-pesquisadores que buscam, com 
criticidade e empenho, uma apresentação aprofundada e coerente do 
funcionamento do campo científico aos seus novos ingressantes.
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ANEXOS

Anexo 1- atividade preparatória para pesquisa

1ª ATIVIDADE FACILITADORA (Para os alunos que ainda não 
definiram o tema do projeto)

Qual disciplina do seu curso você mais gosta?

O que você gostaria de falar dessa disciplina?

A quem ajudaria falando desse tema?

Como ficaria o título desse tema que você escolheu?

Será que existe bibliografia suficiente para pesquisa?

2ª ATIVIDADE FACILITADORA (Para os alunos que definiram o 
tema e estão produzindo as primeiras partes do projeto de pesquisa)

Qual o seu tema de pesquisa?

O tema escolhido é relevante? Justifique.

Quais autores falam desse tema?

Sobre o projeto:

a)       Qual o título do projeto?

b)       Pense e responda se seu estudo é possível de ser realizado ou 
ainda pode ser delimitado melhor.

c)       Faça uma pergunta a seu tema.  Uma questão dentro do tema 
que você deseja saber.

d)       Os objetivos estão bem definidos? Os objetivos específicos são 
desdobramentos do objetivo geral?
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Anexo 2- quadro síntese

Objetivo geral Problema geral Hipótese básica Metodologia

 

Objetivos 
específicos 

Questões 
secundárias

Hipóteses 
secundárias 

Metodologia 
técnica

1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2.

Anexo 3 - template do projeto de 
pesquisa (principais elementos)

1 TEMA

[Conteúdo: amplo, geral, sem indicação do objeto de estudo, do 
tempo e do espaço. Estrutura: frase nominal (sem verbo).]

1.1 Delimitação do tema

[Conteúdo: mais restrito, com indicação do objeto de estudo, do 
tempo e do espaço.]

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral
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[Conteúdo: metal final a ser atingida pela pesquisa. Estrutura: 
inicia-se com verbo no infinitivo (analisar, investigar etc.). Cada objetivo 
corresponde a uma ação do pesquisador.]

2.2 Objetivos específicos

a) [Conteúdo: etapas para atingir o objetivo geral. Estrutura: 
iniciam-se com verbos no infinitivo.]

3 PROBLEMAS

3.1 Problema geral

[Conteúdo: questão a ser “solucionada” pela pesquisa. 
Estrutura: utiliza-se a forma interrogativa. Inicia-se com uma palavra 
ou expressão interrogativa (como, de que modo? Em que medida?) e 
finaliza-se com um ponto de interrogação. Observação: deve estar em 
consonância com o objetivo geral quanto ao conteúdo e à quantidade.]

3.2 Problemas específicos

a) [Conteúdo: problemas secundários, obviamente relacionados 
ao geral, que a pesquisa pretenda resolver. Estrutura: utiliza-se a forma 
interrogativa. Inicia-se com uma palavra ou expressão interrogativa 
(como, de que modo? Em que medida?) e finaliza-se com um ponto 
de interrogação. Observação: deve estar em consonância com os 
objetivos específicos quanto ao conteúdo e à quantidade.]

4 HIPÓTESES

4.1 Hipótese geral

[Conteúdo: resposta que você supõe que irá encontrar para o 
problema central da pesquisa. (A hipótese irá colaborar com a definição 
do objetivo geral). Estrutura: deve ser elaborada com verbos no tempo 
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presente do indicativo. Observação: deve estar em consonância com 
o problema central quanto ao conteúdo e à quantidade.]

4.2 Outras hipóteses

a) [Conteúdo: respostas que você supõe que irá encontrar 
para os problemas secundários da pesquisa. Estrutura: devem ser 
elaboradas com verbos no tempo presente do indicativo. Observação: 
deve estar em consonância com os problemas secundários quanto ao 
conteúdo e à quantidade.]

5 JUSTIFICATIVA

[Unidade Retórica 1 – Estabelecer um território geral

Subunidade 1.1 - Fazendo um histórico de estudos da área e/
ou do objeto e/ou

Subunidade 1.2 - Refutando teorias anteriores e/ou

Subunidade 1.3 - Alegando motivações pessoais para a 
escolha do tema

Unidade Retórica 2 – Estabelecer um território específico

Subunidade 2.1- Resenhando/ indicando estudos relacionados 
ao tema específico da pesquisa e/ou

Subunidade 2.2 - Apresentando os objetivos da pesquisa e/ou

Subunidade 2.3 - Alegando adequação da teoria para a 
descrição do objeto

Unidade retórica 3 – Justificar uma nova pesquisa

Subunidade 3.1 - Apontando lacunas na área e/ou
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Subunidade 3.2 - Apontando contribuições da pesquisa 
(JUCÁ, 2006).]

6 METODOLOGIA

[Lembrar-se das categorias propostas por Gil (2002)

Quanto à natureza: básica ou aplicada;

Quanto aos objetivos: exploratória, descritiva ou explicativa;

Quanto aos procedimentos: bibliográfica, documental, 
experimental, ex-post facto, de coorte, levantamento, pesquisa de 
campo, estudo de caso, pesquisa-ação ou pesquisa participante.]

7    REFERENCIAL TEÓRICO

[A expressão “referencial teórico” é utilizada para designar 
o autor cujas idéias mais influenciaram o pesquisador. Atentar-se 
às orientações estabelecidas pela ABNT (caso seja esse o órgão 
regulamentador escolhido), a partir da NBR 6.023:2002, da NBR 
10.520:2002 e da NBR 14724:2011.]

8   CRONOGRAMA

mês A mês B

Atividade 1 X

Atividade 2 X
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Resumo:
Este capítulo apresenta a Filologia Românica como uma ferramenta útil 
na aprendizagem das línguas neolatinas, da graduação da Universidade 
Federal do Ceará, quanto aos aspectos fonéticos, morfológicos, sintáticos e 
semânticos. Para tal objetivo, apresentar-se-á uma síntese do desenvolvimento 
teórico da Filologia Românica, entendida, segundo Bassetto (2001, p. 37), 
como “a pesquisa científica do desenvolvimento e das características de 
um povo ou de uma cultura com base em sua língua ou em sua literatura”. 
Daí, interessam a este estudo os métodos filológicos mais produtivos, como 
o histórico-comparativo, o onomasiológico, o neogramático, e o “palavras 
e coisas”. Ao término, espera-se evidenciar a Filologia Românica como um 
efetivo instrumento não só para aquisição dos aspectos linguísticos das línguas 
neolatinas, mas também para o acesso aos valores culturais da romanidade, 
a partir dos fenômenos linguísticos.

Palavras-chave: 
Filologia Românica; Línguas neolatinas; Fonologia; Morfologia; Sintaxe.



181

S U M Á R I O

INTRODUÇÃO 

É notório que muitas pessoas estão procurando aprender novas 
línguas, seja por motivos afetivos, por gostar da cultura de um país, 
ou da sonoridade de uma língua, ou mesmo do sistema gramatical 
desta, seja por motivos de necessidade, como as exigências de um 
emprego, os estudos de pós-graduação ou simplesmente para facilitar 
a comunicação com pessoas estrangeiras. A partir dessas motivações, 
podemos perceber um crescente número de escolas de línguas ou 
mesmo sites que funcionam como cursos de línguas à distância ou 
que ainda proporcionam o encontro e a comunicação entre pessoas 
de diversos lugares do mundo. A partir desse crescente interesse, a 
questão do poliglotismo tem se tornado um tema relevante.

Dentre os diversos mecanismos de aprendizagem de línguas 
estrangeiras, crê-se ser compatível a conjugação do enfoque sincrônico 
com o diacrônico, por parte do professor dessas línguas, como forma 
tanto de um conhecimento técnico-científico mais consciente quanto de 
uma incursão mais profunda pelo universo cultural da língua românica 
estudada. Tal compatibilidade é intuída por Coseriu (1979, p. 216), ao 
propor a pancronia, o cruzamento dos eixos sincrônico e diacrônico no 
estudo das línguas, falando, respectivamente, de descrição e história 
da língua: “a ‘estaticidade’, apesar do aparente paradoxo, não é um 
fato sincrônico, mas diacrônico: para comprová-la é necessário mover-
se na linha do tempo.”

A descrição e a história da língua situam-se, ambas, no nível 
histórico da linguagem e constituem juntas a linguística histórica... 
A língua se faz...: é um fazer-se num quadro de permanência e 
continuidade... Mas o fato de se manter parcialmente idêntica a 
si mesma e o fato de incorporar novas tradições é, precisamente, 
o que assegura a sua funcionalidade como língua e o seu caráter 
de objeto histórico. Um objeto histórico só o é, se é, ao mesmo 
tempo, permanência e sucessão. (COSERIU 1979, p. 236).
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Para o equilíbrio entre esses dois enfoques, no âmbito tanto 
profissional quanto pessoal do professor de línguas românicas, 
a Filologia Românica é um instrumento valiosíssimo, por sua 
capilaridade linguística permear os níveis fonético, morfológico, 
sintático, semântico e cultural.

Esse valor da Filologia Românica, no que concerne ao estudo 
das línguas neolatinas, é avivado pela perspectiva da abordagem 
cultural, que também vislumbra o elo entre língua e cultura:

Considerar a cultura como uma quinta habilidade no ensino de 
LE [língua estrangeira] pressupõe separar língua das quatro 
principais habilidades, ou seja, significa ensinar cultura de 
forma separada, negando a relação da interdependência que 
existe entre língua e cultura em cada uma de suas formas e 
demonstrações, o que acreditamos que deva ser evitado. 
(FRANÇA; SANTOS, 2008, p. 84, colchetes nossos).

Além desse elo indissolúvel entre língua e cultura, a perspectiva 
comparativa entre a língua nativa (LN) e a língua estrangeira (LE), em 
particular, entre a língua portuguesa e as línguas neolatinas, todas 
ancoradas no latim, permite ao docente não só um maior domínio 
das estruturas linguísticas, mas também uma maior compreensão dos 
valores culturais de cada povo:

Os elementos que forem similares à sua língua nativa serão 
simples para ele e os que forem diferentes serão difíceis. O 
professor que já tiver feito a comparação da língua estrangeira 
com a língua nativa saberá melhor quais são os problemas 
reais da aprendizagem e poderá melhor tomar medidas para 
ensiná-los (LADO, 1957, p. 14-15).

Mesmo entre aqueles teóricos que divergem quanto ao 
modo de ensinar uma língua estrangeira, vê-se, ainda assim, o 
inquebrantável elo entre língua e cultura, como na contraposição de 
Godoi (2010) a Lado (1957):
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Sabemos que uma língua é muito mais que léxico, estruturas 
e uma bonita pronúncia. E o falante de uma língua – como 
também o aluno que está aprendendo uma língua estrangeira, 
o aprendiz de falante – é muito mais que um aparelhinho que 
emite e recebe informações. Uma língua encerra em si mesma a 
história do seu povo, suas tradições, as características culturais 
de uma comunidade. Assim, o ensino de uma língua estrangeira 
tem que passar, necessariamente, pelo conhecimento da 
cultura. (GODOI, 2010).

Compreendendo-se que uma língua é a maior expressão cultural 
de um povo, crê-se que a sincronia e a diacronia podem – e devem – 
coexistir no ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. 

CONCEITO DE FILOLOGIA

Devido ao cipoal conceitual entre Filologia Românica, Linguística 
Românica, Linguística Histórica, é imperativo explicitar o que se entende 
por Filologia e Filologia Românica, macro e microárea respectivamente.

Neste capítulo, adota-se o conceito de Filologia proposto 
por Bassetto (2001, p. 37) para quem ela é “em sentido estrito, [...] 
a ciência do significado dos textos; e em sentido mais amplo, [...] a 
pesquisa científica do desenvolvimento e das características de um 
povo ou de uma cultura com base em sua língua ou em sua literatura.” 
Tal adoção se deve ao fato de esse conceito atender tanto o resgate 
do significado dos textos, culturalmente embaçado pelo tempo, 
quanto a compreensão dos fenômenos linguísticos como parte das 
manifestações de uma cultura, afastando, dessarte, o tratamento 
desses fenômenos como algo ahistórico, acultural.

Aplicando-se esse conceito de Filologia, entende-se, aqui, 
por Filologia Românica, em sentido estrito, a ciência do significado 
dos textos redigidos em qualquer língua oriunda do latim e, em 
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sentido mais amplo, a pesquisa científica do desenvolvimento e das 
características de um povo, que, historicamente assimilou o processo 
cultural da romanização, ou de uma cultura com base em sua língua 
ou em sua literatura.

ESCOPO DE ATUAÇÃO DA FILOLOGIA

Em virtude de a Filologia, historicamente, ter se iniciado com 
o fim de resgatar a inteligibilidade textual, não são poucos os que a 
restringem, ainda hoje, a essa atividade, desconhecendo que, a partir 
do início do século XVIII, houve uma ampliação do seu objeto de 
estudo, a qual coincide com a pesquisa científica do desenvolvimento 
e das características de um povo ou de uma cultura com base em sua 
língua ou em sua literatura.

Com o intuito de deixar patente o escopo da atuação hodierna 
do profissional de Filologia, é digno de nota a descrição detalhada da 
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), vazada na Portaria Nº 
1.334, de 21 de Dezembro de 1994 (D.O.U. 23/12/94, seção 1 pág. 
20388), sob o Código CBO: 1-95.20:

Descrição Detalhada: Estuda a etimologia, evolução e significado 
das palavras, analisando documentos escritos e fazendo 
comparações entre línguas antigas e modernas, para definir 
estruturas linguísticas; estuda sons e articulações da linguagem 
e suas combinações nas diferentes línguas, analisando 
símbolos e códigos estabelecidos na reprodução da fala, para 
caracterizar distinções linguísticas; realiza pesquisas sobre 
línguas semidesconhecidas, identificando-as através do estudo 
de documentos ou por outros meios, para obter uma base 
de comparatividade com outras línguas; reconstrói e decifra 
línguas arcaicas ou desconhecidas, estudando e comparando 
sinais e documentos escritos encontrados em escavações 
arqueológicas, a fim de obter elementos para estudo de outras 
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línguas; elabora dicionários e outras obras similares, organizando 
sistemas de classificação relativos à significação, para esclarecer 
os estudiosos e proporcionar o conhecimento de diversas 
línguas. Pode especializar-se em um determinado campo da 
filologia, como fonética, lexicologia, semântica ou morfologia, e 
ser designado de acordo com a especialização. (A FILOLOGIA 
NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES).

De 05 a 06 de julho de 2001, a CBO considerou Filólogos, 
Intérpretes e Tradutores pertencentes à mesma família ocupacional.

BREVE HISTÓRIA DO 
DESENVOLVIMENTO DA FILOLOGIA

Esta síntese sobre o desenvolvimento da Filologia contempla 
apenas os métodos filológicos que interferirão diretamente na aplicação 
prática do ensino de línguas neolatinas, deixando-se de fora outros 
métodos menos produtivos nessa atividade didática.

Em 1816, Franz Bopp (1791-1867) estende a relação entre o 
sânscrito, o latim e o grego, observada por William Jones e reforçada 
por Schlegel, ao persa e ao germânico, com a obra Über das 
Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem 
der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache 
(Sobre o Sistema de Conjugação da Língua Sânscrita em Comparação 
com o da Língua Grega, Latina, Persa e Germânica).

Mais tarde, entre 1833 e 1852, Bopp ainda amplia as suas 
pesquisas à luz do método comparativo, com a obra Vergleichende 
Grammatik des Sanskrit, Zend,Griechischen, Lateinischen, Litauischen, 
Altslawischen, Gotischen und Deutschen (Gramática Comparativa do 
Sânscrito, Persa, Grego, Latim, Lituano, Gótico e Alemão).
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Aqui, não se pode olvidar o nome de Jacob Ludwig Carl Grimm 
(1785-1863), que contribuiu substancialmente com as pesquisas 
histórico-comparativas de Bopp, publicando, por exemplo, em 1819, o 
primeiro volume da Deutsche Grammatik (Gramática Alemã). Mais que 
isso, a sua contribuição com o método Histórico-comparativo foi tão 
marcante que, no âmbito da fonética diacrônica, ele mostrou, em 1822, 
que as consoantes do indo-europeu [p], [t] e [k] haviam se alterado, 
no ramo germânico, respectivamente em [f], [] e [h], o que representa 
a alta frequência. Tal contribuição é conhecida como “Lei de Grimm”.

Como os seus inspiradores, Bopp e Grimm, que estabeleceram 
uma ligação entre o indo-europeu e o latim, o grego, o sânscrito, Diez 
trabalhava com a noção de Lautgesetz (al. Laut “som” + al. Gesetz “lei” 
= “lei fonética”, entendida, porém, como uma simples “tendência”, 
estabelecendo a mesma ligação entre o “latim vulgar” e as principais 
línguas românicas. Tendo essa “tendência” como norte, Diez, em seu 
Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen, não faz do 
indo-europeu nem o termĭnus a quō nem o terminus ad quem de sua 
pesquisa, limitando-se ao emparelhamento dos vocábulos românicos.

O filólogo August Schleicher (1821-1868), também biólogo, 
concebe a língua como um organismo vivo, com evolução independente 
de seus falantes, como um fluxo de fatos que vão se sucedendo por 
força de princípios invariáveis como as leis de evolução da natureza. 
Assim como, no mundo biológico, as árvores nascem, crescem e 
morrem, têm seus troncos, seus ramos, seus frutos; assim também, 
no mundo linguístico, as línguas nascem, crescem e morrem, como o 
latim; têm seus troncos, como o indo europeu; seus ramos, germânico, 
eslavo etc.; seus frutos, alemão, inglês, português, francês, catalão etc. 

No final do século XIX, Hermann Osthoff (1847-1909) e Karl 
Brugmann (1849-1919) inauguram o movimento dos neogramáticos, 
contrapondo-se, por um lado, ao historicismo comparativo, de 
Bopp, Grimm e Diez, que concebiam as alterações fonéticas como 
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“tendências” e, por outro lado, ao historicismo comparativo geneticista, 
de Schleicher, que via as alterações fonéticas presididas por “leis 
imutáveis, sem exceções” e que perseguia a reconstrução da língua-
mãe, o indo-europeu.

Na teoria, os neogramáticos entendiam, como Schleicher, 
que as “leis fonéticas” são regulares e imutáveis, o que equivale a 
dizer que, no seio de uma comunidade linguística, elas afetam, de 
maneira mecânica, todos os vocábulos, independentemente dos 
falantes. Consequentemente, tal mecanismo fonético distanciava os 
neogramáticos de Bopp, Grimm e Diez, para quem as alterações 
fonéticas não ocorrem na forma de “lei”, mas de “tendência”.

A coincidência com Schleicher, porém, cessa aí. Os 
neogramáticos perseguem não a reconstrução de uma língua-mãe, o 
indo-europeu, mas, estudando as línguas vivas atuais, a depreensão 
da natureza da alteração fonética.

Perante às irregularidades fonéticas, que iam de encontro às 
“leis fonéticas”, os neogramáticos foram alvo de constantes e pesadas 
críticas, como as de Ferdinand de  Saussure (1857-1913), as de 
Hugo Schuchardt (1842-1927) e, por fim, as da Geografia Linguística 
(mormente as de Graziadio Isaia Ascoli (1829-1907)), o que fez com 
que eles as rechaçassem da seguinte maneira: ou a “lei fonética” ainda 
não fora esculpida, por falha de observação e dedução do Filólogo 
ou a regularidade da alteração fonética fora afetada pela analogia. Na 
verdade, parece que os neogramáticos teriam despressurizado a maior 
parte dessas críticas se tivessem substituído o termo “leis fonéticas” 
por “tendências fonéticas”.

Na prática, os avanços alcançados pelos neogramáticos, 
usados explícita ou implicitamente até por quem os criticava, foram 
de grande valia para a consolidação técnica e científica da Ciência 
Etimológica e da Lexicografia Etimológica.
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Com essa contemplação da oralidade, os neogramáticos deram 
maior visualização para a variação linguística no espaço. É assim que, 
direta ou indiretamente, se amplia a valorização da Dialetologia, já 
iniciada por Ascoli, com seus Saggi Ladini (Ensaios Ladinos), em 1873, 
e que surge a Geografia Linguística. 

Em sua aplicação, a Geografia Linguística é um mapeamento 
lexical de uma determinada região com o auxílio de questionários, 
tratando-se, portanto, de uma pesquisa de campo. Esse mapeamento, 
que, no universo românico, foi inaugurado pelo suíço Jules Gilliéron 
(1854-1926) com a elaboração do Atlas linguistique de la France (Atlas 
Linguístico da França – ALF), publicado entre 1902 e 1912, trouxe à 
lume, em seu bojo, algumas questões lexicais como a Onomasiologia, 
que trata das várias denominações de uma coisa, concreta ou abstrata, 
como é o clássico caso das várias designações de “abelha”: abeille (< 
lat. apicula “abelha”), ao Sul; mouche à miel (< lat. musca “mosca” + 
mel “mel”)  ao Norte; aveille (< lat. apicula) e mouchette (< lat. musca 
+ -ette), a Leste.

Em 1909, Schuchardt, em colaboração com Meringer, cria 
o método “Wörter und Sachen” (Palavras e Coisas), destacando a 
pesquisa de campo como prioritária, como o era para a Geografia 
Linguística. Segundo esse método, a etimologia de palavras com 
significação concreta só é explicada por um estudo acurado da 
realidade que elas designam e dos conhecimentos que as cercam. 
Assim, recomenda-se ao etimologista mais interesse pelas “coisas” 
– mais precisamente, pela observação e consequente descrição da 
“coisa” em tela –, em oposição a uma tradição que se preocupou 
quase que exclusivamente com as “palavras” – em particular, com seu 
invólucro fonético.

Em 1892, Salvioni inaugurou o método Onomasiológico, ou 
simplesmente Onomasiologia, que trata das várias denominações 
de uma única coisa, concreta ou abstrata, numa mesma língua ou 
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entre línguas distintas, independentemente do aspecto temporal e do 
registro: regionalismo, gíria. Esse método teve uma grande contribuição 
para os estudos da linguagem ao permitir identificar a cultura de um 
povo através do estudo de seu léxico, por permitir sentir a linguagem 
viva, traduzindo a vivência cultural de um povo.

A partir desses métodos elencados, ilustrar-se-á como cada 
um deles pode ampliar o conhecimento técnico-científico do docente 
sobre a língua neolatina ensinada, por jungir língua e cultura num 
só cadinho.

APLICAÇÃO DA FILOLOGIA ROMÂNICA NO 
ESTUDO DAS LÍNGUAS NEOLATINAS

Diante dessa síntese histórica dos principais métodos filológicos, 
vejam-se exemplos práticos de como eles podem auxiliar o docente de 
línguas românicas.

Aspectos fonéticos

No plano fonético, o docente de línguas românicas, cuja 
formação for restrita somente à perspectiva sincrônica, apresenta 
algumas lacunas, as quais, somente com o acréscimo da diacronia, 
em particular, com o método Histórico-comparativo, poderiam ser 
reduzidas. Sirvam de exemplos os seguintes fenômenos fonéticos:

1) O que justifica, em francês moderno, a vogal que recebe 
o circunflexo?
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O “s”, seguido de consoante, em latim, sofre síncope, assinalada 
com um circunflexo sobre a vogal que imediatamente o antecede: lat. 
festa > fr. mod. fête “festa”; lat. insula > insla > isla > fr. mod. île “ilha”.

2) Em que contexto fonético se verifica a variação em espanhol 
moderno [we]/[o] e [je]/[e] e em it. mod. [wɔ]/[ɔ] e [jɛ]/[ɛ]?

Em esp. mod., a ditongação só ocorre em sílaba tônica, 
originária do lat. ŏ e ĕ, permanecendo a monotongação latina em 
sílaba átona: lat. cŏrpu > esp. mod. cuerpo, corporal; lat. . fĕsta > 
esp. mod. fiesta, festivo.

Com o ŏ e o ĕ latinos, em sílaba aberta tônica, verifica-se, 
em italiano moderno a variação [wɔ]/[ɔ] e [jɛ]/[ɛ]: lat. nŏvem, nŏvu 
> it. mod. nove “nove”, nuovo “novo”; lat. pĕtra > it. mod. pietra. 
No mesmo contexto fonético, mas em sílaba átona, verifica-se a 
monotongação: lat. nŏvu > it. mod. novità “novidade”; lat. pĕtra > it. 
mod. petroso “pedregoso”.

3) Sabendo-se que o latim não tinha, em seu sistema fonológico, 
a palatal [ɲ], como se explica o seu surgimento em italiano moderno, 
francês moderno e espanhol moderno?

Aqui, enquanto o método Histórico-comparativo estanca, porque 
não se encontrou, até agora, qualquer registro documental, que abone 
tal alteração, o método neogramático consegue explicar a sua inserção 
nas línguas românicas, via analogia. Assim como está documentado 
que o lat. aranea, teneo e venio passam ao port. aranha, tenho e venho, 
deduz-se que a sequência fonética lat. ne/ni, antecedida por vogal, se 
altera na palatal [ɲ]. Somente com esse raciocínio analógico é que se 
pode compreender as unidades lexicais it. mod. montagna, fr. mod. 
montagne e esp. mod. montaña.
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Aspectos morfológicos

No plano morfológico, o caso lexicogênito das línguas românicas 
estrangeiras, pertencentes ao curso de graduação da Universidade 
Federal do Ceará (UFC), é o acusativo singular com a síncope do “m”, 
marca desse caso. No que concerne à formação do plural, enquanto 
francês e espanhol estão ancorados no acusativo plural latino, o italiano 
usa o nominativo plural, como se vê nos seguintes exemplos: 

ac. sg. lat. librum > libru > esp. mod. libro; fr. mod. livre; it. 
mod. libro

ac. pl. lat. libros > esp. mod. libros; fr. mod. livres 

nom. pl. lat. libri > it. mod. libri

ac. sg. lat. petram > petra > esp. mod. piedra; fr. mod. pierre; 
it. mod. pietra

ac. pl. lat. petras > fr. mod. pierres; esp. mod. pietras

nom. pl. lat. petrae > it. mod. pietre

Em nome da verdade, diga-se que Lausberg (1963) estabelece 
o acusativo plural latino, lat. libros e petras, como base do italiano, 
o que não se acata aqui, por tal proposta distar foneticamente das 
marcas sincrônicas do plural italiano, [i] e [e].

Aspectos sintáticos

No plano sintático, é notória a constatação da estrutura, em 
que o acusativo deixa de exercer a função de objeto direto para 
atuar como sujeito de um verbo no infinitivo, como se observa nos 
seguintes exemplos:
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(lat.) Domine, permitte me primum ire et sepelire patrem meum. 
(Biblia Sacra Vulgata – Secundum Mattheum 8, 21)

(Trad.) Senhor, permite-me ir primeiro e enterrar meu pai. (Bíblia 
de Jerusalém – Mateus 8, 21)

(it. mod.) Lasciami andare e tornare a casa mia, nel mio paese. 
(La Bibbia di Gerusalemme - Genesi 30, 25) 

(fr. mod.) Laissez-moi partir, je voudrais retourner chez moi, dans 
mon pays. (La Bible des peuples – Genèse 30, 25)

(esp. mod.) Déjame regresar a mi patria y mi tierra. (La Biblia – 
Génesis 30, 25)

(Tradução) Deixa-me partir, que eu volte para minha casa, em 
minha terra. (Bíblia de Jerusalém – Gênesis 30, 25)

Antes de ser restrito ao latim e às línguas românicas, tal 
comportamento sintático é comuníssimo nas demais línguas indo-
europeias:

(ing. mod.) Sir, let me go and bury my father first. (The Jerusalem 
Bible – Matthew 8, 21) 

(Tradução) Senhor, permite-me ir primeiro e enterrar meu pai. 
(Bíblia de Jerusalém – Mateus 8, 21)

(al. mod.) Laß mich ziehen und reisen an meinen Ort in mein 
Land. (Die Bibel – I Mose Genesis 30, 25)

(Tradução) Deixa-me partir, que eu volte para minha casa, em 
minha terra. (Bíblia de Jerusalém – Gênesis 30, 25)

Tais paralelos documentais bastam, per se, para deixar patente 
que o método Histórico-comparativo é útil não só aos aspectos 
fonéticos, mas também aos sintáticos.
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Aspectos semânticos

No plano semântico, a restrição ao enfoque sincrônico, em 
detrimento do diacrônico, manifesta-se, por exemplo, na inadequação 
terminológica de “falsos cognatos”, “falsos amigos”, sempre citados 
na relação com a língua nativa, inclusive, por parte daqueles que 
rechaçam a perspectiva de Lado (1957), citado na introdução.

Tal inadequação traz, em seu bojo, uma inconsistência lógica, 
pois, segundo Belardi (2002, p. 8), “[...] o papel de um saber científico 
não é apenas o de encontrar e mostrar o verdadeiro, mas também o 
de descobrir o falso e de denunciá-lo.”

Seguindo esse raciocínio de Belardi, se se diz que o port. mod. 
oficina e o esp. mod. oficina são falsos cognatos, quais seriam os 
cognatos verdadeiros? Além disso, é possível que duas unidades 
lexicais sejam, ao mesmo tempo, cognatas – etimologicamente, 
“nascidas juntas” – e falsas?

Ao se falar de cognato, fala-se, embutidamente, de raiz 
etimológica, o que, per se, remete à perspectiva diacrônica. 
Retomando-se o port. mod. oficina e o esp. mod. oficina, o enfoque 
diacrônico não deixaria dúvida de que ambas as unidades lexicais 
procedem do termĭnus a quō lat. officina, formado pelo sufixo ob 
“diante de” e a base formal-semântica do lat. facĕre “fazer”. Assim 
sendo, o elo semântico entre essas duas unidades léxicas, metonímica 
e respectivamente, “lugar próprio para o fabrico e/ou conserto de 
automóveis, máquinas etc.” (Aulete) e “lugar de trabalho, geralmente 
de caráter administrativo ou burocrático, tanto estatal como privado” 
(Word Reference), é a ideia do lat. facĕre “fazer”, pois, em ambos os 
lugares, faz-se algo. Dessarte, verifica-se apenas um espraiamento 
semântico a partir de uma mesma raiz.
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Aqui, novamente, é notório que a perspectiva diacrônica, 
apoiada no método Histórico-comparativo, serve de base crítica para o 
estudo de línguas estrangeiras, confirmando, assim, a necessidade da 
pancronia no processo de formação do docente delas, como propôs 
Coseriu (1979).

Aspectos culturais

No plano cultural, os métodos Geografia Linguística, Palavras 
e Coisas e Onomasiologia viabilizam uma incursão cultural pelas 
línguas estrangeiras estudas, o que é um elemento assaz motivador 
no processo ensino-aprendizagem.

Fazendo-se uso do método Geografia Linguística, constata-
se que um mesmo objeto pode sofrer variação tanto fonética quanto 
designativa, no escopo espacial, como bem ilustra o clássico exemplo 
de “abelha”, no Atlas linguistique de la France (Atlas Linguístico da 
França – ALF), de Gilliéron, já citado supra.

Voltando-se para a motivação lexical, o método Palavras e 
Coisas abre um leque de descobertas culturais, que atenuam a 
concepção absoluta de arbitrariedade linguística e que enriquece 
bastante a formação do docente de línguas estrangeiras. Um exemplo 
mui difundido desse método é a designação de “fígado”, no it. mod. 
fegato, no fr. mod. foie e no esp. mod. higado. Por distar foneticamente 
dessas unidades linguísticas românicas, o lat. clás. iecur “fígado” 
não pode ser o termĭnus a quō delas. Seguindo o método Palavras e 
Coisas, verificou-se que a base formal-semântica do it. mod. fegato, do 
fr. mod. foie e do esp. mod. higado só poder se ligar foneticamente ao 
lat. ficatum, que, por sua vez, é uma braquissemia do lat. iecur ficatum 
“fígado engordado com figo”, costume antigo de se engordarem 
animais com figos.
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Aproveitando os dados da Geografia Linguística, o método 
Onomasiológico é bastante útil ao docente de línguas românicas, na 
penetração do universo cultural da romanidade. Eis um exemplo: o 
objeto “óculos” recebe designações diversas na România: fr. mod. 
lunettes (< diminutivo do lat. luna “lua”, porque muitos óculos têm 
o formato redondo); it. mod. occhiali (< na base lat. oculos “olhos”, 
porque é um objeto que serve para os olhos); esp. mod. gafas (< cat. 
gafa “gancho ou arame dobrado que serve para segurar algo” < cat. 
agafar “agarrar”, porque a armação serve para segurar as lentes).

Nesse sucinto exemplo da aplicação do método Onomasiológico, 
há de se perceber o seu potencial de acesso à cultura não só de um 
povo específico, mas também do gênero humano como um todo. Tal 
método, porém, por mais amplo que seja, nunca coincidirá com o 
conhecimento total sobre qualquer objeto, porque nosso conhecimento 
nunca abarca a essência das coisas, limitando-nos à descrição 
periférica e acidental delas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os poucos, mas significativos, exemplos práticos arrolados 
até aqui, ancorados teoricamente nos métodos filológicos mais 
produtivos, permitem as seguintes principais deduções sobre a 
formação de um docente de línguas românicas e, de resto, de outras 
línguas estrangeiras: 

1. Se ao discente é facultada a aprendizagem de uma língua 
românica segundo seu interesse pessoal, do docente espera-
se um domínio, não só sobre as estruturas linguísticas 
hodiernamente sincrônicas, mas também sobre o tecido cultural 
que envolve cada língua e seu povo;
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2. Para atender tal expectativa, o conhecimento linguístico-cultural 
do docente nunca deve fazer de baliza a performance de um 
discente, por mais estudioso e dedicado que seja, pois os 
objetivos deste, via de regra, distam muito dos de um técnico 
de nível superior;

3. É necessário que o docente de língua românica saiba distinguir 
o momento em que a sincronia ou a diacronia é mais produtiva 
no processo ensino-aprendizagem, fazendo uso da pancronia, 
proposta por Coseriu (1979);

4. Do mesmo modo, o docente de língua românica deve ter a 
sensibilidade de distinguir quando uma determinada estrutura 
linguística pode ser compreendida somente com uma incursão 
pela língua nativa, ainda que de modo breve, como sugere 
Lado, ou quando se deve abster de tal incursão, segundo 
Godoi (2010);

5. A partir da repetição da terminologia “falsos cognatos”, “falsos 
amigos”, parece ser imperativo que o professor de línguas 
românicas tenha uma formação crítica para crivar a consistência 
conceitual de termos que permeiam a produção linguística dos 
materiais didáticos.

Embora se vivencie um tempo de especialidades exacerbadas, 
é mister que o docente de línguas românicas e de outras línguas 
estrangeiras tenha convicção de que muitos fenômenos linguísticos 
são compreendidos na descrição hodierna dela, enquanto outros só 
vêm à consciência no rastreamento histórico-cultural. Parece que, 
assim como os seus falantes, as línguas são hoje o que o seu percurso 
histórico-cultural fez delas. Eis, portanto, o desafio ao professor de 
línguas românicas e de outras línguas estrangeiras: buscar o porquê 
dos fenômenos linguísticos primeiramente no presente e, se não 
encontrado aí, no olvidado passado.
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Resumo:
Este trabalho tem como objetivo explanar a respeito da variação linguística 
na Língua de Sinais Brasileira (Libras) e suas implicações para o processo 
de ensino e aprendizagem desta língua. Sua fundamentação teórica básica é 
composta por pesquisas existentes sobre variação linguística em línguas orais 
e de sinais, bem como, estudos voltados para o ensino de Libras. O corpus foi 
formado a partir de apostilas de cursos de Libras, dicionários e livros, trazendo 
exemplos de variações da Libras. Os estudos revelam que apesar de a variação 
linguística ser um fenômeno recorrente em todas as línguas naturais, ainda há 
muitas crenças e preconceitos sobre o tema, os quais têm sido muitas vezes 
negligenciados ou até mesmo reforçados na prática de ensino de Libras.

Palavras-chave: 
Variação linguística; Libras; Ensino.
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INTRODUÇÃO 

“Língua e variação são inseparáveis” 

(ALKMIM, 2007, p. 33) 

Considerando que a variação linguística é inerente a todas as 
línguas naturais, este trabalho tem por finalidade explanar como esses 
fenômenos ocorrem de modo geral nas línguas orais e também nas 
línguas de sinais, trazendo exemplos de dados existentes na Língua 
de Sinais Brasileira (Libras36). 

É um trabalho bibliográfico que buscou uma fundamentação 
teórica básica sobre variação linguística em pesquisas já existentes 
em línguas orais e de sinais, refletindo acerca das implicações do tema 
no ensino de Libras. Para exemplificação de variações nos dados da 
Libras, foi utilizado como corpus, sinais37 retirados de apostilas de 
cursos de Libras, dicionários e livros. Trata-se de um trabalho de cunho 
qualitativo, visto que os dados serão expostos e também interpretados.

Espera-se com este artigo, contribuir para: o desenvolvimento 
de parâmetros metodológicos adequados às línguas de sinais em 
pesquisas sobre variação e mudança linguística; a compreensão tanto 
de surdos como de ouvintes (fluentes, aprendizes ou leigos) sobre 
a naturalidade da existência de variantes na Libras; a construção 
de uma prática docente nos cursos de Libras que contemplem a 

36 Será utilizado neste trabalho, o termo “Língua de Sinais Brasileira” para referir à língua 
utilizada pela comunidade surda do Brasil, obedecendo aos padrões linguísticos que 
nomeiam as línguas de sinais no mundo. Porém como sigla, ao invés de “LSB”, será 
utilizada “Libras” por ser mais usual, presente nos documentos do Ministério da Educação 
(MEC), em vários documentos legais, em pesquisas e discursos de especialistas e usuários 
da língua (cf. QUADROS, 2007).

37 O que é denominado de palavra ou item lexical nas línguas orais-auditivas, são denominados 
sinais nas línguas de sinais, os quais são compostos por até 5 (cinco) parâmetros: 
Configuração de(s) mão(s) (CM); Ponto de articulação (PA); Movimento (M); Orientação da 
palma (OP); Expressão facial e /ou corporal (EFC) (cf. Felipe; Monteiro, 2007).
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variação linguística; a contribuição na visibilidade e fortalecimento da 
comunidade surda.

Diante do exposto, a divisão deste trabalho é composta por 
3 (três) seções. A primeira seção versa sobre variação linguística de 
forma geral, a segunda sobre variação linguística nas línguas de sinais 
com exemplos da Libras, e a terceira discute a respeito da variação 
linguística no ensino de Libras. Na sequência, contém as considerações 
finais e as referências. 

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NAS LÍNGUAS ORAIS

A Sociolinguística é de maneira simples, uma área da Linguística 
que trata, especificamente, das relações entre linguagem e sociedade. 
Uma língua, numa perspectiva sociolinguística, é observada em seu 
uso real, considerando, sobretudo, aspectos sociais e culturais de 
uma comunidade de fala. Essa área de investigação científica inicia 
sua trajetória no cenário das pesquisas linguísticas, especialmente 
nas línguas orais, no final da década de 1956 com Marcel Cohen, 
obtendo espaço com os trabalhos de William Labov no ano de 1964 
(cf. ALKMIM, 2007).

Embora Labov tenha sido o pioneiro dos trabalhos 
sociolinguísticos, houve por sua parte uma forte relutância para o 
uso do termo “sociolinguística”, pois para ele ao usá-lo poderia dar 
margem para a existência de uma prática linguística desvinculada 
de um contexto social. No entanto, ele reconheceu que na época 
havia muitos obstáculos para a realização de estudos empíricos da 
língua, em decorrência da teoria dicotômica estruturalista vigente 
(LABOV, 2008).
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A Sociolinguística tem como princípios básicos, a variação e a 
mudança em todas as línguas, ou seja, em todas as línguas naturais 
ocorrerão fenômenos de variação que apontarão para uma mudança 
linguística. A lógica de uma mudança é que há diversos domínios da 
variação, isto é, uma trajetória de um fenômeno que resulta em uma 
nova estrutura linguística. Para Cezário e Votre (2011, p. 141), “ao 
estudar os diversos domínios da variação, deve demonstrar como ela 
se configura na comunidade de fala, bem como quais são os contextos 
linguísticos e extralinguísticos que a favorecem ou que a inibem”.

Ao se admitir que a variação seja um fenômeno natural 
que ocorre nas línguas, postula-se, portanto, que a língua não é 
um produto homogêneo. Para Bagno (2007), a lógica para se 
compreender a língua como entidade heterogênea está no fato de 
que a mesma é falada por seres humanos e estes, por sua vez, 
vivem em sociedades que mudam constantemente. Isso significa 
que a diversidade linguística é, contrário ao que poderíamos pensar, 
uma qualidade constitutiva do fenômeno linguístico. Labov (2008) 
aponta a heterogeneidade como um fato natural da língua e que a 
sua ausência seria algo totalmente disfuncional.  

McCleary (2008) explica que as variações linguísticas são 
carregadas de crenças populares e preconceitos. Embora elas sejam 
comuns e úteis para a identidade das pessoas, algumas variações 
linguísticas podem ser sutis, não ocorrendo por acaso. Labov ao 
estudar a estratificação social do inglês, pôde concluir uma relação do 
fracasso escolar existente entre as crianças negras em comparação 
ao desempenho escolar das crianças brancas em decorrência do 
racismo latente que consequentemente desvalorizava o dialeto falado 
por crianças negras (LABOV, 2008).

De um modo geral, pode-se observar e descrever as variantes 
linguísticas a partir de dois parâmetros básicos: a variação geográfica 
(ou diatópica) e a variação social (ou diastrática). A variação 
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geográfica refere-se às diferenças linguísticas distribuídas no espaço 
físico, observáveis entre falantes de origens geográficas distintas. Já 
a variação social está relacionada aos fatores que têm a ver com a 
identidade dos falantes e também com a organização sociocultural da 
comunidade de fala (ALKMIM, 2007). 

Cabe destacar que Cezário e Votre (2011, p. 145) sugerem 
um terceiro tipo de variação linguística, denominada de “variação de 
registro”. Esta, por sua vez, se caracteriza pelo “grau de formalidade 
do contexto interacional ou do meio usado para a comunicação, como 
a própria fala, o e-mail, o jornal, a carta etc.”. 

Um fenômeno de variação pode envolver um conjunto de fatores 
sociais que contribuem para que uma variante linguística se implemente 
ou desapareça em uma língua.  Entre os diversos fatores se destacam 
o sexo, a idade, o nível de instrução, o nível sócio-cultural, a etnia etc, os 
quais podem motivar variantes de um mesmo fenômeno. Portanto, de 
acordo com Cezário e Votre (2011, p. 141), em uma pesquisa de cunho 
sociolinguístico é necessário “estabelecer através de análise quais são 
as variáveis linguísticas relevantes para a descrição e interpretação do 
fenômeno que está estudando”.   

Bagno e Casseb-Galvão (2017) explicam que as transformações 
ocorridas numa língua não acontecem de forma abrupta, podendo 
ocorrer lentamente de modo parcial em decorrência da heterogeneidade 
que a língua apresenta, bem como as diferentes formas de interação 
das comunidades de fala. Tal fato foi rigorosamente investigado por 
sociolinguistas em aproximadamente cinquenta anos de estudo em 
contextos variados de uso da língua.

Velupillai (2012) além de afirmar que a mudança linguística ocorre 
de forma gradual, enfatiza sobre o processo de gramaticalização nas 
línguas, no qual as formas gramaticais emergem de itens lexicais, 
ou seja, itens que remetem a um determinado conteúdo passam a 
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desenvolver funções na língua. O autor ressalta que a forma original 
não desaparece necessariamente e que o processo de mudança pode 
envolver as seguintes características:

• Redução semântica ou apagamento: itens gramaticais e lexicais 
que perdem parte ou o todo de sua função ou significado; 

• Extensão: inserção de itens em novos contextos com acréscimos 
de significado; 

• Descategorização: consequência da redução e extensão, 
podendo haver ganhos e perdas; 

• Erosão: redução de substância fonética numa construção linguística. 

Velupillai (2012) tece ainda conclusões acerca da mudança 
linguística nas línguas de sinais, as quais serão apresentadas na 
seção a seguir, bem como alguns exemplos de mudanças e variações 
linguísticas da Libras.

VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS NAS 
LÍNGUAS DE SINAIS

As línguas de sinais, assim como as línguas orais, são suscetíveis 
a mudanças provocadas decorrentes do contato linguístico. O fato 
de as línguas de sinais serem línguas minoritárias numa sociedade 
ouvinte, na maioria das vezes, seus usuários surdos são colocados 
a aprenderem primeiro a língua oficial do país e seu aprendizado da 
língua de sinais é reprimido. Sendo assim, ocorre uma mudança de 



206

S U M Á R I O

código, onde o usuário utiliza duas línguas de sinais38 ou uma língua 
de sinais e uma oral (VELUPILLAI, 2012).

Além dos fatores básicos de variações e mudanças linguísticas 
que ocorrem em todas as línguas naturais, os autores Lucas, Bayley e 
Valli (2001) mencionam que alguns fatores influenciadores são próprios 
das línguas de sinais, como por exemplo: a forma de comunicação 
do surdo com a família, se são filhos de surdos ou ouvintes, a idade 
de aquisição da língua de sinais, o tipo de processo educacional que 
foram inseridos, entre outros. 

Campello (2011) ao investigar as mudanças de sinais presentes 
no primeiro dicionário de Flausino da Gama com os sinais em dicionários 
atuais de Libras, percebeu um número significativo de mudanças nos 
seus parâmetros. Tal fato é justificado pelo contexto linguístico atípico 
dos surdos supracitado e também devido a Libras ser uma língua 
minoritária, com reconhecimento linguístico bastante recente39 em 
comparação à língua oral oficial do Brasil, a Língua Portuguesa. 

Uma das formas de ocorrência de mudança linguística, 
denominada de erosão, supracitada e conceituada por Velupillai (2012) 
como a redução de substância fonética numa construção linguística 
pode ser exemplificada na Libras, nas figuras 1, 2 e 3 a seguir.

38 Este tipo de comunicação em que o surdo “tem seu ambiente linguístico reduzido ao 
ambiente familiar e só consegue se comunicar com as pessoas inseridas em seu convívio 
íntimo” é chamado por diversos autores como “comunicação gestual caseira” (ALBARES; 
BENASSI, 2015, p. 240).

39 Reconhecida no ano de 2002 pela Lei n. 10.436 (BRASIL, 2002).
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Figura 1: PEIXE40

Figura 2: PEIXE41

40 Retirado da Apostila do Sistema Educacional Chaplin (1994), uma instituição de ensino de 
Libras localizada em Goiânia-Goiás.  

41 Retirado de: <http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras_3/> (versão 3, 2011). Acesso 
em 31 de julho de 2019.
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Figura 3: PEIXE42

A figura 1 foi retirada de um material didático elaborado no 
ano de 1994, podendo perceber que o sinal PEIXE43 nela ilustrado é 
constituído por 2 (duas) partes, uma no canto da boca e outra na frente 
do corpo, denominado espaço neutro. Entretanto, ao realizar a busca 
pelo mesmo sinal num dicionário disponível na internet numa versão 
atualizada no ano de 2011, sendo este um material bastante utilizado 
por usuários de Libras, podemos perceber que há duas variações para 
o sinal PEIXE em Libras. Os sinais apresentados nas figuras 2 e 3 são 
partes constituintes do sinal contido na figura 1. 

A figura 4 a seguir, apresenta uma exemplificação na Libras 
de outro tipo de ocorrência de mudança linguística, denominada de 
extensão, supracitada e conceituada por Velupillai (2012) como a 
inserção de itens em novos contextos com acréscimos de significado.

42 Retirado de: <http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras_3/> (versão 3, 2011). Acesso 
em 31 de julho de 2019.

43 Os sinais costumam ser escritos em Língua Portuguesa com letras maiúsculas no sistema 
de transcrição (cf. Felipe; Quadros (2007). 
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Figura 4: LARANJA/SÁBADO44

Na figura 4 nota-se que o mesmo sinal que é utilizado para fazer 
referência à LARANJA (tanto a cor quanto a fruta) é também utilizado 
para referir ao dia de SÁBADO. Ao conversar com surdos com idades 
mais avançadas e que já moraram no Instituto Nacional de Educação 
de Surdos (INES), eles relatam que quando moravam no INES tinham 
o hábito de comerem feijoada e logo após, chupavam laranja, por isso 
o mesmo sinal foi utilizado para o dia de sábado. Percebe-se então 
um acréscimo de significado a um item lexical existente anteriormente.

Além das mudanças linguísticas que acontecem diacronicamente, 
conforme apresentadas nas figuras anteriores, de acordo com 
Strobel e Fernandes (1998), a Libras apresenta variações linguísticas 
sincrônicas, as quais contribuem para validação do caráter de língua 
natural dessa língua.  Tais variações podem ser de origem regional ou 
social, ou seja, podem variar de uma região para outra ou apresentar 

44 Disponível em: < http://cascursolibrasgoias.blogspot.com/>. Acesso em 31 de julho 
de 2019.
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variações conforme os grupos sociais de seus usuários (cf. figuras 5 
e 6 a seguir).

Figura 5: Sinal VERDE (STROBEL, FERNANDES, 1998, p. 1)

Rio de Janeiro São Paulo Curitiba

(a) (b) (c)

Observa-se que na figura 5 o sinal VERDE apresenta 3 (três) 
formas completamente distintas, diferenciando os parâmetros: 
configuração de mão (CM), movimento (M), ponto de articulação (PA) 
e orientação da palma (OP). As diferenças dos sinais são decorrentes 
do local que ele é originário (Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba), no 
entanto, o seu significado não foi alterado.

A variação regional é bastante recorrente nas línguas de sinais. 
Numa pesquisa com um corpus de 130 palavras, 38 participantes, 
sendo estes originários de 25 estados diferentes Shroyer e Shroyer 
(1984), encontraram 3 (três) sinais diferentes para representar cada 
uma delas. 

Muitos sinais não se diferem completamente na sua composição, 
como o exemplo apresentado na figura 5, mas em apenas um dos 
seus parâmetros constituintes, conforme pode ser ilustrado na figura 
6 a seguir. 
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Figura 6: Sinal AJUDAR (STROBEL, FERNANDES, 1998, p. 11)

                          (a)                                                                          (b)

Na figura 6, Strobel e Fernandes (1998) expõem uma variante do 
sinal AJUDAR na Libras em que houve uma pequena alteração na CM, 
porém os outros parâmetros são inalterados. Nos exemplos (a) e (b) 
a mão direita apresenta os dedos estendidos e unidos e palma para 
frente com um movimento como de “empurrar”. A mão esquerda, em 
ambos os casos, tem a função de mão de apoio, em (a) está aberta, 
dedos estendidos e unidos, palma para baixo e em (b) com o dedo 
indicador estendido e os demais flexionados, palma para baixo.  

Esse tipo de variação nem sempre é decorrente de fatores 
regionais ou temporais, sendo bastante recorrente numa mesma 
região e época. Nestes casos, o fator originário de tal variação é o 
grupo social de origem do usuário da língua. 

Castro-Júnior (2011) realizou um estudo comparativo de 6 
(seis) sinais relacionados à política brasileira entre diversas regiões 
do país, sendo eles: LEI, DECRETO, CONSTITUIÇÃO, DIREITO, 
DIREITO COLETIVO, DIREITO DIFUSO. Seu primeiro procedimento 
metodológico foi acessar um blog45 de sinais relacionados à política, 

45 Disponível em: <http://politicaemlibras.blogspot.com.br/>. Acesso em 31 de julho de 2019.
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formado por profissionais intérpretes de Libras que trabalham nos 
poderes Executivo e Legislativo Federal. No blog foi encontrada a 
sinalização de 2 (dois) destes itens: LEI e DECRETO, sendo o restante 
pesquisado num dicionário46 de Libras. Após a busca dos itens lexicais 
no blog e dicionário foram realizadas entrevistas com alunos do curso 
de Letras Libras a distância da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) de diferentes pólos. Sua coleta de dados teve a participação 
de 39 surdos e 1 (um) ouvinte, sendo os dados coletados em dois 
encontros de estudantes de Letras Libras47, um em Fortaleza e o outro 
em Brasília, e num encontro de estudantes surdos em Florianópolis, 
todos no ano de 2010.

O objetivo central da pesquisa de Castro-Júnior (2011) foi 
averiguar se os sinais encontrados no blog e nos dicionários eram 
utilizados pelos surdos e se haveria variações para os itens lexicais 
selecionados. Foi constatado neste trabalho que os sinais encontrados 
no dicionário não são os mais utilizados pelos surdos.  O autor destaca 
a necessidade de metodologias mais empíricas para a construção de 
dicionários e outros materiais didáticos de Libras. Todos os itens lexicais 
selecionados apresentaram variações, conforme tabela a seguir. 

Tabela 1: Variações de itens lexicais referentes à politica

Item lexical Nº de variantes
LEI 03

DECRETO 02
CONSTITUIÇÃO 06

DIREITO 03
DIREITO COLETIVO 02

DIREITO DIFUSO 02
Total 18

Fonte: Adaptado de Castro-Júnior (2011). Elaboração da autora.

46 CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário Enciclopédico 
Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2001.

47 Conhecido como ENELL – Encontro Nacional de Estudantes de Letras Libras. 
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Os estudos supracitados, bem como a oportunidade de 
inserção na comunidade surda goiana por 22 anos, a transição em 
diferentes grupos sociais desta comunidade, o contato com surdos 
de diferentes regiões brasileiras, e a experiência profissional com o 
ensino de Libras, embasaram minha concordância com McCleary 
(2008) a respeito da existência de crenças populares e preconceitos 
nas variações linguísticas, tecendo reflexões pedagógicas acerca do 
ensino de Libras conforme expostas a seguir.  

A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA E 
O ENSINO DE LIBRAS

É muito comum, nas aulas de Libras, os aprendizes 
ouvintes questionarem o porquê desta língua não apresentar uma 
homogeneidade nas regiões do Brasil para nomear algo. Entre 
os surdos, muitas vezes, mesmo que haja a consciência sobre a 
variação linguística, ocorrem críticas em relação a alguns sinais de 
uma determinada região, classificando as escolhas lexicais como 
“melhores” ou “piores”, dependendo da origem delas. Entretanto, o 
questionamento e a falta de aceitação se destacam entre os ouvintes 
em decorrência da comparação constante a língua natural deles, a 
Língua Portuguesa.

Apesar de a variação linguística ser um fenômeno existente em 
todas as línguas naturais, a consciência e a aceitação de tal fenômeno 
podem ser mais complexas quando se lida com língua de sinais 
em decorrência das situações próprias vivenciadas por um grupo 
minoritário, os surdos. As crenças errôneas e os preconceitos são 
facilmente formados a respeito do sujeito surdo, da língua de sinais, 
trazendo assim implicações para o processo de ensino e aprendizagem 
da língua, conforme exposto por Leite e McCleary (2009, p.244-269):
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Tradicionalmente, a surdez tem sido vista como uma patologia; 
a Língua de Sinais, como um meio de expressão corporal 
universal; o indivíduo surdo, como um deficiente; e a escola de 
surdos, como uma clínica de reparação.

[...]

No que se referem às visões que os alunos ouvintes trazem 
para o curso de Libras, determinados mitos, preconceitos e 
estereótipos sobre as Línguas de Sinais parecem ser quase 
universais. Dificilmente um aluno ingressaria num curso de 
língua oral (e.g. Francês, Árabe, Chinês) acreditando que essa 
língua envolvesse algum tipo de representação do Português, 
ou um jeito simplificado e transparente de produzir sentidos, ou 
um modo de comunicação universal, ou ainda acreditando que 
poderá se tornar proficiente nessa língua em 1 ou 2 semestres 
de curso. Curiosamente, tais visões são predominantes entre 
alunos ouvintes que ingressam nos cursos de Libras.

A visão equivocada sobre a aprendizagem simplista da Libras 
que os ouvintes carregam é consequência do equívoco existente 
acerca do status e estrutura linguística de uma língua de modalidade 
visoespacial, ou seja, produzida no espaço e percebida pela visão, 
ao contrário da Língua Portuguesa, que é produzida pela boca e 
percebida pela audição. As concepções inadequadas em torno de uma 
modalidade diferente originam um conjunto de mitos e preconceitos 
que têm sido objeto de estudo em algumas pesquisas.

Quadros e Karnopp (2004) elencam e desmitificam determinadas 
concepções existentes acerca das línguas de sinais, denominadas pelas 
autoras como mitos, os quais remetem um grau de inferioridade destas 
línguas em relação às línguas orais, expostos no quadro 1, a seguir: 

Quadro 1: Mitos sobre as línguas de sinais

Nº Especificação do mito

1 A língua de sinais seria uma mistura de pantomina e gesticulação 
concreta, incapaz de expressar conceitos abstratos.

2 Haveria uma única e universal língua de sinais 
usada por todas as pessoas surdas.
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3
Haveria uma falha na organização gramatical da língua de sinais, 
que seria derivada das línguas de sinais, sendo um pidgin sem 

estrutura própria, subordinado e inferior às línguas orais.

4
A língua de sinais seria um sistema de comunicação 

superficial, com conteúdo restrito, sendo estética, expressiva e 
linguisticamente inferior ao sistema de comunicação oral.

5 As línguas de sinais derivariam da comunicação 
gestual espontânea dos ouvintes.

6

As línguas de sinais, por serem organizadas espacialmente, 
estariam representadas no hemisfério direito do cérebro, uma 

vez que esse hemisfério é responsável pelo processamento de 
informação espacial, enquanto que o esquerdo, pela linguagem.

Adaptado de Quadros e Karnopp (2004). Elaboração da autora.

Desde os estudos de Stokoe (1960) foi comprovado que as 
línguas de sinais apresentam o mesmo status linguístico de qualquer 
língua natural, independente da modalidade pertencente. Sendo assim, 
conforme explicam Quadros e Karnopp (2004) as línguas de sinais 
são capazes de expressar conceitos abstratos, possibilitando discutir 
qualquer assunto, possuem uma gramática própria e autonomia com 
relação às línguas orais. Embora as línguas de sinais estejam inseridas 
num contexto social majoritariamente ouvinte, estas fazem parte da 
comunicação espontânea de um grupo surdo, com influências culturais 
locais e que certamente refletirão na língua, justificando a existência de 
uma língua de sinal para cada país, independente da língua oral falada.

Chaveiro et. al.(2009) realizaram uma pesquisa sobre os mitos 
expostos por Quadros e Karnopp (2004), investigando a existência 
deles entre um grupo de professores da Universidade Federal 
de Goiás (UFG), podendo constatar a falta de reconhecimento 
do status linguístico da língua de sinal e o desconhecimento de 
aspectos culturais da comunidade surda, pela grande maioria dos 
professores entrevistados.
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Gesser (2009) registra em sua obra questionamentos recorrentes 
a respeito das línguas de sinais que também estão carregados de 
preconceitos, compondo uma visão de inferioridade sobre elas, como: 
É universal? É artificial? Tem gramática? É mímica? É possível expressar 
conceitos abstratos na língua de sinais? É uma língua exclusivamente 
icônica? É um código secreto dos surdos? É o alfabeto manual? É uma 
versão sinalizada da língua oral? Tem suas origens históricas na língua 
oral? A Libras ‘falada’ no Brasil apresenta uma unidade? É ágrafa?  

Dos questionamentos apresentados, se tratando de língua de 
sinais, o mais recorrente é sobre a universalidade da língua, revelando 
um forte preconceito nesta pergunta, pois nela “está também implícita 
uma tendência a simplificar a riqueza linguística, sugerindo que talvez 
para os surdos fosse mais fácil se todos usassem uma língua única, 
uniforme” (Gesser, 2009, p. 12).

O questionamento a respeito da unidade da Libras no Brasil está 
totalmente atrelado à crença da universalidade da língua de sinais, pois 
se é “mais fácil e possível” termos uma mesma língua no mundo inteiro 
que atenda às situações comunicativas de todos surdos, logo seria 
possível a sua padronização regional, revelando também uma crença 
errônea de que as línguas de sinais sejam apenas representações 
mímicas e não possuem a mesma complexidade linguística das orais. 

Acreditar na possibilidade de uma padronização da Libras no 
Brasil corresponde a descartar suas variações linguísticas, sendo que 
segundo Alkmim (2007, p. 33) “língua e variação são inseparáveis”. 
Embora a ignorância com relação à variação linguística pareça ilógica, 
Bagno (1999) ao discutir os mitos em torno da Língua Portuguesa 
ressalta que este é o maior e mais sério dos mitos existentes, o qual 
tem se naturalizado, gerando imposições e preconceitos linguísticos. 
A abrangência e expansão da problemática deste mito são bastante 
predominantes no contexto de língua de sinais, inclusive no ensino de 
Libras, tema central deste artigo.
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Pereira (2011) identificou uma rejeição das variações linguísticas 
da Libras no grupo de professores do ensino fundamental de duas 
escolas do estado do Rio Grande do Sul,  sendo estas, de Pelotas 
e de Rio Grande, de surdos e com classe especial de surdos, 
respectivamente. Estes profissionais apropriavam da justificativa de 
que a quantidade de variações tornava o aprendizado da língua ainda 
mais difícil para eles.

Leite e McCleary (2009, p. 254) relatam que a quantidade de 
variação presente no ensino de Libras é vasta, ocorrendo “de uma 
região para outra, de uma instituição para outra e até de um professor 
para o outro”. Tal fato tem provocado transtornos ao aprendizado da 
língua pelos alunos, gerando dúvidas com relação a qual escolha de 
sinal seria a “correta”, sendo que muitas variações trazidas de outros 
contextos pelos alunos são rejeitadas pelos professores e classificadas 
como “incorretas”.

A falta de uma escrita de sinais que seja oficializada e amplamente 
utilizada dentro da comunidade surda é uma das principais causas 
do problema supracitado, tornando-se mais difícil a produção de 
materiais didáticos que contemplem registros dessas variações. 
Os autores ressaltam a necessidade de um planejamento capaz de 
propiciar situações comunicativas cotidianas da Libras em diferentes 
contextos, tais como: escolas, igrejas, associações, eventos, etc. Além 
disso, é ressaltada a importância de aulas explicativas sobre Libras, 
provocando nos alunos um reflexão que extrapole o conhecimento 
estrutural da língua. Para isso, os professores precisam adotar uma 
postura ponderada diante do ensino de Libras de modo geral e 
especificamente sobre a variação linguística, buscando “compreendê-
la de maneira crítica e equilibrada, desse modo se aproveitando de 
seus benefícios em potencial” (LEITE; McCLEARY, 2009, p. 269).

O estudo de Albres (2016) também pode trazer contribuições 
às reflexões sobre a variação linguística no ensino de Libras, pois 
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após sua experiência com professores de Libras, a autora salienta que 
ensinar Libras ultrapassa o mero ensino de sinais. Para ela, ensinar 
Libras implica buscar práticas de ensino que refletem experiências 
coletivas da comunidade surda. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As línguas naturais existem em função das necessidades 
comunicativas de um povo pertencente a uma sociedade dinâmica 
e heterogênea. Portanto, assim como as relações deste povo são 
dinâmicas, a língua é um elemento dinâmico e heterogêneo. Diante 
disso, a existência de variação linguística é inevitável, sendo um 
fenômeno que revela a natureza da linguagem humana e não como 
algo prejudicial.

Infelizmente, as variações linguísticas são utilizadas como 
instrumento de julgamento ou motivadoras de atitudes preconceituosas. 
Tal preconceito se torna ainda mais intenso ao lidar com as línguas 
de sinais, visto que é uma língua pertencente a um povo minoritário, 
privados de audição e inseridos numa sociedade ouvinte que possui 
uma língua oral auditiva. 

Os estudos científicos direcionados às línguas de sinais têm 
comprovado o reconhecimento da Libras como língua natural, pois 
assim como qualquer outra língua utilizada por uma comunidade, a 
Libras apresenta funcionalidade comunicativa, independente da sua 
modalidade. No entanto, as crenças a respeito desta língua e das 
suas variações são latentes, ocorrendo muitas vezes, a omissão ou 
até mesmo o reforço de tais crenças na prática de ensino de Libras.

O respeito à variação linguística deve ser algo disseminado 
em diferentes instâncias da comunidade surda. No entanto, no 
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âmbito educacional, torna-se urgente, ações reflexivas e coletivas a 
fim de desenvolver um ensino capaz de contribuir para a capacidade 
comunicativa do aprendiz em situações cotidianas, bem como de 
respeitar a heterogeneidade linguística. 

Este trabalho buscou trazer contribuições para os estudos 
linguísticos da Libras, a construção de uma prática docente significativa 
desta língua e um maior reconhecimento da comunidade surda. 
Entretanto, é um trabalho sucinto, que de forma alguma almeja esgotar 
a discussão sobre a temática proposta, mas que sirva como incentivo 
para a busca de estudos mais aprofundados, e consequentemente de 
maiores contribuições para o tema. 
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Resumo:
Os memes integraram-se como prática discursiva (FAIRCLOUGH, 2001) na 
contemporaneidade, mediando significados reconhecidos por uma comunidade 
a partir de uma complexa estrutura que envolve inúmeros fenômenos de 
linguagem, com destaque: a intertextualidade e a intergenericidade. São 
artefatos compostos de várias linguagens, produzindo diferentes efeitos de 
sentido, em geral, voltados para o campo do humor (POSSENTI, 2018). Assim, 
a teoria da multimodalidade atenderá ao objetivo de demonstrar a integração 
dos elementos verbais e não verbais como uma ação catalisadora de 
discursos. Para isso, a Gramática do Design Visual (KRESS e VAN LEEUWEN, 
2006) norteará a análise dos elementos que compõem os memes.

Palavras-chave: 
Multimodalidade; Memes; Discurso Político.
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INTRODUÇÃO 

As tecnologias digitais tornaram possíveis hibridizar vários 
recursos semióticos que modificaram as formas de comunicação 
humana, interferindo nas manifestações textuais e, por conseguinte, nas 
formas de organizações sociais. Exemplo disso está na relação entre 
os movimentos sociais que se ressignificaram a partir da popularização 
das redes sociais na internet e se utilizaram da potencialidade de 
alcance e de mixagem de linguagens para a produção, veiculação e 
consumo de inúmeros artefatos.

Por ora trazemos os memes, como forma de ilustração, pois 
eles se configuraram como novas formas de veiculação dos discursos, 
por sintetizarem, em si mesmos, as metáforas visuais e os fragmentos 
de enunciados para a manutenção e/ou promoção de mudanças 
discursivas, devido ao seu imbricado jogo composicional com forte 
apelo satírico.

No recorte feito para este capítulo, preocupar-nos-emos com a 
relação teórico-metodológica estabelecida pela Gramática do Design 
Visual proposta por Kress e Van Leeuwen (2006) e suas afinidades 
com a Análise do Discurso Crítica (FAIRCLOUGH, 2001; 2003) com 
o intuito de analisar a composição verbo-imagética do discurso 
político presente no corpus com o qual trabalhamos. A saber: memes 
coletados da página pessoal ‘timeline’  da pesquisadora no período 
de 2017 a 2018, correspondente ao recente golpe jurídico/parlamentar 
que interferiu na história política recente do país.

Assim, faremos um percurso a partir dos principais conceitos 
mobilizados, articulando-os a exemplos de memes que ilustram 
como eles podem ser detectados esperando contribuir para futuras 
pesquisas. A seguir, apresentamos alguns dados que corroboram com 
a proposta de fazer de compreender que, assemelhadamente à sátira, 
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os memes se metamorfoseiam em aparentes flagrantes do humor 
ao se configurarem como importante arena para as observações 
e denúncias dos vícios, das distorções sociais e morais, com uma 
finalidade catártica de um determinado momento histórico, seja pelo 
apelo psicológico que remete à indignação, seja pela expressividade 
do ridículo ou mesmo pela inferência ao seu conteúdo moralizante, 
depreendido por meio das estratégias argumentativas que seus 
interactantes (produtores, compartilhadores e eventuais leitores) 
buscam para atingir um número maior de adeptos.

GÊNEROS, TEXTOS E DISCURSOS NA/
PARA A COMPOSIÇÃO DOS MEMES48

A teoria social do discurso advoga que as práticas sociais 
moldam e são moldadas pelo discurso (FAIRCLOUGH 2001[1992]), p. 
93). Daí que texto, prática discursiva e prática social situam-se como 
instâncias para a análise do discurso em situações de mudanças 
discursivas. Os gêneros põem em ação atividades humanas que 
intermediam as práticas discursivas e sociais uma vez que: “A partir 
do gênero, tanto o texto, quanto o discurso podem ser relacionados 
produtivamente com o seu contexto cognitivo e social, e assim, tanto 
o estudo teórico quanto a aplicação pedagógica se tornam muito mais 
viáveis e eficazes (BEZERRA, 2017, p. 11).

Aceitar os memes como gêneros requer apoiar-se em vários 
‘andaimes’ teóricos e, mesmo assim, talvez não sejam suficientes 

48 O termo foi cunhado em 1976, no livro “O Gene Egoísta”, de Richard Dawkins. O autor 
parte de uma abordagem evolucionista ao comparar a evolução cultural com a evolução 
genética. O meme seria assim um tipo de “gene” da cultura que se perpetua através de 
seus replicadores, as pessoas. Essa metáfora advinda da Biologia circula por aqueles 
que discutem o fenômeno de replicação de uma ideia. Talvez daí uma das dificuldades de 
caracterizá-lo como gênero discursivo, por ser bastante fluida a sua materialização.
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para lhe apreender a configuração complexa que atravessa essa 
ação humana particular que é interpretável num contexto de situação, 
requerendo a descoberta dos motivos e das exigências de sua 
materialidade. Marcuschi (2008, p. 152) aponta-nos para ver:

Como Bakthin é um autor que apenas fornece subsídios teóricos 
de ordem macroanalítica e categorias mais amplas, pode ser 
assimilado por todos de forma bastante proveitosa. Bakhtin 
representa uma espécie de bom-senso teórico em relação à 
concepção de linguagem. 

As práticas sociais são dimensões intermediárias entre as 
estruturas sociais (e seus mecanismos) e os eventos sociais concretos 
e específicos – um extrato intermediário entre a ‘sociedade’ e as 
pessoas vivendo suas vidas diárias. Podemos atestar essa relação 
se investigarmos como o discurso e os gêneros (como formas 
discursivas de ação) funcionam em relação a outros aspectos não 
discursivos da vida social. Isso não significa dizer que o discurso 
em si mesmo possua força ou efeitos sociais, mas a relevância do 
discurso, bem como o poder que assume é relativo a sua inserção 
nas práticas sociais sob a forma de gêneros (e os elementos de que 
lançam mão para se estabelecerem como artefato cultural) que as 
põem em funcionamento. Assim:

Os gêneros são atividades discursivas socialmente 
estabilizadas que se prestam aos mais variados tipos de 
controle social e até mesmo ao exercício de poder. Pode-
se, pois, dizer que os gêneros textuais são nossa forma de 
inserção, ação e controle social no dia a dia. Toda e qualquer 
atividade discursiva se dá em algum gênero que não é 
decidido ad hoc... Os gêneros são também necessários para 
a interlocução humana (MARCUSCHI, 2008, p. 161).

Por serem essas atividades discursivas, os gêneros põem 
em ação atividades humanas que requerem a possibilidade de 
manifestar neles o campo de onde se originam. Os memes são essas 
atividades que apresentam o humor como uma aparente finalidade, 
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mas detidamente podemos atestar que não é suficiente dizer que os 
memes são gêneros humorísticos, porque

O humor, como a literatura é um campo em que se praticam 
gêneros numerosos, da comédia à charge, passando pelas 
“crônicas” e narrativas, histórias em quadrinhos, tiras, pelas 
piadas e pela exploração humorística de numerosos outros 
tipos de textos (provérbios alterados, pseudoaforismos), 
“comédias em pé”, programas de rádio e de televisão... Além 
de os gêneros humorísticos serem numerosos, pode haver 
manifestações humorísticas no interior de todos os tipos de 
textos (dos tratados aos ensaios, da Bíblia aos romances) 
(POSSENTI, 2018, p. 175).

Compreendemos, como Possenti (2018), que o humor é um 
campo, nos moldes bourdiesianos ou como uma esfera, nos moldes 
bakhtinianos (2003), pois configura uma atividade humana manifesta na 
composição de muitos gêneros. Embora o humor configure-se em um 
campo e/ou esfera de atividade, o humor para o meme é apenas uma 
dessas possibilidades de arranjo de características comuns em termos 
de conteúdo, estrutura composicional e estilo que ora se fixa dentro de 
uma forma mais estandardizada que é largamente reconhecida pelos 
interactantes, ora se apropria de outras formas de composição menos 
em fronteiras menos rígidas e mais exigente da situação, mas também 
reconhecido o propósito comunicativo de satirizar as situações que 
apresentam distorções sociais e/ou morais.

É possível estabelecer, via memes, a articulação entre os 
princípios da ADC e a GDV, bem como da abordagem sociorretórica 
porque o ponto de contato reside na visão de Kress de vislumbrar os 
gêneros como “tipos de textos que codificamos traços característicos 
e os eventos sociais, bem como os propósitos dos participantes 
discursivos envolvidos naqueles eventos” (BALLOCO, 2005, p. 65) e 
para Fairclough (2001 [1992], p. 161):
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[...] um conjunto de convenções relativamente estável que é 
associado com, e parcialmente realiza, um tipo de atividade 
socialmente aprovado, como a conversa informal, a compra 
de produtos em uma loja, uma entrevista de emprego, um 
documentário na televisão, um poema ou um artigo científico.

Compreender o meme como gênero, a partir de traços que 
trazem para a cena os eventos sociais em que forma produzidos e 
distribuídos, como uma atividade social que põem em ação relações 
de poder, crenças e a capacidade humana de se portar como animal 
simbólico requer que aspectos da pragmática se apresentem como 
critérios que nos permitam interpretar esses ‘tipos de textos’, essas 
materializações de nossas experiências, constituindo-se em elementos 
de nossa cultura.

A ARTICULAÇÃO ENTRE IMAGENS E 
OS DISCURSOS CONSTITUTIVOS

As metáforas configuram-se como agentes na construção 
discursiva, assumindo a articulação entre imagem e discursos, para 
a produção do sentido. São resultantes de combinações evocadas 
por textos escritos ou visuais para criar novas ideias. As metáforas 
visuais são os agentes multimodais na articulação do discurso híbrido 
predominante nos memes, para quem a linguagem verbal ancora e 
referenciam a imagem, obrigando-nos a compreender como os textos 
que integram imagens e palavras são elaborados com base em mais 
de um modo de formação.

Lakoff e Johnson (2002, p.46) apontam a linguagem como “uma 
fonte de evidência importante de como é esse sistema”. Para isso, 
apresentam a metáfora conceptual a partir de três níveis: estrutural, 
orientacional e ontológica. Para as metáforas estruturais, temos 
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aquelas que percebem um conceito em termos de outro, com o intuito 
de entender os domínios da experiência (espacial, social e emocional). 
Isso ocorre sempre em dois níveis conceptuais. O exemplo que os 
autores  utilizam para ilustrar como esse nível se efetiva é “TEMPO É 
DINHEIRO”, quando produzimos um conjunto de enunciados para os 
quais a metáfora estrutural apontada os subjazem, porque o campo 
semântico torna possível essa estruturação. 

Para a metáfora conceptual orientacional, há a organização 
de todo um sistema de conceitos em relação a um outro, tendo, em 
sua maioria, a ver com a orientação espacial (para cima – para baixo 
, dentro – fora , frente – trás, em cima de – fora de , fundo – raso , 
central – periférico). Ela situa-nos dentro do discurso, cujos enunciados 
direcionam-nos na construção de um conceito e/ou ação, interferindo 
inclusive nas acepções de positividade e de negatividade com as quais 
subsidiamos culturalmente nossas percepções: para cima, para frente 
etc. são exemplos de positividade e o inverso também se aplica, pois  
há  relação entre os corpos e a questão de como funcionam para a 
atribuição desses valores. Assim, segundo Lakoff e Johnson(2002, 
p.60) explica-nos porque entendemos que “FELIZ É PARA CIMA” e 
“TRISTE É PARA BAIXO”.

Quanto à metáfora ontológica, esta é outra base para a 
compreensão do conceito metafórico, porque repercute em nossa 
experiência com substâncias e objetos físicos, pois permitem identificar 
nossas experiências como entidades ou substâncias, referirmo-nos a 
elas, categorizá-las, agrupá-las, quantificá-las, raciocinando, dessa 
maneira, sobre elas. Essas são formas de concebermos eventos, 
atividades, emoções, ideias como entidades e substâncias. Esse 
nível de metáfora não facilmente identificável, pois aplica-se a uma 
diversidade limitada de objetivos.  Lakoff e Johnson (2002, p.79) 
exemplificam-na: “MENTE É UMA MÁQUINA”, não esquecendo de 
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desdobrá-la  na personificação como extensão das capacidades 
animadas a fenômenos do mundo.

Aqui traremos exemplos de memes que ilustram como essas 
metáforas ocorrem também em textos verbo-imagéticos. Isso feito, 
coadunaremos com a proposição de Fairclough (2001 [1992]; 2003) 
acerca de uma análise do discurso textualmente orientada. Daí ser na 
materialidade do gênero que ele põe em ação discursos e práticas. 
Para o autor, o vocabulário é um importante meio de depreender o 
discurso e, na compreensão do que está subjacente – metáforas 
construídas – desnaturalizar e provocar mudanças discursivas.

Assim, vejamos exemplos de metáforas visuais:

Figura 1: Memes e relações metafóricas

Meme 1                            Meme 2                             Meme 3

Fonte: arquivo pessoal.

Nos exemplos apresentados, temos no meme 1 a metáfora 
estrutural, porque essa apresenta os elementos que nos fazem 
recuperar a marca da empresa ‘cobrindo’ a visão da ministra, sendo 
demarcado como domínio fonte a visão, cuja interferência de óculos 
específicos constroem o sentido de que a personagem vê apenas 
o que a Rede Globo quer que ela veja, tornando a ação da ministra 
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parcial e afinada com os objetivos da emissora. Aqui a frase: “a justiça 
é cega” é atualizada com a metáfora proposta pelos óculos para a 
denúncia que desconstrói a máxima popular.

A metáfora orientacional é atestada no meme 2 quando a 
orientação visual é descendente e faz com que o leitor seja encaminhado 
discursivamente para onde está indo com a reforma da previdência, 
ou seja, o movimento descendente presente na figura metaforiza uma 
reverberação da situação do trabalhador. 

O valor cultural atribuído para esse movimento não é 
considerado culturalmente positivo. Para o meme 3, temos uma 
metáfora ontológica porque ajuda a descrever como os fenômenos 
mentais podem utilizar-se de recursos das linguagens para as nossas 
experiências, concebidos como entidades discretas ou substâncias. 
Daí que ampliamos para objetos físicos concebidos como entidade 
animada. Assim, a personificação nos conceitos que transitam entre 
a inocência (irracionalidade) canina e as características negativas 
para a classe política.

As metáforas coadunam com as mudanças discursivas, porque 
passam a representar, a partir das evocações de elementos presentes 
na cultura, tais como cores, símbolos, fazendo a memória coletiva 
acionar, em uma determinada situação, uma reconfiguração discursiva. 

GRAMÁTICA DO DESIGN VISUAL

Kress e Van Leeuwen (2006), em Reading Images: the grammar 
of visual design, propõem o estudo da Semiótica Social para contemplar 
as formas de significação entendidas como atividades sociais 
marcadas por questões submetidas às disputas que surgem em 
decorrência dos interesses específicos das instituições sociais cujos 
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textos são produzidos, circulados e lidos com fins acentuadamente 
ideológicos. Essa lógica dos estudos semióticos ajuda-nos a inferir 
que a produção de signos está diretamente relacionada com os meios 
formais de comunicação e de representação:

A comunicação exige que os participantes façam suas mensagens 
maximamente compreensíveis em um contexto particular. Eles, 
portanto, escolhem formas de expressão que eles acreditam ser 
máxima transparência para outros participantes. Por outro lado, 
a comunicação ocorre em estruturas que são inevitavelmente 
marcadas por diferenças de poder, e isso afeta como cada 
participante entende a noção de “compreensão máxima” [...]. 
A representação exige que os fabricantes de sinais escolham 
formulários para a expressão do que eles têm em mente, formas 
que eles consideram mais aptas e plausíveis no contexto dado 
[...]. Isto aplica-se também ao interesse do social de instituições 
dentro das quais as mensagens são produzidas, e lá toma a 
forma das (histórias de) convenções e restrições (tradução 
nossa)49 (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 11).

Os autores elaboraram a gramática visual a fim de fornecer 
inventários das principais estruturas composicionais que têm se 
transformado em convenções ao longo da história da semiótica 
social da comunicação visual, investigando como tais estruturas 
são utilizadas por produtores contemporâneos de imagem para 
produzir significados.

A Gramática do Design Visual, estabeleceu parâmetros para a 
apreensão do caráter multissemiótico dos textos da contemporaneidade, 
a fim de perceber como os efeitos de sentido e a manipulação ideológica 
ocorre nos sistemas de imagens de uma determinada cultura. Os 

49 No original: Communication requires that participants make their messages maximally 
understandable in a particular context. They therefore choose forms of expression which they 
believe to be maximally transparent to other participants. On the other hand, communication 
takes place in social structures which are inevitably marked by power differences, and 
this affects how each participant understands the notion of ‘maximal understading’ […]. 
Representation requires that sign-makers choose forms for the expression of what they 
have in mind, forms which they see as most apt and plausible in the given context. […] This 
applies also to the interest of the social institutions within which messages are produced, 
and there it takes the form of the (histories of) conventions and constraints.
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autores da GDV apoiaram-se nos pressupostos de Halliday (1978; 
1985) para, a partir da concepção das metafunções, estabelecer para 
a interpretação dos textos visuais uma sistematização, combinando 
teorias e métodos da linguística sistêmico-funcional com teorias sobre 
ideologia, ratificando a possibilidade de recuperar os processos de 
produção dos discursos também na integração ou mesmo na ausência 
do verbal, articulando a relação entre as linguagens e a sociedade:

Figura 2: LSF e GDV 

 Fonte: Adaptação de Almeida (2008).
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A Gramática do Design Visual (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006) 
estabeleceu parâmetros para a apreensão do caráter multissemiótico 
dos textos da contemporaneidade, a fim de perceber como os efeitos 
de sentido e a manipulação ideológica ocorre nos sistemas de 
imagens de uma determinada cultura. Os autores da GDV apoiaram-
se nos pressupostos de Halliday (1978; 1985) para, a partir da 
concepção das metafunções, estabelecer para a interpretação dos 
textos visuais uma sistematização, combinando teorias e métodos da 
linguística sistêmico-funcional com teorias sobre ideologia, ratificando 
a possibilidade de recuperar os processos de produção dos discursos 
também na integração ou mesmo na ausência do verbal, articulando a 
relação entre as linguagens e a sociedade.

Assim, no intuito de didatizarmos o conceito, podemos assumir, 
conjuntamente com Macedo (2013, p. 98): 

A multimodalidade é todo o arranjo que compõe um texto, 
em qualquer gênero, oral ou escrito: diagramação, cores, 
ilustrações, tipo de papel, gestos, entonação de voz, expressões 
faciais. Com base nesse conceito, podemos afirmar que o 
conceito de linguagem, consequentemente, não pode se 
restringir aos elementos da linguagem verbal, pois, cada vez 
mais, outros signos que servem de meio de comunicação de 
ideias ou de sentimentos estão presentes nas novas linguagens 
– publicidade, internet, sinais, emoticons.

Para uma melhor ilustração de como as metafunções se 
apresentam, elaboramos um quadro-resumo. Ao qual seguem alguns 
exemplos da manifestação dessas nos memes:
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Quadro 1: Organização metafuncional da GDV

Representacional Interativa Composicional

Relaciona-se, por 
princípio, à metafunção 

ideacional proposta 
por halliday,50 uma vez 
que ambas procuram 

responsabilizar-se 
pelas estruturas que 

constroem a natureza 
dos eventos, objetos 

e participantes.

Relaciona-se, por 
princípio, à metafunção 
interacional proposta 

por halliday, pois 
as estratégias de 

envolvimento entre 
produtor e observador 

da imagem se 
estabelecem via 
quatro recursos: 

contato, distância 
social, perspectiva 

e modalidade.

Relaciona-se, por 
princípio, à metafunção 

textual proposta por 
halliday, aludindo 
ao modo como os 

elementos verbais e 
não verbais precisam 
se relacionar uns com 
os outros e ao modo 

como eles estão 
integrados em um 
todo significativo.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A análise, a seguir, simboliza que é possível verificar nos memes 
como metafunções se articulam para a construção dos significados, 
colaborando para a construção do sentido, revelando os modos de 
construção a partir dos pressupostos da GDV (multimodalidade).

Para a metafunção representacional, temos, no meme 4, o 
significado representacional depreendido a partir do espaço destinado 
ao ‘real’ (o que se situa no plano inferior) aquilo que ele efetivamente 
fez para afetar uma parcela significativa da sociedade, encapsulada 
pela expressão “pra você”, enquanto se afirmava para a outra parcela 
em um plano ‘ideal’ (parte superior da imagem) “sou mito para os 
banqueiros, ruralistas, pastores ladrões e empresários corruptos”. 
A expressão visual de sarcasmo manifestada pelo reator reforça a 

50 O modelo de Halliday (1985), denominado Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) apresenta-
se com o termo sistêmico referente às redes de sistemas da linguagem (envolvendo os 
sistemas de transitividade, o sistema de modo e modalidade, e os sistemas de tema e 
de informação). Já o termo funcional refere-se às funções da linguagem, que usamos 
para produzir significados (as chamadas metafunções ideacional, interpessoal e textual). 
Essa terminologia reincide sobre a linguagem para a representação do mundo, para o 
estabelecimento da interação e para o reconhecimento da materialidade do texto.
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depreensão do significado representacional para o conjunto verbo e 
imagem que elaboram o meme.

Figura 3: Exemplos de metafunções representacional e interacional

Meme 4   Meme 5
         

Fonte: Arquivo pessoal.

A metafunção interativa é exemplificada no meme 5. O participante 
não estabelece um vetor direcionado para o seu observador, uma 
vez que é oferecido ao observador como objeto de contemplação, 
apresentando-se como ‘oferta’, pois é objeto do olhar daquele que o 
observa, afastando a relação de contato, impessoalizando-o.

Já a distância social requerida pela imagem se faz pela relação 
estabelecida entre o ‘plano fechado’ que representa os participantes 
de forma mais íntima, permitindo visualizar emoções. No caso, a 
expressão de ‘olhar distante’ remete ao descaso com o observador, 
uma intenção na escolha de quem elaborou o meme, ou seja, de quem 
fez as intervenções na fotografia para expressar as emoções acerca do 
assunto “auxílio-moradia” não interessa ser discutido pela sociedade, 
ou mesmo de que não interessa ao deputado como a repercussão 
disso, numa demonstração de desprezo com o contribuinte.
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A perspectiva se faz a partir do ‘ângulo obliquo’ para o 
estabelecimento da sensação de alheamento. Quanto à modalidade, 
elementos como cor, contextualização, iluminação e brilho induzem ao 
valor de verdade da imagem. No caso, o fundo azul, a seleção de 
cores, o brilho, a iluminação reforçada pela centralidade da imagem se 
alia à contextualização para representar a relação de afastamento entre 
deputados brasileiros e os contribuintes/eleitores.

A METAFUNÇÃO COMPOSICIONAL 
PARA A ARTICULAÇÃO DOS 
ELEMENTOS E DOS DISCURSOS

Os sistemas inter-relacionados à metafunção composicional 
são o valor da informação, a saliência e a estruturação. São esses 
sistemas que contribuem para a produção de sentido dos significados 
intentados pelo meme. O posicionamento dos elementos em uma 
imagem permite que interpretemos o valor da informação presente 
nessa imagem. Assim, podemos perceber como os valores distribuídos 
numa relação esquerda/direita podem ser úteis para o conjunto de 
escolhas de informações relativas ao dado e ao novo, isto é, como 
nos apoiamos naquilo que está apresentado à esquerda para significar 
ou mesmo ressignificar (no caso de textos que cruzam figuras de 
linguagem como ironia).
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Figura 4: valor da informação

                    Meme 6  Meme 7
                  Dado novo  Ideal - real

               

Fonte: arquivo pessoal

A foto oficial com intervenções na imagem (que deveria ser a 
fotografia do presidente) e a frase do compartilhante direcionando 
a interpretação do conjunto composicional do meme ajuda-nos a 
compreender a ironia sobre a ‘atualização’ da foto incidente sobre 
o elemento novo. A imagem reproduzida faz referência ao vampiro, 
utilizado pela escola de samba Tuiuti para estender as características 
do vampiro (cruel, sanguinário, morto-vivo etc.) para a ressignificação 
do presidente. No meme 7, há no plano superior uma demonstração 
da situação de saúde do presidente (exagerada para parecer um 
louco) e acompanhada de um quadro mais geral acerca da situação. 
Na parte inferior, temos o ‘real’ desejo dos produtores do meme: a 
morte do presidente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto à análise dos modos de construção do texto, ou seja, a 
multimodalidade presente para a produção de sentido intentado pelo 
gênero meme, vimos que as metafunções representacional, interativa 
e composicional se articularam à natureza persuasiva e discursiva dos 
memes na configuração verbo-imagética, mobilizando discursos a 
partir da aparente estrutura de “piada digital” ressignificando-o como 
um poderoso agente provocador de mudanças discursivas.

Para descrever os discursos constitutivos aparentes ou inferidos 
a partir da materialidade discursiva na configuração do interdiscurso 
resultante recorremos a descrição dos processos metafóricos. Para 
isso, a teoria da metáfora conceptual se mostrou bastante elucidativa, 
pois os memes utilizam-se de estratégias argumentativas que se 
ancoram no apelo emocional, daí que experiências e processos são 
operacionalizados por conceitos. A disposição orientacional e os 
arranjos estruturantes permitiram estabelecer que os memes colocavam 
o discurso político como um espaço de reafirmação da política como 
guerra ou como um jogo. Os times ou os oponentes se apresentavam 
entre polos positivos e negativos dependentes do compartilhamento 
do mesmo conjunto de crenças e de ideologias.

Por fim, constou como objetivo dessa pesquisa apresentar a 
potencialidade para as práticas de letramentos digital e crítico advindas 
dos memes como ferramenta pedagógica. Apresentamos a discussão 
desse objetivo em todos os momentos. Principalmente, no exercício 
de ilustração de como as categorias das teorias convocadas foram 
mostradas podem funcionar como alternativa para as aulas de leitura 
que buscam desenvolver a criticidade.

Reafirmamos com essa pesquisa que, para se compreender os 
efeitos e sentido resultantes de textos predominantemente imagéticos, 
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precisamos saber identificar os elementos utilizados e a funcionalidade 
desses na interação com o observador. Esse conhecimento contribuiu 
para estabelecer uma posição interpretativa. Os memes puderam ser 
apresentados em todas as metafunções, configurando-se como um 
pertinente material para a análise de fenômenos mulissemióticos em 
textos da contemporaneidade. 
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Resumo:
A tradução é um importante campo de estudo da Linguística Aplicada. 
As questões que envolvem a prática tradutória e suas relações com as 
culturas e as subjetividades vêm sendo discutidas profusamente. Ao longo 
do desenvolvimento dos estudos de tradução, houve uma mudança teórica 
que dilatou o conceito tradicional que tratava mais especificamente do aporte 
linguístico, das relações original/cópia e da fidelidade/infidelidade ao original, 
por exemplo, até o ponto em que passamos a considerar a tradução não 
somente dentro dos limites verbais, mas também não-verbais, como é o caso 
da Tradução Intersemiótica. Essa mudança de perspectiva amparou, também, 
uma mudança na maneira de encararmos o trabalho do tradutor, que passou a 
ser visto como um sujeito inserido num certo contexto sócio-histórico-cultural.
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HISTÓRIA DA TRADUÇÃO

“Tradução para mim é persona. Quase heterônimo. Entrar 
dentro da pele do fingidor para refingir tudo de novo, dor por dor, 
som por som, cor por cor. Por isso nunca me propus a traduzir 
tudo. Só aquilo que sinto. Só aquilo que minto. Ou que minto 
que sinto, como diria, ainda uma vez, Pessoa em sua própria 
persona”. (CAMPOS, 1988, p. 07).

Pode-se dizer que a partir do momento em que povos separados 
por barreiras geográficas e culturais entram em contato, inicia-se a 
história da tradução. Para o mundo ocidental e cristão, um marco da 
atividade tradutória foi a tradução da Bíblia para o alemão por Martin 
Lutero no século XVI, por ocasião da Reforma Religiosa. Como afirma 
Seligmann-Silva:  

Por mais paradoxal que soe aos ouvidos modernos, a religião 
serviu durante os três milênios a.C. como uma instituição que 
promovia a tradução. Acreditava-se na traduzibilidade total 
entre as línguas. Essas culturas eram marcadas pela tradução 
que servia de contrapeso às tendências de isolamento e criação 
de culturas monológicas. A profissão “intérprete” é atestada 
nos textos sumérios desde a metade do terceiro milênio a.C. 
O termo emebal, significando algo como “mudador de fala”, 
designa um homem capaz de mudar de uma língua para outra 
(SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 207).

Voltando à questão da tradução da Bíblia, Lutero inaugura um 
novo parâmetro no fazer tradutório propondo que a tradução fosse 
mais coloquial e mais compreensível para tornar o texto acessível 
a todos. Portanto, ele advogava que não se traduzisse somente 
para o Latim, língua tida como erudita e, portanto, inacessível aos 
populares, mas também que se traduzisse para línguas nacionais. 
Assim, um texto religioso tido como tão importante e central para 
o mundo ocidental e cristão como a Bíblia, passa a ser traduzido e 
disponibilizado a milhares de pessoas para que estas julgassem e 
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raciocinassem sobre seus ensinamentos. A tradução e a imprensa 
(inventada por Gutemberg na década de 1430) proporcionaram um 
avanço que se tornou crescente com a ascensão burguesa, pois 
o comércio entre povos de origens tão discrepantes e a utilização 
de máquinas cada vez mais intrincadas, exigiam o trabalho de 
profissionais capacitados a fazer essa “ponte” entre universos 
culturais distintos. Esses profissionais eram os tradutores:                                                                                                

O tratamento teórico da tradução sofreu uma mudança radical 
nessa época: ao lado da formação dos Estados modernos e 
burgueses europeus e do desenvolvimento das culturas e 
literaturas ditas “nacionais”, inicia-se então a reflexão sobre a 
possibilidade e os modos sob os quais as trocas simbólicas entre 
as diversas culturas e línguas deveriam se dar.” (SELIGMANN-
SILVA, 2005, p. 208).  

À medida que o trabalho dos tradutores passava a ser mais e 
mais requisitado, teorizações sobre o fazer tradutório foram surgindo. 
Do século XVII ao século XVIII, podemos destacar a Tradição Augustan 
na área da tradução. Surgida na Inglaterra, tinha como figuras centrais 
John Dryden, Alexander Pope, Abraham Cowley, Lorde Roscommon e 
Lord Woodhouslee. Seus pontos centrais eram: a preocupação com 
a fidelidade ao texto original; a manutenção de uma métrica (no caso 
de poemas) no idioma de chegada semelhante ao idioma de partida; 
a preocupação em traduzir um texto com qualidade cultural melhorada 
que enriquecesse o leitor intelectualmente. Muitos desses preceitos 
da continuam imperantes nos conceitos e teorias de tradução atuais 
(MILTON, 1998).    

Paralelamente à tradição inglesa, desenvolveram-se também 
as tradições francesa e alemã. Na França, a tradução praticada no 
período conhecido como bèlles infidèles segue um caminho muito 
diferente daquele adotado pela Tradição Augustan. Os tradutores 
franceses dessa época permitiam-se fazer alterações no texto original 
de modo que este alcançasse maior suavidade e clareza para o 
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público alvo. Um dos mais importantes desses profissionais foi Nicolas 
Perrot d’Ablancourt, para quem não era mais importante a semelhança 
linguística tão rígida entre o idioma de partida e o de chegada, sendo 
fundamental mesmo a transmissão da mensagem central do texto 
original, porém com adaptações e recriações culturais, mantendo-se a 
sonoridade do idioma francês. Os franceses adaptavam, basicamente, 
textos de culturas diferentes à sua própria cultura.  

Na Alemanha do século XIX, que antes era constituída por 
um conjunto de reinos independentes, o chamado Sacro Império 
Romano Germânico, passa por seu processo de unificação liderada 
pelo prussiano Otto Von Bismarck. Esse processo político reflete uma 
necessidade de se traduzir diferenças entre dialetos com o objetivo 
de constituir o idioma alemão como o conhecemos hoje (MILTON, 
1998). Tradutores alemães como Friederich Schleiermacher, Friederich 
Schlegel, Johan Goethe, A .W. Schlegel e Mme. De Stael praticavam 
um tipo de tradução que apresentava uma nova cultura ao leitor para 
que ele a absorvesse nos aspectos que desejasse, ao contrário dos 
franceses para os quais a tradução deveria levar o autor ao leitor. 

Nas primeiras décadas do século XX, a tradução entra em uma 
fase estruturalista e normativa, passando a ser uma disciplina linguística. 
Assim, o conceito de “equivalência” passa a predominar e desvincula-
se a tradução de quaisquer critérios históricos ou contextuais. O foco 
agora era a palavra, que deveria ser reproduzida em outra língua o 
mais equivalente possível à palavra original. A partir dos anos 30, a 
tradução divorciou-se um pouco dos estudos de base linguística 
para ser vista como interpretação, alterando a visão que se tinha, até 
então, do tradutor como um eterno descobridor de equivalências e 
substituindo sua função para “mediador entre textos”.   

Nos últimos anos do século XX e já nos que iniciam o novo 
século, o esforço conjunto de teóricos, pesquisadores e tradutores, vem 
fortalecendo o campo para que a tradução desenvolva suas próprias 
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teorias, metodologias e instrumentos de pesquisa, levando-a a firmar-
se como uma nova e importante área de conhecimento. Principalmente 
a partir da década de 1980, os estudiosos da tradução perceberam a 
importância da pesquisa histórica acerca do fenômeno da tradução e 
começaram a determinar os procedimentos e modelos da tarefa que 
cresceu enquanto disciplina.

TRADUÇÃO: PERSPECTIVA LINGUÍSTICA 

Inicialmente, o papel do tradutor era, basicamente, de 
transcodificador de línguas, responsável por uma atividade menor; 
seu nome era sequer quesito obrigatório nas referências bibliográficas 
como vemos atualmente. O trabalho do tradutor era reduzido à busca 
da fidelidade ao original. Os primeiros estudos de tradução articulados 
aos estudos linguísticos entendiam que traduzir seria transportar textos 
de uma língua para outra. No entanto, essa concepção é restrita, pois 
sendo a tradução um processo complexo, há que se considerar, além 
de questões culturais e linguísticas, todo um trabalho de criação, 
principalmente, na tradução de textos literários. 

Teóricos como J. C. Catford e Eugene Nida, em meados dos anos 
60 do século XX, afirmavam que a tradução seria um mero transporte 
de significados que deveria ser atingido através de um método ou 
tertium comparationis a ser desenvolvido. Representantes da vertente 
essencialista, eles entendem o texto original como um “objeto estável, 
transportável, de contornos absolutamente claros, cujo conteúdo 
podemos classificar completa e objetivamente” (ARROJO, 2000, p. 
12). A partir dessa visão essencialista do texto, a tarefa do tradutor 
seria apenas transportar o significado ou essência do original, sem 
interferir nele, sem interpretá-lo. Assim, o objetivo principal do tradutor 
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deveria ser a busca de uma “fidelidade” máxima possível ao original, 
deixando-o assim praticamente “invisível” dentro do texto traduzido.  

A partir da noção estruturalista, o tradutor foi colocado numa 
posição complexa, pois dele se exigia a transposição literal, para a 
língua-de-chegada, dos significados contidos no texto-de-partida. 
Porém, essa transposição passou a ser admitida muitas vezes como 
impossível, visto que há diferenças naturais entre dois sistemas 
linguísticos distintos. Assim, ao se tentar considerar a tradução de 
textos literários dentro de uma perspectiva linguística, não há muito 
espaço para discussões: “[...] a grande maioria dos escritores e poetas 
que abordam a questão da tradução de textos literários considera que 
traduzir é destruir, é descaracterizar, é trivializar”, ou que é “teórica e 
praticamente impossível” (ARROJO, 2000, p. 25-26). 

A própria noção de “texto original” é bastante problemática, já 
que a expressão dá uma ideia de que existe uma fonte na qual todos 
os sentidos e intenções do autor estariam contidos. Entretanto, deve-
se ter em mente que tradutor é antes de tudo um intérprete, inserido 
em outra cultura, outro momento histórico (provavelmente), ou seja, 
é alguém que constrói significados a partir de um texto de partida, 
para não usarmos o termo “original”. Assim, um mesmo texto, se 
traduzido por vários indivíduos diferentes, terá resultados tradutórios 
também diversos. 

Nesse universo, é preciso conceber a tradução como atividade 
produtora de significado, o que implica que ela seja encarada como 
um caso particular de leitura, ou de escritura, que promove a diferença, 
a transformação. Uma concepção que espera que a tradução repita o 
“texto original”, que seja sua perfeita equivalência, que reproduza seus 
valores, é tanto inviável quanto impossível, porque tanto a tradução 
como o texto “original” mantém uma relação necessária com o tempo, 
com o espaço, com as línguas e, na medida em que as diferenças 
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não permitem que dois textos estejam em relação de equivalência, 
poderíamos pensar que estariam em relação de complementaridade. 

OS ESTUDOS DESCRITIVOS DA TRADUÇÃO

A partir dos Estudos Descritivos e dos estudos que se orientam 
pelo pensamento da Desconstrução, os conceitos de “fidelidade”, 
“equivalência” ou “invisibilidade” têm sido repensados. A visão do 
tradutor como mero transportador de significados estáveis não é mais 
representativa. Como afirma Arrojo:  

É impossível resgatar integralmente as intenções e o universo 
de um autor, exatamente porque essas intenções e esse 
universo serão sempre, inevitavelmente, nossa visão daquilo 
que possam ter sido. [...] O autor passa a ser, portanto, mais 
um elemento que utilizamos para construir uma interpretação 
coerente do texto. [...] O foco interpretativo é transferido do 
texto, como receptáculo da intenção “original” do autor, para o 
intérprete, o leitor, ou o tradutor. [...] Significa que, mesmo que 
tivermos como único objetivo o resgate das intenções originais 
de um determinado autor, o que somente podemos atingir em 
nossa leitura ou tradução é expressar nossa visão desse autor 
e suas intenções. [...]. Em outras palavras, nossa tradução de 
qualquer texto, poético ou não, será fiel não ao texto “original”, 
mas àquilo que considerarmos ser o texto original, àquilo que 
considerarmos constituí-lo, ou seja, à nossa interpretação do 
texto de partida, que será [...] sempre produto daquilo que 
somos, sentimos e pensamos. (ARROJO, 2000, p. 40).    

A abordagem da tradução literária de caráter descritivo iniciou-
se em meados da década de 1970 com Itamar Even-Zohar, da 
Universidade de Tel Aviv. Esse teórico produziu diversos estudos nos 
quais passou a usar o termo polissistema para o conjunto de sistemas 
literários de uma determinada cultura. Segundo ele, um polissistema 
literário abrange desde a literatura canônica até as periféricas e 
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marginais, incluindo-se também a literatura traduzida, chamando a 
atenção para o impacto das traduções nesse polissistema de chegada, 
inaugurando assim uma abordagem dos estudos da tradução literária 
voltada para o texto meta (EVEN-ZOHAR, 1990). 

Outro teórico de Tel Aviv, Gideon Toury, desenvolveu um estudo 
sobre as condições a tradução de romances estrangeiros para 
o Hebraico nos anos 30 e 40, dando continuidade ao trabalho de 
Even-Zohar e distanciando-se ainda mais de modelos normativos, 
baseados na noção de equivalência. Ele entendia que de acordo com 
as coerções socioculturais, e ao trabalharem em condições distintas, 
tradutores geralmente adotam estratégias diferentes e, portanto, 
chegam a resultados distintos. A perspectiva cultural é inaugurada 
nos estudos de tradução. 

Toury (1995) verificou que textos traduzidos podem ocupar uma 
posição central no polissistema literário de um país, servindo inclusive 
de modelos na formação de uma literatura nacional, como no caso de 
Israel. Ele argumentou que, em seu contexto sociocultural, a tradução 
pode ser entendida como uma modalidade de reescrita sujeita a normas 
e coerções que vão além daquelas expostas pelo próprio texto fonte, 
pelas diferenças sistêmicas entre as línguas e as tradições textuais 
envolvidas e pelas possibilidades e limitações do aparato cognitivo do 
tradutor, cujas escolhas estão, em maior ou menor grau, relacionadas 
a normas socioculturais. 

Toury (1995) demonstrou que a questão central da tradução está 
no equilíbrio entre a adequação ao texto fonte e a aceitabilidade no 
polissistema alvo. Transformando em conceitos esses termos comuns, 
ele especulou sobre o que, na prática, representa as dificuldades 
que um tradutor experimenta no seu dia-a-dia: ou procura aproximar-
se ao máximo do texto fonte, adequando a tradução à cultura de 
origem e subvertendo as normas do sistema alvo com a inclusão 
de elementos (linguísticos, culturais etc.) a ele estranhos, ou ele 
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procura aproximar-se da cultura alvo, visando a tornar aceitável o texto 
traduzido no sistema receptor. Dessa forma, ele estabeleceu a norma 
de adequação e aceitabilidade. Porém, vale ressaltar que nenhuma 
tradução é totalmente adequada ou totalmente aceitável. Pode-se falar 
em tendência à adequação quando, por exemplo, importa-se modelos 
para um polissistema literário insipiente, ou periférico, ou em crise de 
produção, ou pode-se pensar em uma tendência à aceitabilidade, 
quando textos são traduzidos de um sistema literário periférico para um 
sistema central. Nesse caso, as opções do tradutor seriam orientadas 
pelas normas do sistema receptor e não se verificaria a presença forte 
de novos elementos textuais e/ou culturais introduzidos por tradução. 

Gideon Toury e Even-Zohar desenvolveram, junto com outros 
estudiosos como André Lefevere e Susan Bassnett, a abordagem 
descritiva dos estudos de tradução e possibilitaram a mudança de 
foco para o texto e público-alvo. André Lefevere (1992) ressaltou a 
importância de se considerar mais atentamente a dimensão humana 
do poder no processo de seleção, tradução e publicação de obras 
literárias. Para Lefevere, há elementos externos que contribuem para a 
mobilidade da tradução dentro de um polissistema literário. São eles: 
intérpretes, críticos, revisores e professores de literatura, academias de 
literatura e instituições reguladoras da escrita em geral, isto é, pessoas 
e órgãos com autoridade para rejeitar certas obras e canonizar outras 
de acordo com a visão predominante de literatura naquela sociedade. 

André Lefevere, pertencente ao chamado grupo Anglo 
Americano, opõe-se ao domínio da linguística sobre a pesquisa em 
tradução, pois argumenta que a tradução não pode estar unicamente 
ligada à linguística a este campo do saber, já que envolve fatores 
extralinguísticos, tanto na análise quanto no ensino. Ele considera a 
tradução uma reescritura, que pode ser inovadora e revolucionária, 
ao ser capaz de “introduzir novos conceitos, novos gêneros, novos 
mecanismos” num dado sistema literário (LEFEVERE, 1992, p. 07), e 
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por outro lado, pode ser repressora e conservadora ao manipular as 
obras para que se moldem à poética ou à ideologia constituída desse 
mesmo sistema literário. 

Como já foi dito anteriormente, o estudo da tradução em meados 
dos anos 30 do século XX englobava somente o panorama linguístico. 
Conjecturava-se que tradução era equivalência e que, portanto, são 
traduções apenas os textos que se apontam como equivalentes, ou 
seja, que apresentam todos os segmentos substituídos em outra 
língua, e tal atitude levaria à eliminação de elementos como: omissões, 
acréscimos, resumos, adaptações etc. Ao contrário, Lefevere mostra 
que a tradução não é exatidão, nem primeiramente uma questão de 
ajustes no nível linguístico. Envolve, mais precisamente, uma complexa 
rede de decisões tomadas pelos tradutores nos níveis de ideologia, da 
poética e do universo do discurso e tem sido um dos elementos que 
moldaram as culturas. 

Outro teórico responsável por delimitar o lugar da tradução, 
seus campos de atuação, bem como a sua função, tirando-a da 
marginalidade foi Lawrence Venuti (2002). Ele sugere novas estratégias 
que marcariam a visibilidade do tradutor. Seus trabalhos têm como 
ponto de partida a afirmação de que toda tradução necessariamente 
implica a intervenção daquele que a realiza, não se podendo mais ter, 
portanto, a perspectiva de que a tradução seja uma mera adaptação 
de significados e intenções. Assim, ele pretendia contribuir para que 
o tradutor fosse valorizado em todos os sentidos: remuneração, 
regulamentação e, finalmente, o prestígio desejado.

Venuti propõe interferências declaradas nas traduções, ou seja, 
ele propõe traduções “estrangeirizadoras”. Ele parte do pressuposto 
de que o tradutor aparece inevitavelmente em qualquer tradução, 
visto que a maneira como o texto traduzido será recebido e lido pelos 
leitores depende do trabalho do tradutor, não do autor do original. 
Arrojo concorda com Venuti quando afirma:   
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Nenhuma tradução - mesmo aquelas que pretendem o contrário 
- conseguirá preservar intactos os significados originais de um 
texto [...] ou de um autor, mesmo porque esses significados 
serão sempre ‘apreendidos’ ou considerados dentro de uma 
determinada perspectiva ou de um determinado contexto 
(ARROJO, 1992, p. 103).  

A teoria da invisibilidade formulada por Lawrence Venuti estabelece 
as diferenças entre tradução domesticadora e estrangeirizadora. Venuti 
se coloca em defesa dessa última por acreditar que ela seria a forma 
ideal de tradução para que o trabalho do tradutor seja visível. Assim, 
ele assume uma atitude claramente política ao convocar os tradutores 
a se oporem às práticas tradutórias dominantes e a transformá-las, 
introduzindo, em suas culturas, textos e discursos marginalizados, 
e exigindo contratos que definam a tradução como um trabalho de 
“autoria original” e não como “prestação de serviço” (VENUTI, 1995, 
p. 311). Para ele, as estratégias tradicionalmente utilizadas na escrita 
e na leitura as traduções são responsáveis pela invisibilidade do 
autor da tarefa, marginalizando-o. Contudo, as novas estratégias que 
sugere marcariam a sua visibilidade, contribuindo assim para que o 
mesmo viesse a obter uma real valorização de seu ofício. O grau de 
visibilidade do autor corresponde ao grau de invisibilidade do tradutor, 
ou o seu “autoapagamento”. 

Observa-se que um tradutor enfrenta muitas dificuldades: 
exige-se dele a literalidade, neutralidade e fidelidade e, por outro lado, 
a criatividade ou liberdade na maneira de relacionar as línguas e os 
textos. Os trabalhos de Venuti têm como ponto de partida a afirmação 
de que toda tradução necessariamente implica a intervenção daquele 
que a realiza, dando um enfoque teórico à tradução que ultrapassa a 
‘dicotomia fidelidade/liberdade’: 

O conceito de tradução como prática social escapa às ciladas 
da dicotomia fidelidade/liberdade que têm levado as discussões 
sobre textos traduzidos a um impasse. A “fidelidade” não pode 
ser entendida como uma equivalência linguística, pois, como o 
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tradutor é obrigado a fazer escolhas interpretativas, a tradução 
torna-se necessariamente uma aproximação ou estimativa que 
vai além do texto original. Isto não significa, entretanto, que a 
tradução esteja eternamente confinada à esfera da ‘liberdade’, 
da ‘impossibilidade’, do ‘erro’ e da ‘subjetividade’, pois a 
interpretação do tradutor é limitada por um conhecimento da 
cultura da língua-fonte, ainda que parcial, e por uma assimilação 
dos valores culturais da língua-meta. (VENUTI, 1995, p. 122). 

Venuti dedicou-se a formular teorias tradutórias que questionam 
as abordagens de orientação linguística que surgiram durante os anos 
60 do século XX, e que geralmente baseavam-se na Linguística Textual 
e na Pragmática. De acordo com o estudioso, essas abordagens 
realçavam um padrão conservador de tradução que abreviava seu 
papel na inovação cultural e na transformação social. Sua intenção não 
era condenar essas abordagens ao abandono, mas sugerir sua própria 
reconsideração a partir de uma nova orientação teórica e prática. 
Teóricos como Lefevere e Venuti tinham como objetivo esclarecer 
as relações entre literatura e tradução como práticas determinadas 
socialmente e historicamente. 

Lefevere advoga uma visão mais distanciada das relações entre 
literatura, sociedade e história e o papel da tradução nos diferentes 
contextos históricos e sociais – talvez por acalentar no fundo, 
alguma ilusão de neutralidade que pudesse eximi-lo de algum 
“erro”, ou dispensa-lo de tomar posição dentro de seu próprio 
contexto históricocultural; por sua vez, Venuti – possivelmente 
devido a seu envolvimento e compromisso com sua própria prática 
de tradutor de literatura italiana – defende uma teoria da tradução 
mais engajada, que reivindica como necessária e desejável uma 
estratégia de tradução “abusiva”, ou seja, que vá na contra 
mão daquilo que ele denomina “o domínio da transparência na 
tradução de língua inglesa”, radicalmente contrária a um ideal 
de fluência, correlato do desejo de neutralização do papel do 
tradutor e do mascaramento do texto, da língua, e da cultura 
estrangeiras por meio de um processo de “domesticação” do 
texto a ser traduzido: sua aclimatação sem marcas no interior 
do contexto cultural do tradutor. (LAGES, 2002, p. 78-79).                                                                                                                                          
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Venuti, conhecido por sugerir traduções estrangeirizadoras, 
propõe interferências declaradas, motivadas politicamente nas 
traduções. Essa postura só é possível porque Venuti já parte do 
pressuposto de que o tradutor, inevitavelmente, “aparece” em 
qualquer tradução. Haroldo e Augusto de Campos, com suas 
traduções “antropofágicas”, podem ser mencionados aqui como 
teóricos/tradutores que valorizam a interferência do tradutor. Os 
irmãos Campos, assim como Ezra Pound e Walter Benjamin, também 
aludem às combinações da língua, de níveis de entendimento, 
da correspondência, da tradução livre, das possibilidades, das 
limitações da tradução e entendem o exercício de traduzir como um 
exercício de estilo.    

TRANSCRIÇÃO E O MAKE IT 
NEW DE EZRA POUND

Para Walter Benjamin (apud LAGES, 2002), a tradução é a 
transposição de uma língua para outra por meio de um continuum de 
transformações. São espaços contínuos de transformação, e não regiões 
abstratas de igualdade e de similaridade que a tradução atravessa – a 
aceitação da diferença das línguas não como impedimento, deficiência, 
mas como condição de possibilidade. A tradução é definida como 
lugar em que ocorrem transformações contínuas de linguagem (da 
Pintura para a Literatura, para a Escultura). Ele vê uma distância, uma 
separação entre o original que seria inapreensível em sua anterioridade 
“e sua reconstituição em outro tempo, outra língua, outra cultura, enfim, 
em uma situação de alteridade ou outridade radical” (GAGNEBIN in 
LAGES, 2002, p. 20). O tradutor atualiza uma obra que, a partir de 
sua língua original, é passado. Ao traduzirmos, deslocamo-nos de 
uma língua para outra e de um ponto para outro no eixo temporal. A 
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tradução desconstrói e reconstrói uma obra. Ao tradutor cabe transpor 
esse texto para um novo contexto histórico, cultural e linguístico, isto é, 
cabe reescrever o texto numa outra língua para um novo leitor, bastante 
diferente daquele para quem se dirigia o original. 

Para Benjamin, a cada nova interpretação há um acréscimo 
e uma falta; uma proximidade e uma distância entre o texto e seus 
leitores. Há na tradução, inevitavelmente, perdas e ganhos. Existe uma 
ambiguidade melancólica e produtiva, mas não uma impossibilidade; 
uma tradução não deve procurar “assemelhar-se” ao original, mas 
segui-lo e recompô-lo “amorosamente”, e nos mínimos detalhes em sua 
própria língua. A melancolia configura-se aqui como o reconhecimento 
de uma condição essencial de desagregação que poderá ser superada 
por meio de uma busca de aproximação (LAGES, 2002). 

No Brasil, os irmãos Campos, Haroldo e Augusto, fazem uso da 
tradução criativa elevada à última potência: deslocam-se, em alguns 
momentos, do texto de origem, inserem versos contemporâneos em 
poemas do passado, ou seja, não se subordinam a textos originais, mas 
trabalham em coordenação com os mesmos. Tal prática só foi possível 
a partir de uma mudança de paradigmas em que se passou a relativizar 
as fronteiras entre original e tradução. Diante de um questionamento 
sobre a impossibilidade da tradução de textos literários, chega-se 
a uma saída possível: admitir a falta e transformá-la em uma ponte 
possível para a criação. Esta é a solução apontada por teóricos como 
Haroldo de Campos e Walter Benjamin, que se colocam em oposição 
à visão tradicional, que via o tradutor e seu texto como elementos 
secundários e subservientes em relação ao autor e ao original, e 
conquistam autonomia para o fazer tradutório. As lacunas, que antes 
provocavam melancolia, transformam-se agora num estímulo criativo 
para o tradutor. Como metaforiza Benjamin: 

[...] da mesma forma com que a tangente toca a circunferência 
de maneira fugidia e em um ponto apenas, sendo esse contato, 
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e não o ponto, que determina a lei segundo a qual ela continua 
sua via reta para o infinito, a tradução toca fugazmente e apenas 
no ponto que determina a lei segundo a qual ela continua sua 
via reta para o infinito, a tradução toca fugazmente e apenas 
no ponto infinitamente pequeno do sentido do original, para 
perseguir, segundo a lei da fidelidade, sua própria via no interior 
da liberdade do movimento da língua. (BENJAMIN, 2008, p. 79). 

Segundo Lages (2002), Haroldo de Campos faz um paralelo entre 
o Manifesto Antropofágico, liderado por Oswald de Andrade durante a 
semana de Arte Moderna em 1922, e a prática da tradução como algo 
que traz em si a intenção de absorver tudo o que o estrangeiro traz para 
o Brasil, ou seja, devorar a cultura externa e sugar-lhe todas as ideias 
para, assim, uni-las às brasileiras, realizando assim uma produção 
artística e cultural rica, criativa, única e própria. Aconteceria, portanto, 
uma renovação da arte brasileira que entraria em um relacionamento 
dialógico com o universal. É a proposta oswaldiana de uma devoração 
crítica do estrangeiro, no sentido de uma antropofagia cultural, em que 
passaríamos a ser devoradores daqueles que podem contribuir para 
a revitalização e a renovação de nossas próprias forças. A deglutição 
antropofágica da herança cultural estrangeira tem como resultado a 
devolução, em forma de regurgito, de um texto modificado por uma 
digestão metafórica que torna impossível distinguir o assimilador do 
assimilado. Por esse caminho, “retoma-se o projeto artístico modernista 
de Oswald de Andrade e se recoloca a questão da nossa literatura 
e das literaturas do chamado Terceiro Mundo como ‘tradutoras’ da 
cultura do Outro” (SOUZA, 1993, p. 39). 

Haroldo de Campos, junto a seu irmão Augusto de Campos e 
outros autores, acreditava que traduzir é transcriar. Transcriação é um 
neologismo cunhado por ele para tipificar um tipo de tradução que 
ultrapassa os limites do significado, recriando o texto original de modo 
artístico, levando em consideração, sobretudo, as sutilezas da forma 
e da linguagem em português. Campos compara metaforicamente 
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a atividade tradutória a uma “transfusão de sangue. Com um dente 
de ironia poderíamos falar em vampirização, pensando agora no 
nutrimento do tradutor” (CAMPOS, 1981, p. 208). Segundo ele, o texto 
possui um elemento que pode ser mimetizado, transposto, modificado, 
por vezes transformado, ou transcriado, até se tornar irreconhecível e 
verdadeiramente autônomo no seu significado estético.  

Nesse sentido, a reflexão sobre a tradução em Haroldo de 
Campos, é de natureza essencialmente cultural, isto é, tem 
em sua base um entendimento do processo tradutório como 
transposição e transferência de sistemas culturais que sustentam 
a transcriação poética enquanto elaboração criativa mais de 
tom que de assunto. Mas se a teoria (que pode ser identificada 
com outros matrizes em vários de seus textos) ilumina o caráter 
dinâmico e subversivo das traduções, a prática acaba por 
ilustrar esses aspectos (CARVALHAL, 2004, p. 25-26).   

Outro tradutor do século XX, que demonstrava uma prática criativa 
e crítica, capaz de recriar o texto original respeitando-lhe a integridade 
estética foi Ezra Pound. Seu lema Make it New, ou transforme-o em 
novo, advogava a necessidade de se reescrever, remastigar, dominar 
tanto uma tradução, que esta poderia resultar em outro poema:

Se nunca escrevermos nada além do que já está entendido, 
o campo de conhecimento nunca será ampliado. Exige-se o 
direito, de vez em quando, de escrever para algumas poucas 
pessoas com interesses especiais, cuja curiosidade consegue 
mais detalhes. (POUND apud MILTON, 1998, p. 87).

Pound impunha sua própria personalidade à tradução. O 
original para ele, muitas vezes era apenas o ponto de partida para 
uma transformação, atualização, enfim, mudança de ênfase, num 
processo intenso de recriação. Ele não se preocupava em demasia 
com a sintaxe, pois acreditava ser impossível manter tudo no original. 
Buscava sempre esquemas métricos tentando manter aliterações e 
rimas. Seu interesse era em resgatar o efeito de uma expressão ou 
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palavra e não o seu significado simplesmente. Para tanto, concentrava-
se no elemento melódico em detrimento do elemento semântico.

As teorias da tradução desenvolvidas nos últimos quinze ou 
vinte anos se apresentam, de um modo geral, movidas pelo interesse 
em tirar da marginalidade uma atividade tão antiga e tão fundamental 
em nossa história e, por conseguinte, o profissional que nela atua. 
Para atingirem seu objetivo, os teóricos da tradução propõem-se a 
minar o que consideram o principal esteio dessa marginalização: o 
não reconhecimento do traduzir como uma atividade necessariamente 
transformadora e, consequentemente, a visão do tradutor como 
alguém que realiza uma escrita neutra. 

A literatura e os estudos de tradução mantêm estreitas relações, 
no sentido de que a primeira tem na segunda constante fonte de 
inspiração e um riquíssimo campo de trabalho e a segunda pode se 
valer da primeira para ampliar suas pesquisas. Porém, não somente no 
âmbito literário situam-se os estudos de tradução. A partir de teorias 
desenvolvidas pelo linguista russo Roman Jakobson, em meados 
dos anos 60 do século XX, possibilitou-se extrapolar os estudos de 
tradução para além dos domínios verbais, ampliando-se a noção de 
tradução para domínios também não-verbais. 

TRADUÇÃO INTERSEMIÓTICA

Como já explicado anteriormente, a partir da Teoria dos 
Polissistemas de Even-Zohar, vários outros estudiosos de tradução 
emergiram trazendo inovações às reflexões tradutórias e propondo 
novos elementos a esses estudos. Foi o linguista russo Roman 
Jakobson (1991) quem propôs uma classificação nova para os tipos 
de tradução: intralinguística, ou seja, a tradução dos signos verbais 
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de uma língua para a mesma língua, como no caso, por exemplo, dos 
dicionários; interlinguística, ou a tradução dos signos verbais de uma 
língua para outra língua, que seria o tipo mais conhecido e difundido 
de tradução; intersemiótica ou transmutação, em que há a tradução 
dos signos verbais por sistemas de signos não verbais, como no caso 
de adaptações da literatura para o cinema. Essas três categorias, 
posteriormente, foram extrapoladas por outros teóricos e atualmente 
temos também o conceito de tradução intrasemiótica, em que há 
a tradução de elementos de um sistema semiótico para o mesmo 
sistema semiótico, por exemplo, quando um pintor traduz a obra de 
outro pintor. Segundo Haroldo de Campos: 

Eu acho que essa postulação tem abrigo na própria preocupação 
do Jakobson com os vários tipos de tradução, entre os quais 
estaria a tradução inter-semiótica e a intra-semiótica. O problema 
das traduções é também muito importante nas comunicações. 
(...) Voltando ao Jakobson e às traduções, pode-se dizer que, 
naturalmente, ele via a possibilidade desse fluxo sígnico, dessa 
transcodificação dos códigos em diferentes modalidades 
sígnicas. Ele próprio discerne práticas poéticas em suportes 
diferentes, com técnicas gráficas ou de oralização diferentes. 
(CAMPOS, 2001, p. 40-41).

Voltando à questão da Tradução Intersemiótica, foi Cattryse 
(1997) quem sistematizou essa última categoria jakobsoniana e sugeriu 
as primeiras análises de adaptações fílmicas, desenvolvendo uma 
proposta metodológica para o estudo desse tipo de tradução. Assim, 
o conceito de tradução intersemiótica ganhou força. Ele defendeu um 
modelo para a análise de tradução próximo da ideia de semiose do 
filósofo Charles Sanders Peirce (1990), que trabalha a significação 
como processo infinito que sempre retoma algum elemento anterior. 
Do ponto de vista desta abordagem, todo “original” constitui algum 
tipo de texto “intermediário” que conduz a uma tradução e esta, por 
sua vez, transforma-se num novo tipo de texto “original”.
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Para se traduzir intersemioticamente são necessárias 
adaptações, já que estamos falando de uma complexidade de 
sistemas sígnicos. Ao adaptar uma obra literária para o cinema, por 
exemplo, o diretor/roteirista deve fazer escolhas entre omissões ou 
acréscimos, que acarretarão em perdas e ganhos, como acontece em 
todo e qualquer processo tradutório (LAGES, 2002), mesmo naqueles 
interlinguais, ou seja, de uma língua para outra. 

Parte-se da premissa de que o texto literário não prescreve 
o caminho a ser seguido pelo tradutor, de modo que a literatura 
serve apenas como ponto de partida e não de chegada. Muitas das 
adaptações fílmicas produzidas até hoje se baseiam na obra original, 
mas são realizações do diretor, geralmente com inúmeras interferências, 
inserções, cortes, subversões. E sem essas modificações, como 
seria possível adaptar dos livros para as telas? Seguindo a lógica da 
fidelidade ao original, como seria a adaptação de uma obra como 
Guerra e Paz, de Dostoiévski, com mais de mil páginas? Shakespeare, 
provavelmente o escritor mais adaptado para o cinema, já foi relido 
inúmeras vezes, atualizado radicalmente, como, por exemplo, no caso 
do filme infanto-juvenil, dirigido pelo americano Gil Junger, intitulado 
As Dez Coisas que Eu Odeio em Você (1999), que é uma adaptação 
de A Megera Domada, peça escrita entre 1592 e 1594. A atualização é 
tão radical que provavelmente o espectador não perceba que aquele 
filme se trata da tradução de uma obra shakespeareana (nesse caso, 
a cidade italiana de Pádua, do século XVI, foi transportada para a 
Chicago do século XX).  Em outros casos, um livro ganha destaque e 
adeptos após ter sido adaptado para o cinema. Ou seja, a tradução 
favorece a obra original no sentido de que a coloca em visibilidade e a 
resgata de um possível ostracismo. 

Porém, não somente adaptações fílmicas são consideradas 
traduções intersemióticas. Autores contemporâneos como Mario Praz, 
Júlio Plaza, Solange Oliveira e outros, têm estudado a tradução em 
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diversas modalidades: as artes plásticas e visuais traduzidas para 
a linguagem verbal e/ou vice-versa; a transmutação de peças de 
teatro para o balé; a adaptação de contos, poemas e romances para 
a pintura ou para a ilustração; a produção de ekphrasis (descrição 
verbal de uma obra de arte produzida como um exercício retórico); a 
legendagem de filmes para o cinema, para surdos etc.; a dublagem. 
Enfim, há toda uma gama de criações artísticas que podem resultar 
dessa prática tradutória. 

Dentre essas várias possibilidades, uma das que mais tem 
se destacado dentro do âmbito da tradução intersemiótica é a 
audiodescrição. Segundo Seoane (2012, p. 16):

A audiodescrição (AD) é uma dessas tecnologias assistivas. 
Trata-se de uma modalidade de tradução audiovisual que traduz 
imagens em palavras e torna diversos tipos de produções 
audiovisuais acessíveis aos deficientes visuais. A descrição 
de personagens, figurinos, cenários, dentre outros elementos 
visuais auxilia o entendimento do enredo de filmes e peças 
teatrais. Além disso, a descrição de quadros e peças de museus 
permite que o deficiente visual forme a imagem do quadro ou da 
peça em sua mente, caso não lhe seja possível tocar na peça. 
Esse recurso de acessibilidade, tanto no teatro como em filmes 
e museus, já pode ser encontrado em alguns países, como 
Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos. No Brasil, o mais 
comum atualmente é encontrá-la em filmes em DVDs. 

Inúmeros são os benefícios que esse tipo de tradução inclusiva 
oferece aos deficientes visuais, que além de terem a chance de poder 
experimentar o convívio social dentro de um cinema, por exemplo, 
podem adquirir conhecimento e bagagem cultural úteis para suas 
vivências sociais, bem como, podem tornar-se mais livres à medida que 
passam a não depender mais de terceiros para usufruir de programas 
de TV ou de filmes. 
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CONCLUSÃO

Esse trabalho tem como objetivo fornecer um amplo espectro 
das possibilidades de pesquisa dentro dos Estudos de Tradução. 
Desde os primórdios da prática tradutória até a atualidade, sabe-se 
da importância dessa atividade para o desenvolvimento humano em 
variados aspectos. Atualmente, a tradução é vista como campo de 
saber que tem expandido suas teorias e tem trilhado novos caminhos, 
haja vista a profusão de estudos ligando a tradução à linguística, 
aos estudos literários, à história cultural, à filosofia, à antropologia, 
à semiótica. Com tantas perspectivas novas, outras preocupações 
passaram a ocupar a mente dos tradutores e uma pletora de produções 
acadêmicas vem emergindo, a ponto de surgir a necessidade da 
criação de cursos de graduação e pós-graduação específicos para os 
Estudos de Tradução em diversas Universidades brasileiras.
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Resumo:
O capítulo apresenta os principais conceitos e modelos teóricos da crioulística. 
Nesse contexto, três eventos se destacam como fundamentais para a 
aceleração da evolução desse sub campo da Linguística. Dentre os conceitos 
apresentados, estão as noções de línguas mistas, línguas pidgins e línguas 
crioulas. O capítulo discorre sobre os processos de simplificação e transferência 
que estão envolvidos na formação de pidgins e crioulos e causam divergências 
entre os autores da área. Além disso, expõem-se as ideias centrais formuladas 
pelas abordagens teóricas que buscam dar conta do surgimento dos crioulos, 
bem como os principais questionamentos levantados para criticar tais teorias.
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INTRODUÇÃO 

Esse capítulo tem como objetivo apresentar uma breve discussão 
sobre os principais conceitos e modelos teóricos da crioulística, 
levando-se em consideração as contradições e discordâncias que 
envolvem a alçada desse sub-campo da Linguística, que se ocupa do 
estudo das línguas crioulas. 

Na primeira parte deste capítulo, seguindo Kouwenberg & 
Singler (2008), mostraremos a evolução do campo da crioulística, 
destacando três eventos que notavelmente contribuíram para acelerar 
esse processo, atribuindo uma maior importância às línguas pidgins e 
crioulas. Em seguida, apresentaremos os conceitos de pidgin, língua 
crioula e línguas mistas, apontando os sutis limites que atravancam a 
clareza das conceituações e levam a crioulística a se enquadrar como 
um campo da Linguística com muitas contradições. Depois disso, 
trataremos da simplificação e da transferência, dois processos de 
aquisição de L2 deveras debatidos na área e que, nitidamente, causam 
discordância entre os crioulistas. Seriam as línguas pidgins e crioulas 
mais simples? Se ‘sim’, elas seriam simples apenas inicialmente? Em 
quais aspectos? Nas situações de contato, qual seria o papel das L1s 
dos falantes envolvidos na formação da língua resultante? Para finalizar 
o capítulo, apresentaremos as principais abordagens e teorias sobre o 
surgimento das línguas crioulas, destacando suas ideias centrais e as 
críticas mais importantes tomando por base Velupillai (2015). 
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OS TRÊS EVENTOS QUE MARCARAM A 
EVOLUÇÃO DOS ESTUDOS CRIOULOS

O estudo das línguas crioulas é um desafio no campo da 
Linguística por conta dos questionamentos acerca da natureza dessas 
línguas e das forças que levam uma língua crioula específica a ser 
moldada de um jeito e não de outro. 

Kouwenberg & Singler (2008) afirmam que, apesar de os 
questionamentos a respeito das línguas crioulas não serem recentes, 
os recentes insights promovidos por outros ramos da Linguística e 
estudos sócio-históricos bastante laboriosos dentro do tema fizeram 
os estudos em crioulística evoluírem. 

Esses autores argumentam que três eventos marcaram a 
evolução dos estudos em línguas crioulas:

A publicação de Línguas em Contato de Weinreich (1953)

Com esta publicação, Weinreich estabeleceu as bases para 
o estudo de como o contato entre as línguas é capaz de mudá-las. 
Kouwenberg e Singler (2008) afirmam que, apesar do título, o livro trata 
majoritariamente de situações de bilinguismo. Ainda assim, a contribuição 
do livro foi consistente, tendo em vista que incentivou os linguistas a 
buscarem fontes externas para a mudança e, mais recentemente, 
a tratarem das situações de contato, incluindo as bilíngues, mas não 
se resumindo a elas. Assim, os autores consideram que a publicação 
de Weinreich inaugurou o campo de estudos de contato linguístico e 
afirmam que as línguas pidgins e crioulas (que, como sugerido por 
Whinnom (1971), apenas podem ocorrer a partir do contato entre três 
línguas minimamente) são “por excelência” línguas de contato, já que 
não podem emergir a partir de um contexto monolíngue.  
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Os autores comentam que, a princípio, o estudo de pidgins 
e crioulos e o estudo de fenômenos de contato eram vistos como 
projetos paralelos, porém diferentes. Muitos estudiosos da área 
passaram a tratar os dois como pertencentes ao mesmo campo de 
estudo mais recentemente.

A publicação de Estruturas Sintáticas de Chomsky (1957)

Além de ser um marco importante na história da linguística 
moderna, a publicação é especialmente importante para o estudo das 
línguas crioulas. De acordo com Kouwenberg & Singler (2008), Chomsky 
mostra a relevância na interação entre linguagem e pensamento e, a 
partir dos universais linguísticos fornecidos pelo cérebro, busca explicar 
a aquisição da linguagem, um aspecto da máxima importância dentro 
do tema crioulística. Os autores argumentam que o entendimento 
das línguas crioulas é um desafio para a Linguística e exemplifica 
a dificuldade através dos casos das línguas crioulas cujos léxicos 
são das línguas do Oeste Europeu como o inglês e o francês, mas 
que são estruturalmente bastante diferentes do inglês e do francês. 
Qualquer que seja a explicação para esse processo de aquisição, ela 
é obviamente diferente da aquisição de uma L1 por uma criança que 
não esteja em situação de contato. 

O interesse Gerativista no que concerne a aquisição da 
linguagem focaliza a aquisição de L1. Os estudos sobre línguas de 
contato também priorizam as línguas crioulas e não os pidgins, tendo 
em vista que, guardadas as devidas diferenças de definição entre 
os linguistas, a língua crioula seria um pidgin nativizado, isto é, com 
falantes que a adquiriram como L1. Assim, esse seria outro aspecto 
congruente entre o Gerativismo e a crioulística.
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A primeira conferência internacional de 
estudos crioulos na Jamaica em 1959

A conferência de Mona, na Jamaica, agregou um valor acadêmico 
aos pidgins e crioulos, ao reconhecê-los com sistemas linguísticos. 
Kouwenberg & Singler (2008) afirmam que, embora alguns autores 
já tivessem se arriscado individualmente no campo da pidginização 
e crioulística (como é o caso de Sylvain (1936), Hall (1943, 1953) e 
Taylor (1951)), a conferência foi a primeira reunião de vários linguistas 
interessados no tema. 

Ainda de acordo com Kouwenberg & Singler (2008), o 
preconceito popular em relação às línguas faladas por escravos foram 
refletidas no meio acadêmico e até mesmo o relativismo linguístico, 
que considera toda e qualquer língua completa e válida para o estudo 
científico, deixava de fora os pidgins e crioulos até a conferência da 
Jamaica acontecer. 

O crescimento dos estudos crioulos foi bastante notável após a 
conferência de Mona, o que pôde ser atestado no formato expandido 
da segunda conferência ocorrida no mesmo local nove anos depois 
e no livro que surgiu a partir dela e foi intitulado A pidginização e 
crioulização de línguas (Hymes, 1971). 

Assim, resumidamente, segundo Kouwenberg & Singler (2008) 
esses três eventos foram eixos contribuintes para o desenvolvimento 
do estudo sobre pidgins e crioulos. Enquanto a conferência de Mona 
inaugurou o componente comparativo nos estudos de crioulística e 
trouxe à tona o questionamento de como as teorias linguísticas tratam 
os pidgins e crioulos, o Gerativismo questionou como os linguistas 
relacionam o que sabem sobre aquisição de línguas naturais e o 
surgimento das línguas crioulas. Weinreich, por sua vez, levantou 
questões similares da perspectiva do contato entre línguas. 
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Uma vez colocados no centro das atenções com outros temas 
dentro dos estudos linguísticos, os estudos de pidgins e crioulos não 
pararam de progredir. A partir de 1960, foram realizadas muito mais 
pesquisas sobre línguas africanas. Assim, linguistas interessados 
em línguas crioulas de substratos africanos passaram a ter acesso 
às gramáticas dessas línguas, o que possibilitou, por exemplo, que 
os estudos sobre os crioulos do Caribe fossem aprofundados. No 
entanto, a relação entre línguas africanas e os crioulos do Caribe já 
havia sido observada por Hugo Schuchardt (1882-1888). 

Os autores (2008) também mostram que, embora entre os anos 
de 1869 e 1870 Addison Van Name já tivesse atribuído uma relação 
causal entre o contexto social que produz as línguas crioulas e as 
propriedades específicas que as línguas crioulas possuem em comum, 
foi com o surgimento da Sociolinguística Variacionista de Labov que o 
link entre as circunstâncias sociais do surgimento dos crioulos e suas 
consequências linguísticas foram reconhecidas e atestadas.

Kouwenberg & Singler afirmam que, no início dos anos 80, a 
questão central dos estudos crioulos era acerca do surgimento dessas 
línguas. Atualmente, o debate acerca do surgimento das línguas 
crioulas se concentra na natureza da interação entre língua lexificadora 
(que é a língua falada pelo colonizador), línguas de substrato (que 
são as línguas maternas dos escravos) e os universais linguísticos. 
Os crioulistas concordam que tanto as línguas de substrato quanto 
a aquisição de L1 desempenham um papel na formação da língua 
crioula, mas a importância dada a eles é distinta em cada teoria. 
Examinaremos essas ideias de forma mais minuciosa quando 
trataremos das abordagens sobre o surgimento dos crioulos. 

Após a publicação de Substrata versus Universals in Creole 
Genesis (1986), mais atenção foi dada à questão da demografia e das 
partes sociais e culturais da configuração do surgimento do crioulo. No 
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campo atual dos estudos crioulistas, muita atenção também tem sido 
dada às propriedades particulares de pidgins e crioulos específicos.

Na próxima seção, apresentaremos as definições de pidgin, 
crioulo e línguas mistas. 

AS DEFINIÇÕES DE PIDGIN E 
CRIOULO: OS TÊNUES LIMITES QUE 
DIFICULTAM AS CONCEITUAÇÕES

Thomason (2008), na tentativa de amenizar as consideráveis 
questões controversas no campo da crioulística, se encarrega de 
estabelecer algumas definições, dentre as quais estão as de pidgin 
e crioulo. A autora, seguindo seu trabalho de 1997, declara que a 
heterogeneidade no enquadramento de línguas mistas em uma 
das duas categorias (pidgin ou crioulo) é inevitável e que há uma 
ambiguidade nessa área da linguística por mais que os estudiosos 
sejam bastante criteriosos. Portanto, é consciente da possibilidade 
dessa ambivalência que a autora define esses dois tipos de língua.

A Linguista afirma que um pidgin é uma língua mista, que surge 
em uma situação de contato entre falantes de duas ou mais línguas 
(sendo mais comum que haja pelo menos três línguas envolvidas). 
O pidgin é falado como L2 (ou L3, ou L4, etc. – nunca como L1) 
pelos falantes envolvidos na situação de contato, com o objetivo de 
se comunicarem cotidianamente para fins bastante limitados, como, 
por exemplo, comércio. Como eles não falam a mesma língua e não 
aprendem uns as línguas dos outros, o pidgin se torna a solução 
para possibilitar a comunicação. O léxico do pidgin geralmente vem 
primordialmente de uma das línguas de contato, que passa a ser 
conhecida como a língua lexificadora ou língua alvo. Já a gramática, 
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não vem primeiramente da língua lexificadora e nem de uma das outras 
línguas envolvidas na situação de contato exclusivamente. Como tem 
tanto seu léxico quanto sua estrutura gramatical próprios, o pidgin 
precisa ser aprendido (lexical e gramaticalmente) por qualquer falante, 
incluindo aqueles que falam a língua lexificadora como L1. Se o pidgin 
for novo, se caracterizará, como declara Thomason (2008) seguindo 
Thomason (2001), por possuir menos material linguístico do que um 
não pidgin, tanto na parte lexical (possuindo um número reduzido de 
palavras) quanto na parte gramatical (possuindo menos estruturas 
morfossintáticas elaboradas e menos recursos estilísticos). Ainda 
que seja mais antigo, um pidgin se caracteriza por possuir material 
linguístico limitado, pois se trata sempre de uma língua secundária, 
usada com propósitos particulares. Como exemplos de pidgins, têm-
se o Jargão Chinook, que prosperou e se expandiu no final do século 
XIX até o início do século XX no litoral pacífico noroeste dos Estados 
Unidos, se estendendo até o Canadá; o Pidgin Delaware que foi falado 
no século XVIII no leste dos Estados Unidos; e o Pidgin Inglês Chinês, 
um pidgin de base inglesa, que foi falado na China. 

Já um crioulo, segundo a autora (2008), é uma língua mista 
que é falada como L1 por uma comunidade linguística. Seguindo sua 
própria definição de 2001, a linguista afirma que uma língua mista 
não surge a partir de um processo de descendência de uma única 
língua anterior modificada. A autora explica que a justificativa para 
estabelecer a diferença entre línguas crioulas e pidgins (tanto novos 
quanto antigos) é que apesar de ambos serem línguas de contato, as 
primeiras não têm recursos linguísticos limitados como as últimas. A 
linguista americana traz como exemplos de línguas crioulas: o crioulo 
inglês havaiano, o Tok Pisin, o crioulo jamaicano e o pidgin inglês 
nigeriano (que mesmo contendo a palavra ‘pidgin’ no nome, possui 
um número alto de falantes nativos, sendo, portanto, um crioulo).
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Tendo em vista que, dentro dos critérios de Thomason 
(2008), ambas as definições de línguas pidgins e crioulas incluem a 
categorização como ‘línguas mistas’, é fundamental explanar o que 
a autora entende por ‘língua mista’. De acordo com a linguista (2008, 
p. 255): “Uma língua mista é uma língua cujas estruturas lexicais e 
gramaticais não podem ser rastreadas primariamente para uma única 
fonte.” (tradução minha), o que torna pidgins e crioulos uma classe 
de línguas interessantes para os linguistas é sua natureza misturada 
e o caráter relativamente incomum dos processos sociais e talvez 
linguísticos que produziram essa mistura.

 Na seção seguinte, apresentaremos alguns eventos relacionados 
à formação de uma colônia e a sua demografia, que Velupillai (2015), 
seguindo Bakker (1982), Baker & Corne (1986) e Roberts (2000), 
considera decisivos para a formação de uma língua crioula. 

EVENTOS DECISIVOS NA FORMAÇÃO 
DE UMA LÍNGUA CRIOULA

As situações de contato que ocorreram no Atlântico foram 
configuradas em sociedades de plantations sustentadas pelo trabalho 
forçado de escravos trazidos da África, que viviam em condições de 
muita precariedade e acesso restrito à língua alvo. Tendo em vista que 
as taxas de mortalidade eram muito altas, a vinda de novos escravos 
do continente africano era contínua, o que mantinha os ambientes 
multilíngues enquanto uma nova língua se formava. No campo da 
crioulística, conhecer o contexto sócio-histórico do contato e os dados 
demográficos da localidade é de fundamental importância para entender 
as propriedades da língua resultante, bem como para estabelecer se 
houve ou não um processo de crioulização em uma dada região. Essas 
informações sócio-históricas muitas vezes estão disponíveis apenas 
de forma parcial e incompleta por falta de documentação. 
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Ao considerar as mudanças demográficas que ocorrem nas 
situações de contato, Velupillai (2015) apresenta a proposta de Baker 
(1982) e Baker & Corne (1986) sobre a relevância de certos eventos na 
formação de uma língua crioula: 

• Evento 0 (cf. ARENDS, 1994b) – a fundação da colônia;

• Evento 1 – Quando o número de falantes das línguas de 
substratos ultrapassa o número de falantes da língua lexificadora 
– nesse caso, os não-europeus terão um acesso mais restrito 
aos europeus como falantes-modelos da língua alvo. Os novos 
escravos que chegam precisam aprender a língua alvo como 
L2 tendo como modelo os escravos que já se encontravam na 
colônia e adquiriram a língua alvo como L2;

• Evento 2 – Quando o número de falantes das línguas de substrato 
que nasceram na colônia ultrapassa o número de falantes 
da língua de superstrato (sejam eles nascidos na colônia ou 
estrangeiros) – a língua de superstrato fica ainda mais reduzida 
e a variedade de contato pode se estabelecer como uma língua 
à parte, isto é, uma língua crioula;

• Evento 3 – Quando a imigração de escravos é finalizada – 
nessa etapa, falantes das línguas de substrato não chegam 
mais, reduzindo a influência da transferência de L1, isto é, das 
línguas de substrato para a língua de contato – tipicamente, a 
população de substrato passa a falar a língua de contato e não 
mais as línguas de substrato no prazo de algumas gerações;

• Evento X (dentro da proposta de ROBERTS, 2000) – pode 
acontecer em qualquer momento entre o evento 0 e até depois 
do evento 3 – Quando o número de falantes das línguas de 
substrato nascidos na colônia ultrapassa o número de falantes 
das línguas de substrato que nasceram em outro local – isso 
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faz como as línguas de substrato sejam substituídas pela 
língua de contato. 

Velupillai (2015) aponta que o tempo relativo entre os eventos 
apresenta consequências linguísticas no surgimento da língua de 
contato. Seguindo Arends (2008) a autora mostra que quanto mais 
tarde o evento 1 ocorre, mais difícil é a chance de uma língua crioula 
surgir; quanto mais tarde o evento 2 ocorre, menor é a chance de a 
língua crioula se estabilizar; quanto mais tarde o evento 3 ocorre, mais 
alta é a chance de o crioulo permanecer uma variedade de língua 
autônoma; e quanto mais tarde o evento X ocorrer, mais uma língua 
crioula vai ser diferente da sua língua lexificadora (cf. SINGLER, 1992). 

A linguista (2015) afirma que as línguas de input são de 
fundamental importância para o resultado da língua de contato. A 
autora, seguindo Arends (2008) aponta a importância de levar em 
consideração que algumas colônias foram colonizadas por pessoas 
de diferentes países da Europa. Além disso, nem sempre uma colônia 
pertencente a um país europeu tem a língua desse país como a única 
ou majoritária língua europeia falada por lá. No que concerne às 
línguas de substrato, é necessário buscar informações em arquivos 
para saber a origem dos escravos. A assunção geral no campo 
da crioulística é a de que as línguas de substrato com os maiores 
números de falantes serão as que mais fortemente influenciarão no 
resultado da língua de contato. 

Em relação à questão de qual seria a língua alvo, a autora 
(2015) aconselha que se tenha certo cuidado e afirma que a assunção 
implícita é a de que uma variedade metropolitana da língua do 
colonizador é o alvo linguístico para todos os grupos da população 
e que qualquer desvio da língua alvo é devido a fatores que estão 
além do controle dos falantes. No entanto, como já mencionado, a 
população de superstrato é tipicamente mista e, muitas vezes, falante 
de variedades não-padrão de uma língua europeia. Além disso, se o 
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alvo linguístico fosse uma língua padrão falada pelo colonizador, isso 
quer dizer que os escravos tentavam e falhavam na aquisição dessa 
língua. E mais, o papel potencial da identidade é ignorado, pois se 
assume também que os escravos, de uma forma geral, buscavam 
adquirir a língua do colonizador e, segundo Singler (2008), era 
bastante improvável que, em uma sociedade de plantation baseada 
na escravidão da raça negra, os escravos negros quisessem falar 
“tão branco quanto possível”. Também não se pode deixar de ter em 
vista que a língua de contato era a expressão de uma nova identidade 
cultural (cf. JOURDAN, 1991 e MUYSKEN, 2008). A língua de contato 
poderia carregar seu próprio prestígio, sendo uma expressão de 
solidariedade com a nova cultura que, de alguma forma, tentava 
resistir à autoridade dos detentores de poder. 

A seção que se segue trará como tema dois processos de 
aquisição de L2 que influenciam a formação de uma língua crioula: a 
simplificação e a transferência.   

O PAPEL DA SIMPLIFICAÇÃO 
E DA TRANSFERÊNCIA NO 
SURGIMENTO DOS CRIOULOS

Uma das questões que, há algum tempo, está presente no cerne 
do debate sobre o surgimento das línguas crioulas é se a simplificação, 
um dos processos de aquisição de L2 (SLA), é responsável pela 
simplicidade formal de pidgins e crioulos quando os comparamos às 
línguas que lhes deram origem. Siegel (2008) afirma que os debates 
mais recentes dentro do tema questionam também se a transferência, 
outro processo relacionado à SLA, poderia explicar a presença de 
vários traços linguísticos pertencentes às línguas de substrato nos 
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pidgins e crioulos. É em torno desses dois tópicos que construiremos 
as seções que se seguem.  

SIMPLIFICAÇÃO: FATOR EXPRESSIVO NO 
SURGIMENTO DE PIDGINS E CRIOULOS?

Uma variedade de língua é considerada mais simples do que outra 
quando ela possui tanto menos regras quanto menos componentes. 
De acordo com Siegel (2008), a simplificação engloba as seguintes 
características: um inventário fonêmico reduzido, um léxico menor, 
menos morfologia, menos categorias gramaticais e menos exceções 
para regras. Tendo em vista essas propriedades, muitos crioulistas 
concordam que as línguas pidgins e crioulas, quando comparadas 
às suas línguas de substrato e de superstrato, são caracterizadas 
pela simplificação em, pelo menos, alguns aspectos fonológicos, 
morfológicos ou lexicais. 

Segundo Siegel (2008), na tentativa de explicar a simplificação 
em pidgins e crioulos, Adolpho Coelho propôs, nos anos de 1880, a 
“teoria de aprendizagem imperfeita” (como foi chamada por Siegel 
(1987, p. 19-20)) ou “teoria de aprendizagem imperfeita de L2” 
(como foi chamada por Muysken e Smith (1995, p. 10). De acordo 
com essa teoria, tendo em vista o acesso restrito à língua alvo, os 
traços simplificados de pidgins e crioulos são resultados de uma 
aquisição incompleta da língua lexificadora. Assim, as semelhanças 
encontradas em muitos pidgins e crioulos poderiam ser explicadas por 
propriedades universais de simplificação, que ocorrem nos primeiros 
estágios do processo de aprendizagem de L2. Um pouco depois, 
linguistas como Jesperson (1922) e Bloomfield (1933) e, mais tarde, 
crioulistas das primeiras fases da crioulística moderna, tais como Hall 
(1966) e Samarin (1971), aderiram à proposta de Coelho em oposição 
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à teoria de que a simplificação surge através dos falantes da língua 
lexificadora, que usariam versões simplificadas da sua própria língua 
para se comunicarem com falantes não-nativos. 

Siegel (2008) aponta que o estudo de SLA estava surgindo 
como uma subárea da linguística no final da década de 60 e início 
da década de 70, período em que os estudos em crioulística se 
expandiram rapidamente. Tanto assim que, em 1977, Bickerton afirmou 
que o estudo de SLA representava uma lacuna considerável ainda que 
afetasse uma quantidade incontável de pessoas. 

Nesse contexto, alguns estudiosos do novo campo de estudo 
linguístico da aquisição de L2 buscaram explicações para os processos 
que envolvem a SLA no campo dos estudos pidgins e crioulos. 

Siegel (2008) comenta que desde o início da década de 80, os 
estudos de aquisição de L2 cresceram muito a ponto de, atualmente, 
serem um campo maior do que os estudos de pidgins e crioulos 
dentro da Linguística. Dessa forma, hoje em dia, é importante levar 
em consideração os estudos em SLA para acessar dados e insights 
acerca de pidgins e crioulos, uma situação justamente contrária à 
do passado. No entanto, poucos estudiosos que se dedicam ao 
estudo de línguas pidgins e crioulas se atentam para a literatura 
recente de SLA com detalhe em busca de informações que possam 
contribuir com o desenvolvimento da área. Algumas exceções são 
Mufwene (1990), De Graff (1999), Clements (2001, 2003), Winford 
(2002), Helms-Park (2003), Becker e Veenstra (2003a), Field (2004). 
Winford, em seu livro An Introduction to Contact Linguistics (2003) 
inclui um capítulo inteiro sobre SLA e, em outros capítulos, mostra 
recentes descobertas que podem contribuir com a explicação sobre 
o surgimento de pidgins e crioulos.

Muitas descobertas que se mostraram importantes para 
questões relacionadas com simplificação na gênese de pidgins e 
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crioulos foram trazidas à tona através de áreas da pesquisa de SLA. 
Mais evidências de que os mesmos processos que operam na SLA 
podem ser responsáveis por traços de línguas pidgins e crioulas foram 
fornecidas pela descrição detalhada de interlíngua (IL) de aprendentes 
de L2. A distinção entre aquisição de L2 e uso de L2 também se 
mostra importante para entender como aprendentes adultos podem 
compensar o conhecimento inadequado de L2 através da expansão do 
seu sistema linguístico existente, assim como acontece na crioulização.   

Siegel (2008) afirma que o estudo aprofundado de fatores 
sócio-psicológicos na SLA ajuda a explicar por que, se a SLA estiver 
envolvida em seu surgimento, pidgins e crioulos não dão seguimento 
ao contínuo de desenvolvimento para se tornarem mais parecidos com 
suas línguas lexificadoras, como na SLA que não envolve pidginização 
e crioulização. Baker (1994, 1997, 2000) defende que SLA não é 
importante para o surgimento dos pidgins e crioulos, já que pessoas 
de diferentes grupos etnolinguísticos em situações de contato estariam 
interessadas em construírem um novo meio de interação inter-étnica do 
que em adquirir a língua de outros grupos. No entanto, muitos autores 
como Mufwene (2001) e Siegel (2003b), baseados em evidências 
comparativas entre pidgins e crioulos e SLA, defendem o envolvimento 
deste no surgimento daqueles.                

Siegel (2008) apresenta algumas perspectivas mais antigas que 
consideravam o uso de pidgins e crioulos tentativas mal sucedidas de 
adquirir a língua lexificadora e outras mais recentes que discordam 
dessa assertiva, considerando que o que ocorre é uma aquisição de 
L2 estratégica. 

Dentro da primeira proposta, está o modelo de aculturação de 
Schumann (1978a), um modelo psicológico que considera importantes 
os fatores de distância psicológica e social. Ainda dentro dessa 
perspectiva, outros modelos usaram fatores sócio-estruturais, como 
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força, status e tamanho relativo entre os grupos de L1 e L2 individuais 
bem como fatores individuais, como identidade social e motivação. 

Dentro da segunda proposta, estão os estudos etnográficos 
realizados por Norton Peirce (1995), McKay e Wong (1996) e Norton 
(2000). Esses estudos, além de adotarem a visão pós-estruturalista 
de que as pessoas apresentam variadas identidades sociais passíveis 
de constante mudança (em vez de uma identidade social unitária 
e estática), levaram em consideração fatores sócio-históricos de 
dominação e poder que limitam as escolhas dos aprendentes. Outra 
perspectiva mais recente na área de SLA defende que variedades que 
diferem daquelas ideais usadas pelos falantes nativos não representam 
o insucesso dos falantes em adquirem a L2, mas sim a intenção de 
expressar uma identidade particular, uma forma de resistência, ou 
mesmo uma atitude solidária com um grupo, por exemplo. Muitas 
vezes, portanto, atingir a proficiência de um nativo não é o objetivo da 
aprendizagem da L2, uma perspectiva adotada por Rampton (1991, 
1997) e Firth e Wagner (1997).

TRANSFERÊNCIA: FATOR EXPRESSIVO NO 
SURGIMENTO DE PIDGINS E CRIOULOS?

Outro debate frequente e clássico entre os estudiosos de 
pidgins e crioulos é sobre o papel da transferência na formação dessas 
línguas. A transferência, como o próprio nome sugere, consiste em 
transferir padrões ou traços linguísticos da L1 para a L2. Essa forma 
de influência entre as línguas pode ocorrer nos níveis fonético, sintático 
(no que concerne às regras gramaticais) e semântico (concernente às 
funções e significados de palavras). 



282

S U M Á R I O

Siegel (2008) afirma que a transferência pode ser positiva ou 
negativa. Se um traço da L1 é coincidente com um da L2, então a 
transferência é positiva. Quando os traços correspondentes da L1 e da 
L2 não coincidem, a transferência é negativa.

Segundo o autor, a ‘influência negativa’ (essa nomenclatura é 
nossa) na formação dos crioulos foi inicialmente apontada por Hessling 
(1933), que notou essa interferência nos crioulos formados com línguas 
lexificadoras européias e línguas de substrato africanas. Alleyne (1971) 
também observou a interpretação de padrões estruturais das línguas 
lexificadoras inglesa e francesa, por parte dos africanos habitantes 
da África e também dos africanos que passaram a habitar o novo 
mundo, levando em consideração os padrões das suas línguas de 
substrato. Contudo, é importante ressaltar que ambos os autores não 
compreendiam com clareza que os traços das línguas de substrato se 
infiltravam nos pidgins e crioulos através do processo de transferência 
na aquisição de L2. 

Com o uso da palavra ‘transferir’ em Bickerton (1984b), a 
referência evidente ao processo de transferência aconteceu. De 
acordo com Siegel (2008), o autor comentou que os aprendentes 
transferem regras da sua gramática para a gramática que eles estão 
aprendendo. Antes, no entanto, Bickerton (1977) já havia feito uma 
conexão entre a aquisição de línguas pidgins e SLA em seus primeiros 
estágios, ao afirmar que a diferença entre pidginização e SLA normal 
seria somente a quantidade de interação entre os aprendentes e os 
falantes nativos da língua alvo e a disponibilidade de acesso aos 
modelos da língua alvo. 

Siegel (2008) mostra que pesquisas como as de Dulay e Burt 
(1973), contrariamente ao que defende Bickerton, mostraram que a 
transferência negativa explica apenas uma pequena parcela de formas 
não correspondentes às da língua alvo na interlíngua e que existem 
sequências naturais de desenvolvimento sintático e morfológico que 
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não apresentam nenhuma relação com a L1. Ainda segundo Siegel 
(2008), Manessy (1977) afirma não haver influência de substrato 
nos pidgins africanos. Meisel (1983) afirma que as estratégias de 
simplificação, muito mais do que de transferência, determinam os 
traços na interlíngua. Assim, para esse linguista, a transferência não 
se caracteriza como um fator expressivo no surgimento dos pidgins 
e crioulos. As descobertas e afirmações feitas nesses estudos 
direcionaram as pesquisas em SLA a se concentrarem no papel de 
processos universais na aquisição de L2, deixando de lado o papel 
da transferência.

No seu trabalho de 1983, Andersen aponta que, na ausência 
de modelos adequados no input recebido, as línguas de substrato 
serviriam como uma possível fonte na solução de estruturas 
durante os processos de expansão e complicação envolvidos no 
surgimento do crioulo.

Os trabalhos de Bickerton (1977, 1981, 1984a) que, apesar de 
muito criticados, tiveram um forte impacto nos estudos crioulistas, 
defendem a ideia de que, na formação de pidgins, a aquisição de L2 
está envolvida. Já no surgimento de crioulos, somente a aquisição de 
L1 está envolvida, logo, a transferência na SLA não poderia ser um 
fator na origem dessas línguas. As descobertas feitas na década de 
70 e início da década de 80, que já haviam minimizado a importância 
da transferência no surgimento das línguas crioulas, somadas 
ao impacto do modelo proposto por Bickerton fizeram com que o 
interesse pela investigação do papel da transferência fosse ainda 
mais apequenado entre as décadas de 80 e início da década de 90, 
como afirma Siegel (2008).    

Já no campo da SLA nesse mesmo período, o interesse pela 
transferência ressurgiu, mas, desta vez, de acordo com Siegel (2008) 
seguindo Ellis (1994), concentrado em identificar circunstâncias e 
restrições que determinam ou não a sua ocorrência. Essas restrições 
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podem tanto inibir quanto propiciar a transferência. Nesse contexto, 
segundo Siegel (2008), dois tipos de restrições foram aprofundadas: 
1) as restrições situacionais, como o contexto de aprendizagem (se 
natural ou de sala de aula) e o grau de proficiência do aprendente; e 2) 
as restrições linguísticas, como marcação, por exemplo. 

A conexão entre a influência dos substratos em pidgins e 
crioulos e o processo de transferência foi declarada de forma clara pela 
primeira vez por Mufwene em 1990. Siegel (2008) afirma que o papel da 
transferência (principalmente gramatical e semântica) no surgimento 
dos pidgins e crioulos voltou a ser considerado por um número 
relevante de crioulistas a partir da segunda metade da década de 90. 
Alguns exemplos de trabalhos que demonstraram esse interesse são 
o de Wekker (1996), os de Migge (1998, 2000) e o de Winford (2003). 
Dentre os estudiosos que também trataram do tema sob diferentes 
rótulos Siegel (2008) destaca: Keesing (1998 (em seu trabalho sobre o 
Pidgin Melanésio)), Lefebvre (1986 e trabalhos subsequentes (estudos 
sobre o crioulo Haitiano)), DeGraff (2001), entre outros. 

Para que explicassem como as regras de substrato seriam 
passadas para os falantes das línguas crioulas, Bickerton (1984) 
desafiou os substratistas, rebatendo as duas possibilidades mais 
evidentes: a de que as regras entrariam no pidgin anterior ao crioulo 
e seriam aprendidas pelos falantes do crioulo e a de que os falantes 
dos primeiros estágios de uma língua crioula seriam bilíngues com 
um controle fluente das línguas de substrato. Siegel (2008) afirma ter 
apresentado um mecanismo de entrada de traços do substrato na 
língua crioula em seu trabalho de 1997. O autor aponta que haveria um 
conjunto diverso de versões da língua de superstrato em uma situação 
de contato. Isso incluiria dialetos regionais, variedades da língua alvo 
adaptadas para serem usadas com os não-falantes da língua e várias 
interlínguas faladas pelos falantes das línguas de substrato de versões 
de L2 de modelos diferentes da língua de superstrato. Ademais, em 



285

S U M Á R I O

algumas situações, uma língua pidgin já existente e proveniente da 
mesma língua lexificadora poderia ser usada, além de versões de 
L2 desse pidgin. Assim, todas essas opções estariam disponíveis 
como modelos possíveis para a aquisição e as versões da língua de 
superstrato como L2 incluiriam alguns traços transferidos das L1s dos 
falantes. O nivelamento ocorre quando as condições são propícias 
para o surgimento de um pidgin estável ou um crioulo, eliminando, 
nesse processo, algumas variantes e incorporando e retendo outras 
na gramática da língua resultante. Algumas das variantes retidas 
podem ser aquelas resultantes da transferência. O ponto crucial a 
ser entendido aqui é que os traços de substrato entrariam no pidgin/
crioulo a partir de versões individuais de L2 e não através das línguas 
de substrato propriamente ditas, sendo adotados pela comunidade ou 
adquiridos pelas crianças. 

Siegel (2008) afirma que quanto maior a similaridade 
tipológica entre as línguas de substrato presentes na formação da 
língua crioula, maior é a extensão da influência do substrato nessa 
língua. O autor aponta que a prevalência de falantes de certas 
línguas de substrato, tanto do ponto de vista da quantidade quanto 
social, também pode influenciar a frequência de traços transferidos 
específicos na situação de contato.

Tendo em vista o conceito de transferência apresentado por 
ele mesmo, Siegel (2008) apresenta três problemas: 1) a paucidade 
de evidência de transferência inicial em estudos de interlíngua e em 
pidgins restritos; 2) a existência, nos pidgins e crioulos expandidos, 
de estruturas transferidas que aparentemente não têm para onde 
serem transferidas; 3) a presença de traços na língua crioula que, 
supostamente, pertenciam ao substrato e que não eram encontrados 
no pidgin que a antecedeu. 

Para solucionar os três problemas, o linguista sugere que se 
considere que dois tipos distintos de transferência (além da fonológica) 
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ocorrem em diferentes estágios na aquisição de L2 e no desenvolvimento 
dos pidgins e crioulos: a admissão da ordem de palavras da língua 
materna ao aprender a L2, o que ele chama de “transferência de ordem 
de palavras” e o uso de formas da L2 com propriedades gramaticais 
da língua materna, o que ele chama de “transferência funcional”. 

Nesse contexto, uma distinção bastante importante nos estudos 
de SLA é entre aquisição de L2 e uso de L2. Enquanto os estudos 
relacionados à aquisição estão centrados na obtenção gradual da 
competência linguística na segunda língua, aqueles focados no uso de 
L2 observam tanto como os aprendentes fazem uso do conhecimento 
que possuem da L2, quanto como eles compensam o conhecimento 
inapropriado da segunda língua em situações em que, sob pressão, 
eles precisam se comunicar. 

Assim, a transferência de ordem de palavras acontece nos 
estágios mais iniciais, e está envolvida na aquisição de L2, enquanto 
que a transferência funcional ocorre mais tardiamente, sendo uma 
consequência do uso de L2.                 

Siegel (2008) afirma que a transferência de ordem de palavras no 
surgimento de línguas pidgins e crioulas pode ocorrer no estágio inicial 
de desenvolvimento como parte da SLA. No entanto, a menos que o 
contato dos aprendentes com a língua lexificadora seja imensamente 
limitado, ela dura pouco. Assim, alguma evidência desse tipo de 
transferência é encontrada em pidgins restritos.  Já a transferência 
funcional, isto é, o uso de formas da L2 com propriedades gramaticais 
da L1, opera como uma estratégia de expansão no uso da L2, 
ocorrendo, portanto, em estágios mais tardios do desenvolvimento da 
L2. Esse tipo de transferência é encontrado principalmente em pidgins 
expandidos e crioulos. 

Muitos linguistas veem a transferência primordialmente como 
um traço de uso de L2 e não de aquisição, sendo, portanto, uma 
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estratégia de solucionar problemas que surjam na comunicação. 
A transferência ocorre tipicamente em dois contextos, como explica 
Siegel (2008) seguindo Sharwood Smith (1986): 1) “momentos de 
stress”, que seriam situações em que o sistema da L2 não dá conta 
das necessidades comunicativas imediatas; 2) quando o falante quer 
declarar enunciados com um nível de complexidade superior ao que os 
mecanismos de controle do desenvolvimento podem dar conta. 

Nesse contexto de expansão e complicação, Andersen (1983a) 
afirma que as línguas de substrato seriam uma possível fonte de 
estruturas. A influência mais efetiva da língua de substrato ocorreria 
no momento da mudança/troca de línguas, isto é, quando os adultos 
falantes da língua como L2, estivessem servindo de modelo para os 
falantes dessa língua como L1. As inovações usadas pelos adultos 
a partir das necessidades comunicativas teriam como fonte suas 
L1s e seriam adicionadas ao conjunto de variantes e, possivelmente, 
incorporadas ao pidgin durante o processo de nivelamento. Tendo em 
vista que o nivelamento é acelerado quando a nativização acontece, 
então são as crianças que regularizam e integram as inovações na 
gramática do crioulo surgente. Como essas inovações ocorrem mais 
regularmente na fala das crianças, elas são mais perceptíveis para os 
estudiosos que se interessam por elas.

 Nessa última seção, ressaltamos que as questões relacionadas 
aos pidgins e crioulos podem ser melhor percebidas com o auxílio 
das pesquisas realizadas no campo da SLA. Vimos como diferentes 
crioulistas divergem quanto à relevância dos processos de simplificação 
e transferência na aquisição de L2 para o desenvolvimento de línguas 
pidgins e crioulas, refletindo as teorias e abordagens adotadas por esses 
estudiosos para explicarem a origem dessas línguas. Apresentaremos, 
em seguida, as principais teorias e abordagens sobre o surgimento de 
pidgins e crioulos. 
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TEORIAS E ABORDAGENS SOBRE O 
SURGIMENTO DAS LÍNGUAS CRIOULAS

Duas questões centrais e bastante debatidas no que concerne 
às línguas crioulas são se elas pertencem a uma classe específica 
de línguas ou não e se elas se originam de pidgins. Os linguistas 
também discutem sobre os processos de desenvolvimento das 
línguas crioulas, questionando se eles diferem ou não dos processos 
de desenvolvimento das línguas não-crioulas. Também não é unânime 
a questão do surgimento das línguas crioulas, pois, enquanto alguns 
autores acreditam que elas surgem abruptamente, outros afirmam 
que o seu surgimento é gradual. Quem são os principais agentes 
da formação de uma língua crioula, as crianças ou os adultos é, da 
mesma forma, uma questão muito discutida.

Dentre os textos que tratam das hipóteses e teorias sobre a 
formação de línguas crioulas, o trabalho de Velupillai (2015) mostrou 
ser apropriado para ser explorado no presente capítulo, pois engloba 
as teorias mais discutidas acerca do tema e aponta as suas principais 
características e desvantagens. Assim, seguindo Velupillai, apresentar-
se-ão, respectivamente, a Hipótese do Bioprograma, a Teoria do Crioulo 
Protótipo, a Hipótese da Relexificação, a Teoria do Princípio Fundador, 
a Abordagem Evolucionária, o Modelo Gradualista de Crioulização e a 
Hipótese da Origem Doméstica ou Afrogênese. 
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A HIPÓTESE DO BIOPROGRAMA: A 
IMPORTÂNCIA DA FACULDADE DA LINGUAGEM 
NA FORMAÇÃO DE LÍNGUAS CRIOULAS

A Hipótese do Bioprograma (HB) assume que os criadores de 
línguas crioulas são os filhos de imigrantes que, tendo acesso restrito 
ao input da variedade de contato usada pelos pais, recorrem a um 
esquema humano básico para línguas no intuito de chegarem a uma 
língua adequada. As línguas crioulas, de acordo com essa hipótese, 
surgem abruptamente, no espaço de uma única geração e apresentam 
traços protótipos de línguas humanas. 

A HB foi proposta por Derek Bickerton, sendo, inicialmente, 
apresentada como uma tentativa de explicar a origem das línguas 
humanas. De acordo com Velupillai (2015), a teoria foi se desenvolvendo 
e passou a focar, especificamente, a questão da crioulização. Trata-se 
de uma das mais conhecidas e também mais controversas hipóteses 
sobre o tema.

Segundo essa hipótese, os trabalhadores/escravos, ao serem 
trocados de localização para as sociedades de plantations, produzem 
variedades simplificadas da língua lexificadora, isto é, da língua do 
colonizador. Os filhos dos escravos recebem, então, um input linguístico 
inadequado já que as variedades da língua de contato faladas pelos 
pais são rudimentares e não apresentam um referencial satisfatório 
para as necessidades linguísticas básicas das crianças. Elas recorrem 
à faculdade da linguagem para criarem uma nova língua funcional e 
totalmente equipada. Portanto, no período de uma única geração,  a 
crioulização ocorre a partir da nativização, que é quando uma língua 
passa a ter falantes nativos. 
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Velupillai (p. 175) explica por que motivo Bickerton argumenta que 
o estudo de línguas crioulas serve como uma “janela” para a faculdade 
humana da linguagem; a estrutura de uma língua crioula reflete a 
Gramática Universal na sua forma mais básica, já que os criadores de 
uma língua crioula recorrem aos seus programas linguísticos inatos 
para chegarem a uma língua completamente funcional. 

Uma das críticas mais fortes acerca da Hipótese do 
Bioprograma é sobre a assunção de que as línguas crioulas surgem 
independentemente umas das outras, como uma variedade de contato 
restrita ao local de surgimento. Em outras palavras, o HB desconsidera 
a difusão entre variedades de contato. A autora afirma que, nas 
colônias de plantations da América, havia, frequentemente , contato 
entre diferentes assentamentos coloniais, o que leva a crer que, nesses 
casos, as variedades faladas nos diferentes assentamentos teriam 
influenciado umas às outras. 

A TEORIA DO CRIOULO PROTÓTIPO:  
OS TRAÇOS TÍPICOS QUE CARACTERIZAM 
AS LÍNGUAS CRIOULAS EM PARTICULAR 

A Teoria do Crioulo Protótipo, assim como a HB, também defende 
o surgimento abrupto da língua crioula e que os criadores seriam as 
crianças, que teriam acesso restrito as variedades de língua (pidgins), 
e nativizam o pidgin a que têm acesso na comunidade em que nascem. 
As línguas crioulas apresentam uma estrutura própria, sendo um tipo 
específico de língua e perdem essa característica prototípica à medida 
que se desenvolvem e mudam. 

Velupillai (2015) aponta que a noção de Crioulo Protótipo é 
uma “continuação modificada” do HB e tem por objeto identificar um 
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conjunto de características que pertenceriam unicamente às línguas 
crioulas. Autores como McWhorter e Bakker et al. defendem a Teoria 
do Crioulo Protótipo em seus trabalhos (2005 e 2011 respectivamente), 
argumentando que identificar um crioulo protótipo possibilita a 
identificação de línguas crioulas sem a necessidade de acessar sua 
história de desenvolvimento. 

Segundo McWhorter (2011), haveria três traços cuja combinação 
pertenceriam somente às línguas crioulas: a) no nível fonológico: 
pouco ou nenhum uso de tom para distinguir categorias gramaticais 
ou monossílabos; b) no nível morfossintático: quase nenhuma ou 
nenhuma morfologia flexional; c) no nível semântico: pouca ou nenhuma 
combinação não-composicional de marcadores de derivação e raízes. 

Ainda de acordo com essa teoria, as línguas crioulas seriam 
pidgins que se nativizaram. Como os pidgins são línguas reduzidas, os 
crioulos também são, inicialmente, línguas reduzidas. Uma vez que se 
tornam crioulos, essas línguas passam a se comportar como qualquer 
outra língua e evoluem, deixando para trás o protótipo inicial. 

Velupillai (2015) mostra que uma das grandes críticas acerca 
da Teoria do Crioulo Protótipo é que os traços indicados pela teoria 
como pertencentes às línguas crioulas especificamente podem ser 
encontrados em outras línguas não crioulas do mundo. Além disso, 
diferentes autores especialistas em línguas crioulas mostram que 
muitas delas não se enquadram na proposta do Crioulo Protótipo.

Uma crítica concernente tanto à Hipótese do Bioprograma quanto 
à Teoria do Crioulo Protótipo é acerca da assunção de que o pidgin é 
o único input que os filhos de escravos recebem, desconsiderando 
a possibilidade de os “cuidadores das crianças” (na maioria das 
vezes, os pais) falarem nas suas L1s com as crianças e não usando a 
variedade de contato. Resumidamente, ambos não levam em conta a 
possibilidade de bi ou multilinguismo. 
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 Outra crítica para ambas as propostas diz respeito à questão 
da nativização. A autora argumenta que, em muitas sociedades onde 
as línguas crioulas surgem, há muitas ondas de imigração, ou seja, 
um número alto de imigrantes continua a chegar às colônias em que 
imigrantes anteriores já estão assentados com os filhos que tiveram 
no local. Assim, parece provável que os imigrantes recém-chegados 
influenciem a variedade de contato de alguma forma.

A HIPÓTESE DA RELEXIFICAÇÃO: OS 
SUBSTRATOS FORNECEM A ESTRUTURA 
E A LÍNGUA LEXIFICADORA, O LÉXICO 
NA FORMAÇÃO DO CRIOULO  

Os linguistas que defendem a Hipótese da Relexificação 
também apostam no surgimento abrupto das línguas crioulas, apesar 
de considerarem que não há um pidgin anterior às línguas crioulas 
e acreditarem que os criadores delas seriam os adultos que teriam 
acesso restrito à língua alvo falada pelos colonizadores. Os escravos, 
ao chegarem à colônia, precisam funcionar na língua do colonizador 
e, para tanto, manteriam o vocabulário da língua do colonizador ao 
mesmo tempo em que recorreriam à estrutura das suas L1s.

A Hipótese da Relexificação é uma elaboração da proposta 
de Muysken (1981, 1988) para Língua Média (uma língua mista) e foi 
proposta por Lefebvre (1998, 2004) especialmente para a situação de 
contato do Haiti. Ela também foi proposta em 1987 por Buchner para 
dar conta do pidgin inglês de Camarões. De forma bem simplificada, 
dentro do que popõe Muysken, a relexificação representa um processo 
mental abrupto em que os falantes de uma língua A substituem o 
léxico dessa língua pelo de uma língua B, mas não adotam a sua 
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gramática, mantendo a gramática da língua A, o que leva a formação 
de uma língua C. 

Na visão de Lefebvre para a situação de contato do Haiti, 
os imigrantes adultos seriam os criadores da língua. Os escravos, 
falantes de diferentes L1s, foram colocados em um mesmo contexto 
e precisavam se comunicar uns com os outros, bem como com os 
colonizadores. Tendo em vista que todos foram expostos à língua do 
colonizador, usaram-na como língua franca. Não tendo acesso total à 
língua do colonizador, no entanto, eles não a adquiriram completamente. 
Assim, os escravos usaram o vocabulário da língua do colonizador 
com a estrutura das suas línguas nativas, isto é, relexificaram suas 
próprias línguas com a língua do colonizador.

 No estágio inicial, a língua franca teria uma alta taxa de variação. 
Quando essa versão da língua franca passa a ser o alvo de aquisição, 
a língua crioula surge. Tornando-se um alvo de L2, essa língua 
começa a se estabilizar, ficando mais uniforme através do processo 
de nivelamento de dialeto, em que os grupos falantes de línguas de 
substrato distintas buscam tornar suas línguas mais próximas quanto 
possível às de outros grupos. 

Velupillai (2015) aponta que uma das grandes críticas acerca 
da Hipótese da Relexificação diz respeito ao fato de postular que os 
criadores da língua crioula são os escravos adultos, desconsiderando 
completamente o papel dos filhos de escravos nascidos na colônia 
na formação da nova língua. Além disso, a Hipótese da Relexificação 
minimiza indevidamente o papel do colonizador na situação de contato 
e a contribuição da estrutura da língua lexificadora na estrutura da língua 
crioula resultante. Para essa hipótese, a única contribuição da língua 
lexificadora é nas formas fonológicas da língua e nada dos sistemas 
estruturais ou semânticos entrariam no sistema da língua crioula. 
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Outra crítica concernente a essa hipótese é que ela assume 
apenas duas grandes contribuições para um dado crioulo: a(s) 
língua(s) de substrato e a língua lexificadora, não levando em conta a 
difusão entre variedades de contato.

A TEORIA DO PRINCÍPIO FUNDADOR: A 
IMPORTÂNCIA SOBERANA DA LÍNGUA 
LEXIFICADORA NA FORMAÇÃO DO CRIOULO 

A Teoria do Princípio Fundador defende a inexistência de um 
pidgin anterior ao crioulo e argumenta que a população fundadora em 
uma colonização tem uma influência desigualmente alta no resultado 
do desdobramento da população. Os principais agentes da formação 
de uma língua crioula seriam ambos, as crianças e os adultos. 
Levando-se em consideração que as colônias eram economias de 
herdades inicialmente, isto é, de pequenas fazendas, onde a relação 
dos trabalhadores e dos fazendeiros era de proximidade, todos teriam 
fácil e contínuo acesso à língua vernacular falada pelo colonizador, 
adquirindo-a integralmente. No momento em que o número de 
imigrantes cresce e os recém-chegados passam a ter um acesso 
mais restrito aos modelos de língua-alvo, a língua crioula surge de 
forma gradual através da basilectalização, isto é, do distanciamento 
gradativo da estrutura do crioulo daquela da língua lexificadora. Para 
essa teoria, a composição de qualquer língua crioula depende do 
agrupamento particular de traços linguísticos para aquela situação 
específica de contato. 

Tendo sido mais fortemente articulada por Chaudenson para 
as histórias de assentamento das sociedades coloniais francesas de 
plantations  (1991, 2001), a Teoria do Princípio Fundador representa 
a proposta mais antagônica à Hipotese da Relexificação. As línguas 
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crioulas, dentro dessa teoria, são a continuação da variedade 
colonial da língua lexificadora e as línguas de substrato não seriam as 
responsáveis pela constituição estrutural do crioulo resultante. 

A visão de Chaudenson, segundo Vellupillai (2015), é de que 
as sociedades de plantations coloniais tinham início com um pequeno 
número de colonizadores que se estabeleciam como fazendeiros. Os 
fazendeiros, por serem de diferentes regiões da metrópole, falariam 
algumas variedades não-padrão da língua. Tanto os trabalhadores 
contratados quanto os escravos não-europeus (que estariam em um 
número ainda reduzido nessa etapa), teriam uma relação próxima aos 
fazendeiros e, dessa forma gozariam de total acesso à língua alvo, isto 
é, à língua do colonizador, sendo provável que eles a adquirissem de 
forma completa. Com o aumento do número de escravos e a relação 
mais distante entre eles e os colonizadores, os escravos passavam 
a ter um acesso mais restrito à língua do colonizador, adquirindo-a, 
então, a partir do modelo falado pelos outros escravos. 

Velupillai (2015) afirma que, quanto mais o número de escravos 
cresce, mais os recém-chegados vão adquirindo “aproximações 
de aproximações de aproximações da língua alvo européia”. Ainda 
de acordo com a autora, seguindo Baker (2000) e Mufwene (2001), 
essas aproximações resultam em uma língua crioula através da 
basilectalização gradual.

Uma das principais críticas à Teoria do Princípio Fundador o fato 
de ela minimizar a influência das línguas de substrato e da natureza 
multilinguística dessas sociedades. 

Outra grande crítica a essa teoria diz respeito à pressuposição 
de que a língua alvo é a língua dos colonizadores que vai, com o 
passar do tempo, sendo aprendida de forma cada vez mais imperfeita. 
Isso implica em pressupor que os colonizadores falam uma língua 
razoavelmente uniforme, o que não parece ser adequado tendo em 
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consideração que as histórias de colonização mostram que as colônias 
eram, muitas vezes, assentadas por colonizadores de diferentes 
regiões da Europa, inclusive de regiões diferentes de um mesmo país. 

Outra implicação dessa pressuposição é a de que o objetivo dos 
trabalhadores era aprender a língua dos fazendeiros colonizadores, o 
que, além de parecer bastante questionável dadas as condições de 
subjugação dos escravos, desconsidera a possibilidade de a língua 
de contato ser o alvo.

A ABORDAGEM EVOLUCIONÁRIA: AS LÍNGUAS 
DE SUBSTRATO TAMBÉM SÃO RESPONSÁVEIS 
PELO BANCO DE TRAÇOS LINGUÍSTICOS   

Uma proposta sobre a formação de línguas crioulas que se 
baseia fortemente na noção do Princípio Fundador e no trabalho de 
Mufwene é a Abordagem Evolucionária. Como apresenta Velupillai 
(2015), a composição de uma dada língua crioula, de acordo com 
essa abordagem, depende da ecologia linguística daquela situação 
específica. Cada língua crioula terá um grupo/banco de traços únicos 
provenientes da composição linguística particular de uma situação 
de colonização específica, tendo em vista os seus colonos e suas 
línguas antecessoras (cf. Croft 2000). Um banco de traços é o 
correspondente linguístico do banco de genes/patrimônio genético, 
isto é, do conjunto total de genes em uma dada população. Portanto, o 
banco de traços é o conjunto total de sistemas linguísticos individuais, 
isto é, dos “genótipos linguísticos” (CROFT 2000, ABOH, 2009) em 
uma dada situação. 

Dentro dessa abordagem, cada enunciado produzido pode 
ser uma reprodução idêntica de algo já dito ou pode ser dito de 
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uma forma diferente, apresentando uma mutação fonológica, por 
exemplo. Assim, novas estruturas linguísticas podem vingar e se 
propagar em uma dada situação linguística. Velupillai (2015) afirma, 
seguindo Aboh & Ansaldo (2007), que em situações linguísticas com 
alto grau de monolinguismo e tendências normativas, reproduções 
idênticas são amplamente esperadas. Já em situações com alto 
grau de multilinguismo e baixa tendência normativa, as reproduções 
alteradas, isto é, com mudanças, são bastante prováveis. Esse é 
justamente o caso das línguas crioulas, onde as taxas de mutação 
seriam altas. As línguas de input determinariam a composição do 
banco de traços, ao passo que as mudanças possíveis seriam 
limitadas pelos tipos de traços incluídos nesse banco. Ainda 
seguindo Aboh & Ansaldo (2007), Vellupilai (2015) aponta que traços 
mais frequentes, proeminentes e tipologicamente comuns em uma 
configuração linguística particular serão reproduzidos e propagados. 
Os traços que farão parte da língua resultante são governados por 
uma combinação de fatores sociais e estruturais.

Essa proposta, exatamente como a Teoria do Princípio Fundador 
na qual se baseou, considera que os adultos e as crianças são os 
agentes principais na formação do crioulo, portanto, tanto a aquisição 
de L1 quanto a de L2 estão envolvidas no processo. Também em 
concordância com a teoria-base, essa abordagem não assume a 
existência de um estágio de pidgin anterior ao crioulo. 

No entanto, a Abordagem Evolucionária confere uma maior 
importância às línguas de substrato, tendo em vista que elas seriam 
responsáveis por uma grande proporção no banco de traços 
linguísticos. Assumir esse ponto de vista ajuda a explicar as similaridades 
estruturais entre línguas crioulas que possuem línguas de input iguais 
ou similares, pois os traços estruturais envolvidos no processo seriam, 
evidentemente, similares. Por outro lado, isso também explica porque, 
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apesar de serem similares, esses crioulos não são idênticos, já que a 
composição do banco de dados é exclusiva para cada situação. 

Uma das principais críticas tanto à Teoria do Princípio Fundador 
quanto à Abordagem Evolucionária é o fato de que nenhuma das 
duas dá conta de explicar por que certos traços do banco de traços 
linguísticos não são transferidos para a língua resultante.  

O MODELO GRADUALISTA: O 
SURGIMENTO DO CRIOULO COMO UM 
PROCESSO DINÂMICO E EXTENSO 

Na discussão sobre o surgimento das línguas crioulas, o 
Modelo Gradualista, defende que um pidgin inicial se desenvolve e, 
gradualmente se transforma em uma língua crioula à medida que o 
número da população nascida na colônia cresce. De acordo com esse 
modelo, os dados históricos mostram que a baixa taxa de crianças 
nascidas na colônia não possibilita a nativização abrupta de uma 
língua crioula a partir de um pidgin. O surgimento da língua crioula 
envolve tanto adultos quanto crianças, sendo um processo dinâmico e 
extenso, que não admite o estabelecimento exato de um momento no 
tempo que identifique a passagem do estágio de pidgin para crioulo.

Esse Modelo é inicialmente associado à Arends (1989) mas, de 
acordo com Velupillai (2015), o próprio autor, em seu trabalho com 
Bruyn (Arends e Bruyn 1994) comenta que o Modelo Gradualista cobre 
uma série de propostas e idéias apresentadas independentemente 
por diversos autores dentre os quais estão Carden & Stewart (1988) e 
Singler (1990a, 1995, 2008). 
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Os defensores desse modelo propõem que toda teoria de 
desenvolvimento de uma língua crioula envolva dados históricos 
sólidos. Arends enfatiza a importância de basear uma teoria em dados 
e de conduzir os estudos em crioulística a partir de uma pesquisa de 
arquivo laboriosa. 

Segundo Velupillai (2015), Arends propõe que um pidgin 
surge nos primeiros estágios da situação de contato. À medida 
que a sociedade colonial se estabiliza e se expande, esse pidgin 
gradativamente se desenvolve passando a ser  um pidgin-crioulo. Com 
o passar do tempo, a sociedade se estabiliza ainda mais e o pidgin-
crioulo se desenvolve gradativamente, formando uma língua crioula. 
O desenvolvimento da língua crioula ocorre de forma gradual, em um 
espaço de tempo de várias gerações e de forma contínua, de maneira 
que não é possível precisar quando a língua deixou de ser um pidgin-
crioulo e passou a ser um crioulo. Os diferentes domínios do sistema 
da nova língua se desenvolveriam em diferentes velocidades. 

No entanto, de acordo com Velupillai (2015), Arends (1989, p. 90) 
propõe um estágio inicial da formação da língua a qual ele nomeia “a 
crioulização inicial da primeira geração”. Aqui há uma participação da 
Teoria do Princípio Fundador, pois se defende, como nessa teoria, que 
mesmo que a população das línguas contribuintes para a formação 
da língua crioula seja pequena nesse primeiro estágio, a “ecologia” da 
língua nesse momento irá moldar o resultado e a transmissão da língua 
crioula em formação. 

A língua crioula em formação estaria sujeita tanto à mudança 
linguística interna quanto à transferência de substratos como 
proporções da população nascida na colônia e da população nascida 
fora da colônia. Assim, o processo de crioulização seria não somente 
gradual, mas dinâmico.                        
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Uma das principais críticas ao Modelo Gradualista é que, 
em alguns casos, usam-se dados extralinguísticos para dar conta 
dos dados linguísticos (na falta deles). Os críticos apontam que, na 
falta de evidências linguísticas adequadas da situação de contato 
na sua fase inicial, não é apropriado usar dados sócio-históricos e 
demográficos para presumir os usos de cada um dos grupos que 
formava a população inicial. 

Outra crítica concernente a esse modelo é que independentemente 
de haver evidências para a existência de um estágio de pidgin ou 
não, os gradualistas assumem, a priori, um estágio de pidgin para o 
desenvolvimento de uma língua crioula. 

A HIPÓTESE DA ORIGEM DOMÉSTICA OU 
AFROGÊNESE: O SURGIMENTO DAS LÍNGUAS 
CRIOULAS A PARTIR DE UM PROTO-CRIOULO

A Hipótese da origem Doméstica é uma proposta para o 
surgimento das línguas crioulas do Atlântico especificamente e 
defende que uma única língua de contato, vinda do oeste da África foi 
difundida pelo Caribe, formando várias línguas crioulas que surgiram 
na região. Em outras palavras, de acordo com essa teoria, um pidgin 
teria surgido nas redondezas dos depósitos e fortes de escravos no 
oeste africano e teria sido adquirido pelos escravos e trazido para o 
continente americano, servindo de base para os crioulos do Caribe. 

Essa Hipótese, de acordo com Velupillai (2015), foi 
primeiramente proposta por Goodman (1964), que a sugeriu para os 
crioulos do Caribe que tiveram o francês como língua lexificadora. 
Em seguida, Hancock (1969) a propôs para os crioulos do Atlântico 
cuja língua lexificadora era o inglês. Dessa forma, um pidgin surgido 
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no oeste africano e cuja língua lexificadora seria o francês teria sido 
trazido para o Novo Mundo e dado origem aos crioulos de base 
francesa. Da mesma maneira, um pidgin surgido no oeste da África 
com base no inglês teria vindo para a América e dado origem aos 
crioulos de base inglesa e assim por diante. 

Os críticos dessa teoria questionam, tendo em vista os dados 
históricos existentes, se, nos primeiros anos de 1600, existiam línguas 
de contato européias que eram suficientemente estáveis a ponto de 
atuarem como variedades estabelecidas para terem sido adquiridas 
pelos escravos e trazidas para o Novo Mundo ou se eram apenas 
jargões de uso limitado.

As críticas a essa teoria também questionam se as comunidades 
que ficavam nas redondezas dos fortes de comércio de escravos 
eram fortes ou numerosas o bastante a ponto de exercerem tamanha 
influência linguística, considerando que os postos de comércio 
europeus eram tipicamente pequenos e muito dependentes dos seus 
parceiros africanos.

Como vimos, há, no campo da crioulística, algumas teorias 
e abordagens sobre o surgimento de pidgins e crioulos. As teorias 
elegem um conjunto de respostas para as perguntas básicas 
relacionadas à origem dessas línguas e a variação nessas respostas 
motivou o aparecimento das diferentes propostas. As perguntas 
giram em torno da existência ou não de um pidgin anterior ao crioulo, 
da natureza abrupta, gradual ou dinâmica da formação da língua 
crioula, dos principais agentes e da importância das línguas de input 
nesse processo. O que se observa é que a escolha das respostas 
nessa área está diretamente associada à língua crioula a qual uma 
dada abordagem pretende dar conta. Em outras palavras, a partir da 
observação de uma língua crioula em particular ou de um conjunto de 
línguas crioulas específicas, os crioulistas basearam suas respostas, 
formando as diferentes teorias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse capítulo, discorremos sobre os conceitos centrais 
envolvidos no campo da crioulística, esclarecendo, por exemplo, os 
limites que diferenciam as línguas pidgins e crioulas. Mostramos que, 
enquanto as primeiras são faladas como L2 para fins específicos e 
apresentam certas restrições na sua gramática, os crioulos são falados 
como L1 por uma comunidade linguística e são línguas naturais como 
outra qualquer, exceto pelos contextos históricos a partir dos quais 
são formados. Vimos que, para entender como se dá a formação 
de um pidgin ou um crioulo, é preciso compreender os processos 
de simplificação e transferência envolvidos e o peso que se pode 
atribuir a eles na configuração de uma nova língua. Apresentamos as 
abordagens mais relevantes sobre a origem dos crioulos, bem como 
os principais linguistas que propuseram ou defendem cada uma das 
abordagens. Mostramos as características basilares dessas teorias 
e expusemos em quais aspectos elas apresentam fragilidades. A 
crioulística se apresenta como um sub-campo fundamental para a 
Línguística, abarcando, atualmente, uma vasta e múltipla literatura e, 
ainda assim, com muitas facetas a serem investigadas e detalhadas em 
busca do objetivo maior, que é fazer avançar essa ciência, contribuindo 
para um melhor conhecimento sobre as línguas naturais.   
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Resumo:
Este artigo tem como escopo promover reflexões sobre o conceito de letramento 
na sociedade contemporânea e as consequentes mudanças no sentido 
da leitura e das atribuições do docente de Língua Portuguesa (LP), como 
importante articulador na construção do sujeito leitor crítico. Fundamentadas 
nos estudos desenvolvidos por Kleiman (2007), Oliveira (2006), Xavier (2005), 
Soares (2002), Street (2014) dentre outros, assumimos a seguinte questão 
motivadora: qual a inter-relação entre a identidade contemporânea do docente 
de LP e o processo de leitura em sala de aula? Neste sentido, convergindo 
para o que defende Kleiman (2007) no que se refere à escola como “agência 
de letramento por excelência”, defendemos que o ensino de LP voltado para a 
leitura como prática social exige da escola e do professor o agenciamento das 
competências leitoras de forma a construir um cidadão que seja participante 
crítico nos diferentes eventos de letramento do qual ele será, também, sujeito.

Palavras-chave: 
Letramentos; Ensino; Leitura; Docente de Língua Portuguesa.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este capítulo tem como escopo promover algumas reflexões 
sobre o conceito de letramento, ou letramentos, na sociedade 
contemporânea e os consequentes desdobramentos nas concepções 
de leitura. Propomo-nos ainda em observar as repercussões desta 
temática no que se refere à constituição da “nova” identidade docente 
e o perfil do sujeito leitor como um construtor ativo na produção de 
sentidos dos textos.

Sob esta perspectiva, assumimos como orientação, para 
desenvolver o presente trabalho, que a reconfiguração da atuação 
dos elementos envolvidos no processo de produção de significações 
acarreta, inevitavelmente, uma nova adequação na identidade do 
professor. Visto que, consideramos o docente como aquele responsável 
pela disseminação e construção dos conhecimentos em sala de aula. 

Convém salientar que, ao refletirmos sobre as questões que 
envolvem letramento e as implicações deste no processo ensino-
aprendizagem, possibilitamos alguns direcionamentos no sentido 
de contribuir com as discussões no contexto da Linguística Aplicada 
(doravante, LA), cujo campo de atuação vem se tornando cada vez 
mais inter e transdisciplinar. 

Assim, recorremos às palavras de Moita Lopes (2007, p. 113) ao 
afirmar que a LA é uma área de investigação “(...) relativamente nova, 
o que permitiu a captação de ideias emergentes sobre procedimentos 
epistemológicos de natureza transdisciplinar na formulação de seus 
percursos de investigação”. 

Retomamos ainda às palavras de Moita Lopes (2013), ao 
chamar nossa atenção para o apagamento do sujeito social no 
processo de “produção de um conhecimento positivista, quantificável, 
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experimental, generalizável e objetivista (ou seja, modernista)”. 
Para o referido autor, a LA toma uma posição contrária e coloca o 
sujeito como “crucial em sua subjetividade ou intersubjetividade, 
tornando-o inseparável do conhecimento produzido por ele mesmo 
assim como das visões, valores e ideologias” (MOITA LOPES, 2013, 
p. 17). Constatações com as quais nos alinhamos ao tecermos as 
discussões propostas neste trabalho. 

Sendo assim, para ancorar o nosso ponto de vista sobre 
a temática tratada neste capítulo, aludimos aos aportes teóricos 
desenvolvidos por autores como Moita Lopes (2013), Kleiman 
(2007), Xavier (2005), Soares (2002), entre outros. Na exposição dos 
argumentos, nosso trabalho tem a seguinte organização: inicialmente, 
serão abordadas algumas questões sobre letramento tanto “na cultura 
do papel” quanto na “web”, que envolvem relações entre autor-texto-
leitor. Em seguida, serão apresentados alguns pontos a respeito da 
construção do conceito de identidade na sociedade contemporânea e, 
particularmente, da identidade do professor, uma vez que se parte da 
ideia de que variações nas noções de letramento e de leitura provocam 
mudanças no perfil do leitor, o que demanda, por sua vez, alterações 
na configuração da identidade do profissional docente. 

Neste sentido, arrematamos as considerações iniciais, tomando 
como nossas as palavras de Oliveira (2010), para quem o ensino da 
leitura deve ter um caráter pragmático, levando-nos ao entendimento de 
que o ato de ler precisa ser compreendido como uma atuação prática 
do sujeito, tema que intentamos aprofundar no subitem seguinte.
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LEITURA E LETRAMENTO: 
DIFERENTES PERCEPÇÕES 

O conceito de letramento é relativamente novo dentro dos 
estudos da linguagem. No Brasil, o termo passou a ocupar a pauta das 
discussões sobre leitura e escrita, em meados da década de oitenta do 
século passado, buscando distanciar-se da concepção tradicional de 
alfabetização, cujo escopo era exclusivamente a aquisição do código 
linguístico.  Assim, pouco a pouco, a noção do que seja letramento 
vai se ampliando até se conformar enquanto prática social de usos da 
leitura e da escrita. 

Diante dessa nova configuração do conceito, fez-se necessária 
também uma expansão do termo assumindo, assim, a forma plural. 
Ou seja, frente às demandas da sociedade contemporânea, no que 
diz respeito aos exercícios de leitura e escrita, por meio de diferentes 
suportes e em díspares contextos sociais, não há mais como se falar 
“do” letramento, mas de determinados tipos de letramentos para 
finalidades específicas.

Soares (2002), ao refletir a respeito da “condição” ou do 
“estado” de quem exercita a leitura e a escrita, afiança como 
pressuposição que os

[...] indivíduos ou grupos sociais que dominam o uso da leitura e 
da escrita e, portanto, têm as habilidades e atitudes necessárias 
para uma participação ativa e competente em situações em que 
práticas de leitura e/ou de escrita têm uma função essencial, 
mantêm com os outros e com o mundo que os cerca formas 
de interação, atitudes, competências discursivas e cognitivas 
que lhes conferem um determinado e diferenciado estado ou 
condição de inserção em uma sociedade letrada.” (2002, p. 145 
– 146. Grifos da autora).
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Diante da afirmação da autora, pode-se inferir que é somente 
na qualidade de indivíduo letrado que é possível “ler” e “interpretar” a 
realidade e sobre ela atuar. Nesse sentido, faz-se mister uma reflexão 
sobre a emergência das novas tecnologias da informação e como 
as novas práticas sociais a elas relacionadas exigem dos usuários 
diferentes tipos de letramentos cada vez mais específicos. Desse modo, 
Soares (2002) questiona se, nesse moderno contexto, a condição de 
sujeito letrado se altera quando comparada à condição do letrado na 
“cultura do papel”. Para responder à questão, a autora faz uma breve 
caracterização do fenômeno do letramento a partir das relações entre 
oralidade e escrita até chegar às tecnologias tipográficas e digitais de 
leitura e de escrita. Conclui, assim, que 

[...] a escrita na cultura da tela, - na cibercultura, o confronto 
entre tecnologias tipográficas e digitais de escrita e seus 
diferenciados efeitos sobre o estado ou condição de quem 
as utiliza, sugere que se pluralize a palavra letramento e se 
reconheça que diferentes tecnologias de escrita criam diferentes 
letramentos. (SOARES. 2002, p. 155. Grifo da autora).

As palavras da autora permitem supor, então, que a própria 
pluralização do termo e do conceito pressupõe uma variação 
na constituição de sujeito letrado, na medida em que formas 
diferentes de letramento produzem distintas implicações do ponto 
de vista cognitivo, cultural e social dos sujeitos. Nesse sentido, os 
conceitos de letramento não são fixos, posto que sofrem alterações 
dependendo da situação sociocultural na qual esteja inserido. Desta 
forma, Kleiman (2014, p. 4) destaca que

Quando falamos de letramentos no mundo contemporâneo, 
imediatamente vem à mente o letramento digital. Mas, numa 
sociedade como a brasileira, simultaneamente avançada 
tecnologicamente e com uma enorme população mal 
escolarizada, a questão do letramento digital quase não 
se pode dissociar da questão do letramento impresso, e 
do analfabetismo (funcional ou disfuncional) de grandes 
grupos brasileiros.
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Se o conceito de letramento não é uno, do mesmo modo as 
concepções de leitura são múltiplas, a depender das abordagens 
teóricas e das escolhas metodológicas não só de pesquisadores, 
mas também e, principalmente, dos professores. Isto é, daqueles que 
têm como fito promover a constituição de um leitor. A despeito dessa 
constituição se produzir em outros ambientes que não o escolar, já que 
a leitura não se restringe exclusivamente ao contexto letrado escolar, 
afirma-se, neste ponto, a importância do espaço leitor na escola e do 
profissional docente enquanto agente responsável pela motivação 
necessária na realização do encontro entre o aluno/ledor e o texto.

Em harmonia com a ideia de que o letramento não se restringe 
ao ambiente escolar, Brian e Joana Street (2014) lançam a seguinte 
questão para reflexão:

Se existem múltiplos letramentos, como foi que uma variedade 
particular veio a ser considerada como o único letramento? 
Em meio a todos os diferentes letramentos praticados na 
comunidade, em casa e no local de trabalho (...).

Nossa hipótese é a de que o mecanismo por meio do qual os 
significados e usos de “letramento” assumem esse papel é a 
“pedagogização” do letramento. Com isso queremos dizer que 
o letramento ficou associado às noções educacionais de ensino 
e aprendizagem e aquilo que professores e alunos fazem nas 
escolas, em detrimento dos vários outros usos e significados de 
letramento evidenciados na literatura etnográfica comparativa. 
(STREET; STREET, 2014, p. 121-122).

Na esteira do que defendem os autores, no entendimento da 
concepção cultural restritiva sobre as diferentes práticas de letramento, 
Kleiman (2007) assevera ser a instituição escolar a “agência de 
letramento por excelência, na qual devam ser criados espaços para 
experimentar formas de participação nas práticas sociais letradas” 
(KLEIMAN, 2007, p. 04).  A autora advoga, por conseguinte, que os 
múltiplos letramentos devem estruturar o trabalho escolar, de modo a 
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serem criadas na escola oportunidades de experimentações de formas 
de participação dos alunos nas relações que exigem letramentos. 
Nessa direção, novas formas de adequação a essas práticas 
requerem modificações no processamento de leitura, na medida 
em que não só o texto impresso é mobilizado para a construção de 
sentidos, mas elementos semióticos de diversas ordens, como textos 
multimodais e/ ou hipertextuais. 

Vital e Floriani (2013, s/p) complementa as discussões 
destacando que por meio de letramento e, mais especificamente, do 
letramento digital, o sujeito é capaz de, inclusive, desenvolver bem as 
atividades acadêmicas necessárias ao “bom” desempenho estudantil. 
Para as estudiosas,

O letramento possibilita ainda que a pessoa esteja preparada 
para a Sociedade da Informação, permitindo-lhe realizar uma 
aprendizagem de maneira autônoma em diversos aspectos 
da vida e ao longo dela. Estas habilidades não são apenas 
úteis em atividades acadêmicas e escolares, mas aplicáveis 
a todas as situações de resolução de um problema ligado à 
necessidade de informação.

A nosso ver, um sujeito letrado assume uma postura resolutiva 
com relação aos conhecimentos, no que se refere à seleção de 
informações necessárias para o seu crescimento intelectual. Logo, 
inferimos que é possível o sujeito transformar-se em uma pessoa crítica 
neste processo de escolha.

Vale salientar que para cada concepção de leitura, subjaz 
uma noção de língua e de leitor. Assim, a acepção tradicional de 
leitura vincula-se à ideia de mera decodificação do signo linguístico. 
Observa-se um entendimento de língua enquanto um sistema abstrato 
de signos e códigos constituídos, na qual emerge um leitor passivo, 
cujo trabalho resume-se a decodificar uma mensagem emitida por 
outrem. Isso significa dizer que os sentidos já estão aprioristicamente 
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postos no texto, cabendo ao leitor a mera atividade de extraí-los. 
Nesse sentido, “interpretar é, portanto, descobrir a intenção do 
falante” (KOCH, 2003, p. 14).

De outro modo, ao compreendemos a língua enquanto espaço 
de interação social, há que se conceber a leitura numa perspectiva 
mais ampla de movimento dialético e dialógico entre autor, texto e leitor. 
Por esse viés, portanto, o leitor se estabelece como ser ativo diante do 
texto, participando da produção de sentidos.  Aludimos, portanto, às 
ideias defendida por Koch (2003, p. 17), ao afirmar que na concepção 
interacional “os sujeitos são vistos como atores/construtores sociais, 
o texto passa a ser considerado o próprio lugar da interação e os 
interlocutores, como sujeitos ativos que – dialogicamente – nele se 
constroem e são construídos.

Se a emergência da Teoria da Estética da Recepção (HALL, 
2003), nos estudos literários, já reivindicava um leitor mais autônomo 
e pró-ativo, em diálogo permanente com o texto, abortando assim a 
clássica questão “O que o autor quis dizer?”, os estudos sobre a leitura 
midiática põem cabalmente em xeque o papel da autoria. 

Na realidade midiática, a concepção de leitura como atividade 
dialógica é assumida pelo sujeito que interage de diferentes maneiras, 
admitindo uma postura ativa. “As múltiplas práticas de letramento 
intersemióticas contemporâneas exigem do leitor e produtor de textos 
cada vez mais competências e capacidades de leitura e abordagem da 
informação cuja interpretação (e produção) aciona uma combinação 
de mídias.” (KLEIMAN, 2014, p. 10).

Sob esta mesma perspectiva, Xavier (2005, p. 178) afirma 
que o hipertexto possibilita a “emancipação do leitor” levando a uma 
dessacralização completa da figura do autor. A relação entre autor-
texto-leitor mais que nunca há que ser repensada no intuito de se 
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buscar “(...) o equilíbrio da relevância desses três elementos envolvidos 
no processo de produção e compreensão de sentidos.” (Idem). 

Se o leitor do texto impresso era também um produtor 
de significados, já que, por meio de suas experiências e de seu 
conhecimento de mundo, completava as lacunas deixadas pelo 
autor no texto; no universo hipertextual, essa co-autoria chega ao 
limite, considerando que a própria constituição do texto digital já 
prevê a possibilidade do leitor intervir concretamente no conteúdo de 
determinado texto; exemplo clássico é a wikipédia. Do mesmo modo, 
qualquer um pode produzir textos e postá-los na web, a despeito de 
um reconhecimento acadêmico ou literário. 

É interessante chamar a atenção para o fato de que, se o 
leitor de hipertextos tem autonomia para escolher os caminhos a 
trilhar no ato de leitura, muitas vezes, caso ele não seja um leitor 
maduro, poderá se perder na infinidade de informações que a 
rede lhe possibilita. Essa questão deve ser central para o ensino-
aprendizagem da leitura na escola. 

O desafio de formar leitores maduros e críticos deve permear 
todo o trabalho escolar que envolve a leitura. Assim, gêneros textuais 
diversos configuram-se como instrumentos extremamente produtivos 
para o ensino da língua materna. Para que a instituição educacional 
e, particularmente, o professor cumpram seu papel de formadores de 
leitores, devem, portanto, considerar enquanto objeto de estudo não 
somente os gêneros da “cultura do papel”, mas também os gêneros do 
hipertexto, levando em conta o perfil leitor que cada gênero demanda.

Sendo assim, diante desta reconfiguração do espaço leitor e, 
consequentemente, do perfil que este ledor precisa assumir diante 
da ação de ler, entendemos que emerge um “novo” docente para se 
adequar a esta realidade no processo de disseminação, socialização 
e produção de conhecimentos na sala de aula. Acreditamos que o 
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posicionamento do professor diante deste contexto de ensino contribui 
para uma reformulação de uma “nova” identidade docente.

IDENTIDADE: DISCUTINDO CONCEITOS

As questões que contemplam as identidades do sujeito têm 
se tornado um quesito importante nas discussões que envolvem a 
sociedade contemporânea, uma vez que os sujeitos ocupam diferentes 
posições e exercem inúmeras funções nas relações sociais. 

Este assunto torna-se mais proeminente quando se remete à 
identidade profissional e, sobretudo, à identidade do professor de 
Língua Portuguesa, já que a linguagem faz parte de sua ferramenta 
de trabalho cuja função é promover novos conhecimentos ao 
alunado. Logo, discutir as questões que envolvem a identidade do 
docente na pós-modernidade contribui para se compreenderem as 
identidades construídas, reveladas e que circulam nas escolas. Vale 
chamar a atenção neste ponto para as considerações de Kleiman 
(2009, p. 174), ao afirmar que o objeto do linguista aplicado é “(...) 
o sujeito social em processo de constituição de identidade e de 
transformação social, que opera cognitivamente sobre diversos 
objetos formais da linguagem (...)”.

Segundo Grigoletto (2006, p.15), “as identidades são construções 
social e culturalmente situadas”. Tomando por base este pensamento, 
compreendemos a noção de identidade como uma posição ocupada 
pelo sujeito nas práticas sociais, sendo, portanto, uma identidade em 
constante mobilidade, construindo-se e reconstruindo-se, exigindo do 
sujeito diferentes posicionamentos. 

Oliveira (2006, p.27) defende “o conceito de identidade como 
um processo que implica em reconhecimento da alteridade, ou seja, 
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é na relação com outro que me identifico como não-outro”. Nesse 
sentido, a identidade se constrói nas relações com os pares, haja 
vista o sujeito construir os discursos com o objetivo de alcançar seu 
interlocutor. Logo, “o ser humano é um ser de linguagem” (OLIVEIRA, 
2006, p.27), que busca sempre agir sobre o outro. 

Como fenômeno que envolve as práticas sociais nas quais 
o sujeito se insere, Street (2014, p. 125) relaciona a questão da 
identidade, do poder e do letramento. Vejamos as considerações nas 
palavras do autor quando afirma que “(...) recentes etnografias do 
letramento nos Estados Unidos oferecem comprovações semelhantes 
das ricas variedades de letramento fora da escola e dos processos 
de aprendizagem formal e de sua importância para a identidade das 
pessoas e suas posições na sociedade”.

Ao assumirmos as questões identitárias como latentes à 
nossa prática social, o fato de o sujeito contemporâneo interagir 
constantemente com as multimídias que articulam em sua 
constituição uma rede multissemiótica de sentidos, é uma realidade 
que não pode ser desconsiderada ao discutirmos as questões que 
envolvem letramento. Neste sentido, reconhecendo a realidade 
midiática como prática diária na rotina dos sujeitos contemporâneos, 
Kleiman (2014) relembra o que já salientaram Kleiman e Vieira 
(2006) sobre alguns desdobramentos que implicam, a nosso ver, 
nas diferentes enunciações que provém do ciberespaço e envolvem 
a questão identitária. “(...) a mobilidade e o livre trânsito, livre das 
amarras sociais, de contornos geográficos e da estratificação, por 
essa espécie de paraíso cibernético, certamente conferiria certa 
onipotência ao sujeito”. (KLEIMAN; VIEIRA, 2006, p. 121). 

Kleiman (2014) acrescenta que essas recomposições identitárias 
oriundas desta realidade não rompem as barreiras que algumas 
instituições, como por exemplo, a escola, edificaram ao longo dos anos 
para salvaguardar os modos de acesso ao conhecimento, considerados 
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consagrados pela tradição. Em vista deste posicionamento, a ruptura 
da barreira fica ainda mais difícil, sobretudo, quando se questiona o 
próprio acesso digital. Principalmente, pelo fato de que nem todos os 
sujeitos têm acesso às tecnologias e, cabe ainda a quem tem acesso, 
a responsabilidade e o compromisso de selecionar as informações 
relevantes para a produção do conhecimento.

Compreendendo que a identidade do professor se constrói 
na relação com o outro, o aluno, sob dois aspectos: de um lado, um 
alguém sabedor de algo; e de outro, alguém que necessita do saber, 
pode-se concluir que a relação docente-discente se dá por meio 
do uso da linguagem, em que o professor organiza os discursos de 
modo que possa motivar o aluno ao aprendizado. Nesta perspectiva, 
Vóvio e Souza (2005, p.56) asseguram ser a língua espaço de “(...) 
manifestações enunciativas, é lugar de construção de identidades, o 
que não se faz sem contato com os outros e seus conhecimentos(...)”. 

 Vale ressaltar que esta relação de constituição de identidades 
na sala de aula está atravessada por uma relação de poder, na qual 
alguém que não sabe necessita de alguém que o ensine. Sobre essa 
questão, Kleiman (2009, p. 176) afirma que

[...] a estrutura de participação em sala de aula devida à 
desigual distribuição de poder; os mecanismos utilizados 
para a ratificação dos papéis institucionais; a dinâmica de 
mudança e de confirmação das estruturas de participação 
social nos eventos de letramento em sala de aula são todos 
aspectos cruciais para questões relativas à aprendizagem 
em contexto escolar [...].

Em virtude dessas assimetrias de poder, não raras vezes, 
percebe-se uma situação conflituosa, já que os saberes e objetivos de 
ensino-aprendizagem nem sempre são comuns. O professor, muitas 
vezes, entende um determinado conteúdo como relevante e, a partir 
disto, realiza uma determinada escolha, no entanto, o aluno pode 
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não atribuir àquele conteúdo o mesmo valor que o docente. Assim, 
pensar a sala de aula é imaginar o espaço em que são construídas 
diversas identidades, em diferentes momentos de aprendizagem, 
muitos deles conflituosos; é um espaço de movimentação em que 
os conhecimentos são disseminados e a identidade dos sujeitos 
(professor-aluno) se dá por meio das teorias e dos saberes, bem 
como dos valores que são revelados nas tomadas de posição com 
relação à educação de modo geral.

Neste processo identitário do docente de Língua Portuguesa, 
Ribeiro (2013) destaca o papel das ressignificações promovidas pelo 
professor no que se refere ao seu fazer pedagógico. Para o referido 
autor, o “sujeito docente, no seu agir, reformula representações sobre 
a linguagem - do que seja certo ou errado, das noções de gênero, das 
concepções de gramática, das diferenças entre oralidade e escrita, 
enfim, há um processo contínuo de ressignificar o que se deve ser 
ensinado.” (RIBEIRO, 2013, p. 825).

É mister destacar também que a constituição da identidade 
docente ainda está relacionada diretamente às políticas educacionais 
que orientam as ações dos professores. Portanto, pensar a identidade 
do profissional da educação é pensar em todo o contexto que permeia 
seu fazer pedagógico, uma vez que inúmeros sujeitos estão envolvidos 
nas escolhas realizadas na sala de aula. 

Nesse sentido, convém refletir sobre o comportamento deste 
professor frente às discussões que envolvem leitura e letramento, 
conforme salientado neste trabalho. Em outras palavras, as 
escolhas que o docente realiza para as ações com relação à leitura 
na escola, e consequentemente ao letramento, torna-se importante 
para que se compreenda a identidade deste profissional. As opções 
pedagógicas realizadas por ele, embora crivada por tantas outras 
que o orientam, revelam concepções e expressam identidades 
docentes em sala de aula.
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LETRAMENTO(S) E A “NOVA” IDENTIDADE DO 
PROFESSOR: ALGUNS DIRECIONAMENTOS 

Ante as novas concepções de letramento e de leitura que 
emergem no atual quadro educacional, urge pensar no papel do 
professor, na revelação e na construção de uma nova identidade. Desta 
maneira, o novo “ethos – imagem de si” do professor de língua materna 
tem necessariamente que romper com o paradigma do “professor – 
autoridade”, detentor único do conhecimento, a quem cabe munir seus 
alunos em doses homeopáticas do saber.

Cabe acrescentar que a noção de ethos tomada neste trabalho 
se relaciona aos estudos desenvolvidos pela Amossy (2008, p. 09), 
para quem “todo ato de tomar a palavra implica a construção de 
uma imagem de si. Para tanto, não é necessário que o locutor faça 
seu autorretrato, detalhe suas qualidades nem mesmo que fale 
explicitamente de si”. Esta imagem funciona como forma de revelar 
as crenças, as competências e as convicções que o orador defende 
nas trocas cotidianas de linguagem, consequentemente, neste caso, 
estamos nos remetendo ao professor de língua portuguesa.

Tomando por base as palavras de Soares (2009), a noção 
de letramento ressurge nos estudos da linguagem com novas 
significações, uma vez que não é um termo recente, mas é lexicalizado 
no dicionário como “o resultado da ação de ensinar ou de aprender a 
ler e a escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social 
ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita” 
(SOARES, 2009, p. 18). Diante desta constatação, acreditamos que 
a função do professor, que antes era atrelada à ideia de alfabetizar 
alguém e, por conta do contexto situacional em que a escola está 
inserida, emerge uma “nova” identidade do educador como aquele 
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capaz de promover condições para que ocorra o aprendizado em 
diferentes cenários de linguagem.

Sob este mesmo tom, aludimos aos estudos realizados por 
Kleiman (2007) no sentido de especificar que o papel do professor 
transforma-se radicalmente, quando se adota um ensino-aprendizagem 
da língua estruturada nas práticas sociais de letramento. Ou seja, 
pensar a leitura e a escrita enquanto ações sociais possibilita ao 
docente assumir outro posicionamento, levando-o, inclusive, a 
uma postura de maior autonomia, frente aos conteúdos que serão 
estudados, ao planejamento a ser realizado e à seleção dos materiais 
didáticos com os quais desenvolverá as ações pedagógicas. O que 
defende a autora nos chama bastante a atenção por compreendermos 
a relevância de uma postura autônoma e reflexiva do docente de Língua 
Portuguesa diante dos aspectos que envolvem a língua em toda sua 
heterogeneidade, assim como, sobre seu próprio fazer pedagógico.

Ainda no que se refere aos posicionamentos de Kleiman 
(2007, p. 21), esse novo profissional da educação deve configurar-se 
enquanto um agente social, isto é, “um indivíduo que se destaca pelas 
suas capacidades mobilizadoras dos recursos e conhecimentos das 
comunidades (nesse caso, de aprendizes) em que atua”. Por meio do 
acesso a estes conhecimentos, será possível o professor migrar de uma 
prática tradicionalista, centrada em conteúdos obsoletos, para uma 
ação docente que organize práticas de letramento significativas, com 
atividades de leitura e escrita que promovam a participação dos alunos 
nos diversos espaços sociais, sobretudo aqueles “tecnologizados”, 
com os quais convivem em seu meio sociocultural. Consequentemente,

O agente de letramento é capaz de articular interesses 
partilhados pelos aprendizes, organizar um grupo ou 
comunidade para a ação coletiva, auxiliar na tomada de 
decisões sobre determinados cursos de ação, interagir com 
outros agentes (outros professores, coordenadores, pais e 
mães da escola) de forma estratégica e modificar e transformar 
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seus planos de ação segundo as necessidades em construção 
do grupo. (KLEIMAN, 2007, p. 21).

No que tange à realidade midiática contemporânea, os desafios 
concernentes à inclusão das novas tecnologias no ensino de leitura 
e escrita voltadas para a prática social, na qual os educandos 
estão inseridos, representam um obstáculo ainda mais urgente a 
ser transposto. Neste sentido, Xavier (2007) alerta para a falta de 
projetos pedagógicos que canalizem a experiência dos educandos 
contemporâneos como sujeitos de “grande saber tecnológico”. 
Vejamos o que diz o autor: 

É sempre desejável pensar em situações pedagógicas mais 
lucrativas que os façam usufruírem desse grande saber 
tecnológico que estão acumulando ao longo do tempo. A 
tendência é que esse tipo de saber aumente ainda mais com o 
risco de que, sem um direcionamento educativo sistemático, 
ele escorra pelo ralo da frugalidade tal como já acontece 
com a utilização dos conhecimentos relativos ao SMi. Eis, 
portanto, mais uma oportunidade à espera de atuação 
pedagógica por pares mais experientes que conhecem esta 
situação. (XAVIER, 2011 p. 7).

Obviamente que esse deslocamento de prática educativa exige 
um processo de formação inicial e continuada do professor que atenda 
às demandas da sociedade pós-moderna cada vez mais fragmentada, 
desterritorializada e tecnologizada. Este modelo social implica práticas 
de letramento díspares, as quais exigem professores mais bem 
formados, no sentido de atuarem de modo mais autônomo diante dos 
desafios que imperam no atual quadro educacional brasileiro. Nessa 
direção, Silva (2011, p.50) assevera que “nos estudos da Linguística 
Aplicada, a discussão sobre a relação entre os saberes de referência 
científica sobre noções como linguagem, língua, texto, leitura e escrita 
sugerem a necessidade de mudança nas práticas de formação de 
professores de línguas.
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Diante disso, a leitura entendida como uma ação envolvida nas 
relações sociais e como uma atividade que permeia as práticas vividas 
pelo aluno, portanto pragmática, é condição essencial para uma prática 
docente em língua portuguesa exitosa. Contudo, essa perspectiva 
demanda um professor que reflita sobre uma formação mais voltada 
aos letramentos necessários para que esse aluno possa conviver 
com seus pares de forma igualitária, permitindo uma adequação de 
linguagem a cada situação de comunicação. Cabe, portanto, à escola 
e ao professor agenciarem o desenvolvimento das competências que 
levem o aluno a participar ativamente das práticas de leitura, de forma 
a construir um cidadão capaz de se comunicar adequadamente nas 
diversas formas de linguagem.  

CONCLUSÃO

Neste trabalho, objetivamos relacionar as questões que 
envolvem leitura e letramento ao perfil docente e discente diante 
do quadro educacional vigente, que exige um posicionamento 
mais autônomo tanto do professor, enquanto responsável pelo 
agenciamento dos conhecimentos, quanto do aluno nos modos de 
ler e de compreender os discursos. 

Os debates no que se referem às novas perspectivas que 
envolvem o fazer pedagógico no tratamento de questões relacionadas 
ao assunto não é uma temática nova. No entanto, configura-se como 
importante e essencial para uma prática docente em língua materna 
voltada para o aprimoramento das capacidades do educando, uma vez 
que é por meio da postura reflexiva sobre o seu fazer profissional que 
surge um professor preocupado em rever suas práxis, possibilitando-o 
retomar posturas educativas que dialoguem com as necessidades 
discentes. Em outras palavras, o professor passa a repensar sobre 
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o seu papel como agente transformador em sala de aula quando se 
depara com o ensino de leitura voltado para as práticas de linguagem 
que circulam nas relações sociais.

Assim, por meio da ciência de sua identidade profissional como 
agente de letramento e, consequentemente, agente transformador, na 
sociedade contemporânea, sua atividade tende a refletir positivamente 
na formação de um aluno capaz de atuar com sucesso na sociedade 
por meio dos mais diversos letramentos. Fazendo emergir, então, um 
novo sujeito em sala de aula, mais comprometido com o seu dizer. 

Convém, assim, pensar nas identidades dos professores neste 
espaço discursivo, já que são os principais envolvidos na socialização, 
produção e disseminação dos conhecimentos. Torna-se, portanto, 
imperativa a exigência de um professor comprometido com a leitura 
de textos concretos e que façam sentidos para o alunado; que 
possa promover o desenvolvimento de habilidades que municiem os 
alunos a fim de atuarem com sucesso neste meio comunicativo, com 
competência discursiva.

Tomando por base o desenvolvimento destas habilidades, 
despontará, a nosso ver, um sujeito capaz de entender os discursos 
que circulam socialmente e, consequentemente, apto a produzir 
novos dizeres com vistas a transformar o espaço social em que vive, 
consciente da funcionalidade da linguagem como elemento modificador 
de pensamentos, ideias e convicções. Para tanto, acreditamos que se 
fazem necessários o exercício e o desenvolvimento das competências 
destes sujeitos na sociedade moderna.

Sendo assim, sem encerrar as discussões sobre o tema, 
finalizamos o debate, tratado neste trabalho, afirmando que as 
mudanças na forma de observar a leitura em sala de aula, implica um 
sujeito também responsável pelo seu percurso acadêmico; portanto, 
um leitor crítico e mais consciente do papel que exerce na comunidade 
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escolar e, consequentemente, um docente de LP, como um agente 
articulador na formação deste sujeito. Por fim, destacamos ainda que 
as investigações sobre o assunto carecem de profundas reflexões. 
Assim, diante desta constatação, assumimos como objetivo aprimorar 
a presente investigação em pesquisas vindouras.
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