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RESUMO

Este estudo analisou a contribuição das tecnologias digitais para a produção de textos de 34
(trinta e quatro) alunos do 8o ano do ensino fundamental, de uma escola pública do município
de Fortaleza-Ce. A pesquisa desenvolvida fundamentou-se nos estudos sobre Produção textual
na escola (JOLIBERT, 1994; MARCUSCHI, 2008; LERNER, 2002; BERNARDIN, 2003;
LEAL;BRANDÃO, 2007; SÁ; SOUSA, 2016; FERRAGINI et at, 2012; BAKHTIN, 2003),
Produção de textos e tecnologias digitais (AMORIM, 2011; BRAGA; MORAES, 2009;
SILVA;PESSANHA, 2012; LOPES, 2010; NEVES, 2012; COSCARELLI, 2011; KOCH,
2002; ROJO, 2013; 2015), encerrando-se nas discussões que envolvem Letramento digital e as
Etapas de produção textual (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016; SOARES, 2003;
GOULART, 2011; FRADE,2011; MENEGASSI, 2010, PASSARELLI, 2012). As tecnologias
digitais e as interações entre diferentes suportes e práticas letradas mudou não somente a forma
como nos comunicamos, mas a velocidade com que nos comunicamos. Torna-se complexo o
ato de alinhar as demandas pertencentes ao currículo e o tempo que a escola e os alunos dispõem
para a realização de atividades de produção textual em sala de aula. A prática de escrita na
escola, resume-se à uma realidade de experimentação de formas de escrita em que o aluno se
encontra forçado a escrever para exercitar diferentes tipos de escrita, no intuito de fixar as
estruturas textuais presentes em diversos gêneros do discurso. Como forma de minimizar os
problemas relacionados à produção textual na escola, sugere-se o uso de tecnologias digitais
nas aulas de produção textual, a fim de que este uso seja realizado de forma consciente,
planejada e em conformidade com o viés enunciativo-discursivo proposto pelos PCN. Ao final
do trabalho, espera-se trazer uma discussão sobre como a produção de textos na escola pode
transformar-se em uma atividade agradável, contínua e atualizada. Esta pesquisa tem sua
natureza qualitativa (STRAUSS; CORBIN, 2008; 2009, DENZIN; LINCOLN, 1998) e
apresenta caráter interventivo. A metodologia adotada para geração e codificação dos dados foi
a Teoria Fundamentada nos Dados (TFD) (CHARMAZ,1983; CRESWELL,1998; FLICK,
2009; GLASER; STRAUSS,1967; TAROZZI, 2011), em que três instrumentos foram
utilizados para investigar a contribuição das tecnologias digitais para a produção escrita dos
alunos: diário de campo, entrevista com docente e entrevista com discente. A intervenção
ocorreu no período de agosto a outubro de 2017, e o processo analítico resultou em 8 (oito) précategorias e 5(cinco) categorias globais de análise: Atenção(AT), Tempo(TP), Pesquisa(PSQ),
Engajamento(ENG) e Colaboração(CLB). Os ganhos em aprendizagem ocorreram não somente
no que concerne ao currículo escolar, no ensino dos gêneros e dos conteúdos gramaticais, como

também às habilidades adquiridas pelos alunos em relação a três tipos de letramento: letramento
digital, letramento em informação e, em especial, ao letramento em pesquisa.

Palavras-chave: Tecnologias digitais, Produção Textual, Letramento, Teoria fundamentada
nos dados, Língua Portuguesa, Escola, Laboratório de informática educativa, Ensino de
produção textual.

ABSTRACT

This study analyzed the contribution of digital technologies to the production of texts by 34
students from the 8th grade of elementary education, from a public school in the city of
Fortaleza-Ce. The research which aimed to achieve this objective was based on studies on
textual production in the school (JOLIBERT, 1994; MARCUSCHI, 2008; LERNER, 2002;
BERNARDIN, 2003; LEAL; BRANDÃO, 2007; SÁ; SOUSA, 2016; FERRAGINI et al, 2002),
the production of texts and digital technologies (AMORIM, 2011; BRAGA, MORAES, 2009;
SILVA and PESSANHA, 2013; 2015), ending with the discussions involving digital literacy
and the stages of textual production (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016; SOARES,
2003; GOULART, 2011; FRADE, 2011; MENEGASSI, 2010, PASSARELLI, 2012). Digital
technologies and interaction between different media and literate practices have changed not
only the way we communicate, but the speed in which we communicate. It becomes complex
to align the demands of the curriculum and the time that the school and the students have to
carry out textual production activities in the classroom. The practice of writing in school is a
reality of experimentation of forms of writing in which the student is forced to write to practice
different types of writing, in order to establish the textual structures present in different genres
of discourse. As a way of minimizing the problems related to textual production in school, we
suggest the use of digital technologies in classes of textual production, so that this use is carried
out in a conscious and planned way and in accordance with the enunciative-discursive bias
proposed by PCN (National Curricular Parameters). Thus, It is believed that the production of
texts in school can become a pleasant, continuous and updated activity. This research has its
qualitative nature (STRAUSS; CORBIN, 2008,2009; DENZIN; LINCOLN, 1998) and presents
an interventional character. The methodology adopted for data generation and codification was
Grounded Theory (CHARMAZ, 1983; CRESWELL, 1998; FLICK, 2009; GLASER,
STRAUSS, 1967; TAROZZI, 2011), in which three instruments were used to investigate the
contribution of digital technologies to the written production of the students: the field journal,
the interview with the teacher and interview with students. The intervention took place from
August to October 2017, and the analytical process resulted in 8 (eight) pre-categories and 5
(five) global categories of analysis: Attention (AT), Time (TM), Research (RSC) Engagement
(ENG) and Collaboration (CLB). The gains in learning occurred not only in the curriculum, in
the teaching of genres and grammatical contents, but also in the skills acquired by students in

relation to three types of literacy: digital literacy, literacy in information and particularly, in
relation to literacy in research.

Keywords: Digital technologies, Writing, Literacy, Grounded Theory, Portuguese Language,
School, Computer lab, Text Production Teaching.

RÉSUMÉ

Cette étude a analysé la contribution des technologies numériques à la production de textes par
34 élèves de la 8ème année du primaire, issus d'une école publique de la ville de Fortaleza-Ce.
La recherche qui visait à atteindre cet objectif reposait sur des études de production textuelle à
l'école (JOLIBERT, 1994; MARCUSCHI, 2008; LERNER, 2002; BERNARDIN, 2003;
LEAL; BRANDÃO, 2007; SÁ; SOUSA, 2016; FERRAGINI et al. , 2002), la production de
textes et de technologies numériques (AMORIM, 2011; BRAGA, MORAES, 2009; SILVA et
PESSANHA, 2013; 2015) se terminant par les discussions sur la culture numérique et les étapes
de la production textuelle (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM , 2016; SOARES, 2003;
GOULART, 2011; FRADE, 2011; MENEGASSI, 2010). Les technologies numériques et
l'interaction entre différents médias et pratiques alphabètes ont changé non seulement la façon
dont nous communiquons, mais aussi la vitesse à laquelle nous communiquons. Il devient
complexe d'aligner les exigences du programme et le temps dont disposent l'école et les élèves
pour effectuer des activités de production de texte en classe. La pratique de l'écriture à l'école
est une réalité d'expérimentation de formes d'écriture dans lesquelles l'élève est obligé d'écrire
pour pratiquer différents types d'écriture, afin d'établir les structures textuelles présentes dans
différents genres de discours. Afin de minimiser les problèmes liés à la production textuelle à
l’école, nous suggérons l’utilisation des technologies numériques dans les classes de production
textuelle, de manière à ce que cet usage soit effectué de manière consciente et planifiée et
conformément au biais énonciatif-discursif proposé. par PCN (paramètres curriculaires
nationaux). Ainsi, on pense que la production de textes à l'école peut devenir une activité
agréable, continue et actualisée. Cette recherche a son caractère qualitatif (STRAUSS;
CORBIN, 2008, 2009; DENZIN; LINCOLN, 1998) et présente un caractère interventionnel.
La méthodologie adoptée pour la génération et la codification des données était la Grounded
Theory (CHARMAZ, 1983; CRESWELL, 1998; FLICK, 2009; GLASER, STRAUSS, 1967;
TAROZZI, 2011), dans lesquels trois instruments étaient utilisés pour étudier la contribution
des technologies numériques à production écrite des étudiants: le journal de terrain, l'interview
avec l'enseignant et l'interview avec les étudiants. L'intervention s'est déroulée d'août à octobre
2017 et le processus analytique a abouti à 8 (huit) pré-catégories et à 5 (cinq) catégories
d'analyse globales: Attention (AT), Temps (TM), Recherche (RC) Engagement (ENG) et la
collaboration (CLB). Les acquis de l’apprentissage se sont manifestés non seulement dans les

programmes d’études, dans l’enseignement des genres et des contenus grammaticaux, mais
également dans les compétences acquises par les élèves en relation avec trois types
d’alphabétisation: l’alphabétisation numérique, l’alphabétisation en information et plus
particulièrement, en relation avec l’alphabétisation en recherche.

Mots-clés: technologies numériques, écriture, alphabétisation, théorie ancrée, langue
portugaise, école, laboratoire informatique, enseignement de la production de textes.
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1 INTRODUÇÃO
“Escrever é fácil. Você começa com uma letra
maiúscula e termina com um ponto final. No
meio você coloca ideias.” (NERUDA, PABLO,
s/d)

A visão simplificada do processo de escrita exposto por Pablo Neruda, mencionada na
epígrafe acima, certamente não corresponde à realidade da escrita, como uma árdua técnica
praticada nas escolas brasileiras. A partir de nossa experiência em uma escola de ensino
fundamental do município de Fortaleza, no Ceará, verificamos a dificuldade em se trabalhar a
escrita em sala de aula e, os professores demonstram igual dificuldade, no que concerne à
inclusão de metodologias de ensino e prática de produção textual que sejam mais eficientes para
que os aprendizes escrevam textos com mais fluidez e dinamicidade. Torna-se complexo o ato
de alinhar as demandas pertencentes ao currículo e o tempo que a escola e os alunos dispõem
para a realização dessas atividades. De acordo com Lerner (2002), a escola precisa passar por
uma transformação no seu modo de lidar com a leitura e com a escrita e essas transformações
devem ser profundas e demandam tempo. Para a autora, a dificuldade em se trabalhar o ato de
ler e de escrever, primeiramente é histórico. São duas práticas sociais que, de certo modo são
patrimônio de grupos privilegiados, portanto, há certa tensão entre o sentimento de mudança,
no que se refere à democratização do ensino e a conservação da reprodução de uma ordem
social (LERNER, 2002).
Essa dificuldade é acentuada pela finalidade dessas duas práticas sociais, pois, na escola,
ler e escrever possuem objetivos didáticos, ou seja, para Lerner (2002), a leitura e a escrita
permitem que os alunos recebam e transmitam conhecimento. A função didática dessas práticas
é importante, mas não deve ser única e pensada como objetivo exclusivo do ato de escrever,
por exemplo. Escrever também implica refletir sobre aquilo que se aprende, sugerindo uma
comunicação difusa do escritor com o mundo. A ideia de Lerner (2002) está em conformidade
com as nossas ideias, uma vez que, após passado um período de três meses imersos na realidade
escolar do município de Fortaleza, fomos capazes de observar o trabalho de uma docente em
suas aulas de produção textual, em que propusemos uma mudança de ambiente e,
consequentemente, de sua forma de ensinar.
De acordo com Fayol (2014, p.73), “A leitura e a escrita mobilizam a modalidade visual.
Ambas são relativamente lentas e trabalhosas e impõem, ao menos inicialmente, condições de
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exercício muito dispendiosas.” Ler e escrever são atividades que exigem que as competências
linguísticas do leitor-escritor, estejam articuladas harmonicamente em todas as etapas de
produção textual. Fayol (2014) pontua o quão trabalhosa essa atividade pode ser, por isso
evidenciamos a dificuldade em se trabalhar a produção de textos dentro da escola, pois produzir
um texto não se resume ao momento único da ação da escrita, mas sim a essa atividade
complexa em que as competências do aluno estão articuladas em etapas iniciadas antes mesmo
de escrever e estendidas até mesmo após a escrita, com movimentos de revisão e reescrita. Essa
dificuldade é vista por Marcuschi (2008) como um problema que tem seu cerne no tratamento
inadequado do texto em si. Ele afirma que os textos que são oferecidos e trabalhados na escola
não possuem um valor significativo na vida do aluno, pois as formas de se analisar os escritos
escolares e até mesmo a forma como esses textos são acessados, faz parte de um método forçado
de incluí-los no ensino. Para o teórico, “introduziu-se o texto como motivação para o ensino
sem mudar as formas de acesso, as categorias de trabalho e as propostas analíticas.”
(MARCUSCHI, 2008, p. 58). Com isso, percebemos uma valorização do ensino da língua e o
texto torna-se um meio para que a língua seja trabalhada na escola. Ou seja, os aspectos
ortográficos sobrepõem-se aos aspectos interpretativos (LERNER, 2002).
A importância do domínio da língua, tanto em sua forma oral, quanto escrita, reside na
atuação do aluno dentro da sociedade, participando de forma efetiva como cidadão. Ao produzir
linguagem, o estudante produz discursos. O papel da escola é o de formar pessoas capazes de
produzir discursos coesos e coerentes, mesmo que o aluno já tenha domínio da língua. É por
isso que ao aluno é ofertada a disciplina de Língua Portuguesa, porque é preciso saber organizar
o que dizer (de forma oral e escrita) e saber adequar isso a diferentes situações de nosso
cotidiano.
Ao produzir um texto, o aluno, como cidadão, produz um discurso e manifesta não
somente uma adequação da sua língua para situações em que um gênero discursivo é utilizado,
como também, manifesta suas ideias, opiniões e visões sobre o mundo.

O discurso, quando produzido, manifesta-se linguisticamente por meio
de textos. Assim, pode-se afirmar que texto é o produto da atividade
discursiva oral ou escrita que forma um todo significativo e acabado,
qualquer que seja sua extensão. É uma sequência verbal constituída por
um conjunto de relações que se estabelecem a partir da coesão e da
coerência. Esse conjunto de relações tem sido chamado de textualidade.
Dessa forma, um texto só é um texto quando pode ser compreendido
como unidade significativa global, quando possui textualidade. Caso
contrário, não passa de um amontoado aleatório de enunciados.
(BRASIL, 1997, p.25)
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A definição de texto e de textualidade apresentada pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais de Língua Portuguesa (PCN)1, fazem com que reflitamos acerca do uso da língua.
Para produzir um discurso é preciso mais do que o domínio ortográfico, é preciso que haja
textualidade. Aquilo que se escreve deve ser coerente e coeso. Ao transmitir uma mensagem, o
autor deve ter também propriedade sobre aquilo que se escreve. Isso só acontece se o aluno for
capaz de questionar, de refletir o mundo ao seu redor.
A crítica realizada por Marcuschi (2008), coaduna com nossa visão e a de Lerner
(2002) sobre a carência de transformações das práticas de escrita no ambiente escolar. Pela
estagnação das formas de acesso ao texto, e pelo uso das mesmas categorias de trabalho e de
propostas para análise textual, é que ocorre o engessamento da prática pedagógica nas aulas de
Produção Textual, que, muitas vezes é composta por duas fases: na qual a primeira o professor
expõe as tipologias textuais e os elementos presentes no texto escrito, e a segunda, em que o
aluno precisa reproduzir essas tipologias.
Há um grande problema que impede o exercício da escrita de se tornar prioridade
dentro da escola. De acordo com Antunes (2016), falta, além de tempo, condições de trabalho
para os professores, que enfrentam salas superlotadas e desconfortáveis. Torna-se um trabalho
hercúleo realizar um laboratório de Produção Textual em um ambiente em que alunos e
professores sentem-se desconfortáveis, seja pelas carteiras, antigas, quebradas, ou pela
temperatura da sala. Outro problema mencionado por Antunes (2016) é a quantidade de alunos
em uma sala de aula. O trabalho de reescrita vem a ser impossível e, caso ocorra, pode ser
desgastante para todos os envolvidos.
A prática, deste modo, resume-se à uma realidade de experimentação de formas de
escrita em que o aluno se encontra forçado a escrever para exercitar diferentes tipos de escrita,
no intuito de fixar as estruturas textuais presentes em diversos gêneros do discurso. Não há, um
exercício de escrita voltado para o processo, em que haja valorização do ato de escrever. O
resultado disto pode ser observado no discurso dos professores do ensino fundamental
(FAYOL,2014), que se queixam das produções textuais de seus alunos, afirmando que, no geral,
os textos, além de breves, não apresentam coerência esperada. Com o intuito de investigar o
porquê de produções simplórias e desajeitadas, Fayol (1991; 1996; 2000) buscou respostas que
envolvessem a produção verbal escrita (PVE), através de trabalhos que a trataram como
1

Adotamos, para este trabalho, apenas os PCN como referência, e não a base nacional comum curricular (BNCC),
devido ao período que a pesquisa na escola foi realizada. A pesquisa foi realizada no primeiro semestre do ano de
2017, período em que as escolas possuíam como referência os PCN. A BNCC foi aprovada em dezembro de 2017,
passando a ser incorporada às escolas no ano de 2018 para a Educação Infantil e Ensino Fundamental.
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atividade a “ser analisada em componentes”. Pesquisas que envolveram textualização e
privilegiaram o planejamento e a retomada textual (FAYOL; SCHNEUWLY, 1987) também
fundamentaram as pesquisas sobre como os alunos do ensino fundamental produzem textos
escritos. Em suas investigações, eles desenvolvem a ideia de identificação e de correção do erro
pelos próprios alunos. Isso nos mostra a relevância da revisão como parte integrante do processo
de escrita e da visão do erro como ocorrência necessária para o crescimento do aluno no que
concerne a elaboração de seu texto em sua complexidade. Após revisões e reescritas, a
mensagem pode ser entregue ao leitor de forma mais fiel possível ao pensamento do autor.
Com a finalidade de transmitir uma mensagem, escrevemos. O texto é meio fundamental
de comunicação humana, seja em sua modalidade oral ou escrita. Koch (1995, p. 22), após
inúmeras definições sobre o que é o texto, considera-o como “resultado parcial de nossa
atividade comunicativa, a qual compreende processos, operações e estratégias que têm lugar na
mente humana, e que são postos em ação em situações concretas de interação social”. Ou seja,
para a teórica, o texto ocorre em situações de convívio humano, sendo de extrema importância
que o ensino da língua portuguesa seja realizado através de um viés enunciativo-discursivo,
como sugerem os PCN de Língua Portuguesa, que apontam como objetivo da prática de
produção textual “formar escritores competentes capazes de produzir textos coerentes, coesos
e eficazes. ” (BRASIL, 1997, p.65).
Há uma tendência em se culpar o professor pela carência de atividades que valorizem a
produção textual na escola, principalmente o professor de Língua Portuguesa, como
observamos em Kaufman; Rodriguez (1995) as quais defendem, de forma rasa e preconceituosa
que há a falta de conhecimento dos professores sobre o objeto de estudo, no caso, o próprio
texto:

Nem todos os docentes tinham conhecimento adequado das
características peculiares dos diferentes tipos de texto. Por este
motivo, seu trabalho limitava-se a permitir e a propiciar um contato
geral dos alunos com tais textos, porque faltavam ao professor
ferramentas mais específicas para enriquecer este contacto, que
otimizaria o aprendizado. (KAUFMAN; RODRIGUES, 1995, p. 7)
Não podemos atribuir a culpa aos professores, mais especificamente, os de Língua
Portuguesa, pela precariedade do trabalho com a produção textual na escola, uma vez que este
problema possui características muito mais globais do que locais. A prática de escrita não pode
ser restrita a uma disciplina apenas, ou seja, não é responsabilidade exclusiva do (a) professor
(a) de Língua Portuguesa trabalhar a escrita na escola. Todas as disciplinas necessitam das
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práticas sociais de leitura e escrita e todas circulam dentro da esfera textual. É necessário que
haja interpretação textual para que haja transferência e reflexão sobre os conhecimentos e
conteúdos trabalhados em sala de aula. Nossa experiência na escola nos apresentou a
professores competentes e com desejo de mudança, mas limitados por questões estruturais,
como bem pontuado por Antunes (2016), em que as condições de trabalho dentro da escola não
favorecem a centralização do trabalho com a produção textual de forma crítica.
No que concerne o tratamento didático da prática de produção textual, os (PCN) –
Língua Portuguesa, descrevem alguns procedimentos de implementação de produção de texto
como prática continuada na escola. Daremos atenção ao tópico que descreve as situações de
criação, que diz:

Quando se pretende formar escritores competentes, é preciso também
oferecer condições de os alunos criarem seus próprios textos e de
avaliarem o percurso criador. Evidentemente, isso só se torna possível
se tiverem constituído um amplo repertório de modelos, que lhes
permita recriar, criar, recriar as próprias criações. É importante que
nunca se perca de vista que não há como criar do nada: é preciso ter
boas referências. Por isso, formar bons escritores depende não só de
uma prática continuada de produção de textos, mas de uma prática
constante de leitura. (BRASIL, 1997, p.52).
Os PCN postulam que, ao concluírem o Ensino Fundamental Final, os alunos devem
ser capazes de revisar e analisar seus próprios textos. O documento fala sobre reescrita quando
afirma que o aluno pode redigir “tantas quantas forem as versões necessárias para considerar o
texto produzido bem escrito‟ (BRASIL, 1998, p. 52). Para que haja trabalho com produção
textual, os parâmetros sugerem que a produção escrita seja realizada a partir de quatro tipos de
atividades: produção, reprodução, decalque e transcrição. Nas atividades de criação, os alunos
criam seus textos, ou seja, eles são autores e articulam suas produções no planos do conteúdo e
no plano da expressão. Nas atividades de reprodução, os alunos devem ser capazes de resumir
ou parafrasear textos, ou seja, não há necessidade de criação, pois o plano do conteúdo já foi
definido pelo autor do texto que será utilizado como modelo. Nas atividades de transcrição, o
que dizer já foi previamente estabelecido, pois é necessário que haja fidelidade para que o aluno
transcreva as palavras do autor. Finalmente, as atividades que ganham o nome de decalque
apresentam modelos lacunados e podem ser compreendidas como formulários ou
requerimentos. (BRASIL, 1997).
Das atividades citadas, observamos que apenas um tipo, as atividades de produção,
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voltam-se para a articulação da escrita nos planos da expressão (como dizer algo) e do conteúdo
(o que dizer), trabalhando, não somente com o lado criativo do aluno, como também com seu
conhecimento prévio que abrange conhecimento de mundo e conhecimento ortográfico.
Atividades de produção são processuais, ou seja, são constituídas por movimentos que
vão muito além do que a própria escrita em si. A organização das ideias antes de escrever um
texto já faz parte de sua estrutura e é tão importante quanto a escrita em si. Compreender que a
escrita se inicia quando se começa a pensar sobre o ato de escrever e sobre sua organização, é
o primeiro passo para uma escrita consciente.
De acordo com esta visão, os movimentos que antecedem o processo de escrita são
tão importantes quanto os movimentos que ocorrem durante e após a produção. Por trazer um
viés enunciativo-discursivo, que atribui um caráter significativo à criação de discursos para o
campo da produção textual, como postulado pelos PCN, a sugestão de ensino de língua
portuguesa, teve por consequência a didatização do ensino da Produção Textual. Observamos
esse fenômeno através dos estudos de Ferragini et al (2012), em que a didatização dos gêneros
discursivos é investigada, apresentando como resultado a dificuldade dos professores em
utilizar essa transposição didática da aplicação dos gêneros de Bakhtin:

A falta de tempo, ocasionada pela carga excessiva de aulas a que se
submetem os professores brasileiros, dificulta a formação de um
profissional de ensino que também seja um pesquisador, que tenha
acesso a leituras que veiculem resultados de pesquisas recentes
(FERRAGINI et al, 2012, p.11).
De acordo com esta visão, os professores, sobrecarregados, não possuem tempo para
dedicarem-se à pesquisa e às formas de se trabalhar com estratégias que didatizem o ensino da
Produção Textual. Os movimentos que antecedem o processo de escrita são tão importantes
quanto os movimentos que ocorrem durante e após a produção, e isso nos leva a compreender
que a produção textual é atividade que demanda tempo. A sugestão de ensino de língua
portuguesa por um viés enunciativo-discursivo, teve por consequência a didatização do ensino
da “Redação”. Ou seja, os professores sentiram, a partir dos PCN, a necessidade de ensinar
formas de escrita, trabalhando gêneros de maneira descontextualizada, na qual os alunos
produzem textos aleatoriamente, sem que haja uma situação de interação social e real, com um
propósito comunicativo claro. Pelo contrário, os alunos escrevem textos apenas para que sejam
corrigidos e não para que sejam lidos verdadeiramente por outra pessoa. O aluno, como
produtor de texto, não é formado do ponto de vista do escritor competente, pois não há avaliação
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do “percurso criador” como proposto pelos PCN. Isso ocorre devido à grande variedade de
gêneros discursivos a serem trabalhados em consonância com conteúdos que prezam por
questões estruturais da língua.
Ao observar as aulas de produção textual de séries do ensino fundamental (séries
iniciais, 3o ano e séries finais, 5o ,7o e 8o anos), Tardelli (2002, p. 39, 40) concluiu que o
problema principal encontrava-se na forma como a produção era realizada em sala de aula:

Os trabalhos redacionais ficam vinculados à orientação do manual a que
o professor se submete e geralmente finalizam uma unidade
pedagógica, a partir da seqüência: leitura do texto, interpretação,
gramática, redação. Por outro lado, a produção é escassa, mesmo na
disciplina responsável pelo ensino da língua materna. É interessante
notar que, conforme o questionário aplicado pelos pesquisadores nas
escolas observadas, os alunos produzem muitos textos ‘fora das
atividades de obrigação escolar.

Ou seja, o professor, por ser o único interlocutor, acaba por não ter a oportunidade de
explorar a capacidade de produção textual dos alunos, não tendo oportunidade de trabalhar, nas
aulas produção textual, a produção em si. O que observamos é a orientação que é dada pelo
professor ao aluno, na qual os alunos aprendem como fazer um texto, seguindo regras
específicas, lidando unicamente com as unidades linguísticas, voltando sua atenção à problemas
ligados à ortografia e sintaxe, por exemplo. Os alunos produzem vários textos fora de sala de
aula, de acordo com Leal; Brandão (2007, p. 17), “diferentemente do que pensam alguns
professores, a freqüência com que escrevemos é fundamental para que possamos desenvolver
as capacidades que são imprescindíveis para produzir textos”, ou seja, uma boa forma de se
desenvolver a escrita é escrevendo. Outro fator importante é que o professor ofereça uma
situação de escrita que pareça ideal aos seus alunos, no ambiente de sala de aula ou fora dela.
Melo; Silva (2007) afirmam que a linguagem só existe dentro de um contexto, por isso,
oferecer situações de escrita adequadas faz-se importante para o processo de produção escrita.
Os autores sugerem que “o ensino de produção de textos escritos seja pensado a partir do
modelo

pluridimensional

da

atividade

lingüística,

considerando

os

aspectos

sociocomunicativos e cognitivos” (MELO; SILVA, 2007, p.82). Ensinar a produzir um texto
demanda levar o aluno a uma reflexão sobre os diferentes gêneros discursivos no qual este texto
possa estar inserido. De acordo com Góes; Smolka (1992, p. 68):

Para que a atividade de linguagem escrita se aprimore e o escrever
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tenha um impacto significativo sobre desenvolvimento do sujeito,
faz-se necessário que as práticas educativas incentivem a enunciação
do pensamento dentro de diferentes tipos de textos, marquem
propósitos interativos efetivos para a produção escrita, confïgurem
leitores diversos para o que se escreve e atribuam relevância aos
vários momentos do processo, desde a situação desencadeadora até
a revisão, destinação e repercussão do texto.
Os pesquisadores Passarelli (2004, 2012), Dolz;Noverraz; Schweuvly (2004) e LopesRossi (2006, 2012) sugeriram sequências didáticas que buscam solucionar os problemas
pedagógicos em relação ao ensino da prática de escrita. Essas sequências didatizam o ensino de
Produção Textual e apresentaram resultados positivos (NASCIMENTO, 2007) quando
trabalhadas em uma intervenção na escola.
Não duvidamos da eficácia da didatização do ensino da produção textual em si, mas
questionamos sobre as condições necessárias para que didatização ocorra. Em uma intervenção,
o trabalho com um gênero específico torna-se mais fácil para o professor do que lidar com o
trabalho com todos os gêneros e com questões estruturais da língua. A didatização a qual nos
referimos é a forma como os conteúdos devem ser transferidos aos alunos e as Expectativas de
Aprendizagem2 sugeridas pela Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza (SME) devem
ser atendidas (ANEXO A). Com isso, o trabalho apropriado com a sequência didática com suas
etapas em sua totalidade não ocorre de forma apropriada.
Outro ponto relevante reside em problemas relacionados às próprias dificuldades do ato
de escrever. Como verificado por Sá; Sousa (2016), a manifestação oral dos alunos não condiz
com sua manifestação escrita. Os autores entrevistaram 37 (trinta e sete) alunos de uma escola
da Rede Pública do Estado do Maranhão. Sendo 21(vinte e um) do 2º ano e 16 do 3º ano. A
maioria respondeu “sim” ao medo de escrever. Isso nos mostra que o problema vai além da
forma com que se trabalha a Produção Textual como disciplina na escola, o problema está
também na forma como o (a) estudante enxerga a escrita.

Os alunos relataram que o medo de escrever começa pelo fato de não
saberem como iniciar o texto; seguem explicando que têm dificuldades
para estabelecerem a delimitação dos parágrafos; não sabem como
promover a criação dos argumentos nem como devem proceder para
garantir a coesão e coerência nos textos. Segundo os alunos, os fatores
que mais causam angústia no ato de escrever são: as dúvidas
2

A Expectativas de Aprendizagem são conteúdos que tem por objetivo direcionar o processo educacional,
indicando prioridades, objetivos e recursos para cada disciplina. No anexo 1 é possível ver as Expectativas de
Língua Portuguesa para as escolas do município de Fortaleza, onde ocorreu nossa pesquisa.
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ortográficas, acentuação das palavras e a pontuação do texto (SÁ;
SOUSA, 2016, p.5).
É possível perceber que o problema vem da limitação dos alunos em relação ao seu
conhecimento prévio sobre os temas trabalhados. Ou seja, a etapa da pesquisa e da organização
do texto não é realizada de forma adequada, seja por falta de tempo ou condições. Se as escolas
possuem bibliotecas e materiais de consulta para pesquisa, o que ocorre para que o medo de
escrever continue caminhando entre as salas de aula?
De acordo com Sá; Sousa (2016), a resposta para esta pergunta encontra-se no fato de
que a produção de texto é uma tarefa escolar que não gera reflexão sobre o tema escrito, mas
sim, uma atividade em que o aluno preocupa-se com a forma de avaliação, quantidade de linhas,
se valerá ou não alguma nota etc.
Voltamos então para a ideia de que há, na escola, a ideia da produção textual como
produto e não como processo. O que nos leva a questionar porque a sugestão de ensino da
Produção Textual pelos PCN de Língua Portuguesa, por um viés sociodiscursivo, não está
apresentando resultados favoráveis no que concerne a produção textual na escola.
Isto torna a problemática aqui abordada cíclica, na qual o uso das práticas de produção
textual na escola, mesmo fazendo uso de uma proposta enunciativa-discursiva como sugerido
pelos PCN, levou à didatização do ensino de gêneros textuais, o que resultou em problemas
para produzir textos na escola. A figura 1 representa este ciclo:

Figura 1- Ciclo da problemática de prática de produção textual na escola

Fonte: elaborada pela autora.
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Como o único elo negativo do ciclo está atrelado aos problemas de produção textual na
escola, buscamos, nos estudos de Sá; Sousa (2016) as maiores angústias que podem ser
encontradas no ato de escrever. Os pesquisadores ouviram professores os quais relataram os
desafios no ensino de Produção Textual na escola pública:

Parte dessa angústia se reflete em desafio para os professores que
relatam dificuldades no processo de ensino da produção textual que
incluem a falta de interesse durante as aulas, a pouca leitura, além de
problemas de aprendizagem durante todo o percurso da vida escolar dos
alunos e, ainda, a concorrência com o universo virtual das tecnologias
que vêm modificando a prática da escrita diária. (SÁ; SOUSA, 2016,
p.6, grifo nosso ).
Dentre as razões assinaladas pelos professores no trecho acima, destaca-se a
“concorrência com o universo das tecnologias que vêm modificando a prática da escrita diária”
(SÁ; SOUSA, 2016, p.6). A nosso ver, as tecnologias, no caso, as digitais, que modificam a
forma como os alunos escrevem, não concorre com a forma como os professores ensinam em
sala de aula, mas pelo contrário, podem tornar-se aliadas às práticas de escrita e agir para que
fatores mencionados anteriormente como medo de escrever ou problemas relacionados à
limitação de conhecimento prévio sobre o tema a ser escrito em uma produção textual, sejam
minimizados dentro da escola.
Como forma de minimizar os problemas relacionados à produção textual na escola,
sugerimos o uso de tecnologias digitais nas aulas de produção textual, a fim de que este uso
seja realizado de forma consciente, planejada e em conformidade com o viés enunciativodiscursivo proposto pelos PCN. Assim, a produção de textos na escola pode transformar-se uma
atividade agradável, contínua e atualizada.
Neste trabalho, expomos o diálogo entre as pesquisas realizadas por Fayol (2014) nos
anos iniciais do ensino fundamental e a nossa questão de pesquisa, que busca averiguar a forma
como as tecnologias digitais contribuem para a produção escrita de alunos das séries finais do
ensino fundamental. Foi, a partir da assimilação dos problemas ocorridos com os anos
anteriores, que compreendemos melhor as causas para os problemas de produção apresentados
no 8o ano do ensino fundamental; e, neste entendimento, buscamos dialogar com pesquisadores
(AMORIM, 2011; BRAGA; MORAES, 2009; SILVA ; PESSANHA, 2012; LOPES, 2010;
NEVES, 2012; COSCARELLI, 2011; KOCH, 2002; ROJO, 2013; 2015) que defendem o uso
das tecnologias digitais como meio de progressão de desempenho dos componentes da
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produção textual escrita.
As tecnologias digitais e as interações entre diferentes suportes e práticas letradas
mudou não somente a forma como nos comunicamos, mas a velocidade com que nos
comunicamos. A forma como produzimos textos também mudou, o fato de termos o mundo de
informações a nossa disposição mudou a nossa forma de pensar a redação também
(COSCARELLI, 2003). Os alunos são produtores de conteúdos em suas vidas: eles conversam,
escutam histórias, utilizam redes sociais, compartilham e produzem diversas mensagens para
um público diversificado. Pensamos nas tecnologias digitais como uma ferramenta que pode
oferecer recursos facilitadores do processo de escrita na escola.

As tecnologias cada vez mais estarão presentes na educação,
desempenhando muitas das atividades que os professores sempre
desenvolveram. A transmissão dos conteúdos dependerá menos dos
professores, porque dispomos de um vasto arsenal de matérias digitais
sobre qualquer assunto. (MORAN, 2013, p.32)
Isso não quer dizer que a tecnologia substitua o professor. A nosso ver, as palavras de
Moran descrevem o uso da tecnologia a favor da educação, em que, o livre acesso à informação
permite que o professor trabalhe outras atividades em sala de aula. Como é o caso da produção
textual, que, como processo que demanda tempo, com o auxílio da tecnologia, pode ter suas
etapas otimizadas. Além disso, os alunos escrevem textos carregados de propósito, devido à
facilidade de publicação na rede, levando em consideração que suas produções são reais e lidas
por pessoas que são também reais, não sendo meros instrumentos de avaliação escolar. O
professor passa a ser o mediador em sala de aula, mostrando aos alunos os melhores caminhos
a serem traçados e como eles podem alcançar os melhores resultados. Para Libâneo (2009,
p.13), “a mediação do professor consiste em problematizar, perguntar, dialogar, ouvir os alunos,
ensiná-los a argumentar, abrir-lhes espaço para expressar seus sentimentos, desejos, de modo
que tragam para aula sua realidade vivida”. As tecnologias digitais podem ser usadas para atrair
os alunos, assim eles acabam produzindo textos mais dinâmicos e mais interativos (FREITAS,
2006).
O que propomos é a quebra do ciclo no qual a didatização da prática de ensino da
produção textual ocasionava problemas de escrita e, por sua vez, os problemas de escrita
resultavam no fracasso da aplicação de formas que didatizavam a produção textual na escola.
Para isso, sugerimos a inserção das tecnologias digitais através da mediação do professor. O
trabalho com os gêneros discursivos, como exigido pelos PCN, por um viés enunciativodiscursivo continuará fazendo parte do ciclo de ensino, como representado pela figura 2,
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apoiado pela didatização do ensino da produção escrita. Mas, observamos dois novos
elementos: um preso ao ciclo e outro dentro do ciclo. O elemento que faz parte da cadeia de
ideais sugerida por nós é o uso do laboratório de informática para a produção de textos escritos.
O elemento que se encontra dentro do ciclo, sem amarras, com total liberdade de percorrer todas
as suas etapas é o uso das tecnologias digitais como ferramentas de apoio à escrita dos alunos.

Figura 2 - Inclusão da tecnologia como proposta de resolução ao problema cíclico de ensino de
produção textual escolar.

Fonte: elaborada pelos autores.

A inserção das tecnologias digitais não corresponde somente ao uso de editores de
textos, realizando a troca do tipo de suporte de escrita: do papel convencional para a tela do
computador. Se os alunos apresentam medo de escrever, esse medo continuaria em qualquer
suporte. Os problemas apresentados não seriam solucionados pela troca de suporte papel/editor
de texto. O que se propõe, em nosso trabalho, é o uso de ferramentas digitais para a produção
de textos escolares. Como discutido por Silva; Pessanha (2012), a grande relevância das
pesquisas que envolvem tecnologia e ensino de produção textual encontra-se na forma como
são utilizadas as várias fontes de informação e de recursos para construção do conhecimento.
Para os autores, isso resulta em um uso mais variado e atuante da Língua Portuguesa.

32

Para que o aluno produza textos, é preciso que este participe e vivencie diversas
experiências dentro das esferas de comunicação humana nas quais estes textos serão
produzidos. Isto porque, segundo Bakhtin (2006), toda atividade humana é envolta por
discursos. Para o estudioso, os gêneros fazem parte e nascem das mais variadas práticas sociais.
As esferas de comunicação humana são os espaços nos quais essas atividades estruturam as
nossas ações dentro de uma sociedade. Isto ocorre por intermédio do discurso (por isso o uso
da nomenclatura “gêneros discursivos”) ou pelas próprias práticas de escrita e de leitura.
Algumas condições e funções sociais acabam por originar alguns gêneros. A vivência das mais
diversas situações comunicativas possibilita o contato com uma maior diversidade de gêneros,
tal fato é um exercício para a competência linguística do sujeito produtor de enunciados
(BAKHTIN, 2003).
O aluno como produtor de enunciados leva-nos a repensar a disciplina de produção
textual, uma vez que a forma como ele se organiza e a forma como ele se relaciona com o texto
mudou e essa mudança ocorre devido à tecnologia, que oferece novas formas de veiculação,
pesquisa e interação textual. Freitas; Pessanha (2012)

afirmam que as tecnologias da

informação e da comunicação (TIC) determinam novas organizações textuais e visuais, e elas
mudam a relação que o leitor constrói com o texto.
Pensando no uso de TIC nas aulas de língua portuguesa, indagamo-nos: de que maneira
as tecnologias digitais contribuem para a produção de textos e reflexão de práticas letradas com
uso de gêneros discursivos na escola? A partir desta questão, suscitam outras duas, que são:
Quais são os conhecimentos dos estudantes no uso das tecnologias digitais para a pesquisa e
produção textual? Buscamos indicar, também, as práticas de produção textual com e sem o uso
de tecnologias digitais, além de buscar compreender a influência das tecnologias digitais no
processo de produção textual dos alunos.
Estas questões norteiam os objetivos que pretendemos alcançar com esta pesquisa. O
objetivo principal desta investigação consiste em analisar a contribuição das tecnologias digitais
para a produção textual de alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. Especificamente,
objetivamos: 1) Identificar o conhecimento dos estudantes no uso das tecnologias digitais para
pesquisa e produção textual; 2) Indicar as práticas de produção textual propostas com e sem o
uso de tecnologias digitais e; 3)Compreender a influência das tecnologias digitais no processo
de produção textual dos alunos. Propomos uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter
interventivo dentro da realidade escolar aspirando trazer contribuições aos estudos sobre o papel
das tecnologias digitais no ensino de língua portuguesa.
Este trabalho encontra-se dividido da seguinte forma: iniciamos uma discussão acerca
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da produção textual, ressaltando sua complexidade e a ação do ensino da produção de textos na
escola. Para este tópico, é necessário discorrer acerca dos gêneros do discurso e das
competências de escrita, fundamentais para o desenvolvimento da produção textual em sala de
aula. Convidamos autores como Menegassi (2010) e Higounet (2003) para fundamentar nossa
visão de concepção e propósito de escrita. A cultura da escrita será discutida em uma relação
dialógica com Leal; Brandão (2007) e Lerner (2002). Os problemas advindos da didatização da
produção textual serão discutidos sob o olhar de Chevallard (1985), quem primeiro levantou
questões sobre as dificuldades de se ensinar a escrita e Bazerman (2011) que expõe a
complexidade da falta de situações de contexto do próprio aluno dentro do ambiente escolar.
Ao falarmos de didatização do ensino do ato de escrever, convidamos Passarelli (2004, 2012),
Dolz; Noverraz; Schweuvley (2004) e Lopes-Rossi (2006, 2012) que sugerem modelos de
sequenciamentos didáticos para o ensino da produção textual na escola. Ainda com Nascimento
(2007) que verifica a eficácia do processo de didatização e Sá; Sousa (2016) que investigam os
reais problemas com a escrita em sala de aula. Jolibert (1994) oferece-nos uma visão mais ampla
da escrita como processo, por isso Antunes (2016) faz-se presente no levantamento de
empecilhos que dificultam a naturalização da escrita na escola.
Após discutirmos a produção textual, discutimos a influência da tecnologia para as
práticas sociais na escola (MARCUSCHI, 2007; SILVA; PESSANHA, 2012; ANTUNES,
2003; COSCARELLI, 2011, AMORIM, 2011), consequentemente para as atividades de escrita
que envolvam os gêneros discursivos. Apontamos pesquisas realizadas na área que envolvam
o tema e concluímos esta seção dialogando sobre os multiletramentos dentro do conceito da
hipermodernidade (ROJO, 2013, 2015; SANTAELLA, 2007), no que tange o contato dos
alunos com os gêneros.
Para finalizar nossa fundamentação, percorremos os caminhos do letramento digital
(DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016), relacionando sua influência ao ato de escrever
dentro da hipermodernidade (SOARES,2003; GOULART,2011) já mencionada no capítulo
anterior e os processos de escrita (MENEGASSI, 2010; PASSARELLI, 2012). A importância
da discussão sobre letramento digital reside na capacidade dos alunos em utilizar as ferramentas
digitais para produção textual de forma eficaz. O estudo sobre a apropriação das formas de uso
do laptop é necessário, pois dialoga com nossos objetivos para nossa intervenção na escola.
No capítulo 5 (cinco) apresentamos o desenho metodológico da investigação aplicada
na escola, fruto da pesquisa em campo. No capítulo 6 (seis) apresentamos a análise dos
instrumentos utilizados durante a pesquisa, bem como a discussão que realizamos, em constante
dialogicidade com os autores os quais fundamentam nossa pesquisa teoricamente.
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Concomitantemente à análise, os resultados serão apresentados, seguindo o encalço do caráter
fluido da Teoria Fundamentada nos Dados (TFD), a qual nos permite o diálogo entre os
instrumentos analisados e os resultados encontrados.
No capítulo 7 (sete) apresentamos as considerações finais sobre a pesquisa, a partir de
reflexões advindas das discussões realizadas nos capítulos anteriores. Comunicamos o
seguimento de expectativas depositadas desde o início do percurso doutoral, resgatando o
propósito da pesquisa, perfazendo os caminhos traçados pela investigação, com foco nos
resultados. Manifestamos constatações, alicerçados em processos analíticos, e apresentamos
sugestões para pesquisas futuras, indicando as lacunas e inexatidões da pesquisa aplicada na
escola, expressando nosso desejo de contribuir com a literatura da área.
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2 A PRODUÇÃO TEXTUAL NA ESCOLA
“Meu amor, me ensina a escrever. A folha em
branco

me

assusta.

Eu

quero

inventar

dicionários, palavras que possam tecer a rede
em que você descansa e os sonhos que você
tiver” (OSWALDO MONTENEGRO, 2014)

Ao pedir ajuda para a atividade de escrita, Montenegro (2014), em sua canção, destaca
o medo do papel em branco e contrapõe o ato de escrita com a atividade criativa de inventar
dicionários. A canção fala do amor do poeta pela pessoa amada, mas se encaixa bem na
realidade das aulas de Produção Textual nas escolas brasileiras, em que o (a)s aluno (a)s relatam
que “o medo de escrever começa pelo fato de não saberem iniciar um texto” (SÁ; SOUSA,
2016, p.5). Isso pode ser explicado devido à complexidade do ato de escrita, o qual demanda
esforço físico e cognitivo. O esforço cognitivo, ou seja, o esforço relacionado ao pensamento
ou conhecimento do escritor, é realizado a partir da estruturação e organização de suas ideias
em palavras dentro da sintaxe da língua na qual o texto está sendo escrito. O esforço físico, ou
seja, corpóreo e material, diz respeito à mecânica da escrita em si: à destreza com que o escritor
segura a ferramenta de escrita (lápis, caneta, pincel etc) ou digita, no caso da produção em meio
digital.
Ainda sobre a canção de Oswaldo Montenegro em outro trecho, o autor diz “Meu amor
me ensina a fazer uma canção falando quanto custa trancar aqui dentro as palavras, calando e
querendo dizer. Não sei se o poema é bonito, mas sei que preciso escrever” (MONTENEGRO,
2014). Neste trecho, o poeta expõe a razão para o surgimento da escrita, que é “a necessidade
de um meio de expressão permanente” (HIGOUNET, 2003, p.9), ou seja, a vontade de trancar
as palavras surge como uma forma de expressão permanente do ser humano. Para Higounet
(2003), a escrita deixa de ser apenas um instrumento para ser a realização do pensamento
humano e passa a ser também forma de compartilhar esse pensamento com outros indivíduos
em outras épocas.

(...)a escrita não é apenas um procedimento destinado a fixar a palavra,
um meio de expressão permanente, mas também dá acesso direto ao
mundo das ideias, reproduz bem a linguagem articulada, permite ainda
apreender o pensamento e fazê-lo atravessar o espaço e o tempo.É o
fato social que está na própria base da nossa civilização. Por isso a
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história da escrita se identifica com a história dos avanços do espírito
humano.(HIGOUNET, 2003, P.10)
Esta operação é tão complexa que, mais do que uma atividade, a produção textual em
si constrói um universo, uma cultura textual, a qual precisamos ingressar primeiramente para
que nos familiarizemos com os textos. De acordo com Bernardin (2003), o mundo da escrita
abriga não somente redatores, mas todos que possuem um contato com textos, incluindo pessoas
não-alfabetizadas. Esse universo de textos constitui uma cultura, a qual dita regras e nos fazem
viver em sociedade. Sobre a cultura escrita, Bernardin (2003, p. 13) afirma que:

não se limita à apropriação do ler-escrever; ela requer e constrói, ao
mesmo tempo, um domínio simbólico, posterior, reflexivo,
explícito, consciente, que toma a linguagem como objeto, rompendo,
assim, com os modos de uso em que ela permanece uma prática que
se ignora como tal, que se esquece em seu funcionamento e se funde
nos atos, nos acontecimentos e nas situações. Entrar na cultura
escrita é modificar sua relação com a linguagem e sua relação com o
mundo, é construir para si modos de pensamento que venham
ordenar, questionar e, portanto, transformar o que, na experiência
cotidiana, pode tanger ao uso e à prática implícitos, não-conscientes.
Tal disposição geral em relação às práticas, linguísticas ou outras,
parece acompanhar não somente a construção progressiva dos
conhecimentos, mas a elaboração de uma relação com o saber que
permite construir o mundo e a experiência como objetos de
conhecimento e a si mesmo como sujeito conhecedor.

A cultura escrita vai além das práticas de leitura e de escrita, uma vez que, o sentimento
de pertencimento desta cultura surge nas relações sociais e na forma como nos comunicamos e
subjetivamos o mundo ao nosso redor. Estar imerso nesta cultura é saber adequar nossos
discursos e refletir sobre essas adequações. A cultura escrita vai além da escrita, pois abrange
também a oralidade e todas as formas de realização de discursos que tenham por fim a
comunicação humana, incluindo a comunicação através do plano simbólico.
De acordo com Leal; Brandão (2007), ao ingressar neste universo, chamado por elas de
“mundo da escrita”, nós agimos de forma diferente no que concerne à nossa maneira de operar
com a língua e, ao unir as novas formas de manipular unidades linguísticas como as palavras e
as frases, nós construímos uma autonomia que permite uma maior reflexão sobre o texto que se
escreve. A maior diferença entre a produção escrita e a oral é a possibilidade de reflexão sobre
o que se foi escrito, enquanto na oralidade, a manipulação das unidades linguísticas não ocorre
da mesma maneira, já que o discurso chega ao receptor de forma direta. Ao localizar esse mundo
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dentro da escola, observamos “uma manifestação oral eloquente dos alunos que temem o
registro no papel em branco” (SÁ; SOUSA, 2016, p.4).
Aprender a escrever abrange todos os conhecimentos linguísticos que constituem a
competência do indivíduo como falante da língua, só que para escrever. Isso inclui todo o seu
repertório oral, que será utilizado na linguagem escrita, sem que se faça, a priori, diferença entre
linguagem oral ou escrita. De acordo com Vygotsky (2005), o desenvolvimento da escrita exige
um nível de abstração maior do que o desenvolvimento da linguagem oral, razão pela qual ela
(a criança) desenvolve a oralidade antes da escrita. Cagliari (2002) defende que a criança só
compreende que a escrita não é um reflexo da fala durante o processo, e não logo no início,
quando está aprendendo a escrever. Isso justifica o fato de jovens desenvolverem discursos
orais mais eloquentes do que discursos escritos (SÁ; SOUSA, 2016), uma vez que o
desenvolvimento de discursos escritos exige maior nível de abstração, além de realização de
um processo de imersão do estudante no mundo da escrita.
Esse processo que, comumente, inicia-se quando somos crianças, leva-nos a perceber a
complexidade da escrita como um processo reflexivo que exige que o escritor subjetive o
mundo o qual descreve. É fundamental compreendermos este processo desde a entrada do aluno
na escola, para analisarmos sua produção nas séries finais do ensino fundamental, uma vez que
os problemas relacionados à prática de escrita parecem ser os mesmos. Sá; Sousa (2016)
apontam como um dos responsáveis pela dificuldade na prática de escrita de textos na escola
por adolescentes se deve a problemas de aprendizagem ocorridos durante todo o percurso
escolar do(a) aluno(a), indicando problemas com essas práticas sociais desde a infância. A
escola deve mobilizar-se para conscientizar todos sobre a necessidade da escrita.
Durante o processo de aquisição da escrita, no início de sua vida escolar, a criança se
depara com uma nova realidade, na qual as regras ortográficas, por exemplo, surgem como
práticas que, na maioria das vezes, não refletem sua oralidade. Surge, então, um conflito, pois
os alunos estão sendo apresentados a um novo sistema linguístico. Este, por sua vez, por ser
escrito, possibilita a reflexão de sua prática, em uma íntima relação sujeito/língua. Como
pontuado por Silva (1994,p.13): “uma situação real de elaboração de um texto pressupõe, quase
sempre, um planejamento anterior daquilo que se quer comunicar”, ou seja, é necessário pensar
e refletir sobre o discurso que profere e esta reflexão ocorre no momento de sua elaboração, ou
seja, no momento de produção do texto.
Em contrapartida, há muitas dificuldades para fazer com que seus alunos façam parte
do universo da escrita, mesmo depois de alfabetizados, sabendo ler e escrever, principalmente
no que concerne o ensino da leitura e da escrita, já que há resistência por parte do próprio
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sistema escolar (LERNER, 2002). Fazer com que os alunos sejam produtores de textos, sejam
escritores até mesmo ao saírem da escola, implica dizer que a escola deve assumir a
responsabilidade, ou seja, o desafio, de inseri-los em uma cultura escrita.

Participar na cultura escrita supõe apropriar-se de uma tradição de
leitura e escrita, supõe assumir uma herança cultural que envolve o
exercício de diversas operações com os textos e a colocação em ação de
conhecimentos sobre as relações entre os textos; entre eles e seus
autores; entre os próprios autores, os textos e seu contexto... (LERNER,
2002, p.17)

A pesquisadora critica a resistência do sistema escolar, que tem a missão de
“alfabetizar”, e a alfabetização, por sua vez, constitui os pilares da função social da escola.
Porém, o ato de alfabetizar a ação de ensinar a escrever não implica ensinar a escrever textos.
Isso não faz do aluno um escritor competente, que terá autonomia para ler ou refletir com olhar
crítico determinado texto, de forma a subjetiva-lo de acordo com a sua realidade. O problema
maior está no leitor e no escritor que o aluno irá se tornar após sair da escola.
A autonomia do estudante reside no ato de tomar a prática do estudo como exercício
crítico e reflexivo. Consiste em mudar a concepção do leitor na escola, em que este (a) passa a
ser produtor de seu próprio conhecimento a partir do entendimento do conhecimento do escritor
que escreveu o texto lido

Estudar seriamente um texto é estudar o estudo de quem, estudando, o
escreveu. É perceber o condicionamento histórico-sociológico do
conhecimento. É buscar as relações entre o conteúdo em estudo e outras
dimensões afins do conhecimento. Estudar é uma forma de reinventar,
de recriar, de reescrever – tarefa de sujeito e não de objeto. Desta
maneira, não é possível a quem estuda, numa tal perspectiva, alienar-se
ao texto, renunciando assim à sua atitude crítica em face dele. (FREIRE,
1981, p.8)
Ou seja, a leitura que se faz de um texto é um estudo que se faz não somente do texto
em si, mas do mundo que cerca o escritor, autor do texto lido e do próprio leitor, que subjetiva
as palavras com autonomia e liberdade, compreendendo, a partir de uma visão crítica e
reflexiva, os fenômenos sociais, históricos e culturais de onde vive.
Com a publicação dos PCN (BRASIL, 1998), a produção de textos no cenário
educacional brasileiro passa a pertencer ao currículo e, juntamente ao ensino de Língua
Portuguesa, passamos a ter o ensino de Produção Textual. Ao analisarmos o curso da história

39

do ensino de língua portuguesa no Brasil, temos várias concepções de língua escrita, dentre as
mais conhecidas podemos citar: a escrita com foco na língua, a escrita como dom ou inspiração
divina, a escrita como consequência e, por fim, a escrita como um trabalho (MENEGASSI,
2010). Essas concepções ajudam-nos a perceber de que forma o ensino da produção textual foi
didatizado e como e se houve a inserção do viés enunciativo-discursivo requerido pelos PCN.
A escrita com foco na língua valoriza as estruturas sintáticas, vinculada ao que
chamamos ensino tradicional da língua. No ensino tradicional, trabalha-se a norma padrão da
língua e os alunos reproduzem textos apenas utilizando-se das normas da gramática, limitandose a apenas uma prática letrada, ou seja, a apenas um tipo de linguagem.
Conceber a escrita como dom ou inspiração divina é aceitá-la como um processo que
não demanda nenhuma atividade prévia, ou seja, o (a) professor (a) sugere um tema e o(a)
aluno(a) deve escrever sobre aquele tema. Essa concepção é falha, pois o aluno não percebe a
escrita como um processo, e acredita que escrever consiste em apenas exteriorizar seus
pensamentos, sem que haja uma relação dialógica com os leitores e com o mundo ao seu redor.
Não há pensamento crítico sobre o ato de escrever, não há reflexão sobre as formas ou sobre o
processo em si.
Escrever como “consequência” consiste em produzir um texto como resultado de
alguma outra atividade. É, como o nome sugere, consequência de outra atividade. Muitas vezes,
não há correção do texto produzido, por isso não há reflexão sobre o que foi escrito e a escrita
fica desprovida de propósito. Há um entendimento da escrita como punição. Descartamos esse
conceito, pois, a escrita, de acordo com nossos estudos, deve ser entendida como um processo,
dividido por etapas.
Desta forma, o ato de escrever pode ser compreendido como um trabalho, ou seja, um
processo. Nesta concepção, há uma ação contínua em que se ensina e se aprende enquanto se
produzem e reproduzem situações reais de interação humana. De acordo com Menegassi (2010,
p. 78), trata-se de “um trabalho consciente, deliberado, planejado e repensado”. A grande
dificuldade da prática da escrita na escola reside em conciliar o ensino da produção com o
currículo escolar.
Surge, então, a questão da escolarização das práticas de leitura e de escrita. De acordo
com Chevallard (1985), outras disciplinas, como a matemática, por exemplo, podem ser
escolarizadas por apresentarem traços que favorecem, por exemplo, a verificação da
aprendizagem por parte do aluno. Porém, as práticas de escrita e de leitura tornam-se mais
difíceis de serem escolarizadas, pois seus traços dificultam a verificação da aprendizagem por
parte do aluno, pois
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não é simples determinar com exatidão o que, como e quando os
sujeitos as aprendem. Ao tentar instaurar as práticas de leitura e escrita
na escola, apresentam-se - na realidade - múltiplas perguntas cujas
respostas não são evidentes: o que se aprende quando se ouve o
professor lendo? Em que momento as crianças se apropriam da
“linguagem dos contos?” como ter acesso às antecipações ou
inferências que as crianças presumivelmente fazem ao tentar ler por si
mesmas um texto? Quando se pode dizer que um aluno aprendeu a
recomendar livros ou a confrontar diversas interpretações?....
(LERNER, 2002, p.19).
A dificuldade encontrada por Chevallard (1985) e reafirmada por Lerner (2002) foi
minimizada quando, a partir da publicação dos PCN de língua portuguesa, estudiosos pensaram
em formas de se escolarizar, ou seja, didatizar, o ensino da produção textual dentro de um viés
sociodiscursivo.
Passarelli (2004) propõe, então, a didatização do ensino da Produção Textual a partir de
uma Sequência Didática própria. Para ela, é possível sistematizar a prática de escrita na escola,
em sala de aula, e o(a) professor(a) deve deixar as etapas da criação bem estabelecidas. A autora
sugere uma sequência com etapas pré-estabelecidas, baseadas no modelo clássico de produção
textual de Hayes; Flower(1980). O professor, para a autora é o(a) organizador(a) da produção
de cada um. A autora ressalta a importância de voltar a atenção para o processo e não para o
produto final. Para ela, “o ato de escrever não consiste em simplesmente criar um texto do
começo ao fim, com um fluxo linear a plano” (PASSARELLI, 2004, p. 79), pois esse ato é
constituído por diferentes etapas e o processo, além de cognitivo, torna-se social, já que quem
escreve, escreve para alguém.
Essa visão sociointeracionista da escrita dialoga com os objetivos traçados pelos PCN
de Língua Portuguesa, em que a escrita deve ser significativa, por isso, deve-se levar em
consideração as situações de fala, ou seja, as diferentes esferas humanas em que os textos
transitam.
A sequência didática proposta por Passarelli (2004) sistematiza a prática de ensino em
sala de aula a partir da forma de escrita de escritores profissionais em quatro etapas e um
componente básico para o escritor: planejamento, tradução de ideias em palavras, revisão,
editoração, e o componente chamado “guardião do texto” (PASSARELLI, 2004, p.100). Na
etapa do planejamento, o aluno deve selecionar todas as ideias e informações pertinentes para
o seu texto. É nessa etapa em que el e(a) verifica e analisa questões práticas do texto, como o
público-alvo, gênero, tamanho do texto etc. Essa etapa é muito importante, pois “o escritor, a
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partir do tópico, busca informações adequadas, levando em conta o perfil do seu futuro leitor”
(PASSARELLI, 2004, p. 89). É nessa etapa que o aluno pensa na escrita como processo e não
apenas como um produto. Pesquisar sobre o que se deseja escrever é importante para que o
texto contenha informações relevantes para o leitor.
A segunda etapa do processo na sequência didática de Passarelli (2004) é a “tradução
das ideias em palavras”. Nessa etapa, o(a) aluno(a) realiza a tentativa de traduzir suas ideias de
forma escrita, a partir de um rascunho, já utilizando-se de questões estruturais do texto escrito
como parágrafos e elementos de coesão textual.
A terceira etapa é a revisão. Essa prática é pouco praticada em sala de aula, uma vez
que “(...) frequentemente, os rascunhos das redações trazem poucas correções. Muitas redações
passadas a limpo em quase nada diferem dos rascunhos”. (PASSARELLI, 2004, p.93). O
escasso movimento de revisão nas aulas de Produção Textual pode ser justificado pela grande
quantidade de alunos por turma (ANTUNES, 2016), impossibilitando o (a) professor (a) de
corrigir, individualmente e com acurácia, as produções escritas de seus alunos.
A quarta etapa pontuada por Passarelli (2004) é a editoração. Essa etapa marca os
movimentos finais do texto, ou seja, todo o acabamento do texto como diagramação e alterações
finais.
O guardião do texto é, na realidade, um componente que percorre todas as etapas de
produção. De acordo com Passarelli (2004, p.100) é “uma espécie de noção intuitiva (que)
perpassa todo o processo de escritura, como se fosse um elemento de vigilância que opera
durante todo o processamento do texto”. Esse componente fará com que o (a) escritor (a) utilize
o seu bom senso, a sua intuição e saiba tomar decisões que influenciem o impacto que seu
escrito possa causar no âmbito social.
A proposta de didatização de ensino de escrita ampliou-se também para as produções
orais, como observamos a sequência didática proposta por Dolz; Noverraz; Schneuwly (2004),
em que não somente a produção escrita é abordada, como a oral também. Para os autores, a
didatização do ensino da produção tanto oral quanto escrita possibilita ao aluno que este se
expresse em diversas situações, dentro e fora da escola.
Esta sequência didática constitui-se também por quatro etapas, iniciando-se pela
apresentação da situação, em que um projeto de comunicação é apresentado aos alunos e os
conteúdos são trabalhados por eles.
Após a apresentação da situação, os autores citam a primeira produção, etapa que tem
por objetivo delinear o gênero adotado para a produção, reconhecendo suas características e
particularidades. Esta etapa é “o primeiro lugar de aprendizagem da sequência” (DOLZ,
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NOVERRAZ E SCHNEUWLY, 2004, p. 103). Para isso, várias estratégias podem ser
utilizadas, tanto para a produção oral quanto escrita e os alunos já se preparam para a próxima
etapa: os módulos.
Nos módulos, os alunos se apropriam melhor do gênero que utilizam, pois tem a chance
de corrigir seus erros, revisar suas produções e avaliar a intenção do discurso de acordo com a
situação inicial. Nesta sequência, Dolz; Noverraz; Schneuwly (2004) sinalizam para a
complexidade das tarefas, que deve surgir nas primeiras etapas, mas que deve diminuir durante
as atividades e que volta a ser complexo ao final, em sua etapa de produção final.
A produção final oferece a possibilidade de praticar tudo o que se foi elaborado durante
as etapas de forma isolada, mas agora de forma colaborativa e de forma reflexiva, sempre
usando um gênero discursivo.
Partindo dos estudos de Bakhtin (2011), Lopes-Rossi (2006, 2012) também didatizou o
ensino da produção textual, mantendo o foco na escrita. A autora propõe uma sequência didática
de ensino de produção textual baseada nos gêneros do discurso. Recuperando a noção de
gêneros como tipos relativamente estáveis, Lopes-Rossi (2006, 2012) trabalha a produção
textual a partir de um gênero específico, trabalhando seus aspectos sociocomunicativos e seus
elementos verbais e não verbais. A autora divide sua sequência em três módulos, em que o
primeiro consiste na leitura de textos do gênero a ser trabalho; em que o segundo consiste na
produção escrita do gênero e, em que o terceiro consiste na divulgação ao público.
Essas três formas de didatização do ensino de produção textual são válidas e, de acordo
com Nascimento (2007), apresentaram resultados positivos quando aplicadas em forma de
projetos: pois houve a vivência de uma situação social real da escrita, em uma sala de aula do
9º ano do Ensino Fundamental, em que os alunos produziram gêneros da esfera jornalística,
resultando na produção de um jornal escolar.
O trabalho com texto na escola ganha suporte com o trabalho com os gêneros
discursivos. Não existe texto em que este não pertença a um gênero. O texto, seja escrito ou
oral, é “um evento comunicativo em que convergem ações linguísticas, sociais e cognitivas”
(BEAUGRANDE, 1997, p.10). Estas ações, quando associadas, revelam uma perspectiva
sociodiscursiva do texto, articulando-se para que a comunicação humana seja realizada em
contextos diversos, para fins específicos.
De acordo com Marcuschi (2008, p.72), a ideia de texto coaduna com as ideias de
Bakhtin (2006) quando afirma que a linguagem refrata o mundo: “O texto pode ser
compreendido como um tecido estruturado, uma entidade significativa, uma entidade de
comunicação e um artefato sócio-histórico. De certo modo, pode-se afirmar que o texto é uma
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(re) construção do mundo e não uma simples refração ou reflexo.” Fazendo parte de uma
sociedade letrada, podemos afirmar que a aquisição do conhecimento linguístico, de acordo
com Soares (1999), dá-se em dois momentos diferentes, sendo um deles quando a criança
começa a falar, e o outro quando ela começa a compreender que para que ela escreva, estruturas
diferentes das utilizadas na linguagem oral serão necessárias.

Em décadas recentes, o ensino da escrita foi transformado pelo amplo
reconhecimento de vários princípios. Primeiro, o escrever bem requer
mais do que a produção de sentenças corretas, também envolve a
comunicação bem-sucedida de mensagens significantes para outros.
Segundo, a escrita é um processo que leva tempo e incorpora muitas
diferentes atividades. Terceiro, o ensino da escrita que ajuda alunos a
alcançarem o sucesso acadêmico precisa atender a todos os tipos de
escrita que são necessários não somente para o estudo da linguagem ou
da literatura, mas também para as disciplinas de história, ciência,
filosofia e política. Quarto, os alunos, ao terminarem seus estudos,
precisam estar aptos a produzir muitas diferentes formas da escrita.
Embora todas as formas da escrita que os alunos poderiam precisar
sejam impossíveis de antecipar, os alunos precisam de habilidade e
flexibilidade suficientes para se adaptar às situações variantes da
escrita. (BAZERMAN, 2011b, p. 16).

A ideia de se ensinar a tecer textos a partir da produção de formas corretas apresentadas
nas sentenças escritas, dentro da estrutura formal e tradicional de um único texto, é substituída
pela ideia de ensino de escrita como processo. Para Bazerman (2011b), escrever demanda
tempo e não ocorre como uma atividade isolada. É necessário que esse processo seja visto como
reflexivo e crítico, uma vez que o aluno, ao sair da escola, o indivíduo utilizará esse
conhecimento para produzir diferentes tipos de textos em diferentes situações de comunicação.
Como não se pode prever quais situações comunicativas exigirão o conhecimento linguístico
textual do aluno, o ideal é que a escola seja o lugar em que ele aprenda a maior quantidade
possível de gêneros discursivos e saiba como adequar suas competências linguísticas para
produzir textos coesos e coerentes dentro de diversas situações do cotidiano social.
Outro importante aspecto é que a aquisição seja ativa. A criança é capaz de construir o
conhecimento e, no caso da produção textual, de organizar seus pensamentos e conhecimentos
e externalizá-los, em forma de texto, de maneira autônoma. Para Morais (2002), o processo para
aprender a escrever um texto não pode ser simplificado a um mero processo para aprender a
grafia de palavras, por exemplo. A grafia das palavras é importante porque o sujeito é
importante, é um sujeito que, para Ferreiro; Teberosky (1985), é cognoscente, tem sede de
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questionamentos e compreensão do mundo. É nessa ideia de sujeito piagetiano, de um sujeito
intelectualmente ativo, que o aluno escritor deve aceitar seus erros com a ideia de “erro
construtivo”. Isto ocorre quando há erros de regularização e o sujeito aprende com seus próprios
erros (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985). É necessário que não se visualize a produção de texto
sempre como um produto, mas como um processo que terá, como consequência, um produto,
já que há sempre ajustes a serem feitos.
Para as pesquisadoras, uma das razões do insucesso escolar deve-se às formas de se
ensinar a escrita, as quais exigem que o aluno transforme as letras em sons, em um processo de
verbalização do texto escrito. A corrente chomskyana, na época, influenciou o pensamento das
autoras no que diz respeito à interação do sujeito com o meio, no qual o sujeito (crianças e
adolescentes), formula hipóteses e as testa, e, por possuírem um dispositivo inato para a
linguagem, seriam capazes de produzir textos naturalmente, apenas seguindo as etapas de
desenvolvimento elencadas por Piaget. Elas defendem, desta forma, que a gramática generativa
de Chomsky reforça a ideia de que as crianças criam uma gramática própria ao testar hipóteses
e interagir com o meio social. Porém, o que observamos, na escola, são modelos prontos de
textos e produções escritas. O que nos parece é que a escola é uma entidade que se encontra
separada da vida social dos alunos. Essas crianças crescem, mas a escolarização do ensino da
produção textual continua se propagando, formalizando ainda mais a disciplina, estabelecendo
limites cada vez mais rígidos no que tange o ensino do texto e de suas formas de produzi-los.

Dessa forma, é quase inevitável que a escola seja um pouco separada
do resto da vida e a escrita da escola tenha o mesmo destino, na medida
em que as habilidades que são construídas vão muito além do
conhecimento básico do alfabeto, da aprendizagem básica do
vocabulário e da gramática. Estudantes do ensino médio e do ensino
superior podem desenvolver vocabulários extensivos, familiaridade
com as complexidades gramaticais, conhecimento da organização de
declarações estendidas que trazem argumentos complexos com
evidências detalhadas e conhecimento de técnicas para incorporar e
comentar leituras e pesquisas extensivas dentro de suas próprias
escritas. Enquanto essas habilidades podem ter alguma relação com
atividades no mundo além da escola, elas se desenvolvem dentro do
contexto da escola e das disciplinas acadêmicas em gêneros escritos que
têm evoluído para satisfazer as necessidades de escolarização com
ênfase no desenvolvimento explícito de habilidades, em vez da
realização de atividades no mundo (BAZERMAN, 2011a, p.14).
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Para Bazerman (2011), o problema está no fato de a escola não acompanhar a realidade
de vida do (a) seu(sua) aluno(a). Se o contexto da escola é diferente do contexto de vida do
estudante, a escrita também será dissociada. A habilidade de escrever que se aprende na escola
será utilizada na escola, mas não atingirá outras esferas de convivência daquele estudante, que,
um dia, deixará de ser estudante da escola. Outro problema da aquisição da escrita na escola é
a visão de produção de texto, que é divergente para professores e para alunos. De acordo com
Jolibert (1994, p.8), “para o professor, ensinar as crianças a escrever é ensiná-las a produzir
textos (e não frases ou parágrafos) numa situação real de comunicação.”. Já para os alunos,
“saber escrever é primeiro possuir uma estratégia de produção de textos”. Essas estratégias
baseiam-se em competências específicas, que vão desde a capacidade de representar a situação
que o texto escrito retrata, até as competências linguísticas como sintáticas, lexicais e
ortográficas, nas quais os alunos teriam conhecimento sobre a estrutura textual. O autor deixa
claro que o trabalho de produção textual não deve limitar-se apenas a produzir textos em sala
de aula, mas de que haja um trabalho de elaboração em conjunto, aluno e professor, de
“instrumentos de sistematização e critérios precisos de avaliação, reinvestíveis ulteriormente”
(JOLIBERT, 1994, p.9).
Isso significa dizer que a proposta de uma pedagogia da escrita encontra suas raízes na
atividade do próprio escritor. Escrever deve ser uma atividade carregada de sentido para quem
escreve, assim como a leitura de um texto deve fazer sentido para quem o lê. Criar e elaborar
critérios de avaliação como pontua o autor, é uma forma de sistematizar a produção, pois há um
currículo a ser seguido e há gêneros discursivos a serem explorados dentro do ambiente escolar,
mas isso não significa limitar o trabalho do professor a um mero instrutor que “passa
informações” necessárias sobre estrutura de textos e espera que seus alunos produzam escritos
dentro de moldes pré-estabelecidos.

2.1 O texto na sala de aula

Ao trabalharmos o texto em sala de aula, surge o questionamento acerca da necessidade
de se desenvolver as competências em escrita dos alunos. Esse questionamento surge uma vez
que esse desenvolvimento possa se fazer por meio de uma prática didática, e a escolarização
desta prática, como discutido anteriormente, é capaz de não favorecer a eficácia do ensino, já
que não se sabe, ao certo, como o sujeito aprende a escrever ou a ler. De acordo com Lerner
(2002, p.19):
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tentar que práticas como a leitura e a escrita sejam instauradas na escola
supõe, então, enfrentar- e encontrar caminhos para resolver- a tensão
existente na instituição escolar entre a tendência à mudança e a
tendência à conservação, entre a função explícita de democratizar o
conhecimento e a função implícita de reproduzir a ordem social
estabelecida.

A autora afirma que as práticas de leitura e de escrita na realidade, enfrentam grandes
problemas em seu processo de escolarização devido ao fato de não serem apenas práticas
isoladas, mas práticas sociais que foram privilégio de uns, enquanto outros não tiveram tanto
contato com elas. A escola é ambiente de reflexão e de uso e não de mera proliferação de regras
dessas práticas. Eis o maior problema em relação ao ensino da produção textual nas instituições
de ensino.
Para que discutamos sobre o tema, faz-se necessário que mantenhamos uma relação
dialógica, com autores além de Lerner (2002), como Antunes (2016), Coelho; Palomanes
(2016); Santos; Teixeira (2016), Marcuschi (2008), fundamentando-nos nas ideias de
compreensão leitora discutidas por Smith (1983), e na teoria da aprendizagem desenvolvida por
Coll (1993).
Ao discorrer acerca da relação da escola com a escrita, Antunes (2016, p.12) afirma que
“hoje, ainda prevalece uma escola demasiadamente oralizada, centrada em explicações orais,
destinadas, por vezes, a traduzirem as explicações escritas” Em um impulso, gostaríamos de
discordar da linguista, uma vez que as escolas utilizam gramáticas de texto e todos os seus
conteúdos são embasados em textos. Porém, ao observarmos mais de perto, os textos nada mais
são do que pretextos para a análise estrutural da língua portuguesa, resultando em graves
dificuldades no que concerne a interpretação textual e o trabalho com gêneros discursivos. Os
alunos não apresentam dificuldade para escrever. O ato de “passar uma mensagem” faz parte
de seu cotidiano, pois estes utilizam diversas ferramentas como aplicativos de troca de
mensagem instantânea, redes sociais e correio eletrônico, por exemplo. A dificuldade, como
ressaltada por Antunes (2016) é localizada quando esses jovens se deparam com a escrita de
textos formais, ou seja, quando as esferas de comunicação humana mudam e torna-se necessário
que eles adequem seu discurso para contextos diversos.

Na verdade, ainda temos uma escola em que se escreve pouco; uma
escola que funciona com poucos livros (algumas, quase sem eles) ou
com pouca consulta a fontes bibliográficas. O resultado é que o acesso
do aluno ao saber teórico, ao conhecimento, se faz, sempre, pela
intermediação do oral (ANTUNES, 2016, p.12).
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Observa-se neste cenário, um problema não apenas de produção escrita, como também
na forma como os alunos obtém informações através da pesquisa para que produzam. Escrever
demanda conhecimento de mundo e esse conhecimento de mundo chega ao escritor através de
fontes que são pesquisadas, são suas fontes bibliográficas. Por isto a leitura faz-se tão
importante para o processo da escrita. Os alunos precisam ter contato com o mundo da escrita,
assim subjetivarão o mundo ao seu redor e poderão escrever sobre ele com autonomia e
propriedade. Para que isso aconteça, é necessário que o aluno desenvolva algumas
competências, e isto pode ser alcançado através de determinadas práticas pedagógicas que
devem sempre visar a adequação contextual.
As concepções de linguagem e as aptidões comunicativas evoluem ao mesmo passo do
cotidiano de professores e alunos. Dentro do ambiente escolar, novas competências
comunicativas vão surgindo, assim como diferentes concepções da linguagem que se
desenvolvem fora da escola. As aptidões comunicativas são importantes para que a escrita
torne-se uma prática, independente e reflexiva. Entre as competências comunicativas, podemos
destacar aquelas que influenciam diretamente a produção textual dos alunos na escola, são elas:
competências para a autoria, competências para a interação, aquelas para a escrita de textos
(ligadas diretamente à ação de textualização), competências para a funcionalidade
comunicativa, competências para a adequação contextual, competências ligadas à escrita como
atividade multimodal e à escrita do mundo virtual e competências que dizem respeito à escrita
como atividade representativa das sociedades (ANTUNES,2016). Debrucemo-nos em cada
uma das competências acima mencionadas:
As competências para a autoria são habilidades necessárias ao escritor, pois entende-se
que, todo texto tem um enunciador e um interlocutor. O enunciador tem sempre algo a dizer,
pois há a necessidade em se transmitir uma mensagem, “existe um alguém que assume a
condição de ser um autor de um dizer” (ANTUNES, 2016, p.13). Esta competência leva-nos a
refletir sobre outras habilidades presentes na competência para a funcionalidade comunicativa,
na qual enxerga-se a escrita como atividade funcional. Escrever exige um propósito. Nas
palavras de Antunes (2016, p.15) “ninguém escreve pra nada”. A funcionalidade do texto é tão
importante que toda sua organização girará em torno do propósito assumido pela produção.
Ao contrário do que se possa parecer, escrever não é uma atividade que demanda
isolamento, mas sim interatividade por parte do enunciador. Quem escreve busca comunicar-se
utilizando o texto como instrumento e, para que isto ocorra, competências de interação são
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requeridas. As competências de interação constituem-se pela relação entre o escritor e o seu
leitor.
A ação de escrever é também uma ação de textualização e que exige que elementos de
coesão e de coerência sejam desenvolvidos para que o discurso seja compreendido. É
importante também que esta ação seja contextualizada. Como pontuado por Maingueneau
(2001), esta competência é genérica, pois faz parte do conhecimento adquirido e armazenado
de forma singular por cada um dos seres humanos. É, devido a essa competência que nós
conseguimos identificar um gênero, por exemplo, mesmo que não tenhamos conhecimento
profundo sobre ele.
As competências ligadas à escrita como atividade multimodal aparecem quando
incluímos outros modos, ou seja, diferentes recursos visuais que ajudam a transmitir a
mensagem desejada. As competências que se referem ao mundo virtual encontram novo
suporte, diferente do papel. As tecnologias digitais fazem parte do processo de produção textual.
Muitas vezes essas competências encontram-se ligadas às competências que se referem à
atividade multimodal, diante da grande variedade de recursos que podem ser acrescentados aos
textos escritos virtuais.
Para que essas atividades sejam desenvolvidas, é importante que elas sejam aplicadas
com objetivo de promover a reflexão de habilidades que levam o aluno não somente à prática
da tecitura em si, mas à reflexão sobre o processo e, consequentemente, ao entendimento da
ação como processo composto por etapas que exigem esforço do enunciador-escritor.
Levantamos o seguinte questionamento: o que a escola deve fazer para desenvolver as
competências em escrita? Respondemos com quatro ações sugeridas por Antunes (2016):
A primeira forma de promover o desenvolvimento das competências em escrita em
alunos, na escola, é acabar com mitos como “a escrita é um dom” ou “escrever é muito difícil”
(ANTUNES, 2016). É importante que os alunos saibam que escrever é um árduo processo que
requer tempo e reavaliação. O texto, após escrito, necessita de revisão. Para que a importância
e o valor de um texto sejam sentidos por um aprendiz, é necessário que este atribua significado
aquilo que escreve. Escrever deve ser uma atividade dotada de sentido, deve ser significativa.
A segunda forma de promover esse desenvolvimento é saber que esse desenvolvimento só
ocorrerá caso o texto seja planejado e revisado. Não se trata de escrever muitos textos, como já
aplicado na escola. O rascunho não é garantia de um texto eficiente. Um rascunho mais eficazes,
fazendo uma versão não definitiva do texto implicaria em uma menor quantidade de produções
textuais, porém, em produções mais eficazes. Revisar não consiste somente em buscar erros
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gramaticais, revisar é ver se o texto faz sentido para o meu leitor e se ele atende o propósito no
qual se enquadra.
Para a linguista, “só se aprende a escrever, escrevendo” (ANTUNES, 2016, p.18). Por
ser uma prática, a escrita demanda seu uso mais do que apenas sua mera observação. Aprender
as partes que constituem determinado tipo de texto de maneira descontextualizada, sem que
haja produção textual, não fará com que o aluno domine as formas textuais, mas sim, que ele
aprenda as partes constituintes de um texto. Para que compreendamos o texto, é preciso
compreendermos sua etimologia e, a partir de sua definição, entender seu funcionamento não
como uma peça isolada, mas como um composto orgânico vivo dotado de sentido.

2.2 Os textos e os gêneros discursivos
Ao afirmar que o texto pode ser definido como “um tecido estruturado”, Marcuschi
(2008, p.72), refere-se à sua etimologia. De acordo com Bueno (1968, p. 3966), para este
vocábulo, temos o seguinte verbete: “Texto (têsto)- s.m. Escrito, página, passagem, citação de
um livro, o próprio escrito ou livro. Latim textus, propriamente tecido.
Desta forma, dizemos que a forma como organizamos o texto é de extrema importância
para a sua elaboração. Assim como alguém que decide costurar uma colcha, o (a) escritor (a),
ao decidir escrever, deve pensar em todas as etapas para sua confecção. Ao confeccioná-la, o
(a) costureiro (a) deve primeiro pensar em sua finalidade, ou seja, para qual cama esta colcha
servirá. Isto será crucial para que ele (a) tome suas primeiras decisões em relação ao tamanho
do tecido, por exemplo, ou ao tipo que irá escolher (se o lugar é frio ou quente, se as pessoas
que irão usar têm alergia a algum tipo específico de tecido). O (a) costureiro (a) está pensando,
neste caso, no propósito da colcha (cobrir uma só pessoa ou um casal), sempre refletindo sobre
o contexto no qual aquele objeto será utilizado (no frio ou no calor, observando o tipo de tecido
que os usuários podem ou não ter contato).
O mesmo pode ser aplicado para o texto. Ao escrever um texto, a competência para a
funcionalidade comunicativa deve ser levada em consideração, pois ninguém escreve um texto
sem que haja um propósito. Todo texto possui uma finalidade, pois o ato de comunicar-se nunca
é o propósito em si. Ao falarmos de finalidade, falamos de intencionalidade. Como pontuado
por Antunes (2016, p.14): “escreve-se para informar, narrar, definir, explicar, comentar,
suscitar reflexões, defender um ponto de vista, convencer, advertir, expor um tema, protestar,
reivindicar, e tantas outras coisas”. Assim como o(a) costureiro deve pensar no uso da colcha,
o (a) escritor(a) deve pensar no uso das informações contidas no texto. É isso que o torna

50

funcional. Dentro da escola, não somente o texto é funcional, como também quem o escreve,
pois, torna-se importante o enunciador, já que transmite uma mensagem carregada de intenção
a um receptor, em um movimento interativo.
Cada fio que compõe o tecido deve ser alinhado de forma estruturada, caso contrário,
tem-se apenas um amontoado de fios. É necessário que os fios estejam alinhavados, e que se
intercruzem de maneira harmônica, constituindo uma peça com sentido. Os fios de um texto
correspondem aos elementos linguísticos presentes em uma produção. Palavras e frases jogadas
de maneira qualquer não fazem sentido. É necessário que sejam colocadas no texto de forma
estruturada e coesa, caso contrário, nada mais serão do que meros fios soltos ao invés de um
textus.
Tão importante quanto a finalidade de um texto é o contexto no qual ele se encontra.
Tecer um cobertor de lã, para quem vive em um lugar muito quente, fará daquele cobertor um
instrumento inútil. O mesmo pode ser aplicado ao texto: quando o contexto da produção escrita
não condiz com os receptores, aquele instrumento de comunicação anula-se, perdendo seu
sentido como prática social, deixando de ser funcional. O texto constrói o mundo de acordo
com os olhos de quem o escreve. Para Beaugrande (1997), texto é um evento comunicativo no
qual as ações sociais, cognitivas e linguísticas se encontram. Escrever nunca é apenas organizar
as palavras, mas sim subjetivar o mundo de acordo com as experiências do próprio escritor.
Quem escreve tem a necessidade de se comunicar com a intenção de dialogar com o outro,
mantendo uma relação interativa que se dá por meio dos gêneros do discurso.
O ensino da Língua Portuguesa, por muitos anos, deu-se através de uma sequenciação
de conteúdos que, tinham por finalidade, a leitura (BRASIL, 1997). Isso afastou a Língua
Portuguesa do contexto das outras disciplinas da escola, fazendo com que a interpretação
textual, por exemplo, fosse ação exclusiva desta disciplina. A leitura e a escrita, como
anteriormente mencionadas, práticas sociais, foram didatizadas de tal forma que se tornou um
desafio ampliar sua aplicação para os demais conteúdos que são aprendidos na escola. Esquecese, por exemplo, que o aluno é um criador de enunciados e que carrega consigo a necessidade
de produzir discursos, sejam estes orais ou escritos. A escola tem o dever de orientar a produção
desses discursos, guiando os aprendizes neste processo, fazendo com que sejam indivíduos
autônomos e competentes para que saibam situar seus discursos em contextos diversos.

Se o objetivo é que o aluno aprenda a produzir e a interpretar textos,
não é possível tomar como unidade básica de ensino nem a letra, nem a
sílaba, nem a palavra, nem a frase que, descontextualizadas, pouco têm
a ver com a competência discursiva, que é questão central. Dentro desse
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marco, a unidade básica de ensino só pode ser o texto, mas isso não
significa que não se enfoquem palavras ou frases nas situações didáticas
específicas que o exijam. (BRASIL, 1997, p.35-36)
Além de ser orientação central dos PCN, o ensino da língua através de textos é consenso
entre linguistas teóricos e aplicados (MARCUSCHI, 2008). O problema, porém, não é inserir
textos ao ensino da Língua, mas sim a forma como esses textos são tratados. Como o discurso
é uma prática, os alunos devem praticar, na escola, as diferentes formas de produzir
discursos,uma vez que é na escola que o indivíduo aprende a escrever e a produzir textos.
Tendo em vista maior entendimento sobre as produções textuais dos alunos do 8o ano
do ensino fundamental, na pesquisa aqui delineada, buscamos compreensão da noção de gênero
nas ideias de Bazerman (2011), Bakhtin (2011; 2003), Brait (1997) e Marcuschi (2008).
Diante das perspectivas teóricas de estudo dos gêneros, adotaremos a perspectiva sóciohistórica

e

dialógica

de

Bakhtin

(2011),

comunicando-nos

com

a

perspectiva

sociorretórica/sócio-histórica e cultural de Bazerman (2011) e Miller (1984).
As ações humanas, sejam elas as coletivas ou as individuais, possuem íntima relação
com o processo de formação dos gêneros. Essas ações encontram-se envoltas em um
historicismo necessário, pois a língua não se dissocia de seu contexto. Ao haver ocorrências
que as pessoas julgam verdadeiras, temos um fato social (BAZERMAN, 2011b). Os fatos
sociais influenciam na nossa maneira de agir, pois dizem respeito à forma como nós olhamos o
mundo, relacionando-se com a nossa própria compreensão de mundo físico. Muitos desses fatos
sociais acabam por depender dos atos de fala, que são produções de enunciados funcionais que
realizam uma ação. Através do ato de fala, o enunciador comunica e influencia o receptor da
mensagem. Bakhtin (2011) compreende os gêneros como resultado de um uso comunicativo
da língua em sua prática dialógica. Ao se comunicarem, os sujeitos não realizam a troca de
palavras, frases ou orações, mas sim de enunciados e todo enunciado se constitui de recursos
formais de uma língua (recursos estruturais). Uma vez que os gêneros são resultados de um uso
comunicativo da língua em suas relações dialógicas, todos os seres humanos realizam trocas de
enunciados e não apenas troca de orações ou palavras (BAKHTIN, 2011). Outra característica
dos gêneros é que o indivíduo não escolhe um gênero para um fim comunicativo, o gênero é
uma forma “relativamente estável” e será utilizado de acordo com sua acessibilidade. Na visão
bakhtiniana, temos que “cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização
da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos
gêneros do discurso” (BAKHTIN,2011, p.262).
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O filósofo russo afirma que todas as atividades humanas se encontram relacionadas à
língua, ou seja, à utilização da língua em sua realização: a linguagem. Conjectura-se que
qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, e cada esfera de utilização
da língua elabora seus “tipos relativamente estáveis” (BAKHTIN, 2011, p.262). Ou seja, o
teórico defende a íntima ligação entre a língua e a vida humana, sendo os gêneros do discurso,
formas históricas caracterizadas por diferentes enunciados. É importante salientar que os
gêneros não são tipos formais de textos. O texto escrito, assim como o oral é uma unidade que
se realiza na existência imediata analisável e não no domínio considerado formal da língua
(BAKHTIN, 2011).
Os gêneros são o resultado do uso comunicativo da língua em, como vimos
anteriormente, sua realização dialógica. Outro fator que caracteriza o gênero do discurso é o
fato de ele não ser decidido desta forma pelos interlocutores. Um exemplo é a intenção de um
falante. O seu intuito discursivo acaba sendo realizado de acordo com o gênero de sua escolha,
de acordo com a situação discursiva na qual se encontra inserido.
Bakhtin (2011) descreve o gênero como possuidor de três dimensões constitutivas,
sendo elas o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional. O conteúdo temático,
também chamado pelo teórico de aspecto temático, engloba os objetos, os sentidos e os
conteúdos que ocorrem em uma esfera discursiva com realidades socioculturais distintas. O
estilo trata da seleção das palavras, de frases e formas gramaticais, por exemplo, nas quais sua
compreensão é determinada pelo próprio gênero. E, por último, temos a dimensão da construção
composicional, que aborda o aspecto formal do texto, como sua organização, estruturação e
acabamento, levando sempre em conta seus participantes.
Em sua teoria dos gêneros, cinco componentes da construção das bases sociointerativas
bakhtinianas são importantes para seu entendimento. O primeiro componente, como já
apresentado por nós, dá luz à definição de “gêneros discursivos” de Bakhtin, na qual cada esfera
de atividade humana acaba por construir “tipos relativamente estáveis” de enunciados; o
segundo componente trata da característica de um gênero em uma determinada esfera
comunicacional, sendo o mesmo definido por seu estilo e construção composicional. O terceiro
componente diz respeito à variedade dos gêneros, afirmando que tal variação “pressupõe a
variedade dos escopos intencionais daquele que fala ou escreve” (BAKHTIN, 2011, p. 291). O
quarto componente afirma que os gêneros são determinados pelas referências de construção dos
destinatários, ou seja, são caracterizados como “tipos de enunciados particulares, concretos,
relacionados a distintas esferas da atividade e da comunicação” (BAKHTIN, 2011, p. ???). A
quinta e última dimensão afirma o enunciado ser a unidade real da comunicação verbal. Para
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Bakhtin (2011, p.294), o “enunciado não é uma unidade convencional, mas uma unidade real,
estritamente delimitada pela alternância dos falantes”.
Os gêneros não são modelos estanques e não podem ser caracterizados como estruturas
rígidas, mas sim como formas culturais e cognitivas de ação social (MILLER, 1984). Para a
pesquisadora, gênero pode ser definido como “ações retóricas tipificadas baseadas em situações
recorrentes” (MILLER, 1984, p.159), ou seja, a forma e o estilo do enunciado associam-se com
aquilo que é realizado dentro dele. De acordo com Bazerman (2011a, p.27), os falantes
“percebem que um tipo particular de enunciado se mostra eficaz em certas circunstâncias, de
sorte que, em circunstâncias similares, há uma tendência para o uso de um tipo similar de
enunciado”.

(...) o gênero é uma ferramenta para descobrir os recursos que os alunos
trazem consigo, ou seja, os gêneros que trazem de sua formação e de
sua experiência na sociedade, É também uma ferramenta para definir os
desafios que levarão os alunos a novos domínios até então não
explorados por eles, mas não tão diferentes dos domínios que conhecem
a ponto de serem ininteligíveis (BAZERMAN, 2011a, p.31).
É papel do (a) professor (a) tentar identificar os tipos de enunciados que os alunos estão
aptos para fazer. São os professores aqueles que podem levar os alunos para novos caminhos e
diferentes universos dos gêneros. O ideal é que a escola seja instrumento da prática de escrita
de texto e de contato de diferentes gêneros discursivos. Partindo do princípio de que é
impossível se comunicar verbalmente sem que se faça uso de algum gênero, e que toda
manifestação verbal se dá através de textos (MARCUSCHI, 2008), os gêneros fazem parte da
vida de todos os seres humanos e a escola tem o papel de ensinar a adequar a aplicação dos usos
dos enunciados pelos alunos.
Na escola, há ainda, devido à escolarização da prática de escrita, certa confusão no que
tange o trabalho com os gêneros e o trabalho com os tipos textuais. Gênero discursivo, como já
mencionado, são “entidade empíricas em situações comunicativas” (MARCUSCHI,2008,
p.155), são os vários textos que encontramos em nosso cotidiano com “padrões
sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, objetivos
enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais,
institucionais e técnicas” (MARCUSCHI, 2008, p.155). A piada, a receita culinária, a
reportagem e a aula expositiva, por exemplo, são gêneros discursivos.
Já os tipos textuais são “uma espécie de construção teórica {em geral uma sequência
subjacente ao textos} definida pela natureza linguística de sua composição {aspectos lexicais,
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sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, estilo}.” (MARCUSCHI, 2008, p.154). O tipo
textual atua como modalidades pré-definidas como narração, exposição e argumentação, por
exemplo. É, a partir da predominância das características dessa modalidade em um texto
concreto que se pode assinalar um texto como argumentativo, expositivo, narrativo, injuntivo
ou descritivo (MARCUSCHI, 2008). Os tipos textuais são os traços que encontramos nos
gêneros discursivos e que são comuns a eles, por isso os agrupamos e os separamos em
categorias distintas.
As tipologias textuais facilitam a compreensão dos gêneros discursivos, simplificando
tanto seu reconhecimento, quanto sua produção no ambiente escolar. De acordo com Kaufman
(1993, p.11), “a necessidade de estabelecer tipologias claras e concisas obedece,
fundamentalmente, à intenção de facilitar a produção e a interpretação de todos os textos que
circulam em um determinado ambiente social.”

Não devemos imaginar que a distinção entre gênero e tipo textual forme
uma visão dicotômica, pois eles são dois aspectos constitutivos do
funcionamento da língua em situações comunicativas da vida diária.
(Toda vez que que desejamos produzir alguma ação linguística em
situação real, recorremos a algum gênero textual. Eles são parte
integrante da sociedade e não apenas elementos que se sobrepõem a ela
(MARCUSCHI, 2008, p.156).
Apesar de não formarem uma visão dicotômica por si só, no ambiente escolar, a
distinção entre tipologia textual e gênero discursivo faz-se presente, uma vez que a produção
textual se transforma em ação mecanizada, dotada de regras e, por vezes uma ação que parece
não fazer parte do cotidiano do aluno. Se “cada texto se encontra encaixado em atividades
sociais estruturadas e depende de textos anteriores que influenciam a atividade e a organização
social” (BAZERMAN, 2011a, p.22), os tipos de textos são as construções teóricas que
classificam os textos. O grande problema é que a forma como a produção textual é ensinada na
escola faz com que as tipologias textuais se dissociem dos gêneros discursivos e os alunos não
enxerguem a necessidade de se participar do processo de produção textual dentro da escola.

Na escola, escrevemos narrações; na vida, lemos notícias, relatamos
nosso dia, recontamos um filme, lemos romances. Na escola, redigimos
uma “composição à vista de gravura” (descrição); fora dela, contamos
como decoramos nosso apartamento, instruímos uma pessoa sobre
como chegar a um lugar desconhecido. Na escola, dissertamos sobre
um tema dado; na vida, lemos artigos de opinião, apresentamos nossa
pesquisa ou relatório, escrevemos uma carta de leitor discordando de
um articulista.” (ROJO; BARBOSA, 2015, P.26-27).
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Um gênero se origina de um domínio discursivo, o qual indica instâncias discursivas. O
domínio discursivo é uma esfera ou campo de atividade humana (ou de circulação de discursos).
Uma vez que toda atividade humana é realizada através de discursos, as esferas organizam a
produção e recepção de enunciados em determinados discursos sociais. As práticas sociais
geram os discursos e os formatam.
Entendidas por Bakhtin (2011) como algo dinâmico que se transforma de acordo com
as mudanças sociais, culturais e históricas, as esferas ou campos de atividade humana agem de
forma híbrida, mantendo, em alguns casos relação de interdependência com outras esferas.
Estas relacionam-se umas com as outras e mantém relação com os gêneros discursivos que nelas
são produzidos em forma concreta de textos ou enunciados.

Em cada campo existem e são empregados gêneros que correspondem
às condições específicas de dado campo; é a esses gêneros que
correspondem determinados estilos. Uma determinada função
(científica, técnica, publicística, oficial, cotidiana) e determinadas
condições de comunicação discursiva, específicas de cada campo,
geram determinados gêneros, isto é, determinados tipos de enunciados
estilísticos, temáticos e composicionais relativamente estáveis
(BAKHTIN, 2011, p. 266)

O lugar histórico e a finalidade da esfera acabam por definir o gênero discursivo, por
isso Bakhtin (2011) o define como “relativamente estável”. A sua estabilidade vem dos estilos
que são utilizados, mas ela é relativa justamente porque tudo isso deve ser situado no tempo e
no espaço. Bazerman (2011a, p.11) afirma que os gêneros “não são cristalizações formais no
tempo”, ou seja, eles são categorias sócio-históricas que mudam constantemente. Como forma
de exemplificar a relativa estabilidade dos gêneros discursivos, Rojo; Barbosa (2015) citam
como exemplo o surgimento das tecnologias digitais da informação e da comunicação (TDIC).
As autoras afirmam que, com seu aparecimento, os gêneros que foram incorporados a elas
sofreram modificações. Outro exemplo é o desaparecimento de alguns gêneros em função do
surgimento de outros, como é o caso do livro didático, que surgiu da junção do manual de
gramática, antologia e aula (ROJO; BARBOSA, 2015).
Situar o texto no tempo e no espaço faz-se importante, pois atribui sentido à produção
textual. O aluno, na aula de língua portuguesa, passa a escrever com um propósito
comunicativo, já que a finalidade é um dos conceitos subordinados à esfera/campo de atividade
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humana, ao lado de “lugar histórico”, “tempo histórico”, “participantes” ou “agentes” ou
“atores”, como observamos na figura abaixo:

Figura 3- Práticas Sociais e esferas de comunicação
Prática social

Esfera de comunicação
Tempo e lugar históricos (cronotopo)
Participantes (relações sociais)
Temas
Vontade enunciativa/apreciação valorativa

Gênero do discurso

Fonte: Adaptação de Rojo; Barbosa (2015, p.70)

O cronotopo, na figura 3, em destaque, refere-se ao conceito de tempo e espaço
historicamente situados. Foi um termo pensado por Bakhtin (2011) para situar o sujeito no
contexto em que este realiza seu enunciado. Nas esferas são materializadas o funcionamento
dos gêneros, abrindo espaço para a divisão entre esferas públicas e privadas, por exemplo,
levando em consideração a infraestrutura social daquele ambiente de ocorrência dos enunciados
(ROJO; BARBOSA, 2015).
Uma mesma esfera/campo de atividade humana pode abrigar diversos enunciados
completamente diferentes. De acordo com Rojo; Barbosa (2015), isso ocorre porque cada
situação, chamada de situação concreta de enunciação, há participantes específicos e cada
interlocutor se relaciona com alguém diferente. Nesse relacionamento, o interlocutor faz
apreciações valorativas o que, para Bakhtin, condiz com o querer-dizer do falante, ou seja, sua
vontade enunciativa, pois isso que vai fazer com que determinado gênero seja utilizado para
que um enunciado seja concretizado.

Toda palavra usada na fala real possui não apenas tema e significação
no sentido objetivo, de conteúdo, desses termos, mas também um
acento de valor ou apreciativo, isto é, quando um conteúdo objetivo é
expresso (dito ou escrito) pela fala viva, ele é sempre acompanhado por
um acento apreciativo determinado. Sem acento apreciativo, não há
palavra (VOLOCHINOV/BAKHTIN,1981[1929], p.135)
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Ao reconhecer o acento apreciativo, o escritor reflete sobre as formas e estruturas que
poderá utilizar em sua produção textual. Além da finalidade, a vontade enunciativa, seu quererdizer, determinará a prática letrada, ou seja, o tipo de linguagem a ser utilizada em seu texto.
Enviar uma mensagem utilizando um aplicativo de troca de mensagens pelo celular caracteriza
a produção textual tanto quanto um texto argumentativo, que se pede para o aluno defender o
uso da faixa de pedestres nas grandes cidades, por exemplo. Uma produção possui mais valor
que a outra, ou torna-se mais importante por trazer um tipo textual de menor contato do
cotidiano do aluno. O papel da escola, o qual abraçamos neste trabalho, é saber agir com os
textos, utilizando uma dinâmica que apresente os gêneros do discurso tal como eles são:
entidades presentes na vida de todos os seres humanos produtores de enunciados.
O exercício de produção textual não é exclusividade das aulas de língua portuguesa,
mas sim, a reflexão sobre as formas dos diferentes tipos de enunciados que existem nas
esferas/campo de atividade humana. Produzir texto é uma prática social que implica leitura,
interpretação e subjetivação de informações lidas. A atividade é tão complexa, que, quem
escreve, precisa organizar aquilo que aprende e reorganizar tudo o que aprendeu para transmitir
em forma de texto, concretizando seu enunciado escrito.
As aulas de produção textual, como já pontuado por nós, ainda trazem regras e formas
prontas para se produzir textos, mas essa produção acaba por tornar-se limitada a meia dúzia de
tipologias textuais que são trabalhadas no currículo escolar. Prepara-se o(a) aluno(a) para as
avaliações padronizadas como a Prova Brasil3 (BRASIL, 2018) e a Avaliação do Ensino
Fundamental4 (SPAECE- 9o ano).
Avaliações como essas foram criadas para melhor ciência do governo em relação ao
ensino público, porém, dentro das escolas, há grande pressão do corpo docente e direção para
que os alunos apresentem bons resultados. A funcionalidade da escrita, neste caso, perde-se em
parte, pois é preciso aprender a escrever para alcançar resultados favoráveis à instituição, por
exemplo. Esse tipo de pressão vem sendo aplicada sobre diretores, coordenadores e professores.
Por isso, ensinar as estruturas textuais com manuais prontos parece-lhes a melhor alternativa

3

A Prova Brasil é aplicada censitariamente aos alunos de 5º e 9º anos do ensino fundamental público,
nas redes estaduais, municipais e federais, de área rural e urbana, em escolas que tenham no mínimo
20 alunos matriculados na série avaliada. A Prova Brasil oferece resultados por escola, município,
Unidade da Federação e país que são utilizados no cálculo do Ideb (BRASIL, 2018)
4
A Avaliação do Ensino Fundamental é realizada nas séries finais de cada etapa do Ensino Fundamental,
com a finalidade de diagnosticar o estágio de conhecimento, bem como analisar a evolução do
desempenho dos alunos do 5º e 9º anos e os fatores associados a esse desempenho, produzindo
informações que possibilitem a definição de ações prioritárias de intervenção na Rede Pública de ensino
(estadual e municipal). (SPAECE, S/D)
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neste caso, mas, há risco de causar uma deficiência nas formas de se trabalhar a escrita como
um processo.
Observamos também dificuldade no que concerne a correção e a avaliação dos textos
dos alunos. Em pesquisa realizada por Rosa (1986), com alunos e professores do ensino
fundamental II, a autora constatou a falta de critérios para a correção das redações dos alunos,
concluindo que é necessário oferecer categorias de avaliação de textos que diminuam a
subjetividade do professor no momento da correção. Em sua pesquisa, 6 (seis) professores de
Português, em uma mesma escola, avaliaram as produções escritas de alunos do 8o ano. Houve
variações significativas que foram das notas 0 (zero) a 8 (oito) em uma mesma redação. A
pesquisadora não se surpreendeu com a disparidade de notas da avaliação, por apresentar, em
sua pesquisa, outro trabalho, realizado por Jacobs (1981), em que dos 53 (cinquenta e três)
corretores, realizando a correção de textos sem critérios universais pré-definidos, atribuíram
cinco notas diferentes para cada uma das redações.
Rosa (1986) decidiu estabelecer critérios de avaliação, os quais não favoreceram apenas
as questões estruturais do texto, mas a produção textual como um todo. Em seus resultados, um
mesmo professor que, antes havia atribuído nota 15 (quinze) para um texto, após utilizar os
critérios para correção, atribuiu 50 (cinquenta) para este mesmo texto. Chamamos atenção não
para a falta de critérios para a avaliação das produções escritas, mas para a preocupação com
questões puramente estruturais, a qual foi observada em ambas as pesquisas, resultando, ao
contrário do que se esperava, em uma avaliação desigual. Isso nos faz perceber a complexidade
não somente de uma produção textual, mas de seu ensino, uma vez que produzir um texto é
uma atividade tão complexa quanto interpretá-lo. Os critérios de avaliação textual estabelecidos
por Rosa (1986) mostram que, para produzir um texto, um aluno precisa ir além de
competências estruturais, pois as competências linguísticas envolvem também saber trabalhar
com o tema de forma coerente. Isso interfere na forma de avaliar as produções escritas dos
alunos nas escolas, o que discutiremos na subseção a seguir.

2.3 A avaliação de produção textual na escola

As pesquisas de Rosa (1986) e de Jacobs (1981), além de apresentarem a complexidade
do texto, apresentam problemas passíveis de observação na escola. Mesmo que essas pesquisas
tenham ocorrido há mais de trinta anos, a avaliação do texto escrito continua a ser um problema
nas escolas. Observamos nas pesquisas de Leal (1991), Costa Val (1991), Reganhan (2005),
Amaral (2011) e Spessatto; Pelandré (2010) e Ferreira (2017), problemas relacionados à
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produção escrita em sala de aula, todos com pesquisas que envolveram tanto a produção como
prática pedagógica trabalhada de forma insuficiente na escola (LEAL, 1991; COSTA VAL,
1991; REGANHAN,2005), quanto à valorização de estruturas gramaticais dos textos
sobrepondo-se à produção como prática social em si (SPESSATTO; PELANDRÉ, 2010;
AMARAL, 2011; FERREIRA, 2017).
Leal (1991) realizou uma comparação entre as produções textuais de alunos do 3ª ano
do ensino fundamental em duas escolas de nível socioeconômico diferentes. Em seus
resultados, foi verificado que os alunos de ambas as escolas produziram textos desprovidos de
textualidade, os quais ele caracterizou como “redações parafrásicas e previsíveis”. Ou seja, as
produções encontravam-se desprovidas de todas as características que as tornavam textos de
sentido completo, coesos e coerentes. Ao analisar o trabalho da disciplina de Produção de
Textos na escola, Leal (1991) percebeu semelhanças no que tange o ensino da disciplina,
podendo ser esta a justificativa para a falha no processo de produção de textos.
Na pesquisa realizada por Costa Val (1991), observamos a análise de redações que
foram escritas por candidatos ao curso de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais,
datadas de 1983. A pesquisa concluiu que grande parte das redações, apesar de serem
estruturalmente corretas, era desinteressantes para a autora da pesquisa, uma vez que o
preciosismo em se utilizar estruturas gramaticalmente corretas fez com que sua capacidade
criativa ficasse em segundo plano. Concluiu-se que, as condições de produção textual ofertadas
aos alunos, durante seus anos na escola, foram insuficientes para que eles demonstrassem
segurança e consistência na hora de produzir textos. Finaliza-se a pesquisa com a sugestão para
o estabelecimento de novos critérios de ensino de língua portuguesa.
Apesar de não apresentarem pesquisa direta com o ensino fundamental em suas séries
finais, estas pesquisas remetem sempre a um problema geral recorrente na escola: as formas de
se trabalhar a produção textual e a sua visão simplista quando se trata do trabalho com gêneros
discursivos e tipologias textuais.
Reganhan (2005), comparou textos produzidos por alunos do segundo ano do ensino
fundamental, no início e no final do ano letivo. Com o intuito de estudar as relações entre o
trabalho dos professores e o desenvolvimento dos alunos, Regahan (2005) utilizou-se de quatro
escolas públicas. Os resultados de sua pesquisa apontaram para uma forte influência do
professor diante na evolução da escrita dos alunos, pois é a prática pedagógica que influencia
diretamente a prática social de escrita quando se é criança. De acordo com o pesquisador, “o
aluno, sujeito e ator do processo de ensino-aprendizagem, necessita, o mais rápido possível,
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que mudanças nas práticas dos professores cheguem às salas de aula (REGANHAN, 2005, p.
76).
Amaral (2011) investigou os principais problemas de escrita dos graduandos de
comunicação social, buscando saber quais os motivos que levam esses graduandos a
ingressarem na faculdade com essas deficiências de escrita. Após esse levantamento, o
pesquisador sugeriu possíveis soluções. Em sua pesquisa, averiguou-se que os principais erros
se relacionam à ortografia, acentuação e construção de frases. Após a análise, concluiu-se que
o ensino da língua portuguesa se encontra centrada no ensino de sua estrutura, fazendo-se pouco
uso da prática de produção textual, em que os alunos têm acesso a um ensino mais tradicional
da língua portuguesa, com menos uso prático de suas formas para a composição de textos.
Podemos relacionar o estudo de Amaral (2011) à nossa investigação, uma vez que nossa
pesquisa almeja intervir nas aulas de Produção Textual, fazendo com que os alunos tenham um
contato mais direto, construindo uma relação mais íntima com a produção de textos, utilizando
ferramentas tecnológicas para esse fim.
Ferreira (2017), por meio de uma pesquisa-ação, analisou uma proposta de redação para
alunos do primeiro ano do ensino médio. Sua pesquisa teve por objetivo analisar os princípios
de ordem teórico e metodológica presentes no que foi chamado de folha avulsa da disciplina de
Redação. Nesta folha avulsa, trabalhou-se o gênero lenda. A pesquisa foi realizada no período
de 2008 a 2012 em uma escola da rede privada de ensino do estado do Pará. Dentre os resultados
obtidos, o movimento de institucionalização de um ensino de escrita pautado pelas orientações
escolares do próprio ambiente escolar foi observado. Pretendemos caminhar para o lado oposto,
pois, apesar de compreendermos a didatização do ensino da produção textual, concebemos as
ferramentas digitais importantes para o processo de criação e de estruturação textual. As
ferramentas digitais são capazes de otimizar o tempo de atividade em sala de aula, o que
contribui para o gerenciamento da escrita e reescrita de textos por alunos e professores.
Sustentamos a ideia de que o trabalho de produção textual engessado em práticas
advindas de manuais de tradição escolar da escrita, fundamentando-se no escrever dentro das
tipologias textuais (trabalhando com os tipos narrativo, descritivo e dissertativo, por exemplo)
deve ser evitado. Nesta visão, a escola insere ao ensino da produção textual as noções de
clareza, precisão e avaliação (GOMES-SANTOS, 2010), isolando a disciplina Língua
Portuguesa em um universo no qual apenas seu objeto, a língua, é estudado, desprezando a
prática de escrita como prática socialmente construída.
Não desprezamos o ensino das estruturas linguísticas. Defendemos que o seu ensino
possa estar aliado à ação de escrita enquanto prática social dentro da escola. Como afirma
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Coelho (2016, p. 117), em que se percebe “em alguns momentos, a resistência em trabalhar
com propostas de (re) conhecimento da língua”. De acordo com o autor, o fato deu-se pela má
interpretação dos PCN. Para ele, “poucos trechos podem ser tratados como confusos ou
inadequados. Considerá-los incompletos, sim, mas é difícil aceitarmos a hipótese da falta de
clareza do texto” (2016, p.117).

Parece simples, mas o grande desafio para o professor é aliar a análise
linguística a situações de uso efetivo da linguagem, construindo
explicações e descrições a partir das regularidades observadas em textos
significativos para os alunos (BRITO, 2001, p.97)

O pesquisador discute sobre a dificuldade em se trabalhar os conteúdos gramaticais ao
mesmo tempo em que exercita a escrita como prática dentro da escola, trabalhando com os
gêneros discursivos em suas diversas esferas de atividade humana. Coelho (2016) enfatiza a
necessidade de leitura dos PCN para que os professores apresentem melhores condições de
trabalho com a língua em sala de aula como objeto e como instrumento de estudo. A estrutura
linguística apresenta importância por sua forma de interação entre todos os elementos da esfera
escolar, por isso deve haver valorização do trabalho da produção de textos tanto escrito quanto
orais.
Trabalhar as estruturas linguísticas já é ação realizada na escola. Como discutido
anteriormente, a dificuldade maior está em se trabalhar a produção de textos, ou, aliar o ensino
das formas linguísticas à prática da escrita, levando o aluno à reflexão dos diferentes usos da
língua. Como forma de sugerir uma ferramenta facilitadora do trabalho com a prática de escrita
em sala de aula, com o objetivo de levar mais dinamicidade às aulas de produção textual e fazer
com os alunos não enxerguem os gêneros discursivos da escola como gêneros à parte daqueles
que circundam suas vidas, este trabalho propõe o uso da tecnologia digital como facilitadora da
escrita enquanto processo.
No próximo capítulo discorreremos sobre a produção de textos e as tecnologias digitais,
apresentando as etapas da produção textual, e as contribuições da tecnologia digital para este
processo. Apresentamos pesquisas já realizadas no ambiente escolar, as quais envolveram o uso
de tecnologias digitais e de redação de textos escritos, já que adotamos o uso da internet como
aliada a este processo. Por fim, abrimos a discussão sobre a influência dos multiletramentos
dentro do conceito de hipermodernidade no que tange o contato dos alunos com os gêneros do
discurso.
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3. PRODUÇÃO DE TEXTOS E TECNOLOGIAS DIGITAIS
“Eu te liguei, mas você não respondeu. Mandei
uma mensagem, mas não sei o que que deu. Eu
não tenho o seu e-mail (ninguém ama somente
por

e-mail).”

(GRAVEOLA

E

O

LIXOPOLIFÔNICO, 2012)
O trecho da canção “Blues Via Satélite”, da banda Graveola e o lixo polifônico, acima
mencionado, exemplifica as estreitas relações que as tecnologias digitais estabelecem conosco,
fazendo parte de nossas vidas. Elas se tornam mais do que uma forma de comunicação: mandei
uma mensagem (...) eu não tenho o seu e-mail, elas se tornam um recurso dinamizador das
relações humanas, ampliando o a maneira com a qual tratamos as pessoas ao nosso redor:
ninguém ama somente por e-mail.
Se as tecnologias digitais estabelecem íntima relação com nossa vida, elas participam
do processo gerador de discursos, nos quais diferentes gêneros abrigam enunciados que se
concretizam no ato de fala, em contextos situacionais diversos. A canção aponta para a questão
direta da produção textual, na qual o enunciador tentou contato através da oralidade: eu te liguei,
você não respondeu, e depois recorreu a recursos tecnológicos que envolvem textos escritos.
Nesse caso, o autor utilizou-se de recursos que fossem mais imediatos, visto uma certa urgência
em se falar com a pessoa a qual ele ama. Para atender essa urgência comunicativa, fez uso, após
a tentativa oral, de tentativas escritas que envolvessem a tecnologias de informação e
comunicação (TIC), uma vez que enviar um e-mail seria mais rápido do que uma carta pelos
correios, por exemplo.
Essa urgência comunicativa não existe apenas na esfera amorosa, mas se encontra
presente na sociedade, dentro e fora da escola. É por isso que o uso das TIC tem transformado
alunos em produtores de enunciados na rede. A modernização do ambiente escolar acarretou a
evolução das novas formas de se ler e de se escrever.
Neste capítulo, propomos o diálogo com autores que investigam a inserção das
tecnologias digitais nas produções escritas. No intuito de articularmos essa discussão,
fundamentamo-nos nos estudos sobre produção textual na escola, utilizando os parâmetros
curriculares nacionais de língua portuguesa como referência. Analisaremos as consequências
do trabalho com o viés sociodiscursivo dos gêneros de Bakhtin (2006, 2011[1992]) para a
escolarização do ensino da produção textual. A importância deste capítulo deve-se às grandes
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mudanças que ocorreram nas novas formas de se comunicar, implicando mudanças nas formas
de se conceber a escrita. Se ocorrem mudanças nessas novas formas, ocorrem mudanças de
práticas sociais (MARCUSCHI, 2007, p.149), por isso precisamos analisá-las com maior
cuidado e investigar como os recursos podem contribuir para o processo de escrita na escola.
Com o aumento do uso das diversas tecnologias digitais no ambiente escolar,
percebemos também maior interesse em pesquisas que se propunham a investigação dos efeitos
dessas tecnologias para a aprendizagem de conteúdos do currículo escolar. A pesquisa sobre a
aprendizagem e o ensino de diferentes conteúdos escolares, por meio das tecnologias de
informação e comunicação (TIC), vem abrindo um espaço também para as pesquisas sobre a
produção de textos com a utilização desses recursos.
Apesar de datarem de 1999, os PCN sugerem o uso de tecnologias em sala de aula como
facilitadoras do processo de aprendizagem. Não diríamos que as tecnologias são facilitadoras,
mas sim, que são ferramentas. Não há como dizer que algo irá facilitar o ensino ou a
aprendizagem dentro do ambiente escolar, mas sim, otimizar o tempo de execução de uma
atividade, ou facilitar a forma como o(a) professor(a) ensina, mas afirmar que as tecnologias
são facilitadoras do processo de aprendizagem é, de fato, muito complexo. Ao apresentarem os
objetivos gerais do ensino fundamental, os parâmetros curriculares nacionais sugerem que os
alunos sejam capazes de: “saber utilizar diferentes formas de informação e recursos
tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos” (BRASIL, 1999, p.8). Ou seja, que os
alunos utilizem os recursos tecnológicos como ferramentas que auxiliarão no seu processo de
escrita.
A visão da inserção do computador, na sala de aula, descrita há mais de dez anos
demonstra a preocupação com o domínio dos recursos existentes na máquina em oposição ao
uso desta em si mesma, de uma forma isolada:

Não há dúvidas de que o computador é realidade presente na sala de
aula. O problema hoje é o que fazer com essa tecnologia. Muitos
professores não sabem usar o computador, portanto, a primeira medida
a se tomar é aprender a fazer isso. É preciso dominar o que este recurso
pode fazer, para depois saber o que fazer com ele. É preciso, pelo
menos, ter intimidade com os editores de textos, apresentações de slides
entre outros tantos, bem como, estar apto para usar a Internet. A Internet
e as novas tecnologias estão trazendo novos desafios pedagógicos para
as escolas. Os professores precisam utilizá-las de forma equilibrada e
inovadora (INDEZEICHAK, 2007, p.3).
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Hoje, pouco mais de dez anos após os estudos de Indezeichak (2007), observamos maior
zelo no que concerne o uso das TIC, pois seus estudos inserem-se em práticas pedagógicas e
não se encontram ligados apenas a aptidões para uso de determinadas ferramentas de
computadores, por exemplo. Afirmar, de forma generalizada e grosseira como Indezeichak
(2007) o fez, que muitos professores não sabem usar o computador é fechar os olhos para muitos
outros problemas e buscar uma solução ao colocar o problema no docente. Há de se concordar
que novos desafios continuam a aparecer, pois a velocidade de propagação de informações
continua a aumentar, e com ela, novas formas de se ensinar e de se aprender pedem espaço na
escola.
Apesar de não serem o cerne do problema em sala de aula, alguns professores estão
inseguros com a inserção das tecnologias digitais na escola, como pontuado por Coscarelli
(2011), a insegurança do professor frente ao uso do computador em sala de aula, reside no
conhecimento que este precisa ter da concepção de ensino-aprendizagem que pretende adotar.
Inserir o computador na escola não fará com que o ensino seja algo moderno ou que o
aprendizado do aluno se torne eficiente, mas utilizado de forma inteligente, pode tornar-se
ferramenta que auxilia o professor a lidar com diversas situações em sala, promovendo maior
autonomia de seu aluno e contribuindo para a construção de seu conhecimento.

O que queremos mostrar é que o computador não vai, por si só,
modificar a concepção de aprendizagem das escolas, uma vez que ele
pode ser usado para lidar com diversas situações. É aí que está uma das
vantagens de se usar o computador em sala de aula. Cada momento da
situação de aprendizagem requer uma estratégia diferente, e o
computador pode ser útil em várias dessas ocasiões, bastando para isso
que o professor planeje atividades, mais dirigidas ou menos, conforme
o momento. (COSCARELLI, 2011, localização Kindle, 260)
A inserção das tecnologias digitais na escola “ajuda a minimizar a exclusão de muitos
sujeitos já excluídos de muitas outras situações” (COSCARELLI, 2011, localização kindle
272). Ou seja, não é mais uma opção, mas uma necessidade, tendo em vista a dificuldade que a
escola enfrenta para manter um acervo atualizado de livros, por exemplo, ou para oferecer aos
seus alunos situações reais em que eles conheçam museus ou centros históricos, a tecnologia
age diminuindo a distância e ampliando as fronteiras entre alunos e sociedade.
Os computadores viabilizaram o uso da Internet, que, por sua vez, oferece uma
infinidade de informações de forma dinâmica e atrativa (MACHADO, 2003). As formas de se
escrever também mudaram, modernizando nossos modos de comunicação:
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Quanto ao processo interativo de produção discursiva na conversação
face a face e nas salas de bate-papo (chats) na Internet, com implicações
no uso do código escrito e nas escolhas linguísticas mais próprias da
linguagem espontânea e informal oral cotidiana, há algumas
semelhanças entre ambas as conversações: tempo real, correção on-line,
comunicação síncrona, linguagem truncada e reduzida, etc. Mas há
também algumas diferenças que, contudo, confirmam o processo
simultâneo de construção da linguagem e do discurso. Podemos resumilas na realidade “real” da conversação cotidiana e na realidade
“virtual” da conversação internáutica: interação face a face X interação
virtual; espaço real X espaço virtual; comunicação real X comunicação
virtual e língua falada X língua falada-escrita (COSTA, 2005, p.24).
Essas realidades descritas por Costa (2005) em que há dois tipos de conversação, a real
e a virtual, demonstram a dinâmica de realização dessas duas esferas de comunicação humana,
em que suas particularidades são ditadas por seu ambiente de realização desses discursos.
A prática de produção de textos, na escola, requer interação. Seguindo os postulados
bakhtinianos, é importante que um enunciador insira o outro no discurso e, através da interação,
construa pontes dialógicas, em relações discursivas concretizadas pelos enunciados que formula
em suas diferentes esferas. Assim é a dinâmica da comunicação humana. Escrever é uma prática
interativa que requer a participação do outro no discurso. Como bem pontuado por Antunes
(2003, p.45, grifo nosso):

Uma atividade é interativa quando é realizada, conjuntamente, por duas
ou mais pessoas cujas ações se interdependam na busca dos mesmos
fins. Assim, numa inter-ação (‘ação entre’), o que cada um faz depende
daquilo que o outro faz também: a iniciativa de um é regulada pelas
condições do outro, e toda decisão leva em conta essas condições. Nesse
sentido, a escrita é tão interativa, tão dialógica, dinâmica e negociável
quanto a fala.
A escola precisa dar espaço à compreensão da dinamicidade das relações humanas e à
necessidade de interação do aluno com o outro, para que seja permitido, a ele, que a livre
elaboração de seus discursos. Desta forma, a produção escrita fará mais sentido, pois não
somente os textos mudaram, como também as competências de leitura sofreram transformações
juntamente com esses textos. A hipertextualidade e a hipermidialidade são temáticas
recorrentes e que fazem parte do cotidiano escolar e trazer essa discussão é importante uma vez
que almejamos, durante a intervenção na escola, o trabalho com hipertextos. A
hipertextualidade caracteriza um texto com modelo de organização próprio. A esse texto,
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chamado hipertexto, é dada a possibilidade de conexão de vários assuntos distintos, que se
encontram relacionados por diferentes níveis de profundidade.

O hipertexto não é um gênero textual nem um simples suporte de
gêneros diversos, mas como um tipo de escritura. É uma forma de
organização cognitiva e referencial cujos princípios constituem um
conjunto de possibilidades estruturais que caracterizam ações e decisões
cognitivas baseadas em (séries de) referenciações não contínuas e não
progressivas. Considerando que a linearidade linguística sempre
constituiu um princípio básico da teorização (formal ou funcional) da
língua, o hipertexto rompe esse padrão em alguns níveis. Nele, não se
observa uma ordem de construção, mas possibilidades de construção
textual plurilinearizada. (MARCUSCHI, 1999, p.21)
Esta visão linguística de Marcuschi (1999) compatibiliza com a visão de Koch (2002,
p.63) que afirma que o hipertexto “constitui um suporte linguístico semiótico hoje intensamente
utilizado para estabelecer interações virtuais desterritorializadas”. Essas interações solidificam
as características multissemióticas do hipertexto, que garantem conexão simultânea entre
diferentes tipos de linguagens de maneira integrativa devido aos recursos hipermidiáticos
(BOLTER, 1998). Para o pesquisador, os hipertextos não são “não-lineares”, mas sim,
“multilineares”, por se configurarem por meio de links. Para ele, o hipertexto é instável e
imprevisível, diferentemente do texto impresso (BOLTER, 1998). Ele discorda de várias
definições de hipertexto como as de Marcuschi (2000) e Koch (2000), que levam em
consideração a não-linearidade hipertextual.
A hipertextualidade encontra-se imersa em várias realidades, a moderna e a que
podemos chamar de pós-moderna. Karasek (2010, p.79) define a pós-modernidade,
contrapondo-a ao conceito de modernidade, utilizando as ideias de Lyotard (1986), em que o
pós-moderno é marcado por sua essência cibernética, digital. Para o autor, a diferença entre a
modernidade e a pós-modernidade encontra-se na incerteza e na desconfiança desta última, pois
na pós-modernidade o conhecimento é construído a partir do levantamento de um problema.
Karasek (2010) cita um cenário cibernético e informatizado. As tecnologias digitais
fazem parte da sociedade pós-moderna, adicionando um caráter menos coletivo e mais
individual às relações humanas. Como desenvolvido por Rojo (2015), dentro do conceito de
hipermodernidade, outros contextos surgem como a hipercomplexidade, o hiperconsumismo e
o hiperindividualismo. Temos uma sociedade conectada em grandes redes sociais, mas
individualizada. Com a grande quantidade de informações, surgem grandes quantidades de
textos e, com elas, tipos diferentes de linguagens, que se manifestam de formas diferentes.
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Não podemos ignorar que as linguagens que permeiam nosso meio são linguagens livres
das amarras da estabilidade, pois, navegando por mares tecnológicos, alcançam sua fluidez
dentro dos discursos humanos.
(...) linguagens tidas como espaciais – imagens, diagramas, fotos –
fluidificam-se nas enxurradas e circunvoluções dos fluxos [...] Textos,
imagem e som já não são o que costumavam ser. Deslizam uns para os
outros, sobrepõem-se, complementam-se, confraternizam-se, unem-se,
separam-se e entrecruzam-se. Tornaram-se leves, perambulantes.
Perderam a estabilidade que a força de gravidade dos suportes fixos lhes
emprestavam. Viraram aparições, presenças fugidias que emergem e
desaparecem ao toque delicado da pontinha do dedo em minúsculas
teclas. Voam pelos ares a velocidades que competem com a luz
(SANTAELLA, 2007, p. 24).

É a partir da linguagem que moldamos nossos discursos no ciberespaço, construindo
nossa identidade, estabelecendo algo a dizer ao outro. Além da necessidade de comunicação,
temos a urgência, a vontade e diversos outros fatores que podem definir nossa relação com o
mundo. Ao situar a era vivida, Santaella (2007) a situa não apenas na era das “linguagens
líquidas”, mas também do networking, ou seja, do relacionamento. Como pontuado por Rojo
(2013, p.8), é necessário mudar a visão que temos dos alunos, pois eles também são
construtores-colaboradores “das criações conjugadas na era das linguagens líquidas”.

É preciso que a instituição escolar prepare a população para um
funcionamento da sociedade cada vez mais digital e também para
buscar no ciberespaço um lugar para se encontrar, de maneira crítica,
com diferenças e identidades múltiplas (ROJO, 2013, p.7)

Ao preparar indivíduos para uma sociedade mais digital, a escola age abrindo espaço
para a prática de discursos em que diversas formas de linguagem são utilizadas, admitindo o
caráter das linguagens fluidas contemporâneas, fazendo uso de práticas dialógicas e aceitando
a concepção da escrita como um trabalho.
Como citado no capítulo anterior, a escrita é um processo constituído por etapas que se
comunicam harmonicamente, a fim de proporcionar um lugar de interação entre os seus
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participantes, uma vez que o movimento de escrita nunca é solitário. Como etapas, podemos
citar quatro importantes estágios que fazem desta prática social elemento de reflexão e de
inserção do eu do escritor e do leitor no mundo. São as etapas de planejamento, execução,
revisão e reescrita. A etapas de produção textual foram apresentadas por vários estudiosos, entre
eles destacamos Menegassi (2010) e Passarelli (2012) que serão discutidas por nós, a seguir.
As etapas de produção textual são importantes uma vez que orientam o trabalho de produção
textual com uso de ferramentas tecnológicas por nós propostas, ou seja, ao se utilizar as
tecnologias digitais para a produção de texto, é preciso ter ciência sobre todas as etapas de sua
construção e saber que os recursos digitais podem ser explorados não somente na etapa da
execução dotexo, mas em etapas que antecedem e precedem a escrita.
Apresentamos, primeiramente, as etapas de produção textual descritas por Menegassi
(2010) a fim de pensarmos melhores soluções para a inserção das tecnologias digitais nas aulas
de Produção Textual, bem como discutirmos, em nossos resultados, os momentos adequados
para a utilização dos recursos digitais propostos na elaboração de textos durante o período de
intervenção na escola.
Na primeira etapa, intitulada planejamento, o professor deve oferecer condições para
que o aluno escreva, ou seja, subsídios para que ele possa escrever um texto fundamentado e
consciente. Por isso, o aluno deve ter acesso à pesquisa e as ferramentas de busca,
principalmente em suporte digital, pois não podemos deixar de considerar a velocidade de
informações na atualidade.
Na segunda etapa, a execução, o enunciador, assume seu papel de escritor e materializa
seu discurso por meio do texto escrito, organizando suas ideias e estruturando-as de forma
lógica, convidando o outro, o interlocutor, a ser agente de seu processo discursivo.
A revisão é uma etapa flexível que pode ser realizada por diferentes agentes como o
professor, o próprio escritor ou um colega. Menegassi (2010) ressalta a importância de voltar a
atenção para questões mais globais do texto, como aspectos semânticos, e não somente questões
estruturais.
Por último, temos a reescrita, etapa necessária e que não deve descartada ou vista como
opcional, pois, de acordo com Menegassi (2010), é ela que fará com que o aluno modifique seu
texto, substituindo termos, suprimindo unidades, deslocando trechos, entre outros movimentos.
Reafirmamos a importância para que os alunos e os professores compreendam a escrita
como processo e que, a última etapa deste processo não esgota o ato de escrever. A produção
textual não termina após a reescrita. Um texto sempre pode ser reescrito, editado, reeditado. A
tecnologia digital atua como ferramenta facilitadora desses processos, dinamizando as relações
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do autor com seu texto, diminuindo as barreiras que a escrita manual impõe, uma vez que
escrever, utilizando um editor de texto, pode ser mais fácil ou mais rápido do que escrever um
grande texto à mão.
A facilidade que reside no acesso a recursos (digitais ou não) durante todas as etapas da
ação de produção, principalmente no que concerne à etapa de planejamento, já que temos um
mundo de informações e de livre pesquisa ao nosso alcance, contribui para o desenvolvimento
do texto. A pesquisa é elemento importante na etapa de planejamento, pois, é partir dela que o
aluno conseguirá conhecimento de mundo e subjetivará os elementos ao seu redor, a fim de
organizá-los em um texto escrito.
As etapas do processo da escrita descritas por Passarelli (2012) são similares as de
Menegassi (2010), com o diferencial de apresentar as teorias geradoras de cada uma de suas
etapas. Passarelli (2012) descreve um total de 4 (quatro) etapas de produção textual:
planejamento, tradução de ideias em palavras, revisão e, por fim, a etapa de reescrita e
editoração. A autora ressalta, assim como Menegassi (2010), um componente presente em todas
as quatro etapas: o guardião do texto e inclui sua contribuição acerca da avaliação da produção
escrita.
A primeira etapa descrita por Passarelli é chamada de planejamento e é fundamentada
no modelo de Hayes e Flower (1980), em que os autores tratam o planejamento como uma etapa
de geração, em que informações contidas na memória do redator são previamente organizadas
a partir do tema a ser tratado.
Com o intuito de investigar o uso de tecnologias digitais para a produção textual, autores
como Amorim (2011), Braga; Moraes (2009), Silva; Pessanha (2012), Reis et al(2007), Lopes
(2010) e Neves (2012) realizaram pesquisas no ambiente educacional. Trazemos essas
discussões para o nosso trabalho a fim de reiterar a relevância de nossa pesquisa, assim como
de apresentar as lacunas deixadas por estas pesquisas.
Amorim (2011) propôs-se a investigar acerca da forma como os alunos do curso de
Letras-Português utilizam os gêneros (discursivos) digitais5 e as ferramentas da internet em seu
cotidiano. Em sua investigação, a autora buscou verificar como eles compreendem esses

A autora deste trabalho utilizou, originalmente, a expressão “gêneros digitais”. Uma vez que nossas bases
epistemológicas são de natureza bakhtiniana e, seguimos a ideia de esferas de atividade humana, em que “cada
esfera da comunicação da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que
denominamos gêneros do discurso”(BAKHTIN,2011,p.266), optamos por adicionar o vocábulo “discursivos”
como forma de marcar o ambiente no qual o gênero ocorre, ou seja, os discursos são concretizados. Portanto,
coadunamos com o pensamento de Araújo (2016) em que este afirma não existirem gêneros digitais ou esferas
digitais, uma vez que “a Web não é capaz de fornecer uma instância concreta de gêneros que atendam às demandas
de um suposto discurso digital” (ARAÚJO, 2016, P.52)
5
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gêneros e de que forma eles os utilizam. A pesquisa foi realizada com 40 (quarenta) estudantes
de três municípios de polos de ensino do sistema UAB/UFC. As análises foram realizadas a
partir das discussões realizadas nos fóruns virtuais temáticos da disciplina intitulada Gêneros
Textuais e Ensino e de um questionário virtual. Seus resultados, porém, apontam apenas para a
utilização ou não dos gêneros (discursivos) digitais pelos alunos da disciplina com seus alunos
na educação básica, sem uma investigação mais acurada sobre sua compreensão dos usos que
eles mesmos eles fazem dos gêneros.
Não há também, na pesquisa de Amorim (2011), uma investigação que aborde as formas
de escrita com uso de tecnologias digitais, ou seja, os investigadores não buscaram respostas
para como esses alunos escrevem, e sim, apenas sobre se utilizam ou não gêneros digitais e
ferramentas da internet no cotidiano. Em nossa investigação, examinamos de que forma as
ferramentas digitais contribuem com a escrita dos alunos, considerando a escrita como um
processo, dentro de uma aula de Produção Textual.
Braga; Moraes (2009) relatam os resultados de duas investigações empíricas, em que a
primeira investiga como os alunos de uma escola particular utilizam a internet dentro e fora de
seu cotidiano escolar e a segunda com uma produção de texto de caráter dissertativo que
investigou de que forma a pesquisa online favoreceu este tipo de produção. Em seus resultados,
os pesquisadores concluem que o uso da internet pode ser produtivo desde que haja mediação
do professor.
A pesquisa de Braga; Moraes (2009), apesar de trazer contribuições para os estudos
sobre o uso da tecnologia no ensino, deixa lacunas as quais pretendemos preencher. A
investigação não responde de que forma o uso da internet pode ser produtivo, quais ferramentas
foram utilizadas e quais os ganhos reais desses alunos. Propomo-nos a responder esses
questionamentos a partir de nossa investigação, que utiliza recursos digitais para a produção
escrita dos alunos na escola.
Em Silva; Pessanha (2012), a investigação buscou discutir o ensino de produção textual
com a utilização de recursos digitais, no caso, da criação de blogs coletivos. Em seus resultados,
as pesquisadoras concluíram que a escrita utilizando blogs coletivos aproximaria a escola a
recursos tecnológicos (computadores) e contribuiria com o letramento digital dos alunos,
incentivando sua escrita com o suporte computador, fazendo-se uso de gêneros discursivos
digitais. O estudo faz um levantamento das possibilidades de uso do blog na escola e de suas
aplicações em sala de aula. Esse estudo se aproximou de nossos objetivos ao constatar no uso
das tecnologias digitais, a contribuição para outros tipos de letramento. Buscamos investigar
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outros tipos de letramento, não apenas o digital, e a pesquisa com recursos digitais possibilitará
essa investigação.
No estudo de Reis et al (2007), os autores utilizaram o blog como registro de uma
atividade interdisciplinar com o tema “Lixo e Cidadania”. Os autores concluíram que o blog
atuou como fator de motivação e de construção coletiva de seus conhecimentos, uma vez que
que eles postavam e comentavam os conteúdos publicados por seus colegas. A interação na
Web favoreceu essa construção de conhecimentos no momento de sua produção textual. Para
os autores, o fato de os alunos terem utilizado um blog também contribuiu para que eles
pesquisassem mais sobre o tema proposto e ainda refletissem sobre os aspectos relevantes e
essenciais para o trabalho em grupo.
Neste exemplo, a tecnologia digital apresentou forte influência para a construção de
discursos coesos e coerentes e para a construção dos enunciados dos alunos. Pelo simples de
fato de lidar com o texto em ambiente digital, os alunos se sentiam mais motivados para escrever
e para ler. Nossa pesquisa possui o mesmo ponto focal, o da utilização das tecnologias digitais,
mas, ao invés de focarmos nos resultados, como feito por Reis et al (2007), nossa pesquisa
pretende focar no processo.
Lopes (2010) realizou uma proposta de produção de blogs na disciplina de Literatura
Brasileira, em três turmas do curso de Letras da Universidade Estadual de Maringá (UEM), no
estado do Paraná, no sul do país. O autor da pesquisa estabeleceu cinco critérios de avaliação
da produção dos alunos em seus blogs com o intuito de garantir a qualidade das construções
textuais, além de tornar o processo de avaliação mais justo. Os critérios foram: frequência
mínima de postagem, a qual foi estabelecida uma por semana; variedade nos tipos e gêneros
discursivos a serem utilizados nos trabalhos, assim como nas mídias utilizadas em cada
postagem; interatividade entre os grupos (cada grupo visitaria os trabalhos publicados pelos
outros grupos grupos e comentar as postagens dos outros colegas); obrigatoriedade no
estabelecimento de uma rede de contatos e navegação através das ferramentas “meus amigos”
e “links favoritos” (visando a fácil circulação por todos os blogs produzidos).
Lopes (2010) comenta que esta experiência trouxe ganhos no que concerne o uso de
diferentes fontes de pesquisa para os alunos, que puderam trabalhar com diferentes gêneros
discursivos, além de adequarem sua linguagem aos leitores, refletindo suas práticas letradas
dentro de um contexto situacional real, com um propósito, escrevendo para leitores reais. Os
alunos sentiram-se responsáveis por suas produções e houve maior participação e maior
qualidade nos seminários.
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Ao mesmo tempo que a tecnologia digital contribuiu, a precariedade ao seu acesso foi
fator limitante para o sucesso total do projeto. Como alguns alunos não tinham computador em
casa, ou não possuíam acesso à internet, as atividades foram realizadas periodicamente, na casa
de quem possuísse computador com acesso à rede. De acordo com o pesquisador, outro
problema, agora levantado pelo ponto de vista docente, foi a falta de tempo para
acompanhamento das produções dos blogs.
A investigação de Lopes (2010) possui ligação direta com a nossa, uma vez que suas
lacunas serão preenchidas em nossa investigação. Como pretendemos fazer uso da internet
apenas no ambiente escolar, os problemas de acesso serão sanados, uma vez que os recursos
serão utilizados durante as aulas. Apesar de não realizarmos o mesmo acompanhamento em um
blog, utilizaremos o google sala de aula, em uma tentativa de otimizar o tempo da docente, uma
vez que as produções escritas são enviadas diretamente para ela, em uma só pasta.
Valetta (2015) analisou a produção escrita em suporte digital de crianças da educação
básica. A pesquisadora pesquisou como a tecnologia digital, mais especificamente o recurso
webquest e o uso do tablet e seus recursos poderiam influenciar a escrita digital. Utilizando-se
webquests como metodologia com foco na pesquisa na internet, os pesquisadores elaboraram
um roteiro de criação de um e-book (livro digital), fazendo da webquest uma sequência didática.
Com isso, os alunos e os professores participaram ativamente do processo de produção do ebook educativo. Os resultados apresentaram influência positiva do uso da tecnologia digital,
uma vez que a webquest participou como organizadora das ideias dos alunos e dos professores,
inserindo-nos no processo de escrita. O uso do tablet possibilitou diferentes situações de
aprendizagens, já que se observou o “aprender fazendo”. Uma limitação do estudo foi ter
analisado apenas o aplicativo utilizado para a escrita do e-book. Nossa pesquisa difere, pois se
propõe a analisar três ferramentas e todas elas já utilizadas na escola, mas ainda não utilizadas
na disciplina de Produção Textual.
Silva (2013) realizou uma pesquisa com alunos do segundo semestre do curso de
Tecnologia em Análise da Informação, de uma universidade pública brasileira. Segundo o
pesquisador, a maioria dos alunos veio de escola pública e apresentava, no momento da
pesquisa, muita dificuldade em relação às atividades de leitura e produção textual. A pesquisa
foi dividida em quatro partes, em que a primeira constou da exibição de um vídeo, a segunda
da produção de um texto escrito, um artigo de opinião. Em casa, os alunos tiveram quinze dias
para escrevem o texto e o gênero já havia sido estudado anteriormente. A terceira etapa consistiu
do envio de um e-mail para um colega que seria o revisor e, por último, foi feita uma discussão
entre alunos e professor sobre os aspectos levantados pelos revisores.
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O pesquisador concluiu que a tecnologia agiu na relação dialógica entre os alunos,
agindo em suas relações interpessoais, dando sentido aos textos produzidos e facilitando seu
processo de escrita e reflexão sobre o texto, principalmente na revisão realizada pelos pares.
Apesar de ter sido realizada com o ensino superior, o pesquisador relatou dificuldades trazidas
por eles do ensino fundamental, reforçando a relevância de nossa pesquisa, em que o uso de
tecnologias, já na escola, poderia contribuir para o processo de escrita, minimizando os
problemas relatados pelos alunos na pesquisa de Silva (2013).
O levantamento de estudos empíricos apresentados neste trabalho nos leva à reflexão de
que as novas linguagens e as hipermídias como bem advogado por Santaella (2008) dão espaço
a novas formas de pensamento, que, apesar de diferentes, convergem-se dentro da sociedade.
Por isso, há a necessidade em se formular uma pedagogia para os multiletramentos (COPE;
KALANTZIS, 2008), pensando em ações pedagógicas específicas que envolvam as práticas
letradas sociais, com foco no aprendiz.
Conscientes de nossa atuação como pesquisadores em uma sociedade em que os
prefixos hiper e multi fazem-se presentes de forma tão marcante, em que vivemos em uma
comunidade hipermoderna, que produz e reproduz hipertextos, em que as escolas encontramse cercadas de materiais hipermidiáticos, vale trazer, para este trabalho, a discussão sobre
multiletramentos.
Ao refletirmos sobre a influência das tecnologias digitais para a produção de textos na
escola, compatibilizamos com as ideias de Cope; Kalantzis (2008), que ressaltam a importância
em se criar contextos de aprendizagem dentro do mundo digital. Voltamos à discussão de que
os aprendizados da vida divergem dos aprendizados da escola, que se torna um ambiente de
aprendizado artificial. No que tange à produção textual, escrever textos que não se enquadrem
na realidade do aluno, não só descaracteriza o processo de produção em suas etapas, mas
também como um processo de letramento.
O próximo capítulo tem por objetivo discutir os conceitos de letramento digital e de
multiletramentos na escola, na perspectiva da produção textual, refletindo sobre o processo do
ponto de vista global. Faremos uma análise das etapas já mencionadas em nosso trabalho e das
dificuldades de sua aplicação no currículo escolar. Neste capítulo discutiremos também o uso
dos recursos digitais disponíveis na escola para as aulas de língua portuguesa, bem como os
laboratórios de informática educativa como ambiente participante desse contexto de
multiletramentos, no processo de produção de textos.
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4 LETRAMENTO DIGITAL E AS ETAPAS DE PRODUÇÃO TEXTUAL
“(...)Sem sombra de dúvida, graças também às
inovações tecnológicas, escrevemos mais agora
que em tempos passados” (ANTUNES, 2016,
p.11)

Atualmente, é imprescindível o desenvolvimento de habilidades de produção textual,
em virtude da tecnologia digital utilizar, como principal meio de comunicação, a linguagem
escrita. Como pontuado por Antunes (2016), na epígrafe que introduz este capítulo, uma das
razões para escrevermos mais do que antes, deve-se à emergência comunicativa imposta pelas
inovações tecnológicas. Apesar da possibilidade de outros formatos de transmissão de
mensagens, como áudios e imagens, a escrita sempre se faz presente através dos movimentos
das práticas sociais necessárias para a utilização dessa tecnologia digital. Ler e escrever em
meio eletrônico requer a apropriação de novas formas de letramento, e é sobre isto que este
capítulo trata.
A compreensão do letramento digital, bem como sua fundamentação teórica, que surge,
neste ambiente, como forma de diálogo nosso com pesquisadores da área, fazem-se necessárias
ao nosso estudo, uma vez que o contato dos alunos com o computador e, especificamente, com
a produção escrita como prática social, foi observada durante nossa pesquisa de campo,
tornando-a aspecto relevante para nossa investigação.
Neste capítulo, discutiremos o letramento e sua relevância para o cenário do ensino de
Produção Textual na escola. Mais especificamente, articularemos um diálogo com
pesquisadores que se propuseram a investigar o uso das tecnologias digitais e os diferentes tipos
de letramento que surgem a partir da inserção de recursos digitais em nossa prática de escrita
como prática social. Como defendemos a escrita como um processo, apresentaremos as etapas
de produção textual propostas por Menegassi (2010) para que estas sustentem não somente a
ideia da inserção das tecnologias digitais nas produções textuais, mas quando inserir essas
tecnologias digitais como recursos que favorecem algum tipo de letramento.
Para alcançarmos maior conhecimento sobre o letramento digital, é preciso entender a
ideia global de letramento. De acordo com Soares (2003), esse conceito surgiu na década de
oitenta na Europa, Estados Unidos e Brasil com o intuito de descrever novos comportamentos
referentes às práticas de leitura e escrita. Letramento pode ser compreendido, então como “um
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conjunto de práticas que denota a capacidade de uso de diferentes tipos de material escrito”
(CEARÁ, 2008, p.21).
Podemos atribuir a aplicação do letramento, no ambiente escolar, aos usos das práticas
sociais de escrita e de leitura com significado, ou seja, contextualizadas, pois, de nada adianta
os alunos aprenderem a escrever ou ler se não sabem adequar usos de escrita ou leitura, fazendo
conexões apropriadas com a realidade em que vivem. O letramento tem por objetivo inserir o
aluno em uma cultura escrita e isso não é realizado de forma instantânea.
Em suas atribuições como professor, este deve proporcionar diferentes ambientes de
interação do aluno com seu texto, para que este possa interagir com o mundo. De acordo com
Ceará (2008, p.21), “letrar é usar a leitura e a escrita como prática social no cotidiano da sala
de aula”, ou seja, é transformar a escrita e a leitura em parte integrante não somente da vida
escolar, mas também da vida do aluno.
O fenômeno do letramento está intimamente associado aos gêneros discursivos, em que
cada classe social pode ser caracterizada de uma forma distinta, pois pertence a uma esfera de
atividade humana própria. De acordo com Goulart (2011, localização kindle 566) “a noção de
letramento [está interligada a] um modo de conceber a linguagem escrita e seu contexto sociohistórico, o que problematiza, de modo agudo, seu ensino/aprendizagem”.
Etimologicamente, o termo “letramento” liga-se a ideia de letra, remetendo-nos à
concepção de escrita (FRADE, 2011). Na cultura digital, percebemo a mesma concepção de
escrita, mas com a apropriação da tecnologia digital. De acordo com Soares (2002, p.151),
letramento digital é: “um certo estado ou condição que adquirem os que se apropriam da nova
tecnologia digital e exercem práticas de leitura e escrita na tela, diferente do estado ou condiçãodo letramento- dos que exercem práticas de leitura e de escrita no papel”. Ou seja, o letramento
digital, mais do que a apropriação da tecnologia, para a autora, é a apropriação das práticas de
escrita utilizando-se da tecnologia digital.
Esta definição, portanto, restringe o uso da tecnologia digital no que concerne sua
apropriação, descartando os valores e as habilidades do indivíduo dentro de ambientes
eletrônicos. Assim, essa visão adequa-se melhor à de letramento eletrônico, de acordo com
Bawden (2001), o letramento eletrônico relaciona-se a habilidades e usos do computador para
se obter informações, controle de processos ou resolução de problemas. O indivíduo letrado
eletronicamente, possui entendimento geral do que o computador pode fazer, sabe utilizar o
computador e suas ferramentas de forma eficaz e demonstra segurança ao utilizar a máquina.
Há, portanto, diferença entre os conceitos de letramento digital e letramento eletrônico. Uma
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vez que aquele envolve o uso da máquina para o exercício das práticas sociais de leitura e
escrita, este pensa nas formas de se utilizar os equipamentos de maneira isolada.
Selfe (1999) vê o letramento digital como o exercício de práticas sociais comunicativas
em um universo eletrônico, ampliando seus contextos, incluindo sua identidade cultural, no
qual letramento digital é “[...] uma complexa série de valores, práticas e habilidades situados
social e culturalmente envolvidos em operar linguisticamente dentro de um contexto de
ambientes eletrônicos, que incluem leitura, escrita e comunicação” (SELFE, 1999, p. 11). Esta
proposta, porém, defende exclusivamente a noção de letramento como atividade social e
cultural. Porém, é preciso que saibamos dosar a noção de letramento para o uso da tecnologia
por si e para seu propósito (quando há uma finalidade social, dentro de um contexto específico)
quando se trata de interpretação e compartilhamento de habilidades (individuais ou coletivas).
Como definido por Dudeney; Hockly; Pegrum (2016, p. 17), são “habilidades individuais e
sociais necessárias para interpretar, administrar, compartilhar e criar sentido eficazmente no
âmbito crescente dos canais de comunicação digital.”
A tela do computador é um novo espaço de escrita e de leitura. A partir da tela, temos
novas formas de acesso à informação e novos processos cognitivos, que surgem das novas
formas de se ler e de se escrever utilizando as tecnologias digitais. Bolter (1991) previu uma
grande mudança com a chegada dos computadores e de seu uso no que concerne o letramento
digital. De acordo com o autor, o letramento digital substituiria o impresso e o computador
mudaria nossa concepção de letramento, alterando nossa concepção de livro:

O livro impresso[...] parece destinado a migrar para a margem da nossa
cultura letrada. [...] A ideia e o ideal de livro mudará, pois o impresso
não mais definirá a organização e a apresentação do conhecimento,
como aconteceu nos últimos cinco séculos. Essa mudança da imprensa
para o computador não significa o fim do letramento. O que será
perdido não é propriamente o letramento, mas o letramento da
imprensa, porque a tecnologia eletrônica oferece-nos um novo tipo de
livro e novas maneiras de escrever e de ler. A mudança para o
computador tornará a escrita mais flexível, mas também alterará as
definições de escrita de boa qualidade e de leitura cuidadosa que foram
geradas pela técnica da impressão. [...] O computador está
reestruturando nossa atual economia de escrita. Está mudando seu status
cultural e também o método de produção de livros. Está mudando a
relação do autor com o texto e de ambos, autor e texto e com o leitor.
(BOLTER, 1991, p. 2-3, trad. nossa).6
The printed book [...] seems destined to move to the margin of our literate culture. […] the idea and the ideal of
the book will change: print will no longer define the organization and presentation of knowledge, as it has for the
past five centuries. This shift from print to the computer does not mean the end of literacy. What will be lost is not
literacy itself, but the literacy of print, for electronic technology offers us a new kind of book and new ways to
6
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A previsão de Bolter (1991) sobre o ideal de livro ainda não ocorreu, pois os livros
físicos ainda são utilizados, principalmente no ambiente escolar. Mas, algo dentro de sua
afirmação que continua se confirmando é o fato de o letramento não ter chegado ao seu fim,
mas sim, novos tipos de letramento terem surgido. Bolter (1991) acertou quando disse que
outros letramentos surgiriam, pois hoje, observamos, para além do letramento digital,
letramentos como o em pesquisa e o em informação, que serão melhor explorados neste
capítulo.
Nesse sentido, admitimos que professores e alunos precisam lidar com as tecnologias
digitais pois elas abrigam novos espaços de escrita. Um espaço de escrita, como definido por
Bolter (1991), é um determinado campo físico e visual que pode ser definido por alguma forma
de escrita. O papel é um espaço de escrita, mas o computador, com programas que permitem a
edição de texto, também é. A escrita na tela do computador possibilita a criação de um texto
diferente do texto produzido no papel. O texto produzido no computador é caleidoscópico e
móvel (LÉVY, 1999), diferente do texto produzido no papel, que, linear, não apresenta a
mobilidade e as múltiplas possibilidades de conexões que o hipertexto apresenta.
Neste caminho, defendemos o uso dos computadores como mais uma possibilidade de
ambiente de escrita aos alunos das séries finais do ensino fundamental. Não como espaço único,
mas como mais um ambiente e uma opção de se trabalhar a produção escrita dentro do ambiente
escolar. O letramento digital faz parte de um movimento de renovação do ensino e da
aprendizagem, em que o ensino da língua materna, particularmente, torna-se, além de relevante,
significativo e contextualizado.

O letramento digital, então, é ainda mais poderoso e empoderador do
que o letramento analógico. Precisamos incrementar nosso ensino e a
aprendizagem de nossos estudantes de acordo com essas novas
circunstâncias. Para nosso ensino de língua permanecer relevante,
nossas aulas têm de abarcar ampla gama de letramentos, que vão
bastante além do letramento impresso tradicional. Ensinar língua
exclusivamente através do letramento impresso é, nos dias atuais,
fraudar nossos estudantes no seu presente e em suas necessidades
futuras. (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016, p. 18-19)

write and read. The shift to the computer will make writing more flexible, but it will also threaten the definitions
of good writing and careful reading that have been fostered by the technique of printing. […] The computer is
restructuring our current economy of writing. It is changing the cultural status of writing as well as the method of
producing books. It is changing the relationship of the author to the text and of both author and text to the reader.(

BOLTER, 1991, p. 2-3)
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Parece-nos desnecessário afirmar, nos dias atuais, que os jovens alunos vivem em uma
realidade de contato com a tecnologia digital. Mesmo que não possuam computadores ou
celulares com acesso à Internet, os alunos possuem algum conhecimento que seja acerca desses
instrumentos. O que se faz necessário discutir é a forma como a tecnologia digital vem sendo
utilizada no ambiente escolar. Nas escolas que possuem laboratório de informática educativa
(LIE), a preocupação da aprendizagem do uso das máquinas ainda se sobrepõe a um letramento
digital efetivo, voltado a um contexto social e crítico do uso do computador. Durante o período
de escolha da escola para esta pesquisa, ao conhecermos os usos dos LIE em outras escolas do
município de Fortaleza- CE, observamos que nenhuma utilizava seu laboratório para aulas de
língua portuguesa. Ou seja, a ideia do letramento digital pode vincular-se a todas outras
disciplinas, menos às práticas sociais mais importantes para o trabalho reflexivo e crítico de
todas elas, que ocorre no trabalho com a língua materna. A ideia de usar a tecnologia para o
ensino da língua portuguesa parece-lhes ainda distante, uma vez que à língua atribuída um
status especial de uso padrão, com regras e adequações. Esquecem-se das práticas letradas e
dos contextos múltiplos de usos da linguagem.
Por ser um processo constituído por etapas, a escrita garante a interação do escritor com
o seu ambiente de escrita. Diferentes contextos pedem diferentes tipos de produção textual. As
etapas de produção textual elencadas e descritas por Menegassi (2010), e Passarelli (2012), as
quais apresentamos neste trabalho, no capítulo anterior, podem ser melhor aproveitadas se o
escritor estiver imerso em um universo em que este seja letrado digitalmente. Revisitaremos as
etapas do processo de escrita, fazendo relação com os elementos do letramento digital no
ambiente escolar.

4.1 O letramento digital e as etapas de produção de textos no ambiente escolar

Para escrever, precisamos planejar. O planejamento é a primeira etapa do processo de
escrita e a tecnologia digital vem contribuindo de forma significativa para esta etapa. Tanto nos
estudos de Menegassi (2010), quanto nos estudos de Passarelli (2012), observamos esta etapa
como sendo a primeira. No modelo de Hayes; Flower (1980), esta etapa recebeu o nome de
geração. Esta etapa só é aplicada se a escrita for considerada um trabalho, ou seja, o escritor
inicie o ato de escrever, pensando exclusivamente em sua escrita. O(A) escritor(a) só escreve
sobre um tema que conhece e o conhecimento pode ser adquirido através da pesquisa. O
computador com acesso à Internet possibilitou aos alunos o acesso a diversos assuntos,
curriculares ou extra-curriculares. O conhecimento e a informação tornam-se acessíveis a todos
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e forma mais rápida, aproximando o tópico de interesse do pesquisador. Além da possibilidade
de uso de ferramentas de pesquisa, a tecnologia digital permitiu o uso de programas de
organização de pensamento, como construtores mapas mentais. Essas ferramentas oferecem aos
escritores um meio de organização da estrutura de seus textos e de suas ideias.
Na etapa de execução, na qual o(a) enunciador(a) materializa seu discurso por meio de
seu texto escrito, a tecnologia digital interfere diretamente em sua prática de escrita, em que o
escritor agora digita seu texto, utilizando como suporte a tela do computador, tendo como
auxílio um editor de texto que, como coautor de inteligência artificial, ajuda-o a escrever,
apontando seus erros gramaticais ou problemas de digitação. O escritor nunca esteve sozinho,
mas, ao utilizar a tecnologia digital, a coautoria parece ainda mais forte por este poder fazer uso
de recursos de revisão durante sua escrita. Para Passarelli (2012), esta fase é denominada de
“tradução de ideias em palavras” e, de acordo com a autora, além de cuidar da primeira versão
do texto, ocorre “quando as ideias levantadas passam para o papel, num trabalho que requer a
atenção voltada à organização do texto em unidades de base — os parágrafos —, de acordo
com alguns critérios para a sua construção.” (PASSARELLI, 2012, p.157).
A terceira etapa, revisão, que parece ter ocorrido simultaneamente durante a execução,
na verdade, deve existir de forma isolada, como etapa após a escrita. A revisão deve ser
realizada por diferentes agentes. Para Menegassi (2010), é muito importante revisitar o texto
escrito para rever questões globais e não somente estruturais. Por isso, deve-se pedir para que
outra pessoa revise o texto escrito. Para Passarelli (2012), a revisão caminha ao lado da
reescrita. Para nós, é um movimento essencial para quem produz um texto escrito, não apenas
para verificar se aquilo que foi escrito faz sentido para um outro possível leitor, mas como
forma criativa de reorganizar aquilo que se escreve. Todo texto, independente de seu gênero ou
tipologia, deve ser claro. Seguindo suas regras estruturais, o texto deve comunicar e a revisão
é uma etapa em que todos os aspectos da escrita surgem de forma mais ampla e direta.
A tecnologia pode contribuir para facilitar a troca de textos e até mesmo para que a
revisão ocorra, com ferramentas de revisão existentes nos próprios editores de texto, que
permitem a inclusão de comentários de terceiros. Isso ocorre, pois a inteligência artificial do
computador pode auxiliar nessa etapa, indicando estruturas desconhecidas ou palavras
repetidas, por exemplo. Além do editor de texto, o acesso a dicionários on-line permitem que
haja a correção dos textos no momento de sua revisão, economizando esforços ligados à
memória e fazendo com que a revisão seja uma etapa dinâmica, uma vez que a reescrita pode
ser imediata. Consulta a dicionários de sinônimos ou informações que devem ser mais
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aprofundadas no texto, faz da web um ambiente de colaboração para a reescrita do texto escrito
em suporte digital.
Menegassi (2010) considera a reescrita como última etapa, como algo desmembrado da
revisão. Essa visão não modifica a forma como compreendemos as etapas de produção textual,
uma vez que, nela, o autor modifica o texto, fazendo com que ele faça todos os movimentos
necessários após as revisões. Em nossa visão, com a qual coadunamos com a divisão de
Passarelli (2012), há maior praticidade e otimização da escrita como processo se considerarmos
a revisão como etapa que ocorre junto da reescrita. Já que nesta última fase, o aluno poderá
utilizar-se de todas as ferramentas digitais já manuseadas durante as etapas. O texto pode ser
construído hipertextualmente ou hipermidiaticamente, com inserção de imagens, vídeos, gif7
etc. A tecnologia digital possibilita o uso de instrumentos multimodais que aumentam a
compreensão do leitor sobre o assunto lido e recursos multimidiáticos, utilizados de forma
consciente, podem ser bastante eficazes para o processo.
A quarta etapa, levando em consideração a divisão de Passarelli (2012), é a editoração.
Baseada no modelo de Hayes; Flower (1980), a editoração consiste em uma finalização do
texto, pensando em sua divulgação, ou seja, com a consciência que o texto é sempre redigido
para outra pessoa, com foco em um público-alvo determinado pelas características típicas do
gênero. Na escola, Passarelli (2012, p. 168) define a editoração como a etapa de “passar o texto
a limpo”, o que pode causar um tradicional desconforto aos alunos, devido à tradicional ideia
de que essa atividade causa um “desprazer” (PASSARELLI, 2012, p.168). A tecnologia digital
contribui para que esse desprazer se torne mais prazeroso, uma vez que a praticidade oferecida
pelas ferramentas de edição de texto podem agilizar o processo e contribuir para uma revisão
mais acurada das produções escritas no computador.
As etapas são flexíveis e o escritor pode sempre voltar à mesma etapa, caso sinta
necessidade. A revisão, por exemplo, é uma etapa que deve ser visitada e revisitada
frequentemente, pois o texto, após escrito, não está acabado. Mesmo após a editoração, o texto
está sujeito a mudanças. A afetividade que permeia a produção escrita de um aluno, impedindoo de modificar seu texto após uma revisão, pode ser controlada quando do uso da produção
escrita por meio digital. As opções de apagar e desfazer algo que foi feito, oferecem mais
segurança ao aluno, caso ele (a) perceba que aquela modificação não foi interessante ou
necessária. Isso foi observado durante nossa intervenção na escola, mas não como uma
ocorrência generalizada, e sim como casos isolados, em que alguns alunos preferiram escrever
7

É um acrônimo para Graphics Interchange Format, em português, formato de intercâmbio de gráficos. Hoje os
gifs são animados e são muito populares na Internet por serem arquivos compactos.
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e revisar seus textos no papel, para, por fim, utilizar o computador apenas no momento da
editoração.
Ferramentas que permitem editar o texto colaborativamente facilitaram seu acesso e
proporcionaram sua edição de forma mais rápida e mais dinâmica. Problemas de ordem
ortográfica são mais facilmente identificados com ajuda do corretor eletrônico, porém, é na
leitura realizadas por pares, ou na revisão realizada pelos professores, que elementos coesivos
são analisados com maior cautela.
Para todas as etapas, temos um componente presente tanto nos estudos de Menegassi
(2010), quanto nos estudos de Passarelli (2012), o chamado “guardião do texto”. Este
componente está presente em todos os momentos e contribui para que o texto seja sempre
monitorado pelo (a) escritor(a). Quem escreve deve estar ciente das etapas e saber que a escrita
é procedimental e deve ser utilizado como um “elemento de ‘vigilância’ que opera durante todo
o processamento do texto.”(PASSARELLI, 2012, p.170). Para que as tecnologias digitais e o
guardião do texto atuem conjuntamente, é necessário que o (a) escritor (a) possua um nível
básico de letramento digital, assim, ao escrever, o(a) autor(a) poderá usufruir das ferramentas
digitais que auxiliam na revisão e, consequentemente, na editoração do seu texto.
Ao se falar em letramento digital, em nosso trabalho é importante que falemos do
letramento em pesquisa. O letramento em pesquisa contribui para que os estudantes adotem
estratégias de busca que sejam adequadas aquilo que eles estão pesquisando. Os estudos de
Livingstone (2009), Weigel; James; Gardner (2009) indicaram a tendência de pessoas mais
jovens fazerem buscas de forma mais aleatória, sendo mais fortuitas, utilizando menos critérios
de seleção de resultados. Isso influencia diretamente na qualidade do material que os jovens
estão pesquisando. De acordo com Dudeney; Hockly; Pegrum (2016, p.38), letramento em
pesquisa é a “habilidade de fazer uso eficiente de ampla gama de motores e de serviços de
busca, incluindo a familiaridade com sua funcionalidade plena, bem como com suas
limitações”. O letramento em pesquisa permite ao aluno não somente o acesso aos motores de
busca, como também às formas e os critérios de pesquisa.
A habilidade de avaliar as informações presentes na Internet ou em qualquer outro lugar,
de forma crítica e reflexiva, é outro tipo de letramento e é chamada de letramento (crítico) em
informação. De igual importância para o contexto do letramento digital, o letramento em
informação funciona como uma válvula avaliativa dos conteúdos pesquisados pelo indivíduo.
Nem tudo que está disponível na rede é bom, é verdade ou lhe será útil para a produção de seu
texto.
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Nossos estudantes precisam aprender a fazer perguntas críticas a
respeito da informação encontrada online; compará-la com o patamar
do conhecimento existente (portanto eles precisam ter de memória os
fatos amplamente aceitos) e, nos pontos em que seu patamar de
conhecimento for inadequado precisam comparar e contrastar, ou
“triangular”, múltiplas fontes de informação. Uma maneira de
demonstrar a importância do letramento em informação é começar com
análises críticas de sites paródicos ou falsos, que frequentemente
enganam os estudantes. (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016,
p.40)

Desta forma, o letramento digital coexiste de maneira eficaz com os letramentos em
informação e em pesquisa. Estes letramentos são fundamentais para o uso de tecnologias
digitais na escola, principalmente no que concerne atividades relacionadas às práticas sociais
de leitura e escrita dos alunos. Escrever utilizando o computador como suporte, como
alternativa ao uso do papel e da caneta, não o torna algo especial se não houver metodologias
de ensino por trás do ensino da prática de escrita. Essas metodologias estão ligadas às ideias de
letramento digital, em informação e em pesquisa, e buscam inserir o aluno em uma cultura
escrita crítica.
Em nossa atuação na escola, utilizamos processos específicos, que serão descritos e
justificados com riqueza de detalhes no capítulo a seguir, no qual falaremos da metodologia
escolhida para a realização de nossos processos analíticos e descreveremos nosso desenho
metodológico, caracterizando-o.
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5 METODOLOGIA
“Oferecer conselhos metodológicos é um
convite à divergência (...)acolho a entrada no
combate metodológico e o convido a se juntar a
mim. Podem ser muitas as possibilidades de
divergências metodológicas, no entanto, são
inúmeras as oportunidades que podem surgir
para alcançarem-se esclarecimentos e avanços
metodológicos” (CHARMAZ,2009, p.9)

Os desdobramentos da escolha de nossa metodologia de pesquisa serão compartilhados
ao longo deste capítulo. Como pontua Charmaz (2009), ler sobre procedimentos metodológicos
é ler sobre a arbitrariedade, é saber que cada método ganha vida de acordo com o processo
investigativo. A metodologia escolhida por nós, é ressignificada, bem como as técnicas
utilizadas durante nosso movimento analítico, sendo estas solicitações dos próprios
instrumentos de pesquisa e da forma como conduzimos nossa codificação. O convite o qual a
autora menciona na epígrafe que abre esta seção, relaciona-se aos esforços direcionados à busca
de respostas que saciassem nossa sede pelo conhecimento do ato de produzir textos com uso de
tecnologias digitais na escola.
Desta forma, apresentaremos os componentes de nosso percurso metodológico,
manifestados, essencialmente, pelo método da teoria fundamentada nos dados (grounded
theory) e pelo desenho da pesquisa. Este último compreende a descrição detalhada de
investigação, os elementos que foram necessários para o estudo com os participantes, as tarefas,
a escola e suas etapas de análise.
A pesquisa nasce de uma inquietação do (a) analista frente à sociedade, do seu desejo
de mudança, provocando reflexões sobre os fenômenos que o cercam. De acordo com Gil
(2007, p.17), a pesquisa é um

(...) procedimento racional e sistemático que tem como objetivo
proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa
desenvolve-se por um processo constituído de várias fases, desde a
formulação do problema até a apresentação e discussão dos resultados.
Desta forma, para que as fases da pesquisa ocorram de forma bem-sucedida, é
necessário que o (a) pesquisador (a) tenha não somente uma pergunta de pesquisa, mas siga o
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processo com suas fases, entre elas, a etapa de fundamentação de suas ideias, como já realizado
por nós em capítulo anterior, e utilizar métodos de pesquisa que validem sua investigação, além
de discutir seus resultados.
Iniciamos esta divisão descrevendo a pesquisa realizada em campo, resgatando os
objetivos do trabalho, seguida pela elucidação do método escolhido para a investigação e a
descrição de como este foi aplicado à pesquisa. A análise realizada e os tipos de codificação de
dados utilizados no estudo, por se tratarem de etapas de análise do método escolhido,
encontram-se na subseção intitulada “procedimentos de análise de dados”, em que as
ferramentas para geração dos elementos de análise são apresentadas, assim como o método da
comparação constante (MCC), procedimento de análise adotado para o surgimento das
categorias. Cabe destacar a exposição dos procedimentos, realizada de forma teórico-prática,
apresentando o método e a forma como este foi aplicado na pesquisa.
Na seção intitulada desenho metodológico da pesquisa, no que concerne os elementos
necessários para a sua realização, apresentaremos os participantes, o ambiente no qual a
intervenção foi realizada (escola), as tarefas e o planejamento das atividades propostas nas
aulas. Ao falarmos dos participantes da pesquisa, buscamos descrever suas características e o
processo de sua seleção, a fim de justificar as razões para nossas escolhas. A descrição do
ambiente no qual realizamos as atividades contidas na intervenção encontra-se em subseção
seguinte, bem como sua estrutura física e descrição do funcionamento e rotina dentro da escola.
Há também uma subseção intitulada “Google Sala de Aula”, em que descrevemos o
funcionamento do ambiente virtual durante a pesquisa.
Por fim, junto ao desenho metodológico, os passos para a aplicação de tarefas serão
descritos, bem como seu processo de elaboração, em sessões de planejamento registrados com
a professora da disciplina, e os tipos de atividades utilizadas para incluir o uso das tecnologias
digitais para a produção textual dos alunos nas aulas de língua portuguesa. Apresentaremos os
procedimentos de coleta e de análise de dados, tendo em vista que a análise foi concebida
concomitantemente à sua coleta, categorizando os elementos que surgiram como resultado de
cada atividade realizada pelos alunos.
Como a pesquisa envolve pessoas, as questões relativas à proteção da identidade dos
sujeitos, bem como a veracidade dos dados obtidos, durante o tempo de investigação, são
tratadas dentro de um código de ética. De acordo com Flick (2009, p.51), “a formulação dos
códigos de ética visa à regulação das relações dos pesquisadores com as pessoas e os campos
que pretendem estudar.” Essa regulação permitiu que apresentássemos, formalmente, à
academia, os documentos necessários à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Com
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o intuito de atender às exigências acadêmicas, a intervenção realizada, na escola, durante esta
pesquisa, foi também submetida à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e
aprovado, conforme consta no Parecer 2.584.726 (ANEXO B). Nenhum dilema ético ocorreu
durante a pesquisa e todas as interferências praticadas no ambiente pesquisado foram realizadas
mediante autorização da gestão da escola. Cabe salientar que todos os movimentos realizados
para coletar os dados foram apresentados previamente aos envolvidos na intervenção.

5.1 Contexto e descrição da pesquisa em sua natureza e objetivos

Com o objetivo de analisar a contribuição das tecnologias digitais para a produção e
reflexão do uso da língua portuguesa, o estudo aqui realizado deseja fornecer subsídios não
somente para o trabalho com a prática de escrita em língua materna, podendo servir de
orientação a professores das séries finais do ensino fundamental e como material de apoio a
educadores, de outras disciplinas, que pretendam inserir tecnologias digitais em suas aulas,
tendo como meta promover a pesquisa de forma autônoma por alunos dentro e fora do ambiente
escolar. O resultado da pesquisa intenta contribuir para a literatura na área, a partir de uma
experiência real em uma escola pública de Fortaleza- CE. Especificamente, propomo-nos a 1)
Identificar o conhecimento dos estudantes no uso das tecnologias digitais para pesquisa e
produção textual; 2) Indicar as práticas de produção textual propostas com e sem o uso de
tecnologias digitais e; 3) Compreender a influência das tecnologias digitais no processo de
produção textual dos alunos. Para isso, fizemos uso de uma metodologia cuja teoria denota uma
abordagem de desenvolvimento específica e de instrumentos de operacionalização que deram
subsídios a nossa investigação e entendimento sobre o fenômeno examinado.
A metodologia abriga, concomitantemente, a teoria da abordagem, que é o método
utilizado para a pesquisa, e seus instrumentos de operacionalização do conhecimento, que são
as técnicas. Juntamente com elas podemos observar também a criatividade do pesquisador, que
é a sua sensibilidade e experiência em relação ao tema pesquisado (MINAYO, 2009). A
pesquisa que apresentamos aqui é de natureza qualitativa, pois implica o trabalho de pesquisa
sobre a vida das pessoas, sobre análises comportamentais, experiências de vida, sentimentos ou
emoções. Os dados obtidos a partir de uma pesquisa qualitativa não podem ser transcritos em
números, não há quantidades que ofereceram respostas às perguntas de pesquisa em uma análise
qualitativa, diferente da pesquisa de natureza quantitativa, na qual a valoração aos dados
encontra-se na quantidade. A interpelação qualitativa tem sido utilizada em estudos sobre o
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entendimento humano em sociedade, dentro de áreas do conhecimento como antropologia,
artes, psicologia etc. (DENZIN; LINCOLN, 2000).
A relevância da pesquisa qualitativa reside na importância que as relações humanas têm
dentro da sociedade pela ampliação das esferas de vida (MINAYO, 2009), ou seja, utilizar a
pesquisa qualitativa faz-se necessário quando trabalhamos com seres humanos e buscamos
compreender suas relações sociais, uma vez que questões subjetivas são levadas em
consideração no momento da análise dos dados.
A pesquisa de natureza qualitativa apresenta processos não-matemáticos de
interpretação, tendo o intuito de “descobrir conceitos e relações nos dados brutos e de organizar
esses conceitos e relações em um esquema explanatório teórico” (STRAUSS; CORBIN, 2008).
Geralmente, as razões para se optar por uma pesquisa de natureza qualitativa nascem da
própria escolha de quem realiza a pesquisa. As orientações filosóficas do pesquisador também
o fazem escolher métodos qualitativos de pesquisa ao invés de métodos quantitativos. A
pesquisa qualitativa enfatiza os valores de investigação, buscando soluções para as questões
ligadas ao modo como a forma em que vivemos na sociedade ganha sentido. Os trabalhos em
ciências humanas e sociais, em sua maioria, são desenvolvidos a partir das pesquisas
qualitativas. Os métodos de investigação científica qualitativa são utilizados quando se pretende
investigar áreas substanciais nas quais pouco se conhece sobre, ou áreas muito conhecidas, para
que novas descobertas e novos conhecimentos sejam alcançados (STERN, 1980). O desejo de
se investigar sobre a contribuição das tecnologias digitais, para a produção textual, surgiu de
nosso contato com o ensino na rede pública, através dos projetos do Grupo de Pesquisa e
Produção de Ambientes Interativos e Objetos de Aprendizagem (PROATIVA), o qual fazemos
parte. Somos tomados por uma forte vontade de transformação do ensino público, pensando nas
formas em que a pesquisa acadêmica pode contribuir de forma efetiva para este fim. Nossa
experiência, na escola, gerou uma pesquisa de natureza qualitativa, uma vez que as respostas
às nossas perguntas dependem profundamente das relações sociais dentro deste ambiente. A
influência da tecnologia não pode ser medida em termos estatísticos, mas pode ser
acompanhada e compreendida por nós, a partir de uma abordagem específica. De acordo com
Creswell (1994), os métodos de pesquisa qualitativos apresentam diferentes técnicas de análise
e produção de resultados que se adequam à resposta aos problemas de pesquisa contidos nas
ciências humanas e sociais, citando algumas de suas modalidades como, por exemplo, a
grounded theory (teoria fundamentada nos dados) a ser descrita por nós, com mais
profundidade, em subseção específica. A partir da teoria fundamentada nos dados (doravante
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TFD), conseguimos compreender melhor o fenômeno da inserção de tecnologias digitais nas
aulas de produção textual na escola.
Há, na pesquisa de caráter qualitativo, três componentes de suma importância. São eles:
os dados, os procedimentos e a codificação desses dados. Os dados constituem o material a ser
analisado pelo pesquisador. Na pesquisa qualitativa, os dados podem vir em diferentes formatos
tais como entrevistas, filmes, documentos históricos, entrevistas e gráficos. Os procedimentos
são os processos utilizados pelo pesquisador para organizar e interpretar esses dados, havendo
possibilidade de categorização dos mesmos. A codificação ocorre quando da conceitualização
e redução dos dados obtidos. No caso de nossa pesquisa, codificamos os dados a partir de nossos
instrumentos que foram os diários de observação e as entrevistas transcritas. Apesar de demais
registros como as produções textuais dos alunos e registros de imagens, estes não foram
utilizados para fins de análise, mas enriquecem este trabalho e podem ser encontrados em
nossos apêndices.
Por se tratar de uma intervenção, a implicações educacionais servirão de suporte para a
prática não somente da pesquisadora, mas de todos os profissionais que lecionam na escola e
buscam inserir o uso de tecnologia em suas aulas, tornando o aprendizado dos alunos mais
significativa.
Desse modo, a pesquisa ocorreu em ambiente público de ensino, sendo de caráter
prático, realizada através da implementação de uma intervenção em aulas de Produção Textual
realizadas na escola. Há, então, a prática necessária para que haja exploração das questões as
quais almejamos responder, com atuação da pesquisadora e equipe em caráter intervencionista,
sem que haja prejuízos no rigor metodológico da pesquisa.
Há diversas técnicas ou tipos de pesquisa qualitativa (CASSEL; SYMON, 1994;
DENZIN; LINCOLN, 1994) e estas últimas estruturam-se em processos organizados em uma
sequência de etapas conceituais, metodológicas e empíricas (FLICK, 2009). Quando o estudo
é classificado como um processo linear, podemos categorizá-los como um conceito tradicional
do processo de pesquisa. Esse conceito tradicional leva em consideração o fato de que o
pesquisador
antes de entrar no campo a ser estudado, e enquanto estiver ainda
sentado a sua mesa, (...) constrói um modelo das condições e das
relações supostas. O ponto de partida do pesquisador é o conhecimento
teórico extraído da literatura ou de descobertas empíricas mais antigas.
A partir disso, obtém-se hipóteses que são operacionalizadas e testadas
em condições empíricas. (FLICK, 2009, p.96).
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Isso implica dizer que o(a) pesquisador(a) comprova suas hipóteses e que estas podem
ser refutadas ou ampliadas. Caso sejam ampliadas, hipóteses adicionais fazem-se necessárias,
sendo necessário que sejam testadas novamente, sempre em uma sequência linear em que um
processo atua como requisito para outro processo dentro da investigação. Em contraste a esse
conceito, o trabalho utilizou-se de processo não-linear que se orienta pela Teoria fundamentada
nos dados (TFD), a qual dá maior relevância aos dados do que à teoria. Compreendendo a
necessidade em se aplicar o projeto primeiro e, a partir do diálogo com os dados, assimilar o
sustentáculo teórico que fortaleceria o trabalho, optamos pela teoria fundamentada nos dados.
Na TFD, a questão de pesquisa existe e norteia o (a) pesquisador(a), assim como
apresentamos a questão que norteou este trabalho, mas ainda sem teorias que guiem ou que
possam ajudar a formular hipóteses sobre os fenômenos a serem investigados. A estruturação
teórica do tema em estudo é adiada até o momento em que se vai a campo. Ao entrar em contato
com os dados, a partir da análise do (a) pesquisador(a), a estruturação teórica da pesquisa surge,
por isso, não formulamos hipóteses ou categorias predefinidas em nossa metodologia. Esse é o
princípio da TFD, a qual trataremos com mais detalhes na subseção seguinte.

5.2 A Teoria Fundamentada nos dados (TFD)

Primeiramente proposta por Glaser; Strauss (1967), a teoria fundamentada foi
desenvolvida com o objetivo de preencher a lacuna entre os estudos de aplicação empírica e as
teorias, sugerir procedimentos que se enquadrem melhor para que haja a descoberta de novas
teorias e sugerir métodos de validação para pesquisas de natureza qualitativa, oferecendo maior
rigor científico à pesquisa. Sobre a definição do termo Teoria Fundamentada, de acordo com
Dantas et al (2009, p.2) temos que:

(...)consiste em método para construção de teoria com base nos dados
investigados de determinada realidade, de maneira indutiva ou dedutiva
que, mediante a organização em categorias conceituais, possibilita a
explicação do fenômeno investigado.
Ou seja, utilizando essa técnica de pesquisa podemos utilizar diferentes métodos de
coleta de dados. Não se propõe uma teoria antes da análise de dados, mas sim, uma nova teoria
é capaz de surgir através da comparação, análise e codificação dos dados coletados. Para
Strauss; Corbin (1990, p. 23):

89

Uma TF é aquela derivada indutivamente do estudo do fenômeno que
representa. Isto é, ele é descoberto, desenvolvido e provisoriamente
verificado por meio de sistemática coleta e análise de dados. Portanto,
a coleta de dados, análise e teoria possuem relação recíproca entre si.
Não se começa com uma teoria para prová-la. Começa-se com uma área
de estudo em que se permite a emersão do que é relevante.
A questão escolhida é sobre o uso das tecnologias na produção de textos em sala de
aula, mas as teorias que utilizamos para sustentar a investigação só surgiram à medida em que
a intervenção na escola acontecia. Não nos antecipamos em relação à categorias de análise, por
exemplo. Seguindo a TFD, não se inicia uma teoria para, com os dados, prová-la. O que
realizamos aqui, foi a análise de um fenômeno, em que as teorias e toda a sua fundamentação
foram surgindo isocronicamente, ou seja, analisamos as aulas de produção textual e, à medida
que fomos analisando os dados, por meio dos diários de observação e das entrevistas, pudemos
apreender as teorias que explicavam os fenômenos que estávamos observando. A opção por uso
de uma metodologia que utilize as ideias da TFD nasce também da vontade em se trabalhar
com o método da comparação constante, que nos possibilitou um olhar mais acurado no estudo
dos instrumentos de investigação.
Construímos um novo esquema a partir da análise, comparação e codificação dos dados
trabalhados na pesquisa. Essa etapa atribuiu caráter estrutural aos procedimentos de análise de
dados e aos resultados obtidos a partir desta, ou seja, a pesquisa ganha forma a partir da geração
de seus dados. Para a análise de dados, fez-se uso da microanálise, em que as categorias iniciais
foram formadas e do método da comparação constante (MCC), procedimentos que serão
descritos com maior riqueza de detalhes em subseções próprias no item 5.3 a seguir, intitulado
“Desenho Metodológico”.

5.3 Desenho Metodológico

Nesta subseção apresentaremos os constituintes de nosso desenho metodológico,
figurando elementos de nossa pesquisa e procedimentos de coleta e de análise de dados. São
elementos do desenho metodológico: a escola, lugar no qual a pesquisa foi ambientada, o
projeto, os participantes e as tarefas as quais configuram as atividades que foram realizadas
durante a pesquisa e uma descrição do ambiente virtual utilizado (google sala de aula). Em
relação aos procedimentos de coleta e análise de dados, realizamos uma descrição da
microanálise e dos tipos de codificação que operamos em nossa investigação, as ferramentas de
análise e de geração de dados e o método da comparação constante (MCC), sendo este o
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principal procedimento investigativo que utilizamos para fazermos surgir as categorias a partir
dos dados coletados.

5.3.1 A Escola

A pesquisa foi realizada em uma Escola de tempo integral do município de Fortaleza.
As escolas de tempo integral (ETI) de Fortaleza são descritas como ambientes que propiciam
práticas interdisciplinares, vivenciando rotinas e práticas para a formação interdisciplinar. A
escola oferece turmas do 1º ao 9º ano, voltando-se para o ensino fundamental em suas séries
iniciais e finais. Os alunos possuem três refeições diárias e acompanhamento pessoal realizado
não somente pelos professores, mas pelos chamados professores diretores de turma (PDT).
Além das disciplinas tradicionais do currículo, a escola oferece aulas que apresentam como
temas o protagonismo e o seu projeto de vida. Os alunos também têm atividades laboratoriais
de informática, biologia, química e matemática (FORTALEZA, 2016).
Há o uso do laboratório de informática para diversas disciplinas, mas não para todas as
disciplinas. Na escola em que a intervenção foi realizada, o laboratório voltava-se para o uso
de aulas de matemática, ciências, biologia, química e língua inglesa. Não havia ocorrência do
uso do laboratório de informática para aulas de produção textual até o início desta intervenção.
Falta ao professor de língua portuguesa maiores oportunidades para o uso das tecnologias
digitais na escola, principalmente no que concerne a produção textual, em que se acredita que
a sala de aula é suficiente para o trabalho com os textos.
O protagonismo juvenil é posto como característica central do ensino da escola, sendo
trabalhado na disciplina de projeto de vida dos alunos. Essa característica da escola foi
importante para que os alunos ressignificassem suas produções textuais ao longo das aulas. Em
uma das atividades propostas, durante a intervenção, por exemplo, aos alunos foi dada a
possibilidade de escolha de temas (no trabalho com autobiografias, eles puderam escolher
poetas contemporâneos ou clássicos), o que trouxe à tona o conceito de protagonismo e sentido
nas etapas de produção textual.
Nas ETI, as disciplinas e práticas escolares encontram-se divididas em: Projeto de Vida,
Práticas e Vivências; Protagonismo, Práticas e vivências; Estudo Orientado; Práticas
experimentadas; Educação científica; PDT/Tutoria; Disciplinas Eletivas; Acolhimentos;
Avaliação Diagnóstica/Nivelamento; Avaliações Bimestrais Unificadas; Salas Ambientes;
Recreio de Possibilidades; Harmonização e Hora do Cuidar. Dentro dessas disciplinas,
destacamos o projeto de vida, em que a mesma temática trabalhada em uma das aulas, durante
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a intervenção, foi trabalhada nesta disciplina, fazendo com o que os alunos vivenciassem mais
o conteúdo trabalhado, e as avaliações bimestrais unificadas, que interferiram no cronograma
do projeto.
A escola possui acesso à internet, com conexão banda larga. Há 11 a 18 salas de aula
utilizadas e 64 funcionários em seu total. Há dois laboratórios de informática, sendo um deles
um laboratório de inovação educacional google. O laboratório de informática possui 34
máquinas, apresentando bom funcionamento e com conexão à Internet, como mostra a
fotografia 1. No semestre de aplicação da pesquisa na escola, as aulas tiveram início dia 1º de
agosto, finalizando dia 22 de dezembro, contabilizando um total de 99 (noventa e nove) dias
letivos, dos quais, 9(nove) foram de aplicação do projeto em sala de aula, somando a encontros
ocorridos entre a pesquisadora e a professora, no dia reservado ao planejamento de Códigos e
Linguagens (todas as segundas-feiras, no turno da manhã). Foram 18 encontros no total, sendo
9 (nove) das aulas e 9 (nove) dos planejamentos).

Fotografia 1- Laboratório de Informática Educativa (LIE) da escola.

Fonte: Acervo da pesquisa.
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5.3.2 A Intervenção

A intervenção teve como objetivo inicial promover a organização e produção de textos
por alunos do 8º ano do ensino fundamental final, além de promover a reflexão sobre as práticas
de escrita em língua portuguesa, em sua norma culta ou internetês. Ao longo da intervenção, o
internetês tornou-se um dos temas trabalhados, mas deixou de ser o objetivo principal, uma vez
que nos voltamos para a produção escrita dos alunos em seus processos com o uso de
tecnologias digitais. Isso ocorreu pela necessidade em se trabalhar processo de produção textual
em suas etapas, o que demandou mais tempo. Como havia a necessidade em se trabalhar o
letramento digital, em pesquisa e em informação dos alunos, mudamos o curso de nossa
intervenção e decidimos que o foco seria para as produções textuais com as tecnologias digitais.
A intervenção teve início dia 08 de agosto de 2017. No final do mês de junho foi dada
autorização da coordenação e direção e da professora da disciplina para o seu início. Na
primeira semana, chamada pela coordenação de ambientação, não foi possível atuar na escola,
mas no dia 07 de agosto, em reunião de planejamento com a professora, construímos um
cronograma e planejamos a aula, que aconteceu no dia seguinte.
Os procedimentos utilizados para aplicação da pesquisa, constaram de planejamento de
aulas em que pesquisadora e professora planejavam em conjunto, aulas expositivas da
professora da disciplina e aplicação de atividades de produção textual ou resolução de
questionário elaborado pela professora, utilizando o ambiente virtual Google Sala de Aula.
O ambiente da sala virtual no Google sala de aula foi criado pela escola e escolhido pela
professora para trabalhar com os alunos. Neste ambiente, a professora publicava as tarefas e
lançava prazos. Os alunos deveriam enviar as atividades de produção via ambiente, produzindo
seus textos no editor de texto do google ou no do computador, salvando e enviando para a
professora.
A pedido da professora, cada aula foi planejada uma semana antes, sempre às segundasfeiras pela manhã, no horário de seu planejamento na escola. As atividades foram elaboradas
de acordo com o documento contendo as expectativas de aprendizagem de língua portuguesa
(ANEXO A), fornecido pela Secretaria Municipal de Educação.
As expectativas de aprendizagem fazem parte de um instrumento pedagógico que
direciona o professor durante todo o ano letivo, norteando suas ações pedagógicas e suas aulas.
Os conteúdos estão organizados por eixo temático e bimestre, como podemos ver na figura
abaixo, que representa um recorte das Expectativas de Aprendizagem:
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Figura 4- Conteúdos exigidos nas Expectativas de Aprendizagem do Ens. Fund.- Anos Finais

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza (s/d).
A figura 3 apresenta os conteúdos a serem trabalhados pelo professor de Língua
portuguesa e os eixos temáticos em cada bimestre. Para a nossa intervenção, utilizamos as
informações contidas nos 3º e 4 bimestres, levando em consideração que alguns dos conteúdos
já haviam sido trabalhados pela professora nos bimestres anteriores. No eixo 1.4.2.3,
observamos os conteúdos a serem trabalhados na disciplina de produção textual dos alunos.
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Grifamos, na nesta figura, os conteúdos que trabalhamos nos dois bimestres, como dito
anteriormente, alguns conteúdos que já haviam sido trabalhados pela professora. Para a leitura,
as expectativas pediam que os alunos desenvolvessem a capacidade de leitura de charges e
anedotas. Já para a produção de textos orais ou escritos, trabalhamos os itens a, c, d e h. Esse
quadro foi de suma importância para que pudéssemos planejar as atividades e saber quais
conteúdos seriam trabalhados em cada aula. No eixo dos aspectos gramaticais, todos foram
levados em consideração, mas aprofundamo-nos, nas aulas de laboratório, nos itens c e l, os
quais foram trabalhados em atividades em que os alunos utilizaram o google docs ou formulário
para responder questões.
O único tema que não pertencia às expectativas fora sugerido por nós, o qual tratava de
aspectos reflexivos da língua portuguesa (internetês e norma culta). Nesta atividade, os textos
foram escritos em ambas práticas letradas: a norma culta e o internetês, justificando o nome da
intervenção, no qual os jovens atuaram como intérpretes de sua própria língua, oferecendo
maior amplitude de contextos linguísticos quando da disseminação da notícia que eles aspiram
publicar.

5.3.3 Tarefas

A intervenção teve um total de 6 (seis) atividades de produção textual e 2 (duas)
avaliações, sendo 1 (uma) avaliação parcial e 1 (uma) avaliação bimestral. As atividades foram
disponibilizadas no ambiente Google Sala de Aula, que será descrito com mais precisão
posteriormente.
As atividades foram realizadas no laboratório de informática educativa (LIE). Todas as
aulas de produção textual, durante a intervenção, ocorreram no LIE. As aulas apresentavam
caráter quinzenal. Os alunos tinham duas aulas seguidas (aulas geminadas), o que possibilitou
o trabalho de produção no laboratório, além de aulas expositivas, antes das atividades propostas.
Somente ao longo do projeto foi possível organizar todas as informações relacionadas às tarefas
e às datas que foram aplicadas. Acomodamos essas informações no quadro a seguir:
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Quadro 1 - Atividades publicadas no Ambiente Virtual Google Sala de Aula
Data
de
da lançamento Prazo final Instruções
no ambiente para
virtual
entrega

Título
atividade

Linguagens

Vídeo

22/08/2017

05/09/2017 1. Leia a entrevista do jogador de futebol
Neymar.
2. Abra um documento e traduza esta
entrevista para o "internetês".
3. Use a fonte " times new roman" tamanho
12 e justifique o texto.
4. Marque a tarefa como concluída para
enviar.

sobre 22/08/2017

05/09/2017 Assista este vídeo antes de iniciar a atividade
de autobiografia do poeta contemporâneo ou
clássico.
Depois de assistir ao vídeo, marque em
entregar.

biografia
autobiografia

x
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Produção
Textual:
Autobiografia

22/08/2017

29/08/2017 1. Crie um documento no editor de texto para
inserir as informações sobre o poeta
contemporâneo ou clássico.
2. Escolha um poeta contemporâneo ou
clássico. Seguem algumas sugestões:
Poetas contemporâneos (Rapper's ou MC's):
Emicida, Projota, Criolo, Marcelo D2,
Gabriel o Pensador, Wanderson Barney,
Charlie Brown Jr, Eminem, Dexter, Hungria,
Negra Li, Snoop Dogg e 50 Cent.
Poetas clássicos: Carlos Drummond de
Andrade, Cecília Meireles, Cora Coralina,
Vinícius de Moraes, Casimiro de Abreu,
Machado de Assis, Chico Buarque, Caetano
Veloso, Gilberto Gil, Renato Russo e Maria
Bethânia.
3.Pesquise sobre o poeta contemporâneo ou
clássico que você escolheu e insira as
informações no documento que você criou.
4. Escreva com suas palavras a biografia do
poeta como se você fosse o poeta. Lembre-se
de usar os pronomes na 1ª pessoa. Exemplo:
Eu nasci no ano de 1980. Minha família
morava em uma cidade do interior do Ceará.
Inclua o tempo e o local onde os fatos
aconteceram. As informações devem ser
verdadeiras. É inaceitável expressar qualquer
discurso que fira os direitos humanos.
5. Use a fonte " Times New Roman", tamanho
12 e justifique o texto.
6. Anexe o documento e marque em entregar
tarefa para enviar.

Prêmio SEFIN

15/09/2017

--------

Participe do prêmio SEFIN 2017!
Tema: "Como o imposto constrói uma
nação?"
Categoria III (7º ao 9º ano) - Redação (texto
dissertativo-argumentativo).
Categoria IV - Vídeo.
Premiação para o 1º, 2º e 3º lugar: 1
smartphone.
Faça sua inscrição com o seu professor de
Língua Portuguesa.
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Relato Pessoal

18/09/2017

26/09/2017 Características:
• Relata episódios marcantes da vida de quem
escreve.
• Apresenta tempo e espaço bem definidos.
• Predomina o tempo passado.
• Escrito em 1ª pessoa.
• O narrador é o protagonista.
• Apresenta trechos descritivos.
Como fazer um relato pessoal?
Ainda que não exista uma estrutura fixa, para
produzir um relato pessoal é essencial
estarmos atentos a alguns pontos, por
exemplo: quem? (narrador que produz o
relato), o que? (fato a ser narrado), quando?
(tempo), onde? (local que ocorreu), como?
(de que maneira aconteceu o fato) e porque?
(qual o causador do fato).
De acordo com a revisão acima e com os
exemplos apresentados durante a aula,
produza seu relato pessoal.
1. Abra um novo documento no Google apps;
2. Desenvolva seu texto com no mínimo 25
linhas e no máximo uma página;
3. Utilize fonte (letra) Times New Roman,
tamanho 12;
4. Anexe o seu documento (salvo no Drive);
5. Marque em entregar para concluir a tarefa.

Texto
dissertativoargumentativo

10/10/2017

18/10/2017 Inicie seu texto dissertativo-argumentativo.
Tema: "Como o imposto constrói uma
nação?"
Use a fonte times new roman, tamanho 14 ou
16.

Pontuação,
Coesão
Coerência

23/10/2017
e

31/10/2017 Acesse
o
link:
https://goo.gl/forms/RWtzPhWKLg2JjiT52

Conjunções,
30/10/2017
Argumentação
e
Ambiente
Athena

31/10/2017 Acesse
o
link:
(atividade
https://goo.gl/forms/fxfcaq7UifXxkN2J2
realizada
em classe)
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Prova
Produção
Textual
Unificada

de 16/11/2017

16/11/2017 Acesse
o
link:
https://goo.gl/forms/BuPBf11qBRbjTFl83

Avaliação
Parcial

23/11/2017

24/11/2017 Acesse
o
link:
https://goo.gl/forms/NKQw9zaTpvmjcnY72

Fonte: dados da pesquisa

Os alunos receberam um endereço de correio eletrônico, com login e senha. A turma
que foi selecionada para a nossa pesquisa, o 8º ano C, foi a turma que mais tardiamente teve
todos os alunos com login e senha em funcionamento, para utilização do ambiente virtual
Google Sala de Aula. A justificativa da escolha da turma será apresentada a seguir.

5.3.4 Participantes

Realizamos esta investigação com uma turma de 8º ano de uma escola pública de Tempo
Integral (ETI) do município de Fortaleza- Ce. A escolha do ano deu-se pelo trabalho já realizado
em consonância com o currículo escolar no que concerne a produção textual dos alunos. Os
alunos participantes tiveram entre quatorze e dezesseis anos de idade. A opção pelas séries
finais do Ensino Fundamental deu-se pela possibilidade de reflexão de escrita e de, pela idade,
os alunos apresentarem maior conhecimento e prática de escrita para a produção de textos
escritos. Os alunos, por estudarem em uma escola de tempo integral (ETI) desfrutam de uma
rotina escolar pré-estabelecida, com tempo para a realização das atividades propostas, sem
prejuízos ao cronograma a ser seguido pela instituição de ensino. Por ser uma intervenção que
integrou o conteúdo trabalhado em uma disciplina eletiva, tivemos mais vivência do tema
trabalhado.
A intervenção foi realizada em todas as três turmas de 8º ano do ensino fundamental,
porém, selecionamos apenas uma para aprofundar nossas análises. Optamos pela turma do 8º
ano C, totalizando 34 (trinta e quatro) alunos. Todas as turmas tinham aula de produção textual
às terças-feiras, sendo duas turmas no período da manhã e uma turma no período da tarde. A
nossa opção pelo 8º ano C deu-se por esta turma ser a primeira das aulas da manhã, sem
prejuízos de tempo ao final da aula. Por ser uma ETI, em dias alternados, os alunos do 8º ano
saem mais cedo (antes do término da aula) para o almoço. Além desse critério, a turma do 8º C
era a única a ter todos os alunos com conta regular e acesso ao Google Sala de Aula, diferente
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de alunos de outras turmas que apresentavam problemas com senha ou outros problemas
relacionados ao acesso. A turma era a menos agitada, possivelmente pelo horário da aula (as
primeiras aulas da manhã).
Contamos com a colaboração de uma bolsista de graduação do curso de Letras da
Universidade Federal do Ceará, durante o período da tarde. Optamos pela turma da manhã, que
apresentava melhores condições para aplicação e coleta de atividades.

5.3.5

Google Sala de Aula

O Google sala de aula (Google Classroom) é um ambiente virtual criado para alunos e
professores, com a finalidade de promover interações entre sujeitos de uma instituição voltada
à educação. Dentro desse ambiente, salas de aula são criadas e o professor pode compartilhar
materiais e criar atividades, estipulando prazos. O ambiente permite o recebimento de
atividades, uma vez que é integrado ao Google Apps for Education, podendo ter escolas ou
instituições de ensino cadastradas (como foi o caso da escola municipal em que aplicamos o
projeto). Cada aluno recebe uma conta de e-mail e pode acessar toda a suíte do Google for
Education. No serviço há diversos recursos como e-mail, já citado, mensagens instantâneas,
criação de websites, editores de texto, participação em salas de aula etc. A figura a seguir
apresenta a turma do 8º ano C no ambiente educacional da Google:
Figura 5: Ambiente Virtual – Google Sala de Aula – Turma: 8º ano C.

Fonte: dados da pesquisa.
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5.3.6

Instrumentos de geração de dados

As tarefas que fizeram parte da proposta metodológica desta pesquisa qualitativa, foram
analisadas sob luz do método da comparação constante, utilizando seus instrumentos como
bases de análise.
Os instrumentos de geração de dados foram as entrevistas com a docente, o
planejamento das aulas, os diários de observação com as anotações da pesquisadora em campo,
as atividades de produção escrita dos alunos, aplicadas dentro do cronograma escolar e, por
fim, as entrevistas transcritas que foram realizadas com os alunos.
Foram elaboradas 6 (seis) atividades de produção textual e compreensão textual, além
de duas provas, sendo uma de caráter bimestral e outra parcial. A intervenção ocorreu durante
as aulas de produção textual do 8º ano, uma vez por semana, quinzenalmente, do período de 8
de agosto a 24 de outubro, totalizando 9 (nove) encontros de duas aulas consecutivas cada. A
aulas, geminadas, aconteciam integralmente no LIE durante a intervenção.
Os instrumentos denominados diários de observação totalizam 9 (nove), sendo um para
cada dia, englobando as três turmas. Salientamos que apenas uma turma foi utilizada para nossa
investigação, como justificado na subseção anterior, a aula da turma escolhida era a primeira
da manhã, então não havia prejuízos ao final da aula, ou seja, as aulas não acabavam mais cedo
devido ao almoço ou devido a algum evento na escola devido ao sexto tempo. Além deste
critério, a turma escolhida foi a única a ter todos os alunos com conta regular e acesso ao Google
Sala de Aula. Há um total de 8 (oito) registros de entrevistas. As entrevistas não estavam
programadas em nossa investigação, mas, após o primeiro dia, sentimos a necessidade de
dialogar com a docente para compreender o processo de inserção das tecnologias digitais em
sua aula, uma vez que ela vivia a experiência pela primeira nas aulas de produção textual e
gostaríamos de investigar como se dava o mesmo processo antes de nossa interferência. As
entrevistas, inicialmente totalizando 16, foram agrupadas em pares, de acordo com o dia de sua
ocorrência, almejando uma análise mais acurada dos fenômenos, por isso totalizaram 8
entrevistas. Há 4 (quatro) entrevistas com os alunos, realizadas de caráter informal, durante as
aulas no projeto. As entrevistas consistiram de conversas gravadas, previamente autorizadas,
em tom informal, em que a pesquisadora consultava os alunos sobre sua relação com a
tecnologia digital. Esse material foi posteriormente por nós transcrito e analisado. A turma tinha
33 (trinta e três) alunos.
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5.3.7

Procedimentos de análise de dados

A análise dos dados da pesquisa foi realizada de acordo com o método da comparação
constante de Glaser e Strauss (1967), o qual constitui-se de quatro etapas principais.
Descrevemos as etapas do MCC e como foram aplicadas ao trabalho:
a) Etapa 1: Nesta etapa realizamos a comparação dos itens “incidentes” que são
aplicáveis a cada categoria. Incidentes são fenômenos que chamaram atenção por
influenciar ou contribuir com o andamento das aulas, no que concerne à produção
textual e o uso das tecnologias digitais. Estes incidentes são codificados por
cadastros próprios (ou em formato de fichas) de acordo com a organização escolhida
pelo pesquisador. No caso da pesquisa, optamos pelo uso de fichas individuais
elaboradas em formato de quadro de forma a favorecer a comparação entre as
categorias e entre os próprios itens, uma vez que consideramos importante
alocarmos os incidentes.
b) Etapa 2: Nesta etapa integramos as categorias e as propriedades contidas em cada
uma delas. Classificamos os incidentes de acordo com as regras que estão sendo
criadas e não mais apenas por intuição. As categorias começam a ganhar mais forma
e autonomia, e as regras para cada uma delas começam a ficar mais explícitas.
c) Etapa 3: Nesta etapa, delimitamos a teoria. Há, naturalmente, menos mudanças nas
regras e na localização de incidentes. A categorias começam a se integrar cada vez
mais, consequentemente, diminuindo o número de categorias existentes. Surgiu,
então, uma versão final da regra de cada categoria, sendo estes os primeiros esboços
dos conceitos teóricos que surgem dos dados analisados. No nosso caso, não
desejamos criar uma nova teoria, então as regras se aplicam às teorias já utilizadas
por nós, as quais fundamentaram a pesquisa.
d) Etapa 4: Esta última etapa consiste da redação da teoria em si, levando em
consideração as regras que emergiram de cada categoria de análise. Porém, como
não almejamos a criação de uma teoria, utilizamos a análise para concluir os efeitos
em um determinado fenômeno. No caso deste estudo, a análise, realizada em sua
forma comparativa sistematizada, respondeu às perguntas de pesquisa,
possibilitando uma compreensão do fenômeno analisado. Vale salientar que não
buscaremos uma teoria devido a duas razões, o primeiro deve-se ao fato do tempo
de intervenção em campo ser reduzido, e o segundo deve-se ao volume de dados,
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que, apesar da pesquisa ter gerado um volume considerável de dados, ainda é
insuficiente para gerar uma teoria.
O método da comparação constante pareceu-nos mais adequado frente aos dados que
obtivemos quando da interação dos alunos a partir de tarefas de pesquisa e produção textual
utilizando tecnologias digitais. Devido ao grande volume de dados (9 diários de observação; 16
registros de entrevistas com docente, agrupadas em pares, totalizando 8 entrevistas de duas
partes cada e 4 entrevistas com discentes), a dinâmica de comparar os resultados que foram
surgindo até que chegasse ao seu esgotamento ofereceu-nos credibilidade, uma vez que as
categorias de análise globais surgiriam após comparação com todos os instrumentos de geração
de dados utilizados na pesquisa. E o que há de mais interessante a ser observado é exatamente
isso: o M.C.C para a formação de categorias de análise. A partir dessas categorias, obtivemos
etapas substancialmente embasadas, surgidas de nossa pesquisa, que nos permitiram a análise
das contribuições das tecnologias digitais para a produção e reflexão do uso da língua
portuguesa, levando em consideração, por exemplo, as escolhas lexicais dos alunos frente ao
público, quais palavras e qual forma utilizar no trato com seu público final, o qual desejam
atingir, ou a interpretação de textos com o auxílio de pesquisas realizadas na Web.
Todos os instrumentos que utilizamos para coletar os dados da pesquisa foram
microanalisados. Microanalisar é sinônimo de analisar. Na TFD, utilizamos o termo para
analisar frases, parágrafos ou ícones, assim podemos partir para a codificação desses dados. A
subseção a seguir apresenta a microanálise e os tipos de codificação de nossos dados, extraídos
dos instrumentos de pesquisa.

5.3.8 A microanálise e os tipos de codificação de dados

A microanálise nada mais é do que a análise detalhada dos dados para que sejam
formadas as categorias iniciais. A partir da análise minuciosa dos dados coletados, podemos
formular categorias organizadas sistematicamente de acordo com os conceitos nos quais os
grupos de dados se encaixam.
No nosso caso, a microanálise foi realizada a partir das anotações dos diários de
observação, escritos pela pesquisadora, das entrevistas com a professora da disciplina e das
produções escritas dos alunos durante a intervenção na escola.
Os dados foram codificados através de dois tipos distintos de codificação tópicos da
TFD: a codificação aberta e a codificação axial, fazendo uso de diferentes técnicas para cada
uma delas. A codificação aberta consiste no “processo analítico por meio do qual os conceitos
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são identificados e suas propriedades e suas dimensões são descobertas nos dados” (STRAUSS;
CORBIN, 2008, p.103). Destacamos que, durante o processo de codificação aberta, nossos
memorandos (ou memos), sendo estes “o registro do pesquisador de análises, pensamentos,
interpretações, questões e direções para coleta adicional de dados” (STRAUSS;CORBIN, 2008,
P. 111), foram os próprios diários de observação que continham não somente a descrição do
que acontecia no momento, mas de pensamentos e interpretações pessoais da própria
pesquisadora.
A codificação axial consiste no “processo de relacionar categorias às suas
subcategorias” (STRAUSS;CORBIN, 2008, P.123). A este tipo de codificação dá-se o nome de
axial justamente por ocorrer “em torno do eixo de uma categoria, associando categorias ao nível
de propriedades e dimensões” (STRAUSS;CORBIN, 2008, P.123). Para este processo, após
codificarmos os dados de maneira aberta, as ligações que fizemos entre as categorias que
surgiram, foram codificações axiais, relacionando ocorrências que se repetiam ou novas
ocorrências, de acordo com o dia de descrição do diário de observação ou da entrevista com a
professora. As categorias também demonstravam compreensão sobre o uso das tecnologias
digitais pelos alunos ao produzirem textos escritos, de acordo com ocorrências nos próprios
textos (atividades de classe) ou de seu comportamento no laboratório, em diferentes etapas de
produção textual (como o uso de ferramentas de busca on-line para resolução de questões, por
exemplo).

5.3.9 Ferramentas de análise e de geração de dados

Durante nossa análise, utilizamos mecanismos e técnicas para facilitar o processo de
codificação. A TFD utiliza-se de técnicas como questionamentos, a análise de uma palavra,
uma frase ou um parágrafo e a análise adicional por meio de comparações. Em nossa pesquisa,
utilizamos a análise adicional por meio de comparações. Esta técnica é essencial para a
identificação de categorias analíticas e para o próprio desenvolvimento dessas categorias.
Durante todo o processo, optamos por duas técnicas de análise, principalmente, em nossos
diários de observação: a técnica da comparação sistemática de dois ou mais conceitos e o aceno
da bandeira vermelha.
A comparação sistemática de dois ou mais fenômenos consiste em comparar um
incidente nos dados com outro, a partir da experiência ou da própria literatura. Essa técnica tem
por objetivo “sensibilizar o pesquisador para as propriedades e as dimensões nos dados que
podem ter sido negligenciadas porque o pesquisador não sabia o que estava procurando”
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(STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 98). A fim de realizar comparações teóricas, é necessário que
o pesquisador compare conceitos e não casos ou pessoas. Não há interesse na análise da
quantidade de pessoas que exibem o conceito, mas na frequência com que o conceito surge e
suas propriedades em condições diferentes (STRAUSS; CORBIN, 2008). A comparação
sistemática é feita constantemente durante todo o processo de análise. As categorias surgem a
partir do que temos na literatura sobre tecnologia e produção textual na escola, mas também
novas categorias podem surgir, já que o ambiente denota a esfera pública e o ambiente escolar.
Por ser uma pesquisa qualitativa, vários fatores pessoais podem interferir na análise dos dados,
por isso optamos também pelo uso da técnica do aceno da bandeira vermelha.
A técnica do aceno da bandeira vermelha consiste em uma reflexão da pesquisadora
sobre sua análise, buscando reconhecer se suas crenças, suposições ou tendências pessoais estão
interferindo sua análise. Sabemos que não há uma análise qualitativa de dados sem
interferências, mesmo que de forma indireta, das tendências do analista, porém, a técnica
consiste em reconhecer e descrever em quais pontos o pesquisador está influenciando a análise
baseado em suas crenças pessoais. Para isso, Strauss; Corbin (2008) elencam alguns indicadores
de interferência que podem ser utilizados durante a análise, sem interromper o fluxo de ideias
do analista como as palavras “nunca” ou “sempre”, que podem indicar interferência direta de
crenças pessoais do(a) pesquisador(a). Utilizamos esses indicadores como forma de nos
regularmos na análise, motivando o surgimento de categorias de acordo com os acontecimentos
descritos nos diários de observação e nas entrevistas. Mesmo que os indicadores estivessem
entre os incidentes, inicialmente, em segundo momento, ao “agitar” a bandeira vermelha,
descartamos palavras que demonstram mais nossas suposições do que a realidade daquele
momento descrito.
Os dados contidos nos diários e nas produções finais foram separados em categorias
diferentes e, à medida que foram coletados, foram analisados, através do método da comparação
constante, em que tentamos estabelecer diferentes categorias de análise a partir desses dados, e
não o contrário.
Interações e construções orais contidas em materiais, como vídeos ou áudios, também
foram utilizadas para análise, em que buscamos investigar as contribuições das tecnologias
digitais para as produções textuais, compreendendo as mudanças entre o processo de produção
textual antes do uso da tecnologia e após seu uso, apontando quais as etapas beneficiadas com
o processo de aquisição dos diferentes tipos de letramento digital pelos alunos.
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5.4 Método da Comparação Constante (MCC)

Analisamos a contribuição das tecnologias digitais em produções textuais, utilizando os
procedimentos de análise de dados do método da comparação constante propostos por Glaser e
Strauss (1967). Os teóricos apontam quatro etapas de análise, cada uma contendo diferentes
passos. Cada etapa foi aplicada a cada uma das categorias que foram surgindo durante a análise
dos dados. Ou seja, uma categoria pode passar por uma ou por todas as quatro etapas principais.
O uso do termo incidentes foi utilizado por nós para identificar os itens pertencentes aos
dados individuais das categorias que se combinaram. Uma vez que os incidentes fizeram
referência apenas a vocábulos existentes nos instrumentos de análise, criamos o termo
incidentes lexicais, o qual fará parte de nossa investigação em dois momentos. Ao
classificarmos os incidentes lexicais iniciais (ILI), fazemos referência aos vocábulos que dão
origem às pré-categorias analíticas e, ao classificarmos os incidentes lexicais comparados
(ILC), fazemos referência aos vocábulos que categorizam os fenômenos ocorridos em primeira
comparação entre os instrumentos de geração de dados (INST). Os termos incidente lexical
inicial e incidente lexical comparado foram fruto de nossas análises, uma vez que em Strauss;
Corbin (2008) os autores utilizam apenas a palavra “incidentes” para designar todos os
fenômenos relevantes para a investigação. O MCC, primeiramente proposto por Glaser e
Strauss (1967) e, posteriormente por Lincoln e Guba (1985), e tem sido bastante utilizado em
pesquisas ambientadas no ciberespaço, outro fator que justifica nossa escolha por sua utilização.
O MCC consiste em classificar os dados, agrupando-os em categorias. Estas categorias
não precisam ser intituladas a priori. Durante o processo de seleção, as categorias ficam mais
explícitas e, a partir delas, surgem regras de categorização. Para fins de organização, nós
atribuímos títulos a cada uma delas.
Como nossa análise foi realizada a partir dos diários, entrevistas e produções escritas
dos alunos, categorias que levassem em conta as práticas de letramento digital dos alunos
surgiram, uma vez que muitos deles demonstravam contato inicial com o computador, apesar
de já possuírem conhecimento do uso de smartphones, por exemplo.
Após a coleta dos dados, distribuímos os mesmos em categorias ainda não-nomeadas,
com uma amostragem teórica. Essa amostragem é de suma importância em nossa pesquisa, pois
foi construída a partir da seleção de perguntas levantadas pela pesquisadora. De acordo com
Charmaz (2006), essas perguntas atendem às necessidades de esclarecimento, refinamento das
categorias analíticas bem como sua consistência. Ou seja, seguindo o M.C.C, temos as ações
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simultâneas de coleta e de análise dos dados, daí a origem do termo, uma vez que a comparação
é constantemente realizada pela pesquisadora.
Alguns novos conceitos começam a aparecer a partir do cruzamento dos dados. Os
significados atribuídos aos dados e seu conhecimento científico específico ao estudo (também
chamado de estado da arte) também surgem do aparecimento de novos conceitos gerados a
partir das categorias de análise. Seguindo o M.C.C, utilizamos as técnicas de comparação
sistemática e aceno da bandeira vermelha, como dito anteriormente. A escolha das técnicas deuse a partir da saturação teórica, que foi o critério pautado na consolidação, densificação e
estabilização de categorias que antes se apresentavam como pouco consistentes. A saturação
teórica guiou o trabalho metodológico, pois, enquanto as categorias ainda não foram
teoricamente saturadas e estabilizadas, a comparação continuou. O processo de análise dos
dados foi dinâmico e ocorreu simultaneamente ao processo de sua coleta.
Na seção seguinte descreveremos a análise dos dados, categorizando os incidentes
extraídos da recolha das informações de nossa investigação. As categorias foram acomodadas
em formato de quadro, de acordo com a ocorrência de seus incidentes e esfera em que um
fenômeno de interesse de nossa pergunta de pesquisa pôde ser observado.
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6 ANÁLISES E RESULTADOS
“(...) mudanças nos letramentos digitais, ou
novos letramentos, não são simplesmente
consequência de avanços tecnológicos. Elas
estão relacionadas a uma nova mentalidade, que
pode ou não ser exercida por meio de novas
tecnologias digitais” (ROJO, 2013, p. 7)

Ao analisarmos os dados gerados a partir da investigação, vimos que os letramentos que
envolvem o uso da tecnologia são essenciais para a produção textual. Como posto por Rojo
(2013), há uma mudança de mentalidade e isso não se deve exclusivamente aos avanços
tecnológicos, mas a um construto social dentro da hipermodernidade. Este capítulo apresenta
toda a atividade analítica, em consonância à exposição dos resultados obtidos. Essa disposição
que integra análise e resultados é característica do método.
A codificação aberta das informações envolveu todos os processos analíticos em que os
dados gerados, durante a pesquisa na escola, foram divididos, definidos e acomodados em précategorias, para, posteriormente,serem integrados em categorias analíticas. Seguimos o encalço
da TFD com o objetivo final de formular uma teoria, mas admitimos nossa limitação em
finalizar o processo com a etapa de teorização, o que será exposto mais adiante.
Este capítulo tem por objetivo apresentar o percurso analítico dos dados gerados durante
a intervenção e encontra-se dividido em três partes, em que cada um corresponde aos
movimentos de investigação de cada um dos instrumentos de pesquisa (INST I, II e III).
O processo analítico ocorreu com a divisão e a conceptualização dos dados gerados na
pesquisa em campo. A codificação foi realizada a partir de 10 (dez) diários de campo elaborados
no período de agosto a outubro de 2017, contrastados e comparados com 16 (dezesseis)
entrevistas, realizadas com a docente responsável pelas aulas de Produção Textual, durante a
intervenção na escola. Além desses dois instrumentos, adicionamos também 4 (quatro)
entrevistas com discentes realizadas durante as aulas em laboratório, característica do método,
em que o(a) pesquisador(a), ao perceber a necessidade de se obter informações de outros
sujeitos, deve realizar conversas informais com os mesmos. Strauss; Corbin (2008).
As entrevistas com a docente, professora da disciplina de Língua Portuguesa e Produção
Textual, surgiram da necessidade de se investigar, durante o planejamento das atividades, a
relação das características de suas aulas antes de serem realizadas no laboratório de informática
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e depois de iniciarmos o projeto, no qual as aulas, no período quinzenal, passariam a ser
realizadas no laboratório. Apesar de não ser a prática docente o alvo da investigação,
percebemos a inevitabilidade da busca por respostas que nos levassem a descobrir a influência
das tecnologias digitais nas aulas da professora e, para isso, precisaríamos de mais informações
sobre como essas aulas ocorriam antes do contato dos alunos com o laboratório de informática.
Por isso, a partir do segundo encontro de planejamento, iniciamos as entrevistas, sempre com
uma após e outra antes da próxima aula, em que a professora pudesse expressar suas frustrações,
alegrias e expectativas.
O envolvimento da docente também nos surpreendeu positivamente, pois, além de
demonstrar interesse na pesquisa, ela se mostrou interessada nos ganhos que ela poderia obter
para sua prática pedagógica. Assim, teríamos uma ideia de como a tecnologia digital estaria
modificando aquela turma, pois não estávamos presentes nas aulas antes do início da
intervenção no laboratório, não tínhamos conhecimento do funcionamento das aulas de
produção textual antes da intervenção.
Podemos descrever nosso processo de codificação a partir do isolamento dos três
instrumentos de pesquisa: o instrumento de pesquisa I) os diários de campo (DC), os
instrumentos de pesquisa II) as entrevistas com a docente (EDOC); e os instrumentos de
pesquisa III) as entrevistas com os discentes (EDIS). Realizamos o isolamento dos instrumentos
devido ao volume de dados e de incidentes lexicais individuais (ILI) que poderiam ser extraídos
de cada um deles. Após seu processo de integração, os ILI tornaram-se instrumentos lexicais
comparados (ILC), resultando em pré-categorias para cada um dos três instrumentos
codificados. Os ILC de cada um dos instrumentos deram origem às categorias de análise que,
por fim, foram comparadas, relacionadas e contrastadas entre si, levando-nos a resultados e à
conclusões acerca do uso da tecnologia digital para a produção de textos no ambiente escolar.
A Figura 2 ilustra o processo de isolamento de instrumentos de pesquisa em sua
codificação aberta, e o processo percorrido individualmente até a fusão das categorias globais
de análise, ou seja, o movimento que envolve desde a codificação aberta dos constituintes, até
a codificação axial e, por fim, com limitações, a seletiva.
Por ser um processo de conexões entre pontos diversos dentro de um universo de análise
, concebemos ao processo o nome de Constelação Analítica, uma vez que os processos
analíticos que utilizamos interligam-se, em um universo de aplicação específico, mas nãolimitado. Neste universo, os instrumentos e os processos utilizados para analisar e codificar os
dados gerados na pesquisa, formam uma grande constelação, demonstrando nossa dinâmica de
análise.
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Figura 6- Constelação Analítica dos dados da pesquisa

Fonte: elaborada pela autora

A Constelação Analítica apresentada na figura 6 revela-nos um processo que, apesar de
ter sido realizado por etapas, devido sua inviabilidade em ser simultâneo, facilita a rota entre
algumas etapas, assegurando-nos as idas e vindas durante a análise dos itens lexicais, sejam
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eles individuais (ILI), resultando nas pré-categorias ou comparados (categorias de análise). O
método de codificação será descrito, com detalhes, a seguir.

6.1 Codificação do Instrumento de Pesquisa I

Iniciamos o processo de codificação com a análise dos diários de campo (DC). A
primeira etapa consistiu em realizar uma leitura global de cada diário, em que nossa atenção foi
voltada aos itens referentes ao processo que envolveu o uso da tecnologia nas aulas de Produção
Textual. Essa primeira leitura foi necessária em todos os diários para que ficássemos cientes da
postura de todos os envolvidos no processo durantes os dias e de como se deu o projeto de uma
maneira mais global. A importância dessa primeira etapa encontra-se na facilidade de acesso e
de localização de fenômenos em comum entre os diários, chamados de incidentes. Chamados
por nós de incidentes lexicais, os incidentes que aparecem em forma de vocábulo nos diários
de observação, são selecionados de acordo com sua importância para aquele dia no projeto.
Na primeira etapa, para cada diário, todos os incidentes lexicais que indicavam
fenômenos importantes relacionados aos objetivos da pesquisa foram selecionados, não
importando sua classe gramatical (substantivos, adjetivos, verbos etc). Incidentes lexicais com
indicativo de mesmo fenômeno foram selecionados a priori, para, posteriormente, serem
condensados em apenas um incidente (ex. os incidentes atentos e atenção, localizados no diário
de número 1(apêndice A), foram condensados apenas um item, formando o incidente lexical
comparado atenção), o que reduziu a quantidade de incidentes, preparando-nos para a
comparação constante. Os primeiros incidentes lexicais foram chamados de incidentes lexicais
individuais, pois foram localizados, individualmente, a partir de cada diário. O incidentes
lexicais comparados, como o mencionado no exemplo acima (atenção), foram formados a partir
dos individuais (atentos, atenciosos, atenção), dando origem às pré-categorias de análise. Neste
momento, ainda não estávamos aplicando o método da comparação constante entre os itens,
pois, foi necessário que fizéssemos, primeiramente, uma redução de incidentes para iniciarmos
as análises que, de acordo com a TFD, ocorrem simultaneamente, após a localização de
incidentes. O quadro 2, abaixo, apresenta três colunas: a primeira indica o diário o qual os
materiais apresentados foram extraídos, a segunda apresenta os itens lexicais individuais
extraídos de cada um dos 10 diários de observação, ou seja, os itens que descrevem os
fenômenos relevantes à intervenção e que estão materializados através de vocábulos (por isso
o termo lexicais), ao longo do segundo semestre do ano de 2017, e a terceira apresenta, caso
haja, as observações da pesquisadora, característica da teoria fundamentada nos dados,
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chamadas de memorandos, em que o(a) pesquisador(a) faz anotações pessoais sobre pontos
interessantes e conclusões no momento da geração de dados.
Os memorandos são registros escritos do pensamento de um
pesquisador durante o processo de realização de um estudo teórico
fundamentado. Como tal, variam em assunto, intensidade, coerência,
conteúdo teórico e utilidade para o produto acabado. (BIRKS;MILLS,
2015, localização kindle 290-291, trad. nossa)8
De acordo com Strauss; Corbin (2008, p.111), memorandos correspondem ao “registro
do pesquisador de análises, pensamentos, interpretações, questões e direções para a coleta
adicional de dados”. Os memorandos foram alocados no quadro abaixo, pois foram importantes
para a formação dos incidentes lexicais comparados (ou pré-categorias de análise).

Quadro 2 - Listagem de Incidentes lexicais individuais retirados dos diários de observação da
pesquisa e memorandos da pesquisadora.
DIÁRIO

INCIDENTES LEXICAIS
INDIVIDUAIS

MEMORANDOS

DIÁRIO Nº1
(08/08/2017)

duplas
acalmavam
produção textual
animados
interagiram
atentos
tempo
pesquisassem
documento
atenção
vídeo
participam
interagindo

Preciso observar melhor: letramento
digital, letramento em pesquisa e
letramento em informação. Que
tipos de letramento estou
identificando durante as aulas de
Produção Textual no Laboratório?
Nota sobre o comportamento dos
alunos: o que o comportamento dos
alunos pode me dizer sobre o uso
das tecnologias digitais para
produção textual?
É a primeira vez que a disciplina de
Língua Portuguesa vai para o
laboratório (o que isso pode me
dizer? porque a disciplina de LP não
é vista como uma disciplina que
deve ter contribuição da tecnologia
digital, como Ciências, Matemática
e Língua Inglesa?)

DIÁRIO Nº2

calmas

Da aula do dia 08/08 para a aula do

Memos are written records of a researcher’s thinking during the process of undertaking a grounded theory
study. As such, they vary in subject, intensity, coherence, theoretical content and usefulness to the finished
product.
8
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(22/08/2017)

dúvidas
instruções
projetados
editor de texto
pesquisa
escrita
processo de escrita
copiando textos
colando textos
criatividade
ajudavam
busca online
documento
imagens
escrever à mão

DIÁRIO Nº3
(29/08/2017)

traduziram
produziram
menos ansiosas
tranquilas
não salvou trabalho
recomeçou
terminaram
insuficiente
engajamento
fone de ouvido
ouvir música
não interrompiam
pesquisassem
wikipedia
blogs
tempo
escrever à mão
editor de texto
pesquisa online

DIÁRIO Nº4
(05/09/2017)

instruções
calmas
ansiedade
aula expositiva
jogo online
imagens
projeção
música
aplaudindo
acompanhar

22/08, havíamos planejado de que a
intervenção ocorresse
quinzenalmente. Porém, como pode
ser observado, a partir do dia 29/08,
a professora pediu para que todas as
aulas passassem a ocorrer no
laboratório, já que ela tinha mais
recursos e os alunos estavam mais
engajados nas atividades propostas.
Salvo dias em que houve algum
evento na escola ou avaliação, as
aulas do projeto passaram a ocorrer
semanalmente.

Neste dia, o fator autonomia foi
forte: os alunos utilizaram a
tecnologia com muita autonomia.
Enquanto a professora passava uma
canção em formato de videoclipe
projetada no quadro, para que eles
pudessem discutir o sentido, alguns
alunos ligaram os laptops, fizeram
uma busca utilizando palavras-chave
da canção e acompanharam a canção
também por sua letra, na tela de seu
computador. Podemos dizer que,
após 4 dias de intervenção (8 aulas),
o próprio uso da tecnologia digital
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despertou o sentimento de
autonomia nos alunos.
Nesse dia evidenciamos o
letramento em pesquisa!
DIÁRIO Nº5
(12/09/2017)

auxílio
problemas
submeter
interesse
engajamento
aprenderam
dificuldades
tecnologia
interessante

DIÁRIO Nº6
(19/09/2017)

compartilhar
acostumados
aula expositiva
tirar foto de si
engajados
atividade prática

Este dia pode ser considerado o
menos produtivo de todo o projeto.
Os alunos não demonstraram
interesse nem para ligar seus lap
tops. A aula foi, em grande parte,
expositiva, bem parecida com a aula
a qual eles já estavam acostumados
em sala de aula. Porém, após cerca
de 20 minutos, eles se engajaram na
atividade proposta.
Evidenciamos o letramento em
pesquisa quando alguns alunos
pediram para usar o laptop no início
da aula para pesquisar algo para
outra matéria.

DIÁRIO Nº7
(17/10/2017)

engajados
focados
ajudaram-se
uso da tecnologia
cooperação
+experiente ajuda -experiente
pesquisas
tempo
submeteram
aula expositiva
google
busca
tarefa
colaborativo
edição de texto
copiar e colar
atividade
busca por imagens
busca por informações

Esse foi um dia muito interessante
para as evidências em letramento em
pesquisa e letramento em
informação adquiridos pela turma.
Observamos que a professora, com
uso de tecnologia pode modificar
sua aula (no momento da aula),
adequando-se à turma, de acordo
com sua necessidade.
Neste dia, observamos que o sujeito
letrado em pesquisa não é,
necessariamente, letrado
digitalmente, pois os alunos
apresentaram dificuldades para
copiar, colar, mas souberam
pesquisar, realizar buscas.
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finalizaram
salvaram
DIÁRIO Nº8
(24/10/2017)

busca
instruções
ler em suas telas
engajamento
fazer tarefa em casa
atenção
edição de documento
participação
correção
uso de abas
música
insegurança
pesquisa
otimizar tempo
ferramenta de busca
multitarefa
diversidade de textos

DIÁRIO Nº9
(10/10/2017)

aula expositiva
atenção
concentração
familiarizados
internet
leitura em grupo
engajamento
ferramenta de busca
copiar e colar
tempo

DIÁRIO Nº10
(31/10/2017)

copiar respostas
impaciência
engajamento
multitarefa
leitura em voz alta
instruções

Esse foi um dia importante, pois os
alunos demonstraram muita
autonomia com o uso da máquina e
para realizar pesquisa além da sala
de aula. Porém, percebemos muita
insegurança. Com o tempo, alunos
passaram a realizar as mesmas
práticas de sala de aula (como
copiar, colar do colega, por
exemplo).
Tecnologia otimizou o tempo da
atividade para a professora e para os
alunos.
Pergunta: o baixo letramento digital
provoca a insegurança nos alunos?

Alunos apresentaram maior
capacidade de resolução de
problemas relacionados às
máquinas. Ou seja, eles estavam
mais familiarizados com a
tecnologia digital.
- Ansiedade
+Tranquilidade
Alunos assumem uma postura
multitarefa! Estão mais seguros e
chamam menos a professora. Há
uma menor relação de dependência.

Fonte: dados da pesquisa

Após a extração desses incidentes lexicais individuais, realizamos a comparação entre
todos os itens de todos os 10 (dez) diários, saturando a possibilidade de haver convergência
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entre temas e realizando, simultaneamente, a análise individual dos diários (microanálise) e
análise comparativa entre estes (macroanálise). Nesta última, classificamos os incidentes,
agrupando-os de acordo com suas características em comum. O quadro 3 apresenta os
incidentes lexicais individuais (retirados de todos os diários) que deram origem aos incidentes
lexicais comparados do instrumento de pesquisa I (INT I). Estes últimos, após confrontados
com os incidentes lexicais comparados dos outros dois instrumentos de pesquisa (entrevistas
com docente e entrevistas com discentes), deram origem às pré-categorias de análise.

Quadro 3- Incidentes lexicais comparados, constituídos a partir de Incidentes lexicais
individuais de todos os diários de campo, com seus respectivos memorandos.
INCIDENTE
LEXICAL
COMPARADO (ILC)
ATENÇÃO

INCIDENTES LEXICAIS
INDIVIDUAIS (ILI)
D1

Atentos
Atenção

D2

X

D3

não interrompiam

D4

Acompanhar

D5

Interesse
Interessante

D6

X

D7

Focados

D8

Atenção

D9

atenção
concentração

MEMORANDOS

É interessante observar
itens lexicais que
transitam entre os
diários. Elementos de
atenção aparecem
durante toda a pesquisa
não somente pelas
ferramentas
tecnológicas utilizadas
em sala de aula, mas
também pela mudança
de ambiente, que
pareceu tranquilizar os
alunos.

D10 X
ENGAJAMENTO

D1

Participou

D2

X

Curiosamente, esse ILC
surgiu como a mesma
palavra, mas em
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D3

X

D4

Engajamento

D5

X

D6

Engajados

D7

Engajados

D8

Engajamento

D9

X

categorias diferentes
(adjetivo, verbo,
substantivo). A única
com maior índice de
repetição lexical, salvo
apenas pelo item
“participou” , que,
contrastado com os
demais, fez parte do
mesmo fenômeno: o
engajamento dos alunos
nas atividades
propostas.

D10 Engajamento
INTERAÇÃO

D1

interagiram
interagindo

D2

X

D3

X

D4

Aplaudindo

D5

X

D6

X

D7

Tarefa

D8

fazer tarefa em casa
participação

D9

leitura em grupo

O fenômeno interação
foi observado em todos
os diários, alguns com
maior frequência e
outras em menor
frequência. Os
incidentes lexicais que
nos apontaram para o
fenômeno apresentam
as reações do alunos no
laboratório e mostram
suas atitudes em relação
à interação com a
professora, com a
atividade proposta e
entre eles.

D10 leitura em voz alta

TEMPO

D1

Tempo

D2

X

O ILC “tempo” surge
relacionado a um
conjunto de fenômenos
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D3

não salvou o trabalho
recomeçou
tempo

D4

X

D5

X

D6

X

D7

Tempo

D8

finalizaram
salvaram
otimizar o tempo

D9

Tempo

D10 Impaciência
COLABORAÇÃO

D1

Duplas

D2

Ajudaram

D3

X

D4

auxílio
aprenderam com o outro

D5

X

D6

Compartilhou

D7

ajudaram-se
cooperação
mais experiente ajudou o
menos experiente
colaborativo

D8

Insegurança

D9

X

D10 copiar respostas

comuns à qualquer aula:
como administrar o
tempo em sala de aula e
como a tecnologia
influenciou no tempo de
aula dos alunos, bem
como na realização de
suas tarefas e no
planejamento da
professora. Perguntas
surgiram como: “como
a tecnologia influenciou
no tempo de aula?
Contribuiu para uma
otimização da aula, ou
influenciou
negativamente, fazendo
os alunos gastarem mais
tempo dedicados à
solução de problemas
tecnológicos?”
Este ILC surge como
dois possíveis
incidentes: a
colaboração ou a
cooperação. Só foi
possível eleger um após
a comparação com os
demais ILC dos outros
instrumentos de
pesquisa. Um dos ILI
extraídos do D7 ( mais
experiente ajudou o
menos experiente), fez
com ficássemos atentos
para a possibilidade do
fenômeno scaffolding
em sala de aula.

118

BUSCA OU
PESQUISA

D1

Pesquisassem

D2

pesquisa
busca online

D3

wikipedia
blogs
pesquisassem
pesquisa online

D4

X

D5

X

D6

X

D7

pesquisas
google
busca
busca por imagens
busca por informações

D8

busca
pesquisa
ferramenta de busca

D9

internet
ferramenta de busca

Esse ILC comprova a
aquisição de um novo
tipo de letramento pelos
alunos durante a
intervenção, o
letramento em pesquisa.
Um conceito-chave para
entendermos a
influência da tecnologia
digital para a produção
textual dos alunos do 8o
ano.

D10 X
PRODUÇÃO
TEXTUAL DIGITAL

D1

produção textual

D2

editor de texto
escrita
processo de escrita
copiando texto
colando texto
criatividade
escrever à mão
documento
editor de texto

D3

traduziram
produziram
terminaram
insuficiente
escrever à mão

Todos os ILI
relacionados ao ILC
“produção textual
digital” apontam para
ocorrências, em cada
diário, sobre o uso do
computador para
produzir textos. Muitos
diários apontam
dificuldades com a
produção direta no
computador, utilizando
o editor de texto. Em
dois diários (D2 e D3)
foi observada a
ocorrência “escrever à
mão”, em que os alunos
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D4

X

D5

problemas
submeter
dificuldades

D6

atividade prática

D7

edição de texto
atividade

D8

ler na tela
edição de documento
correção

D9

copiar e colar

produziram manuscritos
e, somente depois,
passaram o texto do
caderno para o editor de
texto.

D10 X
SALA DE AULA

D1

acalmavam
vídeo

D2

calmas
dúvidas
instruções
imagens

D3

menos ansiosas
tranquilas

D4

instruções
calmas
ansiedade
imagens
projeção
música

D5

X

D6

Acostumados

D7

X

D8

instruções
diversidade de textos

D9

Familiarizados

O ILC “sala de aula”
nasce da forma como o
laboratório de
informática
transformou-se em
ambiente de aula. Isso
demandou tempo e os
alunos precisaram se
acostumar à uma nova
dinâmica, diferente da
sala de aula em que
estavam acostumados.
Soma-se ao fato de
aulas no laboratório, a
pedido da docente,
passarem de quinzenais
a semanais. Pudemos
observar como o
laboratório passou a ser
visto como um
ambiente de
aprendizagem e de
prática de escrita pelos
alunos.Percebemos que
o comportamento dos
alunos mudou, à medida
que foram
familiarizando-se com o
ambiente e com a
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MULTITAREFA

D10 Instruções

tecnologia digital.

D1

X

D2

X

D3

fone de ouvido
ouvir música

D4

jogo online

D5

Tecnologia

D6

tirar foto de si

D7

X

D8

uso de abas
música
multitarefa

D9

X

Esse ILC foi percebido
depois, já no
esgotamento de análise
lexical do instrumento
diário de campo.
Percebemos a
capacidade dos alunos
que realizarem várias
atividades ao mesmo
tempo, assim como
observamos a forma
como eles se tornaram
autônomos em relação
ao uso das tecnologias
digitais e das
ferramentas disponíveis
para a produção textual
digital. A escolha por
apenas um incidente
comparado foi realizada
quando comparamos
esse instrumento com os
demais, podendo
concluir qual
característica de fazia
mais presente na
pesquisa e os
fenômenos ocorridos ao
redor dela.

D10 Multitarefa

Fonte: dados da pesquisa

Ao total, emergiram 9 (nove) incidentes lexicais comparados (ILC) do instrumento de
pesquisa I (INST I). Esses ILC foram comparados, contrastados e combinados com os demais
ILC dos demais instrumentos de pesquisa (INT II e INT III), a fim de obtermos ILC globais
para cada INT (I, II e III), o que chamamos de pré-categorias de análise. Pré-categorias não são
ILC, mas sim, pré-categorias que surgiram a partir deles.
As pré-categorias foram comparadas e contrastadas com todos os demais fenômenos
e instrumentos da pesquisa, pois utilizamos os memorandos como forma de comparação entre
incidentes, fazendo emergir pré-categorias de análise para cada um dos instrumentos. Ou seja,
há manifestação de pré-categorias para cada um dos instrumentos analisados: para os diários de
campo, para as entrevistas com a docente e para as entrevistas com os discentes. O quadro 4
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(quatro), abaixo, apresenta um quadro comparativo do desempenho dos alunos nas aulas de
produção textual no laboratório de informática educativa (LIE). Esse quadro foi produzido a
partir de um memorando comparativo, representando o desempenho dos alunos para as
atividades propostas do dia 28 de agosto a 24 de outubro de 2017.

Quadro 4- Memorando comparativo: Desempenho dos alunos ao início e ao final da
intervenção
28 de Agosto

24 de Outubro

Alunos entravam no laboratório de
informática agitados, corriam em direção
aos computadores e já ligavam as máquinas
mesmo sem autorização da professora.

Alunos entram no laboratório
tranquilamente, não correm, não gritam e
não ligam imediatamente o computador,
mas esperam pela autorização da professora.

A grande maioria dos alunos não sabia o que Todos os alunos da turma manipulam
era um editor de texto.
razoavelmente o editor de texto do software
e o editor de texto online (em suas contas do
google- utilizando o google drive)
Alunos não têm noção de estrutura do texto
digital (margens, parágrafos, fontes,
tamanhos de letra e cor)

Alunos familiarizados com os recursos de
edição de texto (alunos justificam o texto,
editam a letra mudando sua fonte). Ainda
não há muita propriedade no que concerne
margens, cor e tamanho da fonte)

Alunos não sabiam onde buscar informações Alunos se apropriaram de ferramenta de
sobre tópicos diversos.
busca online e as utilizam como auxílio às
suas atividades.
Alunos mostravam-se sempre dependentes,
chamando a professora ou a pesquisadora
antes do início das atividades.

Os alunos, ao apropriarem-se das
ferramentas, tornaram-se mais
independentes, sanando suas dúvidas
sozinhos ou através do exemplo dos colegas
ao lado.

Os alunos levantavam-se bastante dentro do Os alunos já não se levantam tanto,
laboratório (talvez por estarem em um
concentram-se mais em suas atividades.
ambiente de organização diferente da sala de
aula)
Os alunos abriam outras páginas na internet
ao invés de abrir a página da atividade.

Os alunos continuam a abrir outras páginas,
mas ao mesmo tempo em que abrem a
página da atividade, ou sejam, manipulam
bem diversas abas no navegador e
conseguem intercalar suas atividades.

Os alunos ouviam música enquanto faziam

Os alunos continuam a ouvir música
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suas atividades.

enquanto fazem suas atividades.

Os alunos levavam de 2 a 3 três semanas
para finalizar uma tarefa.

Os alunos entregam uma tarefa na mesma
aula, ou, no máximo, em uma semana.

Alunos escreviam no caderno para depois
digitar seus textos.

Alunos produzem seus textos diretamente no
computador, utilizando o editor de texto do
software ou online.

Fonte: dados da pesquisa
O quadro 4 (quatro) acima leva-nos a compreender melhor os impactos da mudança
de ambiente de ensino e do formato da sala de aula. A sala de aula dos alunos apresenta carteiras
enfileiradas, em frente ao quadro. O laboratório, mesmo apresentando ilhas quadradas com
agrupamentos de 4 (quatro) computadores, pareceu oferecer melhor integração entre os alunos,
que, com o tempo, passaram a transitar entre as ilhas e oferecer ajuda aos colegas que não
dominavam a escrita no computador, como mostra a fotografia 2. Outro ponto de interesse do
memorando comparativo é o comportamento dos alunos.

Fotografia 2- Alunos colaborando uns com os outros durante atividade.

Fonte: acervo da pesquisa.
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No início da intervenção, os alunos, ainda não muito familiarizados com o laboratório
de informática (nas aulas de Produção Textual), e com o uso de diferentes ferramentas
multimidiáticas para trabalhar textos (músicas e palestras gravadas, por exemplo),
apresentavam grande agitação e euforia. Como a frequência da presença dos alunos aumentou,
a pedido da professora, os alunos se acostumaram com o ambiente e com as máquinas. Esse
processo de familiarização, que não foi imediato, refletiu no comportamento dos alunos, que
aparentavam estar mais tranquilos e menos eufóricos.
A mudança de ambiente contribuiu para uma melhoria na concentração dos alunos e
seu interesse sobre os temas trabalhados em sala de aula. Houve poucas ausências nos dias das
aulas de produção textual no laboratório, sendo este também um indicador de interesse, já que
os alunos costumam faltas aulas em que não há interesse. O laboratório tornou-se parte da rotina
das aulas de Produção Textual e Língua Portuguesa, tanto dos alunos, quanto da professora,
como foi verificado no INST II, composto pelas entrevistas com a docente e descrito a seguir.

6.2 Codificação do Instrumento de Pesquisa II
“Eu achei que já abriu o mundo deles (...)”
(PROFESSORA DA DISCIPLINA, 2017)

Essa foi uma das primeiras palavras ditas pela professora da disciplina, na primeira
entrevista que nos foi concedida. O mundo que já se abrira em apenas três dias de aplicação da
intervenção, é uma referência aos alunos que, na visão da professora, a partir daquele momento,
passaram a enxergar a importância do letramento digital para suas vidas, principalmente no que
concerne o âmbito profissional. Foi com esse sentimento, de apresentação de novas
possibilidades, que lançamos nosso olhar para as entrevistas realizadas com a professora da
disciplina, a qual demonstrou se importar não somente com os conteúdos a serem trabalhos
durante a intervenção, mas com a dinâmica de um processo de aquisição de letramento digital
por parte dos alunos.
Apresentaremos o percurso de análise do instrumento II (INST II), constituído pelo
conjunto de entrevistas realizadas com a docente da disciplina Produção Textual. O percurso
segue pelos mesmos caminhos apresentados em nossa Constelação Analítica (figura 2), em que
iniciamos a codificação pela extração de incidentes lexicais individuais para cada entrevista.
As entrevistas foram realizadas na modalidade oral, simultaneamente à realização de notas
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escritas pela pesquisadora, além dos memorandos, que expressam as ideias e pensamentos da
entrevistadora. Os memorandos viabilizam um panorama mais global da pesquisa, pois
registram todas as impressões do estudo, desde o início de sua aplicação.
As entrevistas foram semiestruturadas para cada aula, constituídas por dois blocos cada
uma: uma entrevista antes da aula e uma depois. As entrevistas antes das aulas foram realizadas
no dia que antecede à aula, durante o planejamento da docente. Combinamos com a professora
da disciplina que, todas às segundas-feiras, que foi o dia correspondente ao planejamento de
Linguagens e Códigos, o período de uma hora a uma hora e meia seria dirigido ao planejamento
das aulas da professora no laboratório, dentro de nossa intervenção.
Após o planejamento, realizamos a entrevista que antecede a aula, em que coletamos
as expectativas da docente ao aplicar o que havia sido planejado. As entrevistas após as aulas
ocorreram uma semana após da aula, no mesmo dia do planejamento. Iniciamos o período de
planejamento entrevistando a professora sobre a aula anterior, seguido do planejamento da aula
seguinte e, finalizamos com a entrevista antes da próxima aula. Vale salientar que o único dia
e horário disponível da professora foi esse momento dentro de seu dia de planejamento, por
isso as entrevistas após as aulas só podiam ser realizadas uma semana após sua aplicação.
Apesar de o primeiro dia da intervenção ter ocorrido em 08 de agosto de 2017, a
primeira entrevista só foi realizada no dia 29 de agosto. Isso ocorreu porque não havíamos
optado por entrevistar a docente durante a preparação de nossa pesquisa, pois o foco de nosso
estudo encontra-se no discente. Porém, sentimos a necessidade de investigar a professora e sua
prática, uma vez que o comportamento dos alunos mudou com as aulas no laboratório e
gostaríamos de compreender melhor como as aulas ocorriam antes do início da intervenção.
Essa investigação foi importante para compreendermos os impactos da tecnologia digital para
a produção textual dos alunos, sendo este objetivo principal de nossa investigação.
As entrevistas realizadas antes das aulas foram compostas pelas seguintes perguntas:
1) Que dificuldades espera dos alunos? Quais dificuldades você acha que poderá encontrar no
conteúdo e quais dificuldades no uso da tecnologia?; 2) O que você teme nesse momento, em
relação à intervenção ou às aulas? Você tem alguma preocupação? e 3) Quais os ganhos que a
utilização da tecnologia trará para os alunos na compreensão do conteúdo planejado? As três
perguntas foram realizadas à docente, algumas com um reforço da pesquisadora no momento
do questionamento. As entrevistas foram gravadas e transcritas.
As entrevistas realizadas após às aulas foram compostas por 6 (seis) perguntas: 1) O
que você pode dizer sobre a aula, em relação ao que foi planejado?; 2) Houve alguma coisa que
chamou sua atenção?; 3)Que dificuldades você encontrou na aula?; 4) Quais as vantagens de
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ter utilizado os laptops e a projeção para o trabalho com o conteúdo?; 5) Se comparamos a
produção dos alunos em sala de aula, sem auxílio da tecnologia e, em laboratório, com auxílio
da tecnologia, o que você percebeu na aula?; 6) Se você refizer a aula, o que mudaria para
melhorá-la?
Cada questão foi elaborada de maneira a responder questionamentos que nós nos
fazíamos durante a aplicação da intervenção, mas cujas respostas deveriam ser buscadas a partir
da professora da disciplina. Ao elaborarmos as entrevistas, algumas orientações foram inseridas
às questões, com o intuito de nos auxiliar. Essas orientações encontram-se nas questões de
número 2(dois) e 6(seis): 2) OBS: Se o professor responder de forma positiva, perguntar o
oposto – alguma coisa te decepcionou? Se o professor responder de forma negativa, perguntar
o oposto – alguma coisa te agradou? e 6) EX: Se o professor mencionar apenas ter mais
computadores, pergunte – isso mudaria a aula de alguma forma? Essas orientações
possibilitaram melhor aproveitamento das questões e maior detalhamento da resposta da
entrevistada. As entrevistas tiveram como bases as perguntas acima, mas, dependendo da
entrevista, questões foram suprimidas ou condensadas. À medida que as entrevistas eram feitas,
a docente passou a dar respostas mais completas, o que nos fez reduzir o número de questões
durante a entrevistas.
Antes de iniciar as entrevistas, elucidamos sua confidencialidade, dizendo para a
professora que a identidade dela seria mantida em sigilo, mesmo quando transcritas suas falas.
Informamos que a participação dela era voluntária, ou seja, caso ela quisesse, poderia desistir
da entrevista (bem como do projeto) a qualquer momento e que ela poderia negar-se a responder
qualquer questão caso não se sentisse à vontade.
A primeira entrevista, ocorrida após a aula do dia 29 de agosto de 2017, apresentou as
6 (seis) questões mencionadas anteriormente. A segunda entrevista, ocorrida no dia do
planejamento da aula, dia 11 de setembro de 2017, foi constituída por três blocos: o primeiro
com questões pessoais sobre a docente; o segundo bloco com questões relativas ao uso de
tecnologias digitais pela professora, em sua prática de ensino e o terceiro bloco sobre o
planejamento, com três questões que foram aplicadas às demais entrevistas, sofrendo
modificações, de acordo com a necessidade da pesquisa. Os blocos com questões pessoais e
uso da tecnologia digital não foram utilizados nas demais entrevistas, pois as informações só
precisavam ser coletadas uma única vez. Essa entrevista, em três blocos, de forma mais
completa, só pôde ser realizada neste dia, pois a primeira entrevista realizada com a professora,
após a aula do dia 29 de agosto de 2017 não ocorreu em dia de planejamento, mas sim, logo
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após a aula. A figura 7, abaixo, esquematiza o que chamamos de EDOC 2, apresentando sua
estrutura e as principais informações coletadas deste instrumento de investigação:
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Figura 7-Estrutura da EDOC 2

Fonte: elaborada pela autora
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Na primeira etapa, para cada entrevista, todos os incidentes lexicais que indicavam
fenômenos importantes relacionados aos objetivos de nossa pesquisa foram selecionados, não
importando sua classe gramatical (substantivos, adjetivos, verbos etc). Vale salientar que, para
as entrevistas com a docente (EDOCs), muitos incidentes lexicais correspondiam a frases ou
expressões. Incidentes lexicais com indicativo de mesmo fenômeno foram selecionados a priori,
para, posteriormente, serem condensados em apenas um incidente, assim como fizemos com os
DCs (ex. os incidentes interajam e interagir, localizados na EDOC de número 2 (Apêndice B),
foram condensados em apenas um item, formando o incidente lexical comparado interação), o
que reduziu a quantidade de incidentes, preparando-nos para a comparação constante.
Novamente, os primeiros incidentes lexicais foram chamados de incidentes lexicais individuais,
pois foram localizados, individualmente, a partir de cada uma das entrevistas, sejam as que
ocorreram antes, sejam as que ocorreram depois das aulas. O incidentes lexicais comparados,
como o mencionado no exemplo acima (interação), foram formados a partir dos individuais
(interajam e interagir), dando origem às pré-categorias de análise. Neste momento, ainda não
estávamos aplicando o método da comparação constante entre os itens, uma vez que uma
redução de incidentes foi realizada a priori, para iniciarmos as análises. O quadro 5 (cinco),
abaixo, apresenta três colunas: a primeira indica a EDOC da qual os materiais apresentados
foram extraídos, a segunda apresenta os itens lexicais individuais extraídos de cada uma das 13
entrevistas com a docente, ao longo do segundo semestre do ano de 2017, e a terceira apresenta,
caso haja, os memorandos da pesquisadora.

Quadro 5- Incidentes lexicais individuais do INST II, constituídos a partir de Incidentes lexicais
individuais de cada uma das entrevistas com a docente, com seus respectivos memorandos.
ENTREVISTA COM
DOCENTE
EDOC Nº1
(APÓS A AULA DO
DIA 29/08/2017)
data da
entrevista:04/09/2017
data da aula:
29/08/2017

INCIDENTES LEXICAIS
INDIVIDUAIS
P1

depende
máquina
atrasado
processo inicial
estendido

P2

positivo
melhorando
evoluindo
aprendendo
descoberta

MEMORANDOS
Percebemos a satisfação da
professora em fazer parte da
intervenção, mesmo que ela saiba
quais as dificuldades e os desafios.
O maior desafio encontrado até
agora é a necessidade em se
trabalhar o letramento digital dos
alunos,
que
apresentam
dificuldades para manusear os
laptops (alguns não sabiam onde
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EDOC Nº2
(ANTES DA AULA
DO DIA 05/09/2017)
data da entrevista:
04/09/2017
data da aula:
05/09/2017

P3

depende de outras pessoas
algo novo
senha

P4

feliz
dinâmica
praticidade
aula mais tradicional
aula com mais tecnologia
magia
tendência
tecnológico

P5

aprendizagem maior
imagens
acesso à internet
pesquisar
aprender sozinho
aprender com professor
prender com o colega
ajuda(2x)
contribui
material
copiar na lousa
texto grande
impossível
gastar papel
pesquisar além
impresso
ir além
imagens
manual para digital
além da escrita
preservação da natureza

P6

plano b
mais ágeis
explicar
ociosos

P1

ansiosos
dificuldade
concentrarem
escutarem
interromper
controlar
interação organizada
foco
organizar
interajam

apertar para ligá-los). Outra
dificuldade está na logística para o
acesso à conta dos alunos no google
drive. Muitos haviam perdido suas
senhas e outros ainda não haviam
sido cadastrados pelo professor
diretor de turma (PDT).

Essa foi a primeira entrevista antes
da aula, no dia de planejamento.
Ela se diferencia das demais por
apresentar uma série de questões
sobre a professora que as demais
não apresentam.
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interagir

EDOC Nº2
(APÓS A AULA DO
DIA 05/09/2017)

P2

Slide
pesquisa
pesquisar
texto
imagem
contextualizar

P3

tecnologia(2x)
acostuma
suporte
recurso
ir mais além
expandir
muitos exemplos
muitas imagens
imaginação
acesso
agilizar

P1

planejamos
linguagem formal
linguagem informal
dois momentos
slide
terminaram
interação
empolgaram
barulho
participando

P2

divertiam
diversão
surpresa
música
realidade

P3

disciplina dos alunos
eufórica
energia em excesso
agitação
atrapalhar

P4

Mais vida
influenciando
sons
vídeos
áudios

data da entrevista:
11/09/2017
data da aula:
05/09/2017
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conteúdo
informação
qualidade nas informações

EDOC Nº3
(ANTES DA AULA
DO DIA 12/09/2017)

P5

agitados

P6

característica
explorar

P1

data da
entrevista:11/09/2017
data da aula:
12/09/2017

EDOC Nº3
(APÓS A AULA DO
DIA 12/09/2017)
data da entrevista:
18/09/2017

internetês
teoria
prática
transformaram a linguagem
abreviaram(2x)
entendeu
entender
transformação
abreviação
corrigir

P2

atividade
concluir
anexar
não sabem
anexar(2x)
enviar(2x)
atividade
anexassem
enviassem
atribuir nota

P3

evoluindo
dúvidas diminuindo
conhecendo
saber utilizar(2x)
documento (google drive)
ponto para quem ajudar o
colega
ajuda
ensinando para os outros
colabora

P1

satisfeita
conseguiu
todo mundo se uniu
aconteceu
envolvidos

A maior preocupação da professora
gira em torno de como os alunos
devem anexar seus trabalhos e
enviá-los, para que uma nota
formal seja atribuída aos trabalhos.
Ela se preocupa com a logística dos
trabalhos para que sejam avaliados
e para que cada atividade conte
como avaliação.

Considero essa entrevista muito
importante para a pesquisa, pois,
nela, a professora diz que ficou
muito surpresa por achar que o
laboratório de informática
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data da aula:
12/09/2017

EDOC Nº4
(ANTES DA AULA
DO DIA 19/09/2017)

interessavam

P2

consegui sentar
trabalhar
conseguiu
terminar
produziu
gratificante

P3

sobrecarga
orientação
agir
orientação
colaborando
melhorando
seguir comando
sem paciência
atrapalham
tempo
descobrindo
legal

P4

dinâmicas
fluiu
geração
rotina de sala de aula
atraentes
envolvidos

P5

produção de texto
informática
inscreveram
corrigir
transformar a redação
coincidência
motivados

P6

entregando
dedicando
mais paciência
demorar
fazer sozinho
leitura
produção textual

P1

acalmar
mais acostumados(2x)
evoluíram(2x)
familiarizados

contribuiu para a produção textual
dos alunos. Observamos que a
maior dificuldade não é com a
produção em si, mas com a
aquisição de um novo tipo de
letramento, o letramento digital. Os
alunos apresentam ainda
dificuldades no que concerne à
tecnologia em si, mas estão mais
seguros e mais motivados para
produzirem textos e para irem às
aulas de Produção Textual.
Segundo a professora, se ela
falasse que eles tinham que
produzir um texto, eles já
reclamavam, agora que a produção
passou a ser no laboratório,
utilizando o computador, os alunos
ficaram mais interessados em
escrever textos.

Neste dia, não fiz a P2 por achar
que as respostas da professora
estavam sendo satisfatórias. Por
termos uma rotina de entrevistas, a
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data da entrevista:
18/09/2017
data da aula:
19/09/2017

EDOC Nº4
(ANTES DA AULA
DO DIA 09/09/2017)

P2

X

P3

mais motivados
interagindo
interação positiva
iniciativa
fizeram em casa
oportunidade
rotina

Relat
o da
docen
te

desenvolveram ideias
mais dinâmica
leitura
tempo
dificuldade
tarefas no drive
caixa de som não funcionou

Para essa aula, o instrumento foi
um relato escrito à mão pela
própria professora. A docente teve
a iniciativa de escrever um relato
com suas impressões sobre a aula
passada. Ela preferiu entregar seu
relato ao invés de conceder a
entrevista.

dá certo
eles são positivos
mudou a sala de aula
antes era cansativo
escrevem rápido

A docente afirma que as aulas no
laboratório, ocorrendo com
frequência, estão influenciando nas
aulas em sala de aula tradicional.
Os alunos estão mais interessados
nos assuntos e não acham
“escrever” um processo doloroso.

P1

dificuldade
compreender inicialmente
dificuldade bem menor
acessarem mural
abrir documento
fazer aula no formulário
questões objetivas
questões subjetivas
novo

A docen bem animada com os
resultados alcançados até o
momento, mas com receio de
inserir questões subjetivas na
prova, utilizando os formulários do
google docs.Até o momento os
alunos sempre respondiam
questões objetivas, mas nunca
responderam questões subjetivas.

P2

mais viva
ativa
conseguir fazer a leitura
habituados com pesquisa
autonomia
curiosidade

P1

bom resultado
conseguiu fazer
juntos
sozinhos
corrigiu

data da entrevista:
09/10/2017
data da aula:
19/09/2017
EDOC Nº5
ENTREVISTA
AVULSA
Entrevista informal
realizada dia 9/10/17
EDOC Nº6
(ANTES DA AULA
DO DIA 24/10/2017)
data da entrevista:
23/10/2017
data da aula:
24/10/2017

EDOC Nº6
(APÓS A AULA DO
DIA 24/10/2017)

docente já sabia o que eu iria
perguntar, então, após a primeira
pergunta já dava um relato bem
completo. Fui adicionando
perguntas caso houvesse
necessidade.

Como fiz em outras entrevistas,
algumas questões foram
suprimidas,pois a professora já
dava relatos bem detalhados,
antecipando-se.
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data da entrevista:
30/10/2017
data da aula:
24/10/2017

EDOC Nº7
(ANTES DA AULA
DO DIA 31/10/2017)

data da entrevista:
30/10/2017
data da aula:
31/10/2017
EDOC Nº7
(APÓS A AULA DO
DIA 31/10/2017)

data da entrevista:
06/11/2017
data da aula:
31/10/2017

EDOC Nº8
(ANTES DA AULA
DO DIA 14/10/2017)

data da entrevista:
13/11/2017
data da aula:
14/11/2017

P2

Interagiram
participaram
mais interesse

P3

não apresentaram dificuldade

P4

mais prático
mais funcional

P5

texto
mais legível
melhoraram

P1

formulário
parte teórica
exercícios do livro
compreender o sentido
redação na prática

P2

mais dinâmico
fixar o conteúdo

P1

tema complicado e difícil
pegaram mais rápido
mais rápido do que esperado

P2

agilizou
facilitou a compreensão
acompanhando na tela
visualizar

P3

reduzir (conteúdo)

P4

desmembrar a aula
mais calma
tempo
ótimo
transformar respostas em texto
redação
primeira vez
prática
risco
compreendendo
nota

Nessa entrevista a professora
ressalta o quanto as aulas no
laboratório otimizaram o tempo
dela e dos alunos.

Neste dia a professora e
coordenadora informaram uma
mudança em nosso cronograma: a
aula seguinte, planejada para dia
14/10 não acontecerá, pois os
alunos teriam uma apresentação
cultural sobre o Halloween. Na
terça seguinte, dia 21/10 também
não terá aula, pois será o
aniversário da professora e ela
estará de folga. Ficando assim,
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marcado, para a última aula do
projeto, dia 28/11, em que os
alunos fariam a prova bimestral.
Para a prova bimestral, a docente
planejou uma prova a ser realizada
no computador, utilizando os
formulários do google docs, mas
em que os alunos responderiam às
questões subjetivas e, com a junção
dessas respostas, teriam de
estruturar sua produção textual.
Essa foi a estratégia utilizada pela
professora, uma vez que os alunos
já estavam familiarizados com a
ferramenta, mas precisavam ser
guiados. Ao responder perguntas
específicas, os alunos escreveriam
as bases de seus parágrafos e
utilizariam as conjunções (tema de
uma das aulas na intervenção) para
estruturar o texto final.
Fonte: dados da pesquisa

Os ILI que emergiram do INST II foram não somente vocábulos, como também
expressões. Os ILI corresponderam aos fenômenos observados durante a realização de cada
uma das EDOC, levando em consideração os fenômenos ocorridos antes e durante o período de
intervenção. Ao total, emergiram 9 (nove) incidentes lexicais comparados(ILC) do instrumento
de pesquisa I (INST I). Esses ILC foram comparados, contrastados e combinados com os
demais ILC dos demais instrumentos de pesquisa( INT II e INT III), a fim de obtermos ILC
globais para cada INT(I, II e III), o que chamamos de pré-categorias de análise. Pré-categorias
não são ILC, mas sim, categorias iniciais que surgiram a partir deles.
Emergiram 6 ILC dos ILI extraídos das EDOC. Foram eles: evolução, tempo,
motivação, aprendizagem, produção textual e tecnologia digital. O quadro 6 abaixo apresenta
os ILC e os ILI que os compuseram. Os memorandos relativos à cada ILC também se encontra
neste quadro.
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Quadro 6- Incidentes lexicais comparados, constituídos a partir de Incidentes lexicais
individuais de todas as entrevistas com a docente, com seus respectivos memorandos.
INCIDENTE
LEXICAL
COMPARADO (ILC)
EVOLUÇÃO

TEMPO

INCIDENTES LEXICAIS
INDIVIDUAIS (ILI)
EDOC
1

melhorando
evoluindo
ir além

EDOC
2

interagiram
interagir
acostuma
dificuldade

EDOC
3

conseguiu
melhoraram (dificuldade)
evoluindo(2x)
evoluídos
dúvidas diminuindo

EDOC
4

evoluíram(2x)
familiarizados
mais acostumados

EDOC
5

x

EDOC
6

habituando com a pesquisa
conseguiu fazer
não tiveram dificuldade
melhoraram bastante

EDOC
7

“pegaram” mais rápido
mais rápido do que eu
esperava

EDOC
8

x

EDOC
1

atrasando
processo inicial
estendido
praticidade

MEMORANDOS

Observamos o
fenômeno da
evolução dos alunos
de acordo com a
visão da professora
da disciplina. Faz
referência à
quantidade de vezes
que a docente, em
entrevistas, utilizou
ILIs correspondentes
ao ato de melhorar
ou evoluir. Essa
progressão dos
alunos diz respeito
aos aspectos:
evolução no uso das
tecnologias digitais,
evolução na
produção textual,
evolução na
compreensão das
atividades e
evolução do
comportamento.
Esse ILC refere-se
também a duas
evoluções
importantes durante
a intervenção: ao
processo de
aquisição dos tipos
de letramento que se
destacam durante
toda a pesquisa: o
letramento em
pesquisa e o
letramento digital.
Este ILC surge do
fenômeno referente à
administração do
tempo das aulas
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mais ágeis
ociosos
dinâmica

MOTIVAÇÃO

EDOC
2

organizar
ir mais além
expandir
agilizar
planejamos
terminaram

EDOC
3

concluir
anexar (4x)
enviar(2x)
saber utilizar(2x)
conhecendo
terminar
tempo
dinâmicas
entregando
demorar

EDOC
4

fizeram em sala de aula

EDOC
5

escrevem rápido

EDOC
6

mais rápido
mais funcional
mais dinâmico

EDOC
7

desmembra a aula
agilizar
tema complicado e difícil
tempo

EDOC
8

prática

EDOC
1

aprenderam
descoberta
feliz
magia
aprendizagem maior

EDOC
2

ansiosos
concentrarem
escutarem
interromper
controlar

durante a
intervenção. Fator
determinante para o
planejamento das
aulas, o tempo rege
as mudanças que a
professora realiza
para trabalhar o
conteúdo exigido. As
maiores dificuldades
descritas pela
professora estavam
relacionadas ao
manejo da tecnologia
digital pelos alunos,
que estavam vivendo
um processo de
aquisição de
letramento digital.
Além de trabalhar os
conteúdos ligados à
produção textual, foi
necessário que a
professora
trabalhasse o tempo
para que os alunos se
apropriassem das
tecnologias digitais.

Esse ILC refere-se
ao fenômeno
interação e interesse.
A professora
constatou maior
interesse dos alunos,
não somente pelas
aulas de Produção
textual, que
passaram a ser
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interação organizada
foco
pesquisa
pesquisar
interação
empolgaram
barulho
participando
divertiam
eufórica
energia em excesso
agitação
atrapalhar
mais vida
influenciando
agitados
EDOC
3

entender(2x)
transformação
satisfeita
todo mundo se uniu
aconteceu
envolvidos
interessaram
consegui sentar
trabalhar
gratificante
sem paciência
atrapalham
descobrindo
legal
fluem
atraentes
motivados
dedicando

EDOC
4

acalmar
mais acostumados
mais motivados (com
estudos)
interagindo
interação positiva
iniciativa
desenvolveram ideias

EDOC
5

dá certo
eles são positivos

EDOC

novo

realizadas no
laboratório de
informática, como
também o interesse
deles pelos estudos.
Muitos alunos
motivaram-se a se
inscrever em um
concurso de redação
(inscrições online) e
passaram a utilizar
seus conhecimentos
em letramento em
pesquisa para outros
fins. Esse fenômeno
pode ser observado
no DC 7, em que os
alunos utilizaram o
momento antes da
aula de produção
textual para
pesquisar outras
coisas (para outras
matérias). A
motivação
influenciou o
protagonismo dos
alunos.
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APRENDIZAGEM

6

mais vida
curiosidade
juntos
sozinhos
interagiram mais
participaram mais
mais interesse

EDOC
7

mais calma

EDOC
8

Ótimo

EDOC
1

depende
depender de outras pessoas
algo novo
aprender sozinho
aprender com o professor
aprender com o colega
ajuda (2x)
contribui
copiar da lousa
manual para digital
explicar
aula mais tradicional

EDOC
2

contextualizar
conteúdo
informação
qualidade das informações

EDOC
3

teoria
prática
corrigir
não sabem
atividade
atribuir nota
documento no google drive
ponto para quem ajuda
colega
ajuda
ensinando para os outros
colabora
sobrecarga
orientação (2x)
agir
colaborando
seguir comando
corrigir

Os fenômenos
ligados ao ILC
“aprendizagem”
fazem parte de um
conjunto de
comparações e
ponderações
realizadas pela
professora. Essas
comparações surgem
das aulas antes e
depois da
intervenção, sobre o
fato de os alunos
aprenderem não
somente o conteúdo,
como também a lidar
com a ferramenta
laptop, aprendendo a
utilizar um
navegador e
ferramenta de busca.
Mesmo que as aulas
no Drive já fossem
uma realidade antes
de nossa chegada, a
impressão que
tivemos é que os
alunos não
conheciam muito
bem o google sala de
aula. Apenas
realizavam tarefas
prontas. Não
dominavam o editor
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fazer sozinho
EDOC
4

oportunidade
rotina
tarefas no drive

EDOC
5

x

EDOC
6

fazer aula no formulário
questões objetivas
questões subjetivas
conseguir fazer leitura
habituando com pesquisa
autonomia
bom resultado
corrigir

EDOC
7

formulário
parte teórica
exercício do livro
compreendendo o sentido
fixar conteúdo
facilitando a compreensão
acompanhando na tela
visualizar

EDOC
8

primeira vez
compreendo
nota

de texto e não
sabiam como anexar
ou enviar suas
produções. Na
EDOC 6 foi possível
extrair os ILI
“questões objetivas”
e “questões
subjetivas”. Esse
fenômeno relacionase ao fato de os
alunos mudarem a
forma de resolver
questões utilizando o
teclado para escrever
na tela do
computador suas
ideias e não somente
marcar a opção
correta. O esforço
cognitivo aumenta
não apenas pela
escrita, mas também
pela forma com que
o aluno enxerga o
computador.
Sabemos que a
intervenção exigiu o
conhecimento da
ferramenta utilizada,
além dos
conhecimentos
adquiridos pela
reflexão dos temas
trabalhados em sala
de aula.
A autonomia
também foi
adquirida a partir da
aprendizagem.
Quando os alunos
aprenderam a utilizar
o google sala de
aula, o editor de
texto e o computador
com mais
propriedade, eles
passaram a
desempenhar melhor
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suas tarefas e a
perguntar menos.
Quebra-se, aos
poucos, uma relação
de dependência dos
alunos com o
professor.
PRODUÇÃO
TEXTUAL

EDOC
1

texto grande
impossível
gastar papel
impresso
além da escrita
preservação da natureza

EDOC
2

texto
imagem
suporte
imaginação
muitos exemplos
muitas imagens
linguagem formal
linguagem informal
diversão
surpresa
música
realidade
explorar
característica

EDOC
3

abreviação
internetês
atividade
produção de texto
inscreveram
transformar a redação
leitura
produção textual

EDOC
4

leitura
mudou a sala de aula
antes era cansativo

EDOC
5

x

EDOC
6

texto
mais legível

EDOC
7

redação na prática
reduzir

Observamos que,
além da preocupação
com a produção
textual, a professora
demonstrou
preocupação com
questões ambientais,
pois, para ela, a
produção textual
digital diminui o uso
de papel. O uso de
folhas de papel é
restrito na escola,
mais um motivo para
que a produção
digital fosse bemvista pela professora,
que ressaltou os
movimentos de
reescrita em meio
digital, os quais são
mais práticos, fáceis
e dinâmicos. Um
ponto interessante
desse ILC foi o uso
da linguagem pelos
alunos (formal e
informal) em que
eles fizeram uso de
abreviações. A
professora afirma
que as aulas em sala
de aula eram mais
cansativas e a
mudança de
ambiente tornou a
aula melhor.
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TECNOLOGIA
DIGITAL

EDOC
8

transformar respostas em
texto
redação
risco

EDOC
1

máquina
positivo
senha
aula com mais tecnologia
tendência
tecnológico
ver imagem
acessar a Internet
pesquisar
material
pesquisar além
imagens da Internet
plano b

EDOC
2

slide(2x)
recurso
acesso
vídeos
áudios

EDOC
3

x

EDOC
4

caixa de som não funcionou

EDOC
5

x

EDOC
6

acessarem o mural

EDOC
7

x

EDOC
8

x

Esse ILC nos
apresenta as diversas
formas de utilização
da tecnologia digital,
tanto sua
contribuição para a
produção textual dos
alunos, tanto em sala
de aula. A tecnologia
também não é
colocada numa
situação de
“salvadora”, mas de
“contribuinte” no
processo de escrita.
Além do processo de
escrita, a tecnologia
interferiu
diretamente nas
aulas e na prática
pedagógica da
professora, que viu,
no uso de
ferramentas digitais,
recursos que
tornaram o ensino
mais eficaz. Apesar
de não ser perfeito,
pois a tecnologia
falhou algumas
vezes, como
demonstra o ILI da
EDOC 4, em que a
caixa de som não
funcionou.

Fonte: dados da pesquisa
Os índices lexicais comparados que emergiram dos fenômenos observados nos
incidentes lexicais individuais das entrevistas com a docente, fazem com que percebamos a
influência da tecnologia digital para as produções textuais durante nosso período de intervenção
na escola. A tecnologia digital influenciou, inclusive o ambiente de aula, que passou da sala de
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aula composta por carteiras, lousa e ventiladores para o laboratório de informática na educação
(LIE), composto por computadores, lousa, mesas, cadeiras, projeção e ar-condicionado. Essa
mudança de ambiente interveio em fatores que, de acordo com a docente, vão desde o
comportamento dos alunos, que de “eufóricos” (EDOC 2) passaram a calmos como sugere o
ILI “acalmar” (EDOC 4) por estarem “mais acostumados” (EDOC 4) e “mais familiarizados”
(EDOC 4) com o ambiente e com as ferramentas utilizadas. O ILC “evolução” representa a
progressão dos alunos no período em que as aulas passaram a ser ministradas no laboratório.
Não somente o ambiente, como a mudança da atuação didática da professora foram essenciais
para que houvesse progresso. Cada aula foi planejada tendo como base as expectativas do MEC,
porém, a forma de abordagem dos conteúdos, bem como o material escolhido ou produzido,
foram de responsabilidade da professora.
Esse desenvolvimento foi fundamental para que as necessidades que surgiam após
cada aula no LIE fossem atendidas. Como o processo foi mais demorado devido à falta de
letramento (digital e em pesquisa) de grande parte dos alunos, foi necessário que as atividades
sofressem adaptação, pois o pouco tempo em laboratório não foram suficientes para que aqueles
alunos, menos familiarizados com as tecnologias digitais, pudessem aprender e se apropriar das
ferramentas. Esse fator influenciou diretamente no ILC “tempo”, o qual se refere aos fenômenos
ligados ao tempo das atividades em laboratório. A docente relatou, na EDOC 1, uma
inquietação sobre os alunos que, por serem mais letrados digitalmente, acabaram sua atividade
antes dos outros, que não apresentavam domínio das tecnologias digitais. O ILI “ociosos”
(EDOC 1) e “atrasando” demonstram a preocupação da professora em relação a esse
acontecimento. Até a EDOC 3, observamos ILI que demonstram preocupação da professora em
relação ao atraso. Na EDOC 6, emergiram os ILI “mais rápido”, “mais funcional” e “mais
dinâmico”, fazendo com que percebamos as contribuições da tecnologia digital para a
otimização do tempo em sala de aula.
O ILC “motivação” compreendeu o comportamento dos alunos não somente com as
atividades de produção textual sugeridas pela professora no decorrer da intervenção, como
também as atitudes dos alunos em relação aos seus estudos. ILI como “feliz”, “magia”
“aprendizagem maior” (EDOC 1), convergem com ILI como “motivados”, “(aulas) atraentes”,
“envolvidos” (EDOC 3) e “mais vida”, curiosidade”, “interagiram mais” e “participaram mais”
(EDOC 6). Observando a EDOC 8, última entrevista com a professora, um único ILI fez
referência à motivação dos alunos: “ótimo”. Isso demonstra a satisfação da professora em ter
aceitado a intervenção e ter levado suas aulas para o laboratório de informática.
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Os ganhos em aprendizagem ocorreram não somente no que concerne ao currículo
escolar, como também as habilidades adquiridas pelos alunos quando falamos em letramento
digital, letramento em informação e letramento em pesquisa. Na EDOC 1, percebemos ILI
como “ajuda”, “explicar”, “depende de outra pessoa”, que designam dependência dos alunos
para a realização de suas tarefas. Seja por não compreenderem as tarefas ou por não dominarem
as ferramentas digitais utilizadas. Ao mesmo tempo que observamos, nesta mesma EDOC, ILI
como “aprender sozinho”, “aprender com o professor” e “aprender com o colega”, ou seja, três
formas de aprendizagem foram citadas pela docente, mesmo que no início da intervenção. ILI
como “compreendendo o sentido”, “fixar conteúdo”, “facilitando a compreensão” (EDOC 7)
fazem parte dos últimos dias da intervenção, demonstrando que houve melhoria no processo de
aprendizagem. A EDOC 6 apresenta dois ILI que nos chamaram a atenção: “questões objetivas”
e “questões subjetivas”, em que, para a docente, houve mudança na forma como os alunos
enxergavam as atividades no google sala de aula, pois responder questões subjetivas (em que
se deve elaborar um texto para suas repostas) demandou muito mais esforço (principalmente
em termos de letramento digital) do que responder questões objetivas (questões que oferecem
diferentes opções de itens em que um deve ser escolhido). Comprovamos isso com o fato de os
alunos já usarem o ambiente google sala de aula com outras disciplinas, mas estarem habituados
apenas a responderem questões prontas em formulários, com opções que lhe são ofertadas. O
domínio do teclado e de normas de escrita em editor de texto, como fonte, tamanho de letra e
espaçamento, por exemplo, eram desconhecidos. Isso impactou no produto, ou seja, no texto
escrito. Isso porque o processo levou mais tempo do que o esperado. Letramento é processo e
processo leva tempo. A escrita, como um processo, inclui vários outros, pois cada escritor tem
um conhecimento de mundo diferente, de acordo com seu contexto de vida.
O ILC “produção textual” apresentou preocupações inclusive com o meio-ambiente
(EDOC 1). A professora acredita que a produção de texto em meio digital facilita sua reescrita
e a identificação de erros ortográficos (EDOC 2 e 3). Ao finalizar o período de intervenção, na
EDOC 8, identificamos o ILI “risco”, que demonstrou a inquietação da docente frente ao uso
das tecnologias digitais para a produção textual. De acordo com a docente, a avaliação ainda é
um empecilho, principalmente pelo trabalho em reconhecer textos plagiados ou problemas de
formatação, que, durante esse período, foram recorrentes devido à falta de letramento dos
alunos. A falta de critérios mais claros para a avaliação de produções textuais digitais pode
dificultar a aplicação de exames globais no próprio laboratório.
A tecnologia digital emergiu como ILC a partir de itens presentes nas EDOC 1, 2, 3,
4 e 6. ILI como “acessar a internet”, “pesquisar além” (EDOC 1) e “rotina de sala de
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aula”(EDOC 3), demonstram os ganhos das aulas no LIE, uma vez que o ambiente favoreceu a
pesquisa, desautomatizando as aulas de produção textual. Ao nos questionarmos se a mudança,
a longo prazo, continuaria trazendo benefícios, retomamos à EDOC 4, em que a professora
afirma que, quanto mais familiarizados, melhor fluem as aulas no LIE.
A produção textual na escola ocorre de forma processual, seguindo procedimentos que
vão desde a aquisição de letramentos necessários para a escrita (letramento digital, letramento
em pesquisa e letramento em informação), até o trabalho de reconhecimento de gêneros
discursivos e aplicações das práticas sociais de leitura e escrita aos textos produzidos com uso
de tecnologias digitais. Essas observações, realizadas a partir da análise dos diários e das ideias
contidas nos memorandos, também são comparadas e contrastadas com as entrevistas realizadas
tanto com a docente, quanto com os discentes.
Como apresentado anteriormente, umas das características da aplicação da TFD é a
entrevista, em caráter informal, com os participantes da pesquisa. Essas entrevistas ocorreram
apenas nos momentos em que, no decorrer da intervenção, sentimos a necessidade de ouvir os
alunos. As entrevistas foram realizadas com 4 (quatro) alunos, em momentos distintos, durante
as aulas. Constam como dados de pesquisa, gerados simultaneamente a todos os outros dados
e foram considerados por sua relevância em compreender as aulas de produção textual em uma
ambiente novo a partir do horizonte dos alunos. A seguir, apresentaremos os incidentes lexicais
individuais que emergiram das 4 entrevistas com os alunos do 8o ano. Esse é, portanto, o INST
III de nossa análise. O trabalho de comparação e contraste de cada ILI deu origem aos incidentes
lexicais comparados (ILC). Utilizamos os mesmos procedimentos de investigação utilizados
nos demais instrumentos. Os ILC aqui formados foram trabalhados com os demais ILC que
emergiram dos INST I (DC) e INST II (EDOC). Como esse instrumento foi o terceiro em nossa
organização no momento de geração de dados, o chamamos de INST III, e como este foi
constituído por entrevistas realizadas com os discentes, foi chamado por EDIS.

6.3 Codificação do Instrumento de Pesquisa III
“(A internet) ajuda porque dá pra fazer
pesquisas pra gente entender melhor sobre o
tema.” (ALUNA DA DISCIPLINA, 2017)

O relato da aluna G, fez com que compreendêssemos a importância da internet para a
produção textual, sendo um elemento de pré-escrita fundamental para que os alunos tivessem
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embasamento e fundamentassem seus textos. A entrevistas com os discentes, chamadas EDIS,
foram classificadas como instrumento de codificação de dados III (INST III). Ao todo, temos 4
(quatro) entrevistas com alunos. As entrevistas, apesar de não terem sido semi-estruturadas,
mantiveram um padrão natural, em que foram realizadas três perguntas fundamentais, sendo a
primeira uma questão que buscava saber o que os alunos achavam das aulas de produção textual
no laboratório, a segunda que investigava a opinião do(a) aluno(a) sobre o uso do computador
e a facilidade de escrita, e a terceira se ele(a) tinha computador em casa e se já o havia utilizado
para escrever textos. Abaixo, listamos os incidentes lexicais individuais de cada uma das
entrevistas com os discentes, acompanhados de seus memorandos, que apresentam uma visão
geral de cada conversa.

Quadro 7- Incidentes lexicais individuais do INST III, constituídos a partir de Incidentes
lexicais individuais de cada uma das entrevistas com os discentes, com seus respectivos
memorandos.
ENTREVISTA
COM DISCENTE

INCIDENTES LEXICAIS
INDIVIDUAIS

MEMORANDOS

EDIS Nº1
(10/10/2017)

incentiva
escrever melhor
mais legal
facilita
ajuda(2x)
mais rápido(2x)
mais prático
fazer pesquisa
trabalho
vídeos
música
minha vida
bem melhor
não cansa a mão

A T, com 13 anos, disse
que já tinha computador
em casa, com acesso à
internet e já utilizava o
computador para fazer
pesquisas, mas nunca
havia escrito ou elaborado
textos. Para ela, o
computador facilitou a
escrita, porque é mais
rápido e mais prático e, nas
palavras dela “não cansa a
mão”.

EDIS Nº2
(10/10/2017)

boas(aulas)
facilitou a escrita
não tenho computador em casa
não uso computador em casa
ar-condicionado
computador

O aluno L, mais tímido,
respondeu a maioria das
questões com “sim” ou
“não”,
ou
apenas
balançando a cabeça em
sinal
afirmativo
ou
negativo. Ele não tem
computador em casa, então
utiliza o laptop apenas na
escola. Ele disse que a aula
no laboratório era melhor
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por usar o computador e
pelo ar-condicionado.
EDIS Nº3
(10/10/2017)

muito interessante
estimula
melhorar
facilita a escrita
melhor de escrever
ajudam a escrita à mão
mais rápido
fazer pesquisas
não utilizava o computador antes
usava o computador par
a fazer pesquisa
não escrevia no computador
erros ortográficos(computador
aponta erros)

A aluna G, disse que
achava as aulas no
laboratório
muito
interessantes
porque
facilitou a escrita por ser
mais rápido. Ela tem
computador em casa, mas
não utilizava para escrever
textos. Para ela, as aulas no
laboratório ajudaram às
aulas em sala de aula, em
sua escrita à mão, pois
editor de texto tem corretor
ortográfico, que indicava
os seus erros.

EDIS Nº4
(10/10/2017)

divertido
pesquisar muitas coisas
já fiz vários textos
pesquisar no computador
já escrevia usando o computador

O GM, de 13 anos, chamou
a
atenção
para
a
possibilidade de pesquisar
no computador, facilitando
a resolução das atividades
e sua produção textual.

Fonte: dados da pesquisa.

Observamos que as reações dos alunos foram positivas, uma vez que os ILI que
expressam satisfação com o uso do computador e das aulas em laboratório são utilizados:
“incentiva”, “escrever melhor”, “mais legal” (EDIS 1), “divertido” (EDIS 4), “melhor de
escrever”, “estimula” (EDIS 3). O fator tempo foi citado a partir de ILI que demonstrassem que
a escrita no computador era mais rápida (EDIS 1,3), tornando a produção textual digital mais
prática(EDIS 1).
O fator motivação aparece na fala dos alunos quando eles utilizam os vocábulos
“incentiva”, “mais legal” (EDIS 1), “estimula” (EDIS 3) e “divertido” (EDIS 4). A ocorrência
de tornar a produção algo mais divertido e por estarem em um ambiente que proporciona maior
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facilidade para que os alunos pesquisem, o motivam a escrever. Afinal de contas, é uma tarefa
trabalhosa escrever sobre algo de que não se tem conhecimento e a internet (ANTUNES, 2016),
através de suas ferramentas de busca, proporcionaram aos alunos, maior facilidade para que
estes se tornassem protagonistas de sua escrita.
Os incidentes lexicais comparados do INST III seguiram o mesmo padrão de
agrupamento dos INST I e II: por agrupamento de fenômenos. Os itens lexicais foram reunidos
de acordo com o fenômeno o qual indicavam. Emergiram 4 (quatro) fenômenos do INST III:
tempo, motivação, praticidade e tecnologia. Estes fenômenos constituem os incidentes lexicais
comparados do INST III:

Quadro 8- Incidentes lexicais comparados, constituídos a partir de Incidentes lexicais
individuais de todas as entrevistas com os discentes, com seus respectivos memorandos.
ENTREVISTA
COM
DISCENTE
TEMPO

INCIDENTES LEXICAIS COMPARADOS
EDIS 1 mais rápido(2x)
EDIS 2 X
EDIS 3 mais rápido
EDIS 4 X

MOTIVAÇÃO

EDIS 1 incentiva
mais legal
EDIS 2 X
EDIS 3 estimula
ajudam a escrita à mão
EDIS 4 Divertido

MEMORANDO
S
Os alunos das
EDIS 1 e 3
mencionaram a
otimização
do
tempo em sala de
aula. Para eles, o
computador com
internet contribui
para a pesquisa
do tema, o que
aumenta
a
velocidade
de
produção.
Na opinião dos
alunos
entrevistados, o
ambiente do LIE
os motivou a
escrever, assim
como o uso da
internet e a escrita
digital. Mesmo
que nós tenhamos
observado
dificuldades no
que diz respeito
ao
letramento
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digital
dos
alunos,
eles
afirmaram que se
sentiram
mais
estimulados
a
escrever
no
laboratório,
utilizando
o
computador.
PRATICIDADE EDIS 1 escrever melhor
facilita
mais prático
não cansa a mão
EDIS 2 facilitou a escrita
EDIS 3 facilita a escrita
melhor de escrever
EDIS 4 X

TECNOLOGIA

EDIS 1 fazer pesquisa
ajuda
vídeos
música
trabalho
minha vida
bem melhor
EDIS 2 Boas (aulas)
não tem computador em casa
não usa computador em casa
computador
EDIS 3 muito interessante
melhorar
ajudam a escrita à mão
fazer pesquisas
não utilizava o computador antes para
pesquisas
não escrevia no computador
erros ortográficos

O
ILC
“praticidade”
encontra-se
diretamente
ligado ao ILC
“tempo”.
Os
alunos disseram
que
escrever
utilizando
o
computador era
mais confortável,
tornando a escrita
mais prazerosa. A
praticidade
também conectase
com
a
motivação.
O
ILC
”tecnologia” foi
formado com o
maior número de
ILI (23). Os
alunos afirmam
que a tecnologia
presente na aula,
seja por meio da
projeção,
as
músicas,
os
vídeos,
as
imagens,
a
pesquisa
utilizando
ferramenta
de
busca, e o próprio
ambiente,
que
permite
maior
interação
entre
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EDIS 4 pesquisar muitas coisas
já fiz vários textos
pesquisar no computador
já escrevia usando o computador

eles do que a sala
de
aula,
favoreceu
a
escrita.

Fonte: dados da pesquisa.
Os ILC do INST III representam os fenômenos que foram comparados com os demais
fenômenos descritos pelos ILC dos outros INST (I e II), com a finalidade de buscar précategorias de análise. A seguir, apresentaremos o processo de formação das pré-categorias de
análise.

6.4 As pré-categorias de análise

As pré-categorias de análise foram formadas a partir de todos os incidentes lexicais
comparados de cada um dos instrumentos de pesquisa (INST I, II e III). Esse processo analítico
consistiu em investigação detalhada de cada um dos ILC, comparando-os e contrastando-os de
acordo com suas propriedades e dimensões. Como operações básicas de nossa metodologia,
formulamos perguntas e fazemos comparações. A formulação de perguntas é um mecanismo
analítico que nos permite enxergar melhor nossa linha de investigação, assim como fazer
comparações incentiva a forma como pensamos acerca das pré-categorias no que concerne suas
propriedades e dimensões.(SRAUSS; CORBIN, 2008,)
Emergiram 8 (oito) pré-categorias analíticas de nossa pesquisa: atenção (AT), tempo
(TEMP), pesquisa (PESQ), engajamento (ENGAJ), motivação (MOTIV), colaboração
(COLAB), evolução (EVOL) e praticidade (PRAT). Essas categorias são resultado do contraste
e da comparação das categorias emergentes dos incidentes lexicais comparados dos
instrumentos de investigação. É importante salientar que apenas os incidentes lexicais foram
comparados e contrastados, ou seja, as pré-categorias de análise emergiram de fenômenos
representados por vocábulos presentes nos instrumentos de pesquisa. A partir desses itens, uma
análise de caráter mais global foi realizada, resultando no surgimento das categorias de análise.
As categorias de análise apresentam caráter mais global uma vez que, no momento em
que comparamos e contrastamos seus itens lexicais (pré-categorias), não levamos em
consideração apenas os fenômenos expressos vocabularmente, mas também, todos os
fenômenos ocorridos desde o primeiro dia de intervenção na escola. Ou seja, todos os
acontecimentos são analisados através dos memorandos, que, como o nome denota, guardam
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as memórias e anotações da pesquisadora não somente durante os momentos de intervenção,
como também durante os movimentos analíticos, em que os incidentes lexicais surgiram.
Ao serem codificadas axialmente, fizemos relações entre as pré-categorias encontradas
e os demais fenômenos ocorridos durante as intervenções, especificando suas propriedades e
dimensões. Para isso, fragmentamos os dados (no momento em que os classificamos como
incidentes) e reagrupamos esses dados fragmentados em uma sequência cíclica, até que
houvesse seu esgotamento, sempre que relacionamos com outros fenômenos ocorridos em
momentos distintos da intervenção, ou seja,até que não enxergássemos mais relações existentes
entre as pré-categorias de análise e os demais fenômenos.
Dessa forma, através do esgotamento da relação entre as categorias e subcategorias
existentes do que, em nossa pesquisa, chamamos de pré-categorias de investigação , surgiram
as categorias globais de análise. Sendo estas definitivas para nosso estudo. São definitivas, pois,
foram elas a serem comparadas, contrastadas e relacionadas global e individualmente e
demonstraram diretamente o que buscamos em nosso período de intervenção na escola: a
contribuição da tecnologia digital para a produção textual dos alunos do 8o ano. A seguir,
apresentaremos o resultado de todos os movimentos analíticos de codificação axial, ou seja, as
categorias definitivas de nossas codificações.

6.5 As categorias globais de análise

As categorias globais de análise receberam esse nome por serem formadas a partir de
pré-categorias, que, até o momento da codificação, foram realizadas individualmente, ou seja,
a partir de cada um dos instrumentos (INST I, II e III). Como a comparação e o contraste foram
realizados entre pré-categorias de instrumentos diferentes, nós a chamamos de globais, pois
envolveram todos os instrumentos utilizados para a geração de dados na pesquisa, dando-nos,
finalmente, uma visão global da pesquisa.
Emergiram 5 (cinco) categorias globais de análise, sendo elas: atenção (AT), tempo
(TP), pesquisa (PSQ), engajamento (ENG) e colaboração (CLB). É de recomendação da própria
TFD que abreviaturas sejam utilizadas para nos referirmos às categorias de análise, por isso
escolhemos as abreviaturas acima, entre parênteses. Elas dinamizam nosso processo analítico.
O quadro 9 (nove) apresenta os memorandos que descrevem os primeiros procedimentos que
resultaram no surgimento dessas 5(cinco) categorias.
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Quadro 9- Formação das categorias globais de análise
PRÉ-CATEGORIAS

CATEGORIAS
GLOBAIS DE
ANÁLISE

ATENÇÃO

ATENÇÃO
(AT)

TEMPO

TEMPO (TP)

PRATICIDADE

PESQUISA

PESQUISA
(PSQ)

MEMORANDOS

A categoria “Atenção” não pode ser
combinada por nós, pois, partindo de uma
análise geral, levando em consideração todas
as vezes que “atenção” apareceu lexicalmente
nos instrumentos de geração de dados,
notamos a atenção como uma ocorrência
significativa para o ambiente em que as aulas
foram ministradas: o laboratório de
informática na educação (LIE).
A categoria “Tempo” pôde ser combinada com
a categoria “praticidade”, uma vez que todas as
EDIS levaram-nos à conclusão que, do ponto de
vista do aluno, o computador tornou a escrita
mais prática, mais fluida e as atividades ficaram
mais fáceis de serem realizadas. O fenômeno
“tempo” surge em todos os INST, ora como
fator preocupante para o andamento da aula, ora
como um problema que foi solucionado pelo
uso da tecnologia, que otimizou o tempo de aula
expositiva. Os recursos tecnológicos auxiliaram
professora e alunos a compreender melhor as
atividades e a voltarem mais sua atenção para
as aulas. Não achamos interessante que essa
categoria fosse considerada “atenção” pois
envolve questões práticas de sala aula,
planejamento e andamento de aula, enquanto
“atenção” diz respeito ao estado de alunos e
professora durante as aulas.
Uma categoria que nos revelou um fenômenochave de nossa pesquisa: os diferentes tipos de
letramento dos alunos e as formas como esses
letramentos influenciam em suas produções
escritas no computador. Foram encontrados três
tipos de letramento durante nossa intervenção:
letramento em pesquisa, letramento em
informação e letramento digital. A categoria
“pesquisa” não pode ser combinada, devido sua
importância e relevância em todos os
instrumentos de geração de dados. Muitos
alunos tiveram que adquirir todos ou algum
desses letramentos mencionados, o que nos fez
realizar mudanças nos planos de aula e,
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principalmente, de prazos.
ENGAJAMENTO

ENGAJAMEN
TO (ENG)

MOTIVAÇÃO
EVOLUÇÃO

O “engajamento” nomeia uma categoria
relacionada a todos os fenômenos que
envolvem não somente o comprometimento dos
alunos frente às atividades propostas, mas
também à sua motivação e evolução. Por isso,
essas três pré-categorias foram unificadas em
apenas “engajamento”, pois entendemos que a
motivação dos alunos levou ao engajamento,
resultando em sua evolução semanal. Ou seja,
temos uma relação de causa, consequência e
resultado.
MOTIVAÇÃO--ENGAJAMENTO--EVOLUÇÃO
Não optamos pela escolha da “evolução”, que é
o resultado, como categoria global, pois o foco
de nossa pesquisa encontra-se no aluno, e a
evolução foi pré-categoria retirada da visão da
professora. Além disso, há também destaque
para o processo, pois foi observando o
engajamento dos alunos que pudemos observar
os usos, vantagens e desvantagens da
tecnologia digital para a produção textual dos
alunos.

COLABORAÇÃO

COLABORAÇ
ÃO (CLB)

Os
fenômenos
ligados
à
categoria
“colaboração” foram observados em diversos
momentos
durante
a
intervenção,
principalmente pela professora e pela
pesquisadora. A colaboração esteve presente
tanto pela mediação da professora, que
incentivou os alunos a ajudarem uns aos outros
(ela notou que alguns alunos terminavam muito
mais rápido do que ela havia imaginado) quanto
pelos próprios alunos que buscaram orientação
e ajuda com seus colegas. A colaboração foi
também categoria muito relevante, pois, a partir
dela, verificamos a prática do scaffolding, uma
vez que os mais experientes ajudam os menos
experientes, principalmente no que concerne os
letramentos necessários para a produção de
textos digitais.

Fonte: dados da pesquisa
Nesta seção, analisaremos cada uma das categorias que emergiram de nossos
procedimentos analíticos, relacionando-as aos objetivos que nos levaram à esta investigação e
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às teorias que fundamentam nosso trabalho doutoral. A seguir, cada uma das categorias será
examinada com maior profundidade, destacando suas propriedades e dimensões. As
propriedades de cada categoria retratam suas faculdades e particularidades dentro dos
fenômenos investigados. As dimensões equivalem aos propósitos e à importância daquela
categoria quando alinhada aos objetivos de nossa pesquisa. A primeira categoria global a ser
analisada será a Atenção (AT), tendo sido a primeira a emergir de nossas análises.

6.5.1 Atenção (AT)

Ao voltarmos nossa atenção para algo, fazemos uma escolha, o que implica ignorar
outras atividades ao nosso redor. A ação de dar atenção a algo nada mais é do que eliminar
acontecimentos ao nosso redor, selecionando outras atividades, por motivos específicos.

A capacidade do cérebro de processar a informação sensorial é mais
limitada do que a capacidade de seus receptores para mensurar o
ambiente. A atenção, portanto, funciona como um filtro, selecionando
alguns objetos para processamento adicional. [...] Em nossa experiência
momentânea nos concentramos em informações sensoriais específicas
e excluímos (mais ou menos) as demais (KANDEL, 2009, p.339).

Esse filtro mencionado por Kandel (2009) mostrou-se presente durante vários
momentos da intervenção nas aulas de produção textual. A categoria atenção (AT) surgiu como
uma categoria global de análise, pois, dentre todos os instrumentos de investigação, esta se fez
presente durante nossa intervenção nas aulas de produção textual, no laboratório de informática
educativa. A atenção pode ser compreendida como um feixe de luz (MYERS, 2012), em que a
atenção consciente capta apenas um aspecto bem limitado de um todo maior daquilo que está
sendo vivenciado, podendo ser considerado um fenômeno de fundamental importância para a
aprendizagem.
Vygotsky (1983) se empenhou no desenvolvimento de pesquisas acerca das funções
psicológicas superiores, sendo estas os recursos psicológicos considerados mais sofisticados do
indivíduo. Esses recursos são desenvolvidos a partir das relações sociais dentro do processo de
desenvolvimento cultural do ser humano. Esses processos culturais (que dão origem a ações
interpsicológicas), aliados à forma como os indivíduos se relacionam, acabam por se
transformar em processos mentais (intrapsicológicos). Aos processos intrapsicológicos,
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Vygotsky (1983) deu o nome de funções psicológicas superiores, que são todas as funções
presentes no desenvolvimento cultural do ser humano.
A visão sócio-histórica de Vygotsky (1983) é importante por apresentar o conceito de
atenção, o qual pode ser definido como a direção da consciência, em que o indivíduo se encontra
em estado de concentração de suas atividades mentais sobre um objeto. Oliveira (2003)
apresenta essa visão sócio-histórica vygotskyana, em que a atenção integra as funções
psicológicas superiores e seu funcionamento tem por base modos neurológicos que são, além
de inatos, involuntários. Por isso, a atenção, a partir da interação sociocultural do indivíduo
com os objetos e fenômenos ao seu redor, acaba tornando-se um mecanismo de controle
voluntário.
Em nossa intervenção, a atenção como mecanismo de controle voluntário ocorreu por
fatores externos, como o ambiente das aulas, o qual mudou em termos de estrutura e
temperatura, e pelo uso de ferramentas digitais que possibilitaram a interação multimidiática
dos estudantes com o conteúdo exposto pela professora. A apresentação do cordel de Patativa
do Assaré, fazendo-se uso da própria voz do cordelista e de ilustrações animadas, fizeram com
que os estudantes voltassem sua atenção para o poema e sua estrutura, o que, de acordo com as
EDOC não ocorria em sala de aula convencional.
O conceito vygotskyano de mediação simbólica apontado por Oliveira (2003), pode
ser observado durante nossa pesquisa na escola, em que a interação dos alunos com os objetos
de estudo ocorreu a partir da mediação por instrumentos que corroboraram com a sofisticação
do pensamento dos estudantes, resultando na forma como eles direcionaram sua atenção para
aquilo que estava sendo trabalhado no laboratório de informática.
Durante os períodos de planejamento das aulas, a professora da disciplina mencionava
frequentemente a palavra “atenção”. Ela comentava sobre como os alunos eram agitados em
sala de aula e que que eles tinham dificuldade de concentração durante a exposição do conteúdo.
Outra queixa foi em relação ao fato de que os alunos não direcionavam sua atenção à ela até o
final da explicação.
Após vivenciada a experiência de uso de tecnologias digitais em sala de aula, nosso
período de intervenção nas aulas de Produção Textual permitiram-nos observar, através do
olhar da docente que o trabalho de produção textual pode ser otimizado caso seja realizado no
laboratório de informática da escola. A mudança do ambiente contribui para o aumento da
atenção dos alunos na disciplina e, consequentemente, na etapa de execução da produção.
Diferentemente da sala de aula, a aula no laboratório possibilita à professora o trabalho
com diversos textos e gêneros diferentes (como cartum, crônica, poemas recitados e canções)
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que podem ser facilmente projetados no laboratório ou nas telas dos computadores utilizados
pelos alunos. Como citado por Antunes (2016), as dificuldades estruturais influenciam
diretamente no desempenho e comportamento dos alunos, uma vez que, ao terem aulas no
laboratório, única sala da escola com ar-condicionado e cadeiras mais confortáveis, o nível de
atenção dos alunos, de acordo com a professora, aumentou.
Tendo como base os estudos em fisiologia do comportamento, o fenômeno da atenção
ocorre de acordo com o funcionamento do sistema neurológico. O mesmo pode ser dito do
campo motivacional, em que um estímulo vai atrair uma pessoa, fazendo com que esta volte
sua atenção a ele. De-Nardini; Sordi (2008, p.2) abordam o assunto da atenção na escola,
afirmando que o modo atencional age em consonância com a memória do (a) aprendiz e sua
concentração:

Já, ante uma situação de aprendizagem escolar, é outro o modo
atencional requerido: para ler, produzir escritos, contestar, calcular,
responder a exames-avaliações, desempenhar um sem número de
tarefas é preciso certa capacidade de memorização – condição essencial
para levar a cabo todas estas tarefas – e de concentração, ou seja, é
preciso estar centrado em um ponto e distante de qualquer estímulo que
interfira nessa “relação de intimidade” que o aluno estabelece com sua
“consciência”.

A concentração é, então, fator fundamental para que o indivíduo lance sua atenção para
algo durante o processo de aprendizagem. No caso de nossa intervenção, as aulas, ao serem
realizadas no laboratório de informática, possibilitaram maior concentração dos aprendizes,
colaborando para que houvesse maior atenção às instruções da professora antes de realizar as
produções escritas. Dimensionamos, então, a categoria atenção em sua importância para a
realização de todas as etapas do fazer textual. A atenção, quando presente enquanto
concentração dos alunos, interfere diretamente na atuação da professora, possibilitando o
trabalho no laboratório, sendo este também o ambiente responsável pelo aumento de atenção
dos alunos. A análise nos permite concluir que o ambiente de produção facilita ou dificulta a
concentração dos alunos. No caso de nossa pesquisa, com a realização da mudança de ambiente
(da sala de aula convencional para o laboratório de informática), os recursos atencionais dos
estudantes ganharam maior destaque, possibilitando maior tempo de concentração da exposição
do conteúdo e engajamento nas atividades propostas com o uso de tecnologia digital.

157

Figura 8- Mapa conceitual da categoria global Atenção (AT)

Fonte: elaborada pela autora

Como apresentado em nosso mapa conceitual acima, a atenção dos alunos interfere na
concentração destes, sendo influenciada diretamente pelo ambiente no qual eles realizam
atividades escolares, no caso, o ambiente de produção textual.
Uma vez que almejamos indicar as práticas de produção textual dos alunos com e sem
tecnologia, observamos que a inserção da tecnologia teve por consequência uma mudança de
ambiente de aplicação de atividades propostas pela professora da disciplina. Isso resultou em
um aumento do fator atenção tanto no momento de exposição dos conteúdos pela professora,
quanto na atenção dispensada para a realização das atividades propostas no ambiente virtual
google classroom. Em entrevista a nós concedida, a professora relatou maior concentração dos
alunos durante as aulas no laboratório, em contraste às aulas em sala de aula, em que as
atividades propostas utilizavam apenas o lápis e papel, além de exposição do conteúdo sem uso
de materiais multimidiáticos.
Esta categoria, dentro das etapas de produção textual, enquadra-se como uma etapa que
permeia todas as demais, como pontuado por Menegassi (2010) e Passarelli (2012), em que o
“guardião do texto”,é um componente necessário para que o(a) escritor(a) mantenha a coerência
do texto. No modelo de Hayes; Flower (1980) este mesmo componente fora chamado de
monitor. A atenção é fundamental para que o escritor estruture seu texto, desde o seu
planejamento, até sua editoração. Por ser um elemento de “vigilância” (PASSARELLI, 2012,
p.170), o guardião do texto deve ser cuidadosamente tratado em suas etapas, exigindo
concentração dos alunos. Na fase de revisão e reescrita, por exemplo, a tecnologia digital atuou
como ferramenta de colaboração para aumento da concentração dos alunos, consequentemente,
de sua atenção para com suas próprias produções escritas. Isso foi observado durante as
atividades, em que os alunos, a partir do momento em que se encontravam em processo de
aquisição de letramento digital, perceberam que, ao utilizar a ferramenta de edição do Google
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Drive, o Google Docs, o editor indicava erros de ortografia, palavras repetidas ou falta de
espaço entre palavras. Essa descoberta fez com que os alunos descrevessem a produção textual
digital como sendo mais prática do que a não-digital. Essa praticidade foi uma das précategorias que encontramos, presente, principalmente, na fala dos alunos durante as entrevistas
não-estruturadas, em que os alunos falaram, em uma conversa informal, como o editor de texto
tornou a escrita mais funcional.
De acordo com as etapas de produção do texto escrito de Passarelli (2012), elaboramos
a figura 9, que sintetiza a localização do fenômeno atenção no movimento de escrita de textos
pelos alunos do 8o ano, utilizando ferramentas digitais.

Figura 9- Localização do fenômeno atenção (AT) nas etapas de produção textual.

Fonte: elaborada pela autora

A categoria atenção (AT) e seus efeitos nas aulas de produção textual encontram-se
interligados à categoria engajamento (ENG), fazendo com que esta seja a próxima categoria
global a ser analisada, em que, apresentamos também, os resultados de seu movimento
analítico.

6.5.2 Engajamento (ENG)
Engajamento pode ser compreendido como “comprometimento, envolvimento”
(AULETE, 2009, p.310). Esse fenômeno ocorreu durante a realização das atividades no
laboratório de informática, em que os alunos produziram textos em meio digital, passando por
todas as etapas de produção textual (PASSARELLI, 2012).
Esta categoria originou-se a partir da junção de três pré-categorias de análise: o
Engajamento, a Motivação e a Evolução. Ao encontrarmos características do Engajamento
(ENG) nos fenômenos relacionados à Motivação e à Evolução, concluímos que todas as pré-
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categorias se relacionavam ao mesmo fenômeno, ou seja, ao fato de os estudantes se
envolverem nas atividades propostas, com maior nível de comprometimento quando
comparados com as atividades em sala de aula convencional. Ao investigar as razões para que
os alunos apresentassem maior nível de comprometimento no laboratório, recorremos às
EDOC, que, a partir dos depoimentos da professora da disciplina, indicaram maior interesse e
motivação para a realização das atividades utilizando o computador.
Na perspectiva da professora, a evolução que os alunos apresentavam a partir de suas
descobertas durante a utilização dos computadores para escrever textos, fez com que eles se
engajassem nas atividades propostas.
O que observamos, a partir de nosso movimento investigativo, é que o engajamento
contribui para a realização de atividades dos alunos do 8o ano, uma vez que além de
participarem com maior autonomia em seu processo de aprendizagem, estes aplicam o que
aprendem para aprenderem mais. A autonomia possibilita que o estudante seja protagonista de
seu próprio processo de aprendizagem. A autonomia permite que a aprendizagem seja realizada
a partir de movimentos reflexivos e críticos, objetivo também da escrita e da leitura como
práticas sociais. Os benefícios do engajamento dos alunos para atividades curriculares foram
investigados por Pascarella; Terenzini (2005), as quais afirmam que, apesar dos efeitos
positivos para todos os alunos, devido ao fato de terem origem diversas, alguns estudantes
acabam por se beneficiar mais do que outros. Isso ocorreu durante as atividades propostas pela
professora no ambiente google classroom. Essas atividades exigiram a aplicação de
conhecimentos que estavam sendo aprendidos pelos alunos durante as aulas, tais como:
coerência textual, uso de colocação pronominal, entre outros. Além disso, habilidades de
letramento digital eram necessárias. Por isso, os alunos com que já conheciam o funcionamento
do computador e do editor de texto, acabavam realizando a atividade em menos tempo.
Os estudos de Pascarella; Terenzini (2005) não levaram em consideração o fato de que
há heterogeneidade em salas de aula. Em nossa investigação, ao pensar na sala de aula como
um ambiente heterogêneo, levamos em consideração a aplicação do conceito de scaffolding
(VYGOTSKY, 1978), que pode ser compreendido como o suporte fornecido por um sujeito
mais experiente (professor ou colega) que possibilita aos estudantes um ganho na habilidade de
resolver uma tarefa que seriam incapazes de realizar sem ajuda. (BELLAND, 2014). Assim que
percebemos as desigualdades ocasionadas pelo engajamento dos estudantes e seus diferentes
níveis de familiaridade com a tecnologia digital, em planejamento contido nas EDOC,
incentivamos alunos mais experientes a ajudarem alunos menos experientes. Isso ocasionou
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equilíbrio nas atividades, interferindo diretamente em duas outras categorias globais de análise:
o tempo (TP) e a colaboração (CLB).
A aula de produção textual no laboratório de informática, em colaboração com colegas
mais capazes possibilitou que as produções textuais realizadas com o editor de texto fossem
conduzidas com maior dinamicidade e fluidez dentro do tempo (TP) de aula.
Ao sintetizarmos os resultados da análise desta categoria, temos que o Engajamento
(ENG) interfere, de forma positiva, na realização das atividades de produção textual e de língua
portuguesa utilizando o computador. A realização dessas tarefas foi influenciada pela aplicação
do conceito vygotskyano de scaffolding. Essas relações foram representadas em um mapa
conceitual, como pode ser observado na figura 10:

Figura 10- Mapa conceitual da categoria global Engajamento (ENG)

Fonte: elaborado pela autora.

Os fenômenos relacionados à categoria Engajamento (ENG) possibilitaram uma relação
direta do uso das tecnologias digitais ao comprometimento dos alunos em atividades propostas
e à colaboração com os demais colegas, a partir do conceito de scaffolding. Não foi possível
identificar em qual etapa do processo de escrita o engajamento ocorreu, uma vez que optamos
pela análise das atividades globais ocorridas durante o período de intervenção. Para localizar a
etapa de produção textual com uso de tecnologias digitais, sugerimos, em estudos futuros, a
aplicação de uma sequência didática para elaboração de textos, isolando a disciplina produção
textual da disciplina de língua portuguesa. Essa e demais limitações encontram-se em nossas
considerações finais, em que sugerimos a continuidade do estudo realizado.
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Apesar de apresentar relação com a categoria colaboração (CLB), podemos diferenciálas devido ao modo como os fenômenos ocorrem. No ENG, os fenômenos ocorrem para o
indivíduo, apresentando caráter individual, enquanto que na CLB, os fenômenos ocorrem para
o grupo, apresentando caráter coletivo. O que se tem, no ENG, é a consequência da forma como
as tecnologias digitais interferem no sujeito, durante as aulas de produção textual. Por
consequência, esse sujeito, que é o aluno, responde de determinada forma dentro de seu grupo,
ou seja, a classe. Essa consequência foi observada com características da aprendizagem
colaborativa, que será tratada na subseção seguinte. O scaffolding, para o ENG foi consequência
do comprometimento do aluno com suas tarefas de produção.
O resultado obtido a partir do engajamento (ENG) dos alunos da educação básica em
atividades que utilizaram tecnologias digitais, faz com que voltemos nossa atenção para a
categoria Colaboração (CLB), que será tratada a seguir.

6.5.3 Colaboração (CLB)

Os fenômenos descritos pela categoria colaboração (CLB) apresentam uma relação
intrínseca com os apresentados pelo incidente engajamento (ENG). Os estudos em
aprendizagem colaborativa de Dillenbourg (1999) oferecem suporte para o entendimento da
CLB durante a intervenção nas aulas de produção textual. Para o autor, a aprendizagem
colaborativa pode ser entendida como uma situação em que duas ou mais pessoas tentam
aprender ou, de fato, aprendem algo juntas. O conceito de aprendizagem é amplo e pode se
referir, no nosso caso, ao acompanhamento da aula ou à resolução de um problema (que pode
ser de ordem curricular ou relativo à aquisição de algum dos tipos de letramento requeridos
para a realização das atividades no laboratório, como em pesquisa, em informação ou digital).
A colaboração (CLB) em nossa intervenção, foi observada não somente como meio para
realização de uma atividade com duas ou mais pessoas. No nosso caso, o que observamos, foi
a colaboração favorecendo uma situação de aprendizagem dos alunos.
De acordo com Roschelle & Teasley (1995), a colaboração pode ser descrita como uma
ação processual em que os indivíduos compartilham aquilo que sabem e que pode ser útil para
a resolução de problemas. Desta forma, podemos afirmar que a colaboração é uma prática que,
além de síncrona, é coordenada. Essa sincronia é oriunda da forma como esses indivíduos,
juntos, tentam compreender e solucionar uma questão.
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Durante nossa intervenção, a colaboração foi relacionada ao engajamento dos alunos,
ou seja, o comprometimento dos estudantes influenciou a forma como eles buscaram solucionar
problemas, gerando uma ação compartilhada.
No início de nossa intervenção, dos 34 (trinta e quatro) alunos, apenas 4 (quatro)
apresentaram habilidades de edição de texto, como localização da ferramenta no ambiente
Google Drive, ou em programas do computador (no caso da primeira atividade, que foi
realizada, em sua maioria, no editor de texto do Libreoffice) ajustes de edição e formatação do
texto, incluindo escolha de fonte e tamanho da letra, uso do destaque em palavras, alinhamento
do texto, uso de parágrafos e espaçamento, arquivamento do texto através da opção “salvar” e
“salvar como”, entre outros. Essa lacuna na forma como eles lidavam com as ferramentas de
edição de texto, além das dificuldades de compreensão da atividade, geraram um relação de
dependência destes com a professora e a pesquisadora, que atuou em todas as aulas junto da
professora. Essa relação foi observada pela quantidade de vezes que os alunos pediam ajuda
para a resolução das atividades. Alguns alunos não faziam a atividade até que a professora fosse
ao seu computador e repetisse o comando da questão ou estrutura da produção textual, ou
explicasse como utilizar o editor de texto.
Outra ação dos estudantes foi destacada pela professora da disciplina, o fato de que os
alunos que já possuíam conhecimento razoável do funcionamento das funções básicas do editor
de texto, bem como aqueles que foram ajudados e já haviam aprendido como lidar com a
ferramenta, ficavam desocupados, perdendo o interesse pela aula, ou buscando outras
atividades enquanto os colegas ainda faziam as suas ou esperavam ajuda da professora ou da
pesquisadora.
Essa situação foi observada na 4a aula e levada ao planejamento semanal da aula com a
professora. Esta destacou a necessidade de oferecer um incentivo para os alunos que, ao
terminarem suas atividades, poderiam exercer uma monitoria, ajudando os demais colegas. Esse
incentivo foi implementado por meio de uma recompensa, em que o aluno que ajudasse os
demais colegas, ganhava pontos de participação.
Essa ação, porém,não precisou ser reforçada, pois, o que observamos foi que os alunos
que receberam ajuda dos colegas, voluntariavam-se para ajudar outros colegas,mesmo que não
houvesse um pedido direto de ajuda. Observamos, assim, a vontade de ensinar o que haviam
aprendido, pois os alunos com maior habilidade ofertaram ajuda aos demais alunos. Esse
trabalho em conjunto favoreceu à aquisição tanto do letramento digital, quanto dos letramentos
em informação e em pesquisa. À aquisição desses três tipos de letramento conferimos a
categoria pesquisa (PSQ), a ser analisada na seção 6.5.4.
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As categorias analíticas se encontram relacionadas harmonicamente a partir do uso das
tecnologias digitais para a produção textual dos alunos. Essa relação pode ser observada a partir
da categoria colaboração (CLB), oriunda da categoria engajamento (ENG), fenômeno que causa
nos alunos comprometimento com suas atividades, interferindo diretamente no modo como
estes se concentram em suas atividades, utilizando um recurso originário da categoria atenção
(AT), a qual está presente no engajamento (ENG) dos alunos, o qual origina a colaboração
(CLB) no laboratório. O engajamento leva, assim, à colaboração que, por sua vez, causa mais
engajamento. Essa relação pode ser observada na figura 11:

Figura 11- Mapa conceitual da categoria global colaboração (CLB) em atividades de produção
textual no laboratório.

Fonte: elaborada pela autora.

A relação entre as categorias colaboração (CLB), engajamento (ENG) e atenção (AT)
apresenta caráter dinâmico, devido a mudanças que ocorrem quando da inclusão das demais
categorias globais que emergiram de nosso movimento investigativo: pesquisa (PSQ) e tempo
(TP). A análise dessas categorias será descrita a seguir e nesta ordem, uma vez que a pesquisa
(PSQ) emergiu da observação da necessidade de letramentos específicos, necessários ao
andamento das atividades de língua portuguesa, no laboratório de informática.
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6.5.4 Pesquisa (PSQ)

Ao levar em consideração as etapas de produção de texto descritas por Passarelli (2012),
admitimos que a escrita de um texto se inicia com seu planejamento. Esse planejamento exige
a seleção de informações, sendo este o momento em que o escritor organiza tudo aquilo que
sabe sobre o tema, coleta materiais com informações adicionais e estrutura o conteúdo que fará
parte de sua produção. Durante essa etapa, a categoria pesquisa (PSQ) emergiu de nossos dados
ainda no seu processo de geração.
Pesquisa, de acordo com Bagno (1998, p.18), é “a investigação feita com o objetivo
expresso de obter conhecimento específico e estruturado sobre um assunto preciso”. Ou seja, é
buscar informações sobre um tema e, assim, aprender sobre ele. A pesquisa escolar é um recurso
metodológico de ensino, ou seja, pode ser utilizada para que o (a) estudante adquira novos
conhecimentos, sendo protagonista do processo.
Reconhecemos a pesquisa como ação fundamental para o processo de produção textual.
Sem pesquisa, o (a) aluno (a) não se apropria dos conhecimentos necessários para a tecitura de
um texto, mesmo que este (a) domine o tema, a pesquisa oferece aprofundamento sobre o
assunto e o (a) assegura que as informações contidas no texto são confiáveis.
Para que a pesquisa funcione como suporte e garantia ao autor, é necessário que este (a)
se aproprie do modo como investiga, seleciona e coleta informações. Para este fim, na fase de
planejamento, quem escreve, independente do suporte, deve adquirir dois tipos de letramento:
o letramento em informação e o letramento em pesquisa. O letramento em informação concede
ao indivíduo a competência para aprender, como observado na passagem abaixo:

Para ser letrada em informação, uma pessoa deve ser capaz de reconhecer
quando a informação é necessária e ter a capacidade de localizar, avaliar e usar
efetivamente as informações necessárias. Produzir essa cidadania exigirá que
as escolas e faculdades apreciem e integrem o conceito de informação. (...)
Em última análise, os letrados em informação são aqueles que aprenderam a
aprender. Eles sabem aprender porque sabem como o conhecimento é
organizado, como encontrar informações e como usar as informações de
forma que outras pessoas possam aprender com elas, pois são pessoas
preparadas para a aprendizagem ao longo da vida, visto que podem sempre
encontrar as informações necessárias para qualquer tarefa ou decisão. (ALA,
1989, s/n, trad. nossa)9
9

"To be information literate, a person must be able to recognize when information is needed and have
the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information. Producing such a citizenry
will require that schools and colleges appreciate and integrate the concept of information literacy into
their learning programs and that they play a leadership role in equipping individuals and institutions to
take advantage of the opportunities inherent within the information society. Ultimately, information
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Ou seja, o indivíduo que possui letramento em informação apropria-se de diferentes
modos de aquisição do conhecimento, pois consegue encontrar informações necessárias para a
resolução de problemas. Os alunos, como produtores de texto, devem se apropriar das
informações que necessitam para escrever. Essa apropriação se dá por meio do letramento em
informação. Esse letramento concerne à distinção de informações que são relevantes das que
não são relevantes para determinada atividade na escola, além da identificação de informações
falsas. O letramento em informação, de acordo com Dow; Sutton (2014) é predecessor do
letramento em pesquisa, mas são letramentos que exigem habilidades distintas, portanto, apesar
de coexistirem, são tipos diferentes de letramento.
Pesquisar vai além de buscar dados. A pesquisa implica a formação de analistas, em que
algo a ser descoberto é investigado. Somos pesquisadores natos, pois buscamos respostas para
as situações do mundo. A pesquisa é elemento de transformação para os indivíduos.

Nesta perspectiva, pesquisar é, antes de mais nada, uma atitude que interroga
os homens e os fatos em seus processos de constituição, trazendo para o campo
de análise as histórias, o caráter transitório e parcial, os recortes que a
investigação imprime nas práticas e a forma como produz seus próprios
objetos-efeitos. (AGUIAR;ROCHA, 2007, p. 21)

A pesquisa é necessária para que nos apropriemos de conteúdos e temas a serem
desenvolvidos por nós no processo de escrita. Durante nossa intervenção nas aulas de produção
textual, a categoria pesquisa (PSQ) emergiu durante a realização das atividades. A pesquisa foi
fundamental para que os alunos conhecessem aquilo que, para eles, era desconhecido. Foi
através da pesquisa que os alunos se apropriaram dos temas de suas produções escritas.
A mudança de ambiente de aula, da sala de aula para o laboratório de informática,
apresentou aspectos positivos e negativos. Como aspectos positivos elencamos maior atenção
(AT) dos alunos devido a condições estruturais do ambiente e à praticidade para a resolução de
tarefas, resultando em maior engajamento dos alunos quanto ao seu comprometimento com as
atividades propostas. Como aspecto negativo, especificamos a ausência do letramento digital,
em que observamos este como pré-requisito para as produções textuais digitais.
Os alunos do 8o ano que participaram de nossa intervenção não apresentavam ampla
familiaridade com a tecnologia digital utilizada, no caso, os laptops, já que muitos disseram
literate people are those who have learned how to learn. They know how to learn because they know
how knowledge is organized, how to find information, and how to use information in such a way that
others can learn from them. They are people prepared for lifelong learning, because they can always
find the information needed for any task or decision at hand."(ALA, 1989, s/n)
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que aquela era a primeira vez que utilizavam a máquina para escrever um texto ou um site de
busca para pesquisa algo. Muitos alunos possuíam smartphones, mas os utilizavam de forma
limitada, com o uso do aplicativo de troca de mensagens ou jogos que eram previamente salvos
no aparelho. Isso foi observado a partir de entrevistas com os estudantes. Esse acontecimento
chamou nossa atenção para três elementos importantes para o bom funcionamento das aulas de
produção textual no laboratório de informática: o letramento digital, o letramento em
informação e o letramento em pesquisa.
O letramento digital, como mencionado em nossa fundamentação teórica, exige
apropriação do uso da máquina para práticas sociais, como a leitura e a escrita. Caso o indivíduo
possua conhecimento restrito ao funcionamento da máquina (em nosso caso, o laptop), dizemos
que esse indivíduo é letrado eletronicamente (BADWEN, 2001). Para ser letrado digitalmente,
o conhecimento eletrônico deve ter uma finalidade, agindo na produção e recepção de práticas
sociais. O letramento digital deve ser esse exercício das práticas sociais, agindo na construção
da identidade desse sujeito (SELFE, 1999).
O letramento (crítico) em informação diz respeito à habilidade de avaliar as informações
presentes em diferentes canais de comunicação. Não é um letramento exclusivo para
informações presentes na Internet, mas também considera o material digital e on-line como
fontes que necessitam ser consultadas com cautela. O uso da palavra crítico, entre aspas, vem
das pesquisas de Dudeney;Hockly; Pegrum (2016) que consideram o letramento em informação
uma apropriação crítica das informações encontradas ao nosso redor. Saber reconhecer a
procedência da informação e desconfiar de determinada fonte faz de um indivíduo um ser
letrado criticamente em informação. A forma como ele utiliza essa informação demanda outro
tipo de letramento, o letramento em pesquisa.
O letramento em pesquisa diz respeito à forma como o indivíduo manipula os recursos
oriundos dos motores de busca ou de materiais digitais ou não. No caso de nossa investigação,
o letramento em pesquisa foi observado a partir da forma como os estudantes trabalhavam com
as informações obtidas a partir de motores de busca. Muitos estudantes não sabiam realizar
pesquisas em sites de busca e aprenderam, durante as aulas de produção textual, a realizar
pesquisas utilizando palavras-chave.
Esses três tipos de letramento coexistem. Apesar de o letramento em pesquisa ter suas
origens no letramento em informação, já que a forma como o indivíduo manipula as
informações encontradas, são três letramentos distintos e que se fazem necessários para que o
aluno possa produzir textos com suporte digital, seguindo as etapas de produção de texto, em
que a primeira é a etapa de planejamento.
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A primeira produção textual, realizada no dia 22 de agosto de 2017, demandou o uso do
google docs, em que os alunos deveriam utilizar a ferramenta de edição de texto. Como alguns
alunos ainda não tinham cadastrado sua senha e seu e-mail, ou muitos haviam esquecido suas
senhas, grande parte da turma realizou a atividade utilizando o editor de texto do pacote
Libreoffice. Essa situação atrasou tanto o início da produção textual pelos alunos, que não
apresentavam os letramentos necessários para a produção de seus textos no computador, quanto
da professora e pesquisadora, que salvaram as produções em um pendrive para depois enviar
para o e-mail da professora. Como os alunos não finalizaram no mesmo dia, na aula seguinte,
foi necessário que a pesquisadora e a professora fossem, de máquina em máquina, transferir as
produções. O fato desta atividade não ter sido realizada exclusivamente por meio do google
drive, ou seja, com o armazenamento na nuvem, fez com que outra categoria emergisse da
análise de nossos dados, a categoria tempo (TP) a ser analisada na seção seguinte.
Para esta primeira atividade, de tema “autobiografia”, os alunos receberam, em aula
expositiva, explicação da professora sobre a vida de diferentes poetas, tanto clássicos, como
Patativa do Assaré, quanto contemporâneos, no caso de rappers ou compositores da música
popular brasileira. No comando da atividade, foi pedido aos alunos que pesquisassem um poeta
(clássico ou contemporâneo) e que o(a) aluno(a) escrevesse um texto em primeira pessoa, como
se fosse o poeta de sua escolha. Para essa atividade, a primeira etapa da produção, o
planejamento, teve de ser bem desempenhado, uma vez que os alunos pesquisaram sobre a vida
do compositor de sua escolha, selecionando informações relevantes. Para isso, os três tipos de
letramento descritos anteriormente, foram utilizados.
Para a segunda atividade, realizada no dia 18 de setembro de 2017, os alunos escreveram
um relato pessoal. Nesse contexto, o letramento digital foi exigido, visto que os estudantes
deveriam escrever sobre a própria vida. A pesquisa não se fez necessária com sites de busca,
mas os alunos apresentaram dificuldades para lidar com funções específicas do editor de texto.
A partir de nossa investigação, temos que o letramento digital é essencial para a
produção textual no computador, principalmente durante a etapa de planejamento, sendo
indispensável o letramento em informação e o letramento em pesquisa, garantindo um bom
desempenho e funcionamento da dinâmica de escrita em suporte digital. Essa relação foi
sintetizada no mapa conceitual presente na figura 12.
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Figura 12- Relação entre os três tipos de letramento necessários para a produção textual em
suporte digital.

Fonte: elaborado pela autora

Os fenômenos ocorridos na categoria pesquisa (PSQ) indicaram o uso do tempo em dois
diferentes aspectos: o tempo que os alunos levaram para adquirir os letramentos necessários
para a produção textual no laboratório e o tempo de realização das atividades no computador.
Como a aula tem por base o tempo de realização de suas etapas, a ausência de um ou de todos
os tipos de letramento necessários ocasionava atraso nas atividades planejadas, resultando em
uma mudança nas aulas seguintes. Tendo em vista a importância do tempo para a otimização
das aulas, trabalho com os conteúdos previamente estabelecidos no currículo escolar e
aprendizagem dos alunos enquanto produziam seus textos, a categoria tempo (TP) emergiu em
nossos instrumentos de geração de dados.

6.5.5 Tempo (TP)
O vocábulo tempo é definido por Aulete (2009, p.765) como “aquilo que é medido em
horas, dias, meses ou anos; período; duração.”. Utilizamos este conceito para medir nossa ações
e planejar nossas vidas. Em nossa intervenção na escola, durante as aulas de produção textual
no laboratório, a categoria tempo (TP) emergiu de nossos dados, relacionada a um conjunto de
fenômenos comuns às aulas fora do laboratório, como o tempo de realização das atividades
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pelos alunos e o tempo didático, ou seja, o tempo utilizado pela professora, em sua aula, tendo
como base seu planejamento.
A primeira noção de tempo, para a escola, está descrita pela Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional:

A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais,
ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com
base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de
organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o
recomendar. (LDB, Lei Nº 9.394/96 [art. 23])

A partir desta noção, de tempo administrativo, os alunos compreendem que o tempo
pode favorecer uma evolução, como é o caso da educação básica ser seriada. Se eles estão
cursando o 8o ano, é devido à sua evolução ocorrida no período de um ano, já que antes
cursaram o 7o. O ano escolar é composto de etapas e, assim, a partir de uma organização
baseada no tempo, temos avaliações parciais e globais. O tempo foi utilizado no momento de
nosso planejamento, o que caracteriza a noção de tempo pedagógico a partir de mudanças
ocorridas pelo uso e administração do tempo nas aulas no laboratório, as aulas foram
modificadas e prazos ampliados.
Produzir um texto é uma atividade que demanda, além de organização, tempo. O tempo
é necessário para que o aluno visite todas as etapas de sua produção, e possa sempre fazer
movimentos flexíveis entre elas, caso necessite mais planejamento ou uma segunda editoração.
Observamos que a ausência de letramento digital, em pesquisa e em informação, dificultou a
sequência da aula planejada por nós, ocasionando mudança de curso durante a aula e extensão
de prazos. Isso ocorreu logo na primeira atividade de produção textual, datada do dia 22 de
agosto de 2017. Ao produzirem um texto autobiográfico, os alunos apresentaram dificuldades
para manusear as ferramentas de edição de texto (online ou não), bem como para realizar
pesquisas na Internet e selecionar informações relevantes para a elaboração de sua
autobiografia, já que assumiriam o papel de um poeta de sua escolha. Esta atividade solicitou
mais tempo dos alunos, denominado por nós de Tempo de Aquisição de Letramentos
Específicos (TALE). Esse tempo é importante para que a produção textual ocorra em todas as
suas etapas de forma fluida.
O TALE se insere na noção de tempo pedagógico, em que observamos sua organização
objetivando melhor atividade do professor e dos alunos. Essa organização prescreve as ações a
serem realizadas durante a aula, em que essas “prescrições não servem apenas como
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desencadeadoras da ação do professor, sendo também constitutivas de sua atividade”
(AMIGUES, 2004, p.42).
Uma vez que não há como controlar ou prever a existência de um movimento sincrônico
entre o tempo que o(a) professor (a) leva para ensinar e o tempo que o(a) aluno(a) leva para
aprender, o melhor a ser feito é reservar o planejamento da aula para eventuais mudanças, pois
“ensinar não é fazer aprender imediata e instantaneamente” (SOUZA-SILVA, 2007, p. 93). No
caso da produção textual e, mais amplamente, o que ocorreu com nossa intervenção, das aulas
de língua portuguesa, no laboratório, temos que levar em consideração o TALE dos estudantes,
pois sem isso, haverá dificuldades em se planejar ou realizar modificações na aula. Dado que a
sala de aula é um ambiente heterogêneo, com alunos que possuem diferentes conhecimentos no
que concerne à tecnologia digital, é importante reservar as primeiras aulas para que esse TALE
seja utilizado como forma não somente de os alunos adquirirem letramento em pesquisa, digital
e em informação, como também de compreenderem a importância das etapas predecessoras à
tradução das ideias em palavras, ou seja, da escrita propriamente dita.
O TALE interfere diretamente no tempo didático, recurso utilizado pela professora da
disciplina para planejar sua aula. Após observar que os alunos precisariam de mais tempo, a
professora estendeu o prazo de entrega das duas produções textuais realizadas durante a
intervenção. Dentro do conceito de tempo didático, a professora, em entrevista, descreveu o uso
das tecnologias digitais para a produção textual como recurso que otimizou sua tarefa de
correção. Como os alunos enviavam as atividades por e-mail, utilizando o google classroom, a
professora recebia todas as produções previamente organizadas em uma pasta. De acordo com
a professora, o trabalho de recolher as redações foi otimizado com a ferramenta, bem como a
correção, que passou a ser realizada no computador e não mais manualmente.
A atividade de produção de texto pode ser considerada como um trabalho individual
(ZABALA,1998). Esse tipo de trabalho tem como variável o grau de adaptação do aluno à
atividade proposta, desta forma, o tempo (TP) deve ser levado em consideração no momento
do planejamento.
O tempo (TP) interfere na produção textual, seja na sala de aula convencional, seja no
laboratório de informática educativa (LIE). Ao interferir na produção no LIE, essa categoria
atua como TALE, na etapa de planejamento da produção escrita, como também como tempo
pedagógico durante a aula. Essa relação está descrita na figura 13.
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Figura 13- A categoria tempo (TP) na produção textual no laboratório.

Fonte: elaborada pela autora

Esse movimento analítico nos leva à conclusão de que as cinco categorias, colaboração
(CLB), engajamento (ENG), atenção (AT), pesquisa (PSQ) e tempo (TP), que emergiram de
nosso procedimento de geração de dados, durante a intervenção nas aulas de produção textual,
relacionam-se de forma harmônica com as quatro etapas de produção textual elencadas por
Passarelli (2012): planejamento, tradução de ideias em palavras, revisão e reescrita e editoração.
Algumas atuando diretamente sobre uma etapa específica, como foi o caso das categorias ENG,
que surgiu em fenômenos presentes na etapa de editoração, CLB, que emergiu de ocorrências
na etapa de tradução de ideias em palavras e PSQ e TP que foram oriundas de episódios na
etapa de planejamento. A categoria AT percorreu todas as etapas de produção textual,
apresentando fenômenos durante todo o processo de produção de texto no laboratório de
informática.
Com o intuito de respondermos às perguntas que deram origem à nossa pesquisa, no
capítulo seguinte, em nossas considerações finais, resgatamos cada uma das questões de
pesquisa e discutimos os resultados previamente apresentados simultaneamente às análises, no
presente capítulo.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
“(...) Se for capaz de escrever minha palavra
estarei, de certa forma transformando o mundo.
O ato de ler o mundo implica uma leitura dentro
e fora de mim. Implica a relação que eu tenho
com esse mundo. (FREIRE, 1992, p.11)

Este trabalho doutoral originou-se do anseio de analisarmos a contribuição das
tecnologias digitais para a produção textual de alunos do 8º ano do Ensino Fundamental.
Produção que, nas palavras de Freire (1992), apresentadas na epígrafe de abertura deste
capítulo, expressam a ideia de uma escrita transformadora no ambiente escolar. Os alunos que
produzem textos escritos carregam consigo uma ferramenta de transformação social, pois
subjetivam o mundo a partir de seu olhar, levando em consideração a sua realidade. A partir do
momento em que admitimos a complexidade do ato de alinhar as demandas pertencentes ao
currículo e o tempo que a escola e os alunos dispõem para essa atividade, sugerimos o uso das
tecnologias digitais para a produção de texto, mas, ao invés de sugerirmos o uso das TDIC de
maneira isolada, como em um projeto na escola, resolvemos atuar em um movimento
exploratório através de uma intervenção das aulas de produção textual, em que houve uma
mudança de ambiente de aprendizagem, pois os alunos passaram da sala de aula convencional
para o laboratório de informática educativa.
A forma como o aluno se relaciona com o texto mudou, fazendo com que repensemos
a disciplina de produção textual na educação básica. O estudante compartilha muitas
informações textuais em diferentes formatos. A sua comunicação ganhou novas formas de
expressão e o uso de recursos multimidiáticos comprovam essas novas formas de comunicação.
Essa mudança ocorreu devido à tecnologia, que promove novas formas de veiculação e de
interação com o texto escrito.
Refletindo sobre a forma de atuação das tecnologias digitais nas aulas de língua
portuguesa, interrogamo-nos de que forma elas contribuem para a produção textual de alunos
do 8º ano do Ensino Fundamental. Para este fim, identificamos o conhecimento dos estudantes
no uso das tecnologias digitais para pesquisa e produção textual, indicamos as práticas de
produção textual propostas pela professora com e sem o uso de tecnologias digitais e
compreendemos a influência das TIC no processo de produção textual pelos alunos.
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Participaram desta pesquisa 34 alunos do 8o ano do ensino fundamental de uma escola
de tempo integral do município de Fortaleza. A pesquisa, de natureza qualitativa, foi realizada
sob a metodologia da teoria fundamentada nos dados (GLASER;STRAUSS, 1967), a qual
abriga vários procedimentos para a geração de informações. Esses procedimentos são métodos
que sistematizam a coleta e análise em um movimento de geração de dados, por esta razão, o
capítulo anterior apresentou, concomitantemente, a análise e os resultados que obtivemos
destas. É característico do método, também, a não antecipação de categorias analíticas, visto
que estas emergem à medida que o método é aplicado.
Realizamos uma intervenção nas aulas de língua portuguesa, efetivando uma mudança
de ambiente, em que alunos e professora saíram da sala de aula convencional para o laboratório
de informática educativa (LIE). As aulas tiveram o mesmo objetivo exposto no currículo, o qual
volta-se para a promoção de escrita e reflexão das práticas letradas dos estudantes. Iniciamos a
intervenção no dia 8 de agosto de 2017, finalizando-a no dia 31 de outubro do mesmo ano.
Iniciamos com aulas quinzenais, que posteriormente, a pedido da professora, passaram a ser
semanais, abrangendo todo o ensino de língua portuguesa e não somente as aulas de produção
textual.
Essa primeira mudança mencionada anteriormente, indicou o desejo da docente em
incluir as TDIC às suas aulas. Essa mudança pode ser relacionada também com a necessidade
em se passar mais tempo das aulas de língua portuguesa no LIE, posto que o tempo de aquisição
de letramentos específicos (TALE), como analisado na seção 6.5.5, foi de fundamental
importância para o desempenho das atividades propostas no computador. Outro ponto a ser
observado em relação à mudança de periodicidade das aulas no LIE, foi o fato de que a
professora conseguiu trabalhar diversos gêneros discursivos com os alunos, apresentando-os
em diferentes formatos multimidiático, diversificando os insumos textuais ofertados aos alunos
durante as aulas expositivas. A praticidade também foi apontada pela docente, que, em sala de
aula, copiava os textos na lousa, limitando-se a textos escritos e mais curtos, ou seja, charges,
tirinhas e textos mais longos, que não faziam parte do livro-texto, não eram apresentados aos
alunos.
As aulas foram planejadas junto com a pesquisadora, ou seja, participamos de todo o
processo que precedeu e sucedeu às aulas, este último através de entrevistas que tinham por
objetivo refletir a aula passada e realizar ajustes para a aula seguinte. Três tipos de instrumentos
de geração de dados foram utilizados em nossa investigação: 10 (dez) diários de campo (DC),
16 (dezesseis) entrevistas com docente (EDOC), agrupadas em duplas, totalizando 8 (oito)
EDOC e 4 (quatro) entrevistas com discentes (EDIS), que, ao contrário das EDOC, não foram
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semiestruturadas e partiram da necessidade em se saber, diretamente, dos alunos, se eles já
utilizavam as TDIC e quais os ganhos que estes percebiam durante as aulas de produção textual
no LIE.
Os dados gerados foram analisados com uso do método da comparação constante
(MCC), realizado, em nosso estudo, em duas etapas, na qual a primeira constou da comparação
dos itens incidentes, o que chamamos de pré-categorias e da segunda em que integramos as précategorias, o que chamamos de categorias globais de análise. Com o intuito de estruturar o
MCC para os estudos em Educação, aos incidentes extraídos exclusivamente dos instrumentos
de geração de dados (INST I, II e II), por serem incidentes observados no campo vocabular,
demos o nome de incidentes lexicais (IL). Estes incidentes, no momento da análise, foram
divididos em incidentes lexicais iniciais (ILI), em um processo inicial de emergência de dados
e incidentes lexicais comparados (ILC), em que fenômenos pertencentes aos ILI foram
comparados e contrastados resultando em ocorrências comuns. Após obtermos os ILC, para
cada INST (I, II, III), eles foram comparados e contrastados entre si, universalizando os
fenômenos pertencentes aos ILC, dando origem à 5 (cinco) categorias globais de análise:
atenção (AT), engajamento (ENG), colaboração (CLB), pesquisa (PSQ) e tempo (TP).
Neste capítulo, a partir das 5 (cinco) categorias globais de análise mencionadas acima,
retomamos nossas questões de pesquisa para respondê-las com base nas análises e resultados
apresentados no capítulo anterior. Cada pergunta de pesquisa se encontra em uma subseção. Ao
respondermos às questões, apontamos as conclusões obtidas a partir das decisões
metodológicas descritas na análise. Finalmente, destacamos as implicações e aplicações dos
resultados obtidos, em que sugerimos um modelo para realização de um laboratório de produção
textual digital para a educação básica, baseado nas etapas de produção textual de Passarelli
(2012).

7.1 Quais os conhecimentos que os estudantes já possuíam no que concerne o uso das
tecnologias digitais para pesquisa e produção textual?

A resposta à essa pergunta reside no exame de dois instrumentos (INST) de análise de
dados: o INST I e o INST III, em que as observações em campo, contidas nos DC e as
entrevistas informais com os alunos, presentes nas EDIS, sinalizaram para pouca familiaridade
dos alunos do 8o ano do Ensino fundamental com TDIC para produzir textos usando o
computador. A maioria dos alunos indicou o uso de smartphones para comunicação através de
aplicativo de troca de mensagens e jogos previamente salvos e de uso offline. Mas, não tivemos
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registro de alunos que assinalavam o uso do computador para a escrita ou para a pesquisa.
Muitos desconheciam a existência de sites de busca, e, consequentemente, desconheciam a
forma como pesquisar na internet.
Essa limitação de conhecimentos sobre a pesquisa e a produção textual, foi apresentada,
em nosso movimento analítico, a partir da investigação das categorias pesquisa (PSQ) e tempo
(TP). Com início na PQS, observamos a necessidade de três tipos de letramentos necessários à
produção textual digital: o letramento digital, o letramento em pesquisa e o letramento (crítico)
em informação. Para que haja melhor manipulação do tempo no LIE e otimização destes para
as atividades propostas no computador, é necessário que se leve em consideração o TALE dos
alunos. Caso a escola não ofereça uma prática de escrita e pesquisa no laboratório de
informática, as aulas de produção textual devem incluir o tempo necessário para que os
estudantes se apropriem de práticas sociais e eletrônicas no computador.
A administração do TALE contribui para o desempenho dos alunos no que concerne à
produção de textos melhor fundamentados e estruturados, uma vez que a pesquisa realizada
online e a apropriação do uso do editor de texto, resultam em textos com maior nível de
complexidade, que pode ser compreendida a partir do uso de estruturas linguísticas mais
avançadas e da forma como os alunos editam seus textos.
Concluímos, no que concerne o conhecimento dos alunos sobre as tecnologias digitais
utilizadas para pesquisa e produção textual, os estudantes necessitam de três tipos distintos de
letramento (digital, em informação e em pesquisa) para a produção textual realizada no
laboratório de informática educativa (LIE), com uso de computador. Essa necessidade foi
sintetizada em pré-requisitos essenciais para a produção de textos no computador,
representados na figura 14, que simboliza nossa resposta à pergunta que originou o primeiro
objetivo específico de nossa investigação.

176

Figura 14- Síntese dos pré-requisitos básicos para a aplicação da aula de produção textual no
LIE

Fonte: elaborada pela autora.

Ao elencarmos os requisitos básicos para a realização da produção textual no LIE a
partir dos conhecimentos prévios dos alunos, indagamo-nos sobre as práticas de produção
textual propostas pela professora da disciplina antes de nossa intervenção, ou seja, sem o uso
das tecnologias digitais e após nossa intervenção, com o uso das tecnologias digitais, mais
especificamente, com uso de editor de texto e motores de busca.
A segunda questão do estudo deu origem à subseção 7.2, em que respondendo esta pergunta,
comparamos e contrastamos os resultados obtidos a partir de nossas análises.

7.2 Quais as práticas de produção textual propostas pela professora com e sem o uso de
tecnologias digitais?

Com o intuito de respondermos esta pergunta, uma análise das EDOC foi realizada a
fim de compararmos a prática da professora antes das aulas no laboratório de informática
educativa e depois que as aulas no LIE foram realizadas, no período entre agosto e outubro do
ano de aplicação da intervenção.
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A partir de relatos da professora da disciplina, as aulas de produção textual, em sala de
aula convencional, limitavam a diversidade de textos apresentados aos alunos. Gêneros
discursivos que fazem uso de imagens, como cartuns, tirinhas ou charges, não eram explorados.
Isso ocorreu devido à impossibilidade da professora de transcrever esses textos para a lousa.
Apesar de já utilizar o projetor fora do laboratório, a falta de conexão com a internet restringia
o uso de outras fontes (como jornais online ou vídeos). A estrutura do laboratório permite a
apresentação de diferentes gêneros discursivos e a exploração de outros aspectos de suas
esferas, fazendo uso de vídeos, sites e áudios.
As aulas no laboratório ganharam um novo aspecto no que concerne à apresentação de
diferentes mídias para o trabalho textual. A estrutura do laboratório (ANTUNES, 2016), com
temperatura agradável (alunos não sentiam calor), fonte de pesquisa rápida (uso da internet com
sites de busca) e a disposição das cadeiras e mesas (alunos trabalhando em duplas), possibilitou
maior atenção (AT) dos alunos durante as aulas, favorecendo seu engajamento (ENG) e
colaboração (CLB) durante a realização das atividades.
Os fenômenos ligados à atenção (AT) mostraram-se mais visíveis uma vez que os alunos
demonstraram maior concentração durante a exposição dos conteúdos de língua portuguesa. A
professora percebeu e relatou uma mudança de comportamento da turma quando comparada
com as aulas em sala convencional. O comportamento da professora mudou também, já que
nos primeiros dias ela foi muito solicitada pelos alunos e acabou direcionando maior atenção
aos alunos individualmente.
Outra mudança consiste da otimização do trabalho da professora. Mesmo que o trabalho
não tenha diminuído, já que os critérios de correção foram adicionados de aspectos digitais,
como fonte, espaçamento e tamanho da letra, a professora declarou que receber as produções
no computador tornava a situação de correção mais prática.
A primeira experiência dos alunos com a escrita no computador, saindo da escrita
realizada em sala de aula convencional, foi o processo de transição que ocorreu com 2 (dois)
alunos, que, inicialmente, preferiram escrever o texto no caderno para, só depois passá-los a
limpo no editor de texto. Dentre esses dois alunos, uma aluna preferiu utilizar seu caderno e a
escrita no papel em todas as produções realizadas no LIE (fotografia 3).
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Fotografia 3- Aluna produz seu texto no papel antes de digitá-lo

Fonte: dados da pesquisa (24 de Outubro de 2017).

Durante esse processo, observamos que os alunos fizeram uso da tecnologia digital em
momentos distintos nas etapas de produção textual, o que será elucidado em resposta a nossa
terceira pergunta de pesquisa, a ser respondida na subseção 7.3.

7.3 Qual a influência das tecnologias digitais no processo de produção textual dos alunos?

As tecnologias digitais contribuem para que o processo de escrita seja realizado com
maior comprometimento, isto posto devido à observação do engajamento (ENG) dos estudantes
durante as aulas e os momentos de escrita no computador. A mudança do ambiente de produção,
que passou da sala de aula convencional ao laboratório de informática na educação, forneceu
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subsídios necessários para que a atenção (AT) dos alunos se voltasse para o seu processo de
escrita e para as ofertas de insumo pela professora da disciplina.
O uso do computador foi um fator desafiante aos alunos que não possuíam os requisitos
básicos necessários para a produção digital. Três tipos de letramento foram considerados
fundamentais ao aluno para que as etapas de produção de texto fossem desenvolvidas:
letramento digital, necessário para que os estudantes se apropriassem do computador de
maneira que realizassem as práticas sociais de escrita e de leitura com, na e a partir da máquina;
o letramento (crítico) em informação, o qual exigiu discernimento e criticidade dos alunos no
momento de seleção e escolha das informações presentes na Internet e o letramento em
pesquisa, o qual possibilitou aos alunos a coleta de informações sobre o tema a ser escrito,
oferecendo-lhes fundamentação sobre o que iriam escrever. Estes dois últimos letramentos
foram fundamentais para a primeira etapa de produção textual, o planejamento.
Esta etapa é sequenciada por outras três: a tradução de ideias em palavras, a revisão e a
reescrita e a editoração. Todas as etapas estão baseadas em Passarelli (2012), em que a
observação do uso da tecnologia digital para todas as 4 (quatro) etapas foi observado e
analisado. Os fenômenos ligados à atenção (AT) estiveram presentes durante todas as etapas,
enquanto o engajamento (ENG) concentrou-se na etapa de editoração. Foi nessa etapa que
observamos que ao movimento da escrita com mudança de suporte (do papel para o
computador) pode requerer adaptação dos alunos, que estão acostumados com a escrita manual,
utilizando o papel. Este fenômeno da adaptação foi observado a partir de dois alunos que
realizaram as etapas de produção textual com e sem tecnologia digital, em que a etapa de
planejamento exigiu o uso do computador, devido à realização de pesquisas e coleta de
informações, bem como a editoração, em que esses alunos passaram “a limpo” seus textos
originalmente escritos no caderno. As etapas de tradução de ideias em palavras e revisão e
reescrita ocorreram, para esses alunos, no próprio caderno. Ao serem questionados, eles
afirmaram que se sentiam mais confortáveis quando da escrita no caderno. Esse sentimento
pode ser explicado por dois vieses: o viés sentimental, em que o movimento de escrita e de
desenho da letra pode ser mais confortável pelo prazer de escrever com o lápis ou a caneta, e o
viés prático, em que os alunos não precisariam utilizar a escrita no computador com muitas
ferramentas de edição, uma vez que a construção não foi realizada no computador, não exigindo
os movimentos de volta ou reescrita e, consequentemente, as ferramentas necessárias dentro do
editor de texto, por exemplo.
Este fenômeno nos mostra que a escrita no computador deve ocorrer gradativamente,
com movimentos de produção que podem iniciar desde as séries iniciais do ensino fundamental.
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Isso leva à otimização do processo de aquisição dos letramentos básicos para a escrita com uso
da tecnologia digital. As maiores dificuldades, nesta pesquisa, partiram da ausência de
letramentos, pois utilizar o computador não significa estar preparado(a) para produzir textos no
computador. Isso foi observado a partir da pesquisa (PQS) e do tempo (TP), categorias que
emergiram da observação das intervenções no laboratório, levando em consideração sua
repetitiva ocorrência na etapa de planejamento.
As tecnologias digitais como a Internet com sites e motores de busca, o editor de texto
(online, com uso do google docs ou offline, com uso do Libreoffice) e o google drive, o qual
possibilitou o armazenamento das produções enviadas pelo google classroom, contribuíram
para a construção de textos com maior fundamentação e apropriação do tema pelos estudantes.
Isso foi possível não somente pela inclusão da tecnologia, mas pela mudança de ambiente de
escrita, sendo esta responsável pelo aumento da concentração e pela variedade de textos
apresentada pelos alunos, como sintetizado pela figura 15:

Figura 15- Comparativo de aulas no LIE e em sala de aula convencional

Fonte: elaborado pela autora

A mudança de ambiente proporcionou aos alunos o contato com uma maior variedade
de gêneros discursivos, utilizando também recursos multimidiáticos como canções, áudios,
poemas musicados, imagens, tirinhas e charges. A resolução de questões de língua portuguesa
também foi beneficiada com o uso das TIC, visto que os alunos utilizaram o recém-adquirido
letramento em pesquisa e em informação para pesquisarem informações sobre imagens em uma
charge e, assim, fazer inferências sobre o humor presente naquele gênero discursivo. Na suseção
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7.4, apresentaremos as implicações e a aplicação dos resultados obtidos através de nossas
análises.

7.4 Implicações e aplicações dos resultados obtidos: um modelo de laboratório de
produção textual digital para a educação básica.

Durante nossa trajetória de investigação, algumas implicações foram destacadas e a elas
foi atribuída a relevância necessária para que demais pesquisadores que desejem realizar suas
pesquisas, seguindo os passos descritos ou escolhas similares a deste trabalho doutoral, possam
aperfeiçoar nossa pesquisa, preenchendo algumas lacunas deixadas pela escassez de tempo de
aplicação da intervenção e de análise dos dados gerados.
A primeira implicação está situada no tempo de intervenção na escola. Apesar de nossos
achados, uma investigação que ocorresse durante todo o ano letivo pode ajudar a compreender
melhor o desenvolvimento dos três letramentos básicos necessários aos alunos.
A segunda implicação consiste do fornecimento prévio de contas de e-mail dos alunos,
para que eles acessem o google classroom. Como houve uma demora nesse fornecimento, a
primeira produção textual ocorreu em editor de texto no computador, em que encontramos
dificuldades de armazenamento para reescrita e editoração na aula seguinte. O ideal é que todos
os alunos tenham contas e as acessem. Como alguns alunos haviam esquecido suas senhas,
sugerimos que o (a) professor(a) ou coordenador(a) tenham uma lista com as senhas.
Em estudos futuros, apresentamos nosso desejo em dar continuidade a essa análise,
replicando a formatação da investigação e analisando os dados até sua saturação final, gerando
uma nova teoria.
Como aplicação dos resultados obtidos, sugerimos a criação de um laboratório de
produção textual digital (LPTD) para o ensino básico. Esse laboratório corresponde à produção
textual no laboratório de informática educativa, ou seja, a palavra laboratório não corresponde
ao lugar, mas sim à atividade que envolve a observação e experimentação dos gêneros
discursivos para a produção de textos no computador. Preconizamos, assim, o uso do LIE não
somente para disciplinas como ciências, matemática ou língua inglesa, como observado na
escola de aplicação de nossa investigação, mas sim, o uso deste ambiente para as aulas de língua
portuguesa e de produção textual, em razão dos fenômenos oriundos da atenção, do
engajamento, da colaboração, do gerenciamento de tempo e da pesquisa para a escrita digital.
Esses fatores influenciam diretamente nas etapas de produção textual, sendo reconhecidos
como integrantes da escrita no computador.
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O LPTD pode ser realizado no LIE ou em qualquer ambiente que ofereça a estrutura e
condições necessárias para a produção textual. Fatores estruturais e ambientais, como a
temperatura da sala, influenciam na forma como os estudantes produzem e se concentram em
atividades que requerem seu comprometimento. A conexão com a Internet é necessária por
fornecer subsídios básicos para a pesquisa, coleta e seleção de informações a serem utilizadas
no texto durante a etapa de planejamento. A etapa de tradução de ideias em palavras ocorre com
uso de editor de texto online, o qual pode favorecer a construção de textos colaborativos, o que
não foi realizado em nossa intervenção pela falta de tempo.
A fim de ilustrar nossa proposição de um LPTD, elaboramos a figura 16, que sumariza
os movimentos necessários para a produção textual com tecnologias digitais, associados aos
fenômenos observados durante nossa investigação e sua atuação nas 4 (quatro) etapas de
produção de texto de Passarelli (2012).

Figura 16- Proposta de LPTD no LIE para a Educação Básica

Fonte: elaborado pela autora.
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Em conclusão, reafirmamos a importância da participação das tecnologias digitais para
a produção de textos na escola, em virtude da necessidade global de produção de textos em
meio digital, aliada à emergência comunicativa imposta pela hipermodernidade. O uso de
ferramentas de pesquisa no computador, bem como a editoração, revisão e movimentos de
escrita e reescrita, proporcionam aos estudantes da educação básica, melhores condições de
planejamento de elaboração textual, atribuindo-lhes consciência de escrita, em que estes
constroem textos fundamentando seus temas e embasados, de forma mais clara e prática, em
ideias concebidas a partir de informações provenientes de suas pesquisas.
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APÊNDICE A - DIÁRIO DE CAMPO 1 (08/08/2017)

ETI XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
INTÉRPRETES DIGITAIS
DIÁRIO DE CAMPO
PROFESSORA:XXXXXXXX XXXXXXXX
PESQUISADORA: CAROLINA MORAIS
8º C
A aula iniciou-se às 7h30 do dia 08/08/2018. Os alunos foram direcionados ao
laboratório de informática da escola às 07h42. Chegaram muito animados ao laboratório,
correndo e ansiosos para usarem os laptops. A animação foi percebida devido à forma como os
alunos estavam antes de entrarem no laboratório e como se comportaram ao entrarem no
ambiente, correndo para escolherem seus lugares e já demonstrando interesse em interagir com
as máquinas (ligando os computadores, mesmo que a professora tivesse avisado previamente
que os alunos só poderiam ligar os computadores no momento em que ela permitisse).
Estiveram presentes 31 alunos em sala, como mostrado na foto 1. Os alunos sentaram-se nas
mesas, com divisórias (que as tornam individuais), mas ficaram em duplas. Ligamos os
equipamentos enquanto os alunos se acalmavam e se acomodavam em seus lugares. Após
montado e preparado o material, a professora apresentou a pesquisadora e o professor V (apoio
às aulas de Produção Textual- com aulas de reforço). A pesquisadora se apresentou para a turma
e apresentou um pouco do projeto, sem mencionar ainda sobre internetês, apenas sobre
produção textual e tecnologia. Os alunos se sentiram animados. A pesquisadora apresentou o
vídeo do Felipe Rima, que foi a introdução do assunto: autobiografia. O vídeo está disponível
no link: https://www.youtube.com/watch?v=GIfOFznCZro&t=593s , e foi uma palestra
apresentada ao evento intitulado TEDx Fortaleza. Os alunos assistiram o vídeo completo
(19’30’’) atentamente e interagiram com o palestrante, demonstrando bastante interesse com a
temática. Essa interação foi realizada a partir da forma como os alunos respondiam ao próprio
Felipe Rima. Como o vídeo foi gravado em um auditório, e o palestrante falou para um público
ao vivo, o palestrante fazia perguntas e pedia para que o público respondesse, como levantar as
mãos, os braços e as pontas do dedos. Assim como a plateia, no vídeo, realizava as ações, os
alunos, no laboratório, também respondiam ao palestrante, interagindo, assim, durante toda a
palestra. Após o vídeo a professora da disciplina apresentou alguns pontos para reflexão, como
o fato de o palestrante ter narrado sua vida, sobre o sofrimento que ele passou, vivendo nas ruas
e a forma como ele encontrou, na poesia, uma saída para uma vida melhor. A professora
mostrou que ali era uma forma oralizada do gênero que eles iriam estudar neste bimestre, e
apresentou a estrutura desse gênero. A pesquisadora também conversou com os alunos sobre o
vídeo, falando da história de vida do palestrante, que viveu em contexto parecido com o da
maioria dos alunos da escola.
Às 8h30, a professora apresentou outro vídeo autobiográfico, com um cordel de Patativa
do Assaré recitado por ele mesmo, com uma animação em vídeo, disponível no link:
https://www.youtube.com/watch?v=6m_7eKhClKQ . Durante a exibição deste vídeo, os alunos
ficaram atentos, e muitos já sabiam alguns trechos do poema. Alguns alunos estavam dispersos
e conversaram durante o minuto final do vídeo. A professora depois fez um comparativo entre
os dois tipos de relato autobiográfico, apresentando a diferença de veiculação das duas formas
de autobiografia: uma em uma palestra e a outra no cordel, com a vida do autor retratada
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diretamente no poema. Ela também comparou os dois poetas: um sendo um poeta considerado
contemporâneo (Felipe Rima) e o outro um poeta clássico (Patativa do Assaré).
Às 8h50, a professora começou a aula expositiva sobre o assunto, apresentando um texto
de Rubem Alves, o quando os alunos, separados em dois grandes grupos, leram juntos em sala.
A leitura do texto teve duração de 10 minutos.
Não tivemos mais tempo, e restavam-nos apenas 10 minutos de aula. Para a pesquisa, usaremos
as duas aulas de Produção Textual na semana, que acontecem às terças-feiras. São aulas
geminadas, ou seja, os alunos têm duas aulas seguidas. Usamos, com a turma do 8o ano C, as
duas primeiras aulas, antes do intervalo. Encerramos as atividades, pedindo para os alunos
pesquisarem sobre a vida de algum poeta contemporâneo ou clássico que eles gostassem como
rapper ou um cordelista, por exemplo, para virem com ideias para a próxima aula. O sinal tocou
e os alunos saíram para o intervalo elogiando bastante a aula, perguntando quando teriam
novamente aquele “estilo de aula”.
Ao final da aula, foi pedido para que os alunos pesquisassem sobre um poeta
contemporâneo ou clássico e que entrassem (ou relembrassem) a senha do classroom deles para
que começássemos a utilizar na próxima aula. Eles criarão um documento novo no drive com
nome e data (08/08/2017) com todo o material pesquisado sobre o poeta e postarão na turma do
drive, recurso do Gmail, da google.
Foto 1: Disposição dos alunos no laboratório de informática na escola, às 7h50, no início da
aula. A foto foi tirada enquanto a professora apresentava a pesquisa aos alunos e
introduzia o tema a ser trabalhado na aula. No momento da foto, alguns alunos, ao perceberem
que estavam sendo fotografados, esconderam os rostos.

Na foto 1, percebe-se um aluno, ao fundo, à direita na foto, que estava lendo (Jogos Vorazes).
O aluno voltou sua atenção para a aula apenas quando colocamos o vídeo do Felipe Rima,
dando uma palestra sobre sua vida. A partir desse momento em diante, o aluno não mais leu.

197

Ele guardou seu livro e participou ativamente da aula, fazendo comentários e interagindo com
os demais alunos e professora, durante a exposição do conteúdo.

Foto 2: Primeira aula da turma do 8o ano C. A professora da disciplina expõe o conteúdo a ser
trabalhado no bimestre: Autobiografia, com uso de recursos tecnológicos como apresentação
de slides com textos e imagens (de autoria da própria professora). Ao fundo, de camisa rosa,
vemos o professor Valdecir, que auxilia os alunos com aulas de reforço para os alunos que
demonstram dificuldade no conteúdo da aula.
Ao fundo da foto percebe-se o professor Valdecir, professor da escola que é responsável
por ministrar aulas de reforço para os alunos com maiores dificuldades. Ele participará do
projeto nas aulas da manhã para acompanhar o desempenho dos alunos e auxiliar a professora
com questões de conteúdo e preparação para as provas unificadas (provas padronizadas a serem
aplicadas nas escolas de tempo integral de Fortaleza).
8º B
Os alunos chegaram no laboratório às 9h55 e entraram tranquilamente (mais
tranquilamente do que os alunos do 8º C). Sentaram-se nas cadeiras e, aos poucos, ocuparam
os lugares do laboratório.
A professora apresentou a pesquisadora. Nesse tempo não teve a participação do professor
Valdecir. A pesquisadora falou superficialmente sobre a pesquisa ser desenvolvida com a
turma.
Os alunos assistiram o vídeo do rapper Felipe Rima, com duração total de 18 minutos. O vídeo
está disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=GIfOFznCZro&t=593s. Os alunos
estavam muitos atentos e interagiram bastante com o vídeo. Depois do vídeo a professora fez
algumas reflexões com a turma e apresentou outra forma de autobiografia, por meio de um
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vídeo
de
animação
com
Patativa
do
Assaré,
disponível
no
link
https://www.youtube.com/watch?v=6m_7eKhClKQ, recitando um de seus poemas.
Após este último vídeo, a professora da disciplina iniciou a aula expositiva sobre o assunto:
autobiografia. Durante a aula expositiva, os alunos conversaram um pouco, mas nada que não
pudesse ser controlado no momento.
Após esse momento de exposição de conteúdo, os alunos leram o texto “Brinquedoteca”, de
Rubem Alves. A sala foi dividida em dois grandes grupos, intitulados “lado A” e “lado B”, que
leram, respectivamente, os dois primeiros parágrafos em sincronia. Os alunos gostaram bastante
da experiência, pois comentaram com a pesquisadora e com a professora que havia sido muito
“legal” e que gostariam de fazer aquilo mais vezes.. Uma das alunas, B. perguntou: “tia, deixa
eu ler sozinha?”. A professora concordou e deixou que a aluna lesse o restante do texto sozinha.
O restante da turma concordou e acompanhou a leitura de B.
Os alunos foram então orientados a abrirem a conta deles da google. Houve um
problema, pois a grande maioria não lembrava de seu login ou senha que foram fornecidos que
secretaria de educação. Pedimos então para que eles iniciassem a pesquisa. Pedimos para que
os alunos pesquisassem qualquer poeta contemporâneo. Pedimos para que eles abrissem um
novo documento no editor de texto (word/libre office) mas faltava apenas 5 minutos para o final
da aula, então não tivemos mais tempo suficiente para trabalhar com a pesquisa e a edição de
texto com os alunos. Ao final da aula, foi pedido para que os alunos pesquisassem sobre um
poeta contemporâneo* e que entrassem (ou relembrassem) a senha do classroom deles para que
começássemos a utilizar na próxima aula. Eles criarão um documento novo no drive com nome
e data (08/08/2017) com todo o material pesquisado sobre o poeta e postarão na turma do drive.
*para essa turma não demos a opção de pesquisar um poeta clássico, apenas um
contemporâneo, mas iremos dar essa opção na próxima aula, quando os alunos voltarão a
pesquisar sobre o assunto.

Foto 3: Alunos do 8o ano B assistindo a aula expositiva da professora.

199

Foto 4: alunos do 8o ano B interagindo com a professora, respondendo suas perguntas.
8º A
Os alunos entraram no laboratório às 15h26. Entraram tranquilamente e sentaram nas cadeiras,
escolhendo livremente seus lugares. Os alunos foram bastante receptivos e simpáticos, pois
deram boas-vindas a mim, desejaram “boa tarde” enquanto sorriam bastante. A professora
apresentou a pesquisa, apresentando a pesquisadora, que se apresentou logo em seguida,
introduzindo o vídeo que eles iriam assistir; a palestra do poeta contemporâneo Felipe Rima,
disponível do endereço https://www.youtube.com/watch?v=GIfOFznCZro&t=593s , com
duração de 18 minutos. Os alunos dessa turma aparentam ser bastante enérgicos. A professora
já havia me dito isto e, vendo como eles interagem com a professora, disputam a atenção da
mesma e sempre se voluntariam para ler os textos ou resolver qualquer questão colocada pela
professora. e interagiram bastante com o palestrante, batendo palmas e respondendo às
perguntas que ele fazia durante o vídeo, etc. Depois de assistirem a palestra, a professora fez
alguns comentários, suscitando uma discussão sobre a história de vida do palestrante e sobre o
tema a ser trabalhado na aula: autobiografia. Os alunos pediram para assistir o vídeo novamente
e alguns alunos se emocionaram e choraram. Esse comportamento pode indicar que os alunos
sejam mais emotivos ou sensíveis do que os alunos das outras turmas. Depois desse vídeo a
professora
apresentou
o
vídeo
do
Patativa,
disponível
no
link
https://www.youtube.com/watch?v=6m_7eKhClKQ, e fez uma comparação com outro estilo
de relato autobiográfico. Os alunos já conheciam o poema e também gostaram bastante, pois o
áudio era original, com o próprio poeta recitando.
Os alunos opinaram bastante durante toda a aula. Durante a aula expositiva sobre o
conteúdo, os alunos participaram ativamente e interromperam a professora algumas vezes, mas
nada que fugisse do controle do mesma. A professora pediu para que os alunos lessem alguns
trechos na projeção. Os alunos parecem gostar bastante desta atividade: ler em voz alta para a
turma e, o mais interessante é que os colegas também gostam de ouvir o colega que está lendo,
acompanhando a leitura na projeção. Depois da exposição, os alunos, separados em dois blocos,
lado A e lado B, leram o texto de Rubem Alves. A leitura do texto seguiu em equipes, trios e
duplas até o final, a pedido dos próprios alunos, que, por iniciativa própria, comentaram sobre
o texto imediatamente após sua leitura, paralelamente a esses comentários, a professora fez
mais perguntas e os alunos foram respondendo, fazendo ligações com o conteúdo que havia
sido previamente exposto por ela.
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Ao final da aula, foi pedido para que os alunos pesquisassem sobre um poeta
contemporâneo ou clássico e que entrassem (ou relembrassem) a senha do classroom deles para
que começássemos a utilizar na próxima aula. Eles criarão um documento novo no drive com
nome e data (08/08/2017) com todo o material pesquisado sobre o poeta e postarão na turma do
drive.

Foto 5: Alunos do 8o ano A discutindo sobre o conteúdo exposto pela professora.

Foto 6: Alunos assistindo a aula no laboratório de informática.
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Foto 7: Alunos do 8o ano B respondendo as perguntas da professora.

Foto 8: Professora explicando o conteúdo.

202

Foto 9: Professora fazendo uso de recursos tecnológicos para apresentar o conteúdo aos alunos.

O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
O laboratório de informática da escola foi reservado pela professora, sob autorização da
coordenadora para todo o período em que a intervenção ocorrer, ou seja, todas as terças-feiras,
até o final do ano de 2017. Mesmo que não seja utilizado, a professora de Língua Portuguesa
terá prioridade para que seja realizada a intervenção e que os alunos possam produzir textos
livremente com o auxílio de tecnologias digitais. O laboratório possui 33 máquinas disponíveis
para o uso dos alunos. Na escola, esse laboratório de informática é de uso prioritário dos
professores de língua inglesa, mas todos os professores podem utilizá-lo, basta reservar com
antecedência com o técnico responsável. O laboratório possui conexão com internet sem fio.
Há 3 lousas digitais disponíveis para uso dos professores (que podem levar para as salas de
aula) e um projetor e caixa de som para uso, preferencialmente, no laboratório. As paredes
possuem cartazes com símbolos que remetem ao mundo virtual e uma frase de Fernando Pessoa:
“navegar é preciso”. Os cartazes são de cartolina e e.v.a. o laboratório é climatizado por dois
aparelhos de ar-condicionado. Possui um quadro branco e as cadeiras estão dispostas uma ao
lado da outra, com uma grande fileira central e computadores nas laterais, com duas mesas,
uma ao lado da outra, de frente para outras duas mesas, formando uma ilha. São, nas laterais, 3
ilhas com quatro computadores cada.
Tamanho do laboratório: _________________________________________
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Foto 10: Laboratório de Informática da Escola.

Foto 11: Laboratório de Informática da Escola.
APÊNDICE B - DIÁRIO DE CAMPO 2 (22/08/2017)
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APÊNDICE A - DIÁRIO DE CAMPO 2 (22/08/2017)
ETI XXXXX XXXX XX XXXXXXX
INTÉRPRETES DIGITAIS
DIÁRIO DE CAMPO

PROFESSORA: XXXXXXXXXXXXXXX
PESQUISADORAS: CAROLINA MORAIS
GISELLY OLIVEIRA

8º C
Às 7h01 a pesquisadora cheguei à escola, mas tive que esperar a coordenadora chegar
para pegar a chave do laboratório. Às 7h30 liguei os computadores. O responsável pelo
laboratório, Gabriel, ainda não havia chegado. Como acordado com a professora, resolvemos
ligar os computadores antes e deixar os navegadores abertos, para que os computadores
funcionassem mais rápido, poupando-os do processo de inicialização, que pode ser um pouco
lento em algumas máquinas. Às 7h45 a professora trouxe os alunos para o laboratório e os
mesmos entraram de 5 em 5 alunos. Se compararmos com a última aula (08/08), percebemos
que os alunos estavam mais calmos, pois não correram ao entrar no laboratório.
Às 7h50 os alunos iniciaram a atividade e ficaram com muitas dúvidas sobre o que era
para ser feito, mesmo que a professora já tivesse explicado a atividade em sala de aula (antes
de entrar no laboratório com os alunos). Eu expliquei novamente para a turma o que deveria ser
feito, lendo, novamente, as instruções elaboradas pela professora da disciplina e disponíveis na
atividade do google classroom para as outras duas turmas (8B e 8A). É importante salientar que
esta turma, em especial, não possui uma turma formada no google classroom (google sala de
aula), pois a PDT estava de licença e não cadastrou os alunos.
Essa professora já retornou às suas atividades e, assim que possível, irá cadastrar os
alunos e criar uma turma no google sala de aula. Prevendo isso, no planejamento com a
professora, resolvemos que deixaríamos as instruções projetadas no quadro e os alunos
desenvolveriam a atividade que seria salva no computador, e, posteriormente, salvaríamos no
pendrive da professora para passarmos para o drive dela. As instruções para a atividade foram
as seguintes:
1. Crie um documento no editor de texto para inserir as informações sobre o poeta
contemporâneo ou clássico.
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2. Escolha um poeta contemporâneo ou clássico. Seguem algumas sugestões:
Poetas contemporâneos (Rapper's ou MC's): Emicida, Projota, Criolo, Marcelo D2, Gabriel o
Pensador, Wanderson Barney, Charlie Brown Jr, Eminem, Dexter, Hungria, Negra Li, Snoop
Dogg e 50 Cent.
Poetas clássicos: Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles, Cora Coralina, Vinícius de
Moraes, Casimiro de Abreu, Machado de Assis, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil,
Renato Russo e Maria Bethânia.
3.Pesquise sobre o poeta contemporâneo ou clássico que você escolheu e insira as informações
no documento que você criou.
4. Escreva com suas palavras a biografia do poeta como se você fosse o poeta. Lembre-se de
usar os pronomes na 1ª pessoa. Exemplo: Eu nasci no ano de 1980. Minha família morava em
uma cidade do interior do Ceará. Inclua o tempo e o local onde os fatos aconteceram. As
informações devem ser verdadeiras. É inaceitável expressar qualquer discurso que fira os
direitos humanos.
5. Use a fonte " Times New Roman", tamanho 12 e justifique o texto.
6. Anexe o documento e marque em entregar tarefa para enviar.

Figura 1: Captura de Tela que mostra a atividade no Google Sala de Aula, postada pela
professora da turma, Tatiana, com as instruções para envio de atividade de produção textual.
Às 8h20 a maioria dos alunos (cerca de 18 alunos) estava concluindo sua pesquisa sobre
o poeta e iniciando a escrita autobiográfica desse poeta. Alguns ainda tinham dúvidas sobre as
instruções, mas a professora da turma e eu íamos, individualmente, responder às questões dos
alunos. Observei que, dos 34 alunos, 12 estavam escrevendo efetivamente, ou seja, 12 estavam

206

no processo de sua escrita autoral, produzindo o texto, enquanto os outros estavam copiando e
colando textos já existentes em sites como wikipedia, por exemplo. Alguns demonstraram
dificuldade em iniciar a escrita, passando vários minutos na primeira linha, alegando que
estavam sem “criatividade” ou sem “saber escrever”. Orientamos que lessem mais sobre o poeta
na internet, vissem mais fotos, vídeos e, assim, conseguiriam escrever mais linhas. Esses
mesmos alunos seguiram as nossas dicas e, depois de aproximadamente 40 minutos,
conseguiram começar seu processo de escrita autoral.
Os alunos se ajudavam bastante, ajudando o colega ao lado (foto 1) ou até mesmo
levantando-se (foto 2), indo até o colega e tirando as dúvidas quando eu ou a professora
estávamos ocupadas. Alguns ofereciam ajuda mesmo que o colega não pedisse.

Foto 1: Aluno ajudando a colega ao lado
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Foto 2: Aluno que saiu de seu lugar e foi até o lugar de um colega para ajudá-lo.

Um aluno(foto 3), o qual escolheu o poeta contemporâneo Projota, realizou toda a sua
pesquisa utilizando motores de busca online, organizou um documento no editor de texto com
toda sua pesquisa com imagens, textos etc, e, na hora de escrever a autobiografia, optou por
escrever no caderno, à mão. Observei o fenômeno com mais uma aluna(foto4). Os dois alunos
optaram por utilizar o documento no laptop para consulta e a produção manuscrita, tendo que,
posteriormente, passar sua produção a limpo, digitando-a no documento.
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Foto 3: Aluno escrevendo sua redação à mão para, posteriormente, digita-la.
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Foto 4: Aluna digitando sua redação manuscrita.

Às 9h08 eu comecei a salvar os trabalhos máquina por máquina e, às 9h21 comecei a
salvar os trabalhos no pendrive da professora para correção, já que essa é a primeira produção
a ser contabilizada para nota da avaliação parcial dos alunos. Às 9h46 terminei de salvar todos
os arquivos no pendrive. Sendo um total de 33 arquivos, um por aluno.
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APÊNDICE C - DIÁRIO DE CAMPO 3 (29/08/2017)
ETI XXXXX XXXXXXXX XXXX
INTÉRPRETES DIGITAIS
DIÁRIO DE CAMPO

PROFESSORA: XXXXX XXXXXXXX
PESQUISADORAS: CAROLINA MORAIS
GISELLY OLIVEIRA

8º C
Cheguei à escola às 7h10. Esperei o responsável pelo laboratório chegar para abri-lo.
Para a aula de hoje havíamos planejado que na primeira aula os alunos terminariam a atividade
da aula anterior e, aqueles que ja tivessem terminado poderiam escrever sua autobiografia como
atividade extra. Para a segunda aula, introduziríamos o tema internetês, com uma breve
apresentação (da pesquisadora) e depois os alunos traduziriam um texto (entrevista) da Norma
Culta para o Internetês. Após essa atividade de tradução, os alunos irão produzir um texto
(relato pessoal), escolhendo um local para publicação de seu texto e, consequentemente, a forma
de escrita. Às 7h53 os alunos entraram em sala de aula, novamente, como na semana passada,
de cinco em cinco alunos. Os alunos pareciam menos ansiosos e mais tranquilos, pois não
correram em direção aos computadores, ligando-os de imediato. Os alunos foram previamente
orientados, pela professora da disciplina, a abrir o arquivo que eles começaram a fazer na aula
passada para poder terminar a produção textual nesta aula. Às 8h29 eu terminei salvar todos os
trabalhos do pendrive da professora para os computadores, pois muitos laptops sao utilizados
aleatoriamente e mudam de bancada, sendo assim, mesmo que os alunos tenham sentado nos
mesmos lugares da aula passada (22/08), os laptops não sãoos mesmos. Como estavam
presentes 30 alunos em sala e foram 28 sem seus trabalhos (com laptops diferentes), precisei
passar de máquina em máquina, transferindo os arquivos. Uma aluna não havia salvo seu
trabalho, mas não achou ruim (ela disse “não tem problema, tia, eu faço novamente) e
recomeçou seu trabalho.
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Foto 1: Alunos engajados na atividade de produção textual. Na ponta, à frente, observamos duas
alunas digitando seus trabalhos manuscritos, enquanto outros alunos produzem seus textos
utilizando as máquinas diretamente.

A primeira aula inteira foi designada à produção dos alunos. Muitos terminaram sua
redação, mas alguns preferiram recomeçar o trabalho, por julgar o inicial insuficiente. Notei um
forte engajamento dos alunos, que não abriram outras abas paralelas à dos seus trabalhos,
apenas com pesquisa e de sua produção textual (editor de texto). Três dos trinta alunos abriram
o youtube e colocaram seus fones de ouvido. Enquanto escreviam, eles ouviam música de
cantores que gostavam. Observei que essa atividade pareceu não interferir em suas produções
textuais, pois esses alunos continuavam escrevendo sem abrir a aba do youtube e não
interrompiam sua escrita. A partir de 9h00, alguns alunos começaram a finalizar seus trabalhos
e comecei a salvar as produções novamente no pendrive da professora. Para os que já haviam
terminado, projetei na lousa a palavra “internetês” e pedi para que os alunos pesquisassem o
que o termo significava e como era utilizado. Os alunos ficaram bastante engajados na atividade
e utilizaram sites como wikipedia, imagens e blogs para realizarem sua pesquisa. Logo após
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encontrarem seus resultados, eles levantaram de seus lugares para contar-me o que era
internetês e como era utilizado. Apenas 3 alunos, após descobrirem o significado de internetês
resolveram jogar e, um deles não se engajou na atividade totalmente, tendo sua atenção voltada
para um jogo online. Às 9h30, ao tocar o sinal para o intervalo, eu continuei salvando alguns
trabalhos, com alunos ainda no laboratório. Não tivemos tempos de iniciar as atividades com o
internetês, mas o engajamento dos alunos demonstra o progresso que eles tiveram ao lidar com
os laptops, escrevendo com o uso do editor de textos e fazendo pesquisas online com mais
facilidade. Duas alunas escreveram o texto no caderno digitaram. Uma delas parecia ter feito a
produção em casa e a outra no laboratório. Uma delas pode ser vista na foto 2, a seguir:

Foto 2: Aluna digitando sua produção manuscrita.
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APÊNDICE D - DIÁRIO DE CAMPO 4 (05/09/2017)
ETI XXXX XXX XXXXX
INTÉRPRETES DIGITAIS
DIÁRIO DE CAMPO

PROFESSORA: XXXXX XXXXXX
PESQUISADORAS: CAROLINA MORAIS
GISELLY OLIVEIRA

8º C
Cheguei à escola às 7h31. Cheguei juntamente com a professora. O sinal indicativo para
o início das aulas acabara de soar. Dirigi-me ao laboratório, o qual havia sido aberto há poucos
minutos pelo técnico responsável (Gabriel). O técnico estava montando a lousa digital para que
pudéssemos utilizar a projeção, juntamente com a caixa de som, já que hoje utilizaremos
músicas nas aulas. Às 7h45 iniciei a escrita do diário e liguei o computador, à espera da turma,
que sempre vem para o laboratório de informática após instruções claras da professora, ainda
em sala de aula, por isso, geralmente os alunos chegam ao laboratório às 7h50 ou 8h00. As
instruções são importantes, pois os alunos já chegam ambientados e sabendo o que farão nas
duas aulas a seguir. Os alunos entraram no laboratório às 7h49, de cinco em cinco. Observei
que eles entraram mais calmos, sem correr, sem a ansiedade do primeiro dia utilizando o
laboratório. Os alunos entraram, ligaram os computadores e notei que a máquina já estava
tornando-se comum à eles, pois alguns demoraram mais a ligar o computador, outros não
tiveram tanta pressa. Notei que alguns alunos trocaram de lugar, mas outros permaneceram no
mesmo lugar, utilizando o mesmo computador. Às 07h53 a professora pediu para que os alunos
não utilizassem o computador ainda e alguns alunos atenderam seu pedido.
Às 8h00 a professora iniciou a aula expositiva sobre o assunto. Alguns alunos estavam
com os laptops ligados, fazendo outras atividades. Ao notar que os alunos não estavam
prestando atenção ao que a professora estava falando, e ela já havia chamado atenção desses
alunos várias vezes, pedindo para que eles não utilizassem os laptops naquele momento. Passei
“fechando” os laptops. 2 alunos estavam jogando um jogo online. Os alunos começaram, então,
a demonstrar maior interesse quando a professora apresentou algumas imagens na projeção,
com exemplos de placas de estabelecimentos comerciais que faziam o uso de linguagem
informal, com “erros” de português. Após a apresentação de cartoons, imagens e fotos que
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apresentassem a diferença entre linguagem formal e informal, às 8h10, a professora apresentou
o video da música “Encontros e Despedidas”, interpretada pela cantora brasileira Maria Rita
(https://www.youtube.com/watch?v=l69r4x4tAfw ). Os alunos pediram para apagar a luz e
prestaram atenção à canção, aplaudindo o vídeo ao final. A professora apresentou outro vídeo,
com

a

canção

“Fora

da

Ordem”,

do

cantor

Caetano

Veloso

(https://www.youtube.com/watch?v=iQ4IBFC2YWk ). Os alunos ficaram atentos ao vídeo.
Uma aluna ligou o laptop para acompanhar a letra da canção. As duas primeiras canções
apresentadas são exemplos de linguagem formal. A outra canção foi “Chopis Centis”, do grupo
musical Mamonas Assassinas (https://www.youtube.com/watch?v=st0gLircovk ). Essa música
apresenta linguagem informal. Após os vídeos, a professora explicou sobre o internetês, uso de
expressões, origem do termo e uso de emojis e emoticons.

Foto 1: Alunos do 8o ano C assistindo à aula expositiva sobre Linguagem Formal e Informal.
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Foto 2: Alunos do 8o ano C assistindo a aula expositiva da professora sobre Linguagem Formal
x Informal.

Ponto interessante: A professora adicionou à sua aula informações trocadas durante o
planejamento de ontem (04/09), no qual falamos sobre a diferença de emojis e emoticons, sobre
o uso do internetês. A professora é muito engajada no ensino e trabalhou o conteúdo com
profundidade, mesmo que Internetês não seja um conteúdo incluso nas expectativas do MEC.
Muitos alunos desta turma já conseguiram o acesso ao google classroom. Hoje, a
maioria dos alunos já entrou em sua conta e acessou a atividade diretamente da sua turma online.
Os alunos que ainda não possuem acesso irão falar com o PDT sobre suas contas e senhas.
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Foto 3: Alunas do 8B chamaram a pesquisadora para tirar uma selfie no computador
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APÊNDICE E - DIÁRIO DE CAMPO 5 (12/09/2017)
ETI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
INTÉRPRETES DIGITAIS
DIÁRIO DE CAMPO

PROFESSORA: XXXXXXXXXXXXXXXX
PESQUISADORAS: CAROLINA MORAIS
GISELLY OLIVEIRA

8º C
Os alunos entraram no laboratório às 7h34. Eu me atrasei, pois esperei pelo bolsista de
programação do grupo de estudos e desenvolvimento de OAs (PROATIVA), que iria à escola
para aplicação do objeto de aprendizagem intitulado Quantium, produzido pelo próprio grupo.
Cheguei à escola às 7h45. Os alunos estavam no laboratório. Todos os 32 alunos haviam
recebido login e senha da google pelo professor de turma (PDT), que havia retornado de sua
licença. Com o login e senha, os alunos foram capazes de acessar suas contas da google, tendo
acesso ao google sala de aula, podendo colocar em dia as atividades acumuladas (até então
salvas em pen drive). Os alunos tinham, por objetivo, acessar suas contas da google, aprendendo
a manusear o ambiente, enviando suas atividades, salvas no computador, para o google
classroom. Com a professora da turma estava, uma assistente do programa Mais Educação[1],
passando de máquina em máquina e transferindo os arquivos que estavam salvos no pen drive
da professora para os computadores dos alunos. Ao chegar no laboratório, ajudei a professora
e transferi os arquivos do meu pen drive (as autobiografias estavam salvas no meu pendrive e
no pen drive da professora da turma) para as máquinas, laptop por laptop. Às 8h44 alguns alunos
estavam finalizando a atividade e salvando na aula no google classroom.Muitos precisaram no
nosso auxílio (meu, da professora e da assistente), pois não sabiam como submeter suas
atividades no ambiente google sala de aula, ou selecionar o arquivo que estava salvo no
computador. Alguns alunos apresentavam problemas para localizar a atividade da professora
em sua turma na google sala de aula, já que o ambiente abriga atividades de outras disciplinas,
e não somente de língua portuguesa. Foi interessante observar também o engajamento dos
alunos com suas atividades, pois os mesmos demonstravam interesse em realizar as atividades
e em “ficar em dia” dentro do ambiente virtual, provavelmente por saberem que os colegas, de
outras turmas, já estava utilizando o ambiente e eles também queriam utilizar. Após salvarem
a primeira atividade do bimestre, na qual eles tiveram de pesquisar a biografia de um poeta
contemporâneo ou clássico e, após sua pesquisa, escrever a autobiografia, como se fosse o
próprio poeta, os alunos iniciaram a atividade de tradução de uma entrevista (com o jogador
Neymar). Alguns alunos já haviam realizado a atividade, portanto, apenas aprenderam como
manusear o google classroom e enviar as atividades pendentes. 32 dos 32 alunos acessaram
suas contas da google, utilizando o google drive para criar a nova tarefa (de linguagensinternetês).
Os alunos que concluíram suas tarefas antes do tempo previsto iniciaram o teste do
Objeto de Aprendizagem Quantium, jogando o OA. Porém, como a turma sai mais cedo para o
lanche, às 9h00 a professora pediu para que os alunos desligassem as máquinas e os alunos que
estavam testando o Quantium (5 alunos) não conseguiram testá-lo até o final, sem conseguir,
consequentemente, preencher o formulário.
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Esta turma é a turma que apresenta maiores dificuldades em relação ao uso da
tecnologia. Hipotetizo que seja pelo atraso que eles tiveram em receber seus logins e senhas da
google. Mas, é uma turma interessante de ser observada, pois os alunos se engajam bastante nas
atividades propostas.
[1]

criado pela Portaria MEC nº 1.144/2016 e regido pela Resolução FNDE nº 5/2016, é uma
estratégia do Ministério da Educação que tem como objetivo melhorar a aprendizagem em
língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada
escolar de crianças e adolescentes.
Em 2017, o Programa será implementado por meio da realização de acompanhamento
pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática e do desenvolvimento de atividades nos
campos de artes, cultura, esporte e lazer, impulsionando a melhoria do desempenho educacional
mediante a complementação da carga horária em cinco ou quinze horas semanais no turno e
contraturno escolar. O Programa tem por finalidade contribuir para a: I - alfabetização,
ampliação do letramento e melhoria do desempenho em língua portuguesa e matemática das
crianças e dos adolescentes, por meio de acompanhamento pedagógico específico; II - redução
do abandono, da reprovação, da distorção idade/ano, mediante a implementação de ações
pedagógicas para melhoria do rendimento e desempenho escolar; III - melhoria dos resultados
de aprendizagem do ensino fundamental, nos anos iniciais e finais; IV - ampliação do período
de permanência dos alunos na escola. O Programa Novo Mais Educação será implementado
nas escolas públicas de ensino fundamental, por meio de articulação institucional e cooperação
com as secretarias estaduais, distrital e municipais de educação, mediante apoio técnico e
financeiro do Ministério da Educação - MEC. (fonte: http://portal.mec.gov.br/programa-maiseducacao)
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APÊNDICE F - DIÁRIO DE CAMPO 6 (19/09/2017)
ETI XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
INTÉRPRETES DIGITAIS
DIÁRIO DE CAMPO

PROFESSORA: XXXXXXXXXXXXXXX
PESQUISADORAS: CAROLINA MORAIS
GISELLY OLIVEIRA

8º C
Cheguei à escola às 7h30. O sinal havia tocado e os alunos estavam dirigindo-se às suas
salas. Fui direto para o laboratório, onde estava apenas o técnico responsável, Gabriel, o qual
estava preparando o material requerido pela professora para a aula de hoje. Hoje, seguindo o
planejamento de ontem e, de acordo com as expectativas do MEC, o conteúdo a ser trabalho é
Relato Pessoal. A professora da disciplina já compartilhou previamente comigo, em meu google
drive, a apresentação que irá utilizar em sua aula hoje. Às 7h49, dois alunos do 9o ano pediram
permissão para utilizar um laptop para fazer uma pesquisa. Disseram que precisavam fazer
uma busca por um vídeo, mas não especificaram o motivo. Provavelmente para alguma
disciplina escolar. Os alunos entraram às 07h53, de cinco em cinco. Tive a impressão que, por
parecerem mais familiarizados ou acostumados com as máquinas, os alunos não fizeram muita
questão de ligar as máquinas, dirigindo-se com mais calma para as cadeiras e ligando os
computadores mais tranquilamente.
No início da aula, das 7h57 às 8h10, a professora explicou sobre o prêmio Sefin, um
prêmio de redação da secretaria de finanças e os alunos mostraram-se muito animados em
participar, principalmente quando a professora mencionou que o prêmio seria um smartphone.
Às 8h22 a professora iniciou a aula expositiva sobre o conteúdo. Às 8h22 ela começa a
contar a história de uma mulher que teve um problema no coração e ficou entre a vida e a morte.
Houve problemas técnicos com a caixa de som e a professora não conseguiu passar um vídeo
que estava planejado. A professora seguiu com a leitura do texto enquanto o técnico,
responsável pelo laboratório, tentava solucionar este problema. Às 8h27, enquanto a professora
estava expondo o conteúdo, pude observar que um aluno estava tirando foto de si mesmo,
usando um programa no computador, com diferentes filtros. Outras alunas também faziam o
mesmo. Os alunos pareciam desinteressados na aula expositiva. A impressão que tive é que os
alunos não se sentiram atraídos apenas pela exposição do texto no quadro. Quando há recursos
multimidiáticos diversos, os alunos voltam sua atenção para a explicação da professora,
concentrando-se mais no que é exposto. Alguns alunos, mesmo tendo a oportunidade de ligar
seus laptops, contrariando as ordens da professora, pareciam muito desinteressados a ponto de
não quererem ligá-los. Não se importavam com a aula expositiva e não se importavam com o
uso dos laptops na aula. Uma aluna dormia em cima de sua mochila e outra utilizava sus fones
de ouvido pessoais para escutar música usando o próprio laptop, até então proibido naquele
momento da aula. Apenas alunos que sentavam-se nas cadeiras mais à frente do quadro estavam
participando, principalmente da leitura do texto que estava projetado no quadro.
Às 8h36 a professora apresenta as características do gênero relato pessoal e uma aluna,
a que estava tirando fotos de si mesma, sentada mais ao fundo da sala, pede para realizar a
leitura do texto em voz alta. Os alunos gostam bastante de ler os textos em voz alta, uma vez
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que disputam para saber quem lerá os textos expostos pela professora. Às 8h38, a partir da
apresentação das características do gênero trabalhado, os alunos começam a se envolver mais
na aula e na explicação da professora, mas o momento da exposição do conteúdo já estava
chegando ao fim.
Às 8h40 a professora instrui os alunos para que acessem o google sala de aula para
iniciarem a produção do seu relato pessoal. neste momento vou ajudar os alunos a acessarem
suas contas e a abrir um novo documento utilizando o drive.
Às 9h09 os alunos estavam desligando os computadores. Eles se engajarem bem na
atividade proposta, mesmo que apresentassem certa dificuldade de concentração no início da
aula expositiva.
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APÊNDICE G - DIÁRIO DE CAMPO 7 (17/10/2017)
ETI XXXXXXXXXXXXXXXXXX
INTÉRPRETES DIGITAIS
DIÁRIO DE CAMPO
PROFESSORA: XXXXXXXXXXXXXXXX
PESQUISADORAS: CAROLINA MORAIS
GISELLY OLIVEIRA

8º C
Cheguei à escola às 7h20. Às 7h30 o sino tocou e os alunos foram acolhidos no pátio
da escola, como de costume. Às 7h35 o técnico responsável pelo laboratório chegou na escola
e abriu o laboratório de informática. Às 7h47 eu estava no laboratório aguardando a chegada
dos alunos e da professora. Os alunos entraram de cinco em cinco, às 7h50. Entraram 27 alunos
em sala e, logo depois, às 7h54 entrou mais aluna que estava atrasada. A maioria dos alunos
chegou e foi logo ligando o computador. Alguns entraram no site da secretaria de educação
(para abrirem seus emails) e outros acessaram vídeos no youtube ou ligaram a câmera para
tirarem fotos pessoais. Às 7h55 o técnico estava montando o equipamento de projeção enquanto
a professora pediu para que os alunos desligassem os computadores.

Momento da aula expositiva da professora. Assunto: Texto Argumentativo
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Momento da aula expositiva da professora. Assunto: Texto Argumentativo

Quando o técnico ligou os equipamentos, às 7h57, a professora iniciou a aula expositiva.
O conteúdo da aula de hoje está de acordo com as expectativas do MEC, conforme foi falado
no planejamento de ontem: Cartum, Charge, Texto ilustrativo e texto dissertativoargumentativo. Os alunos estavam tranquilos, não estavam agitados. Não estavam conversando
ou atrapalhando a fala da professora, mas sim, prestando atenção às instruções da mesma. Dois
alunos insistiam em ligar os computadores, mas, quando a professora iniciou sua fala, os alunos
ficaram atentos Às explicações da professora. Duas alunas estavam compartilhando um mesmo
fone de ouvido (cada uma ficou com um fone em um ouvido) com música muito alta, que dava
para ser escutada por quem estivesse por perto. Porém, observei que o uso da música em alto
volume em nada atrapalhou a concentração dessas alunas, que continuaram prestando atenção
à aula.
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Alunas que compartilhavam um fone de ouvido, ouvindo música e prestando atenção à aula.
Às 8h03 a fala da professora sofreu uma interrupção por parte do coordenador de turma,
o professor Paulo César, carinhosamente chamado de PC. Ele entrou na sala para avisar que
havia segunda chamada programada para hoje e que, provavelmente iria precisar do laboratório,
pois eram muitos alunos. Isto não pareceu ter interrompido a aula, pois os alunos pareceram
ignorar a possibilidade de troca do laboratório. Os alunos estavam bastante atentos e prestavam
atenção às explicações da professora. As alunas que estavam ouvindo música estavam
prestando atenção à aula. Ouvir música parecia não tirar a concentração das alunas. Fui atrás
do PC para saber se haveria mesmo a possibilidade de troca do laboratório, mas os alunos que
iriam fazer a segunda chamada foram para o laboratório do google. Não houve a troca e a aula
seguiu normalmente.
Durante a exposição do conteúdo, a professora disse que, depois, fazendo uso da
internet, os alunos poderiam pesquisar charges em outros jornais como Folha de São Paulo.
A professora não apresenta dificuldades para explicar o conteúdo aos alunos, o que foi
uma dificuldade em aulas anteriores. Os alunos parecem mais familiarizados com o laboratório
e com as máquinas, sem pressa para ligar o computador e atendendo o pedido da professora
quando a mesma pede para que eles desligassem os computadores. Eles não mostram mais
resistência a pedidos como esse, da professora.
Os alunos começaram a participar das explicações da professora às 8h13, quando ela
começou a dar características do texto argumentativo e os alunos começaram a fazer
comentários exemplificando algumas características e perguntando como poderiam utilizar
algumas formas )ex. “tia, posso usar a palavra ‘talvez´ no meu texto?), etc. A conexão com a
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internet caiu e os alunos reclamaram um pouco sobre a dificuldade de visualizar os slides
(quando a conexão está fraca, o google drive não abre no modo apresentação).
A professora, então, ensina todos os passos para a elaboração de um texto
argumentativo. Às 8h27 os alunos continuaram prestando atenção à aula e à explicação da
professora. Um aluno estava com o laptop ligado, mas, quando a professora fez u
questionamento à turma, ele baixou a tela, desligando o laptop de uma vez e respondeu à
pergunta da professora (pergunta que estava relacionada ao texto lido pela classe).
Às 8h31 a professora projetou um exemplo de texto argumentativo e, como sempre
ocorre, os alunos ficaram bastante engajados na atividade, pois aparentam gostar bastante da
prática da leitura em grupo, em voz alta. Dois alunos estavam conversando sobre outros
assuntos no momento da leitura, mas a professora chamou atenção apenas uma vez e foi
suficiente para os alunos pararem. Às 8h35 os alunos iniciaram a atividade, logando-se em suas
contas da google e acessando o google sala de aula para realizarem a tarefa. A professora
orientou os alunos sobre o uso do google como ferramenta de busca, mas advertiu sobre o
plágio, explicando o que significava o termo e como eles poderiam fazer para não plagiarem
um texto escrito por outra pessoa, mas sim realizar pesquisas para ajudar no desenvolvimento
das atividades propostas de produção textual.

Alunos produzindo textos com uso da ferramenta google documentos, em seus drives.
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Alunos trabalhando em conjunto: quando algum aluno tem dúvidas sobre o uso do ambiente
virtual google drive, outros alunos sempre ajudam.

Em relação ao google sala de aula, observei que os alunos estão mais familiarizados
com as ferramentas e não tiveram problemas para acessar suas contas (drive, sala de aula,
documentos etc). Segundo a professora, os alunos estão mais interessados, pois querem fazer a
prova do IFCE (Instituto Federal do Ceará). Alunos demonstram colaboração, ajudando sempre
uns aos outros.
Às 8h47 realizei uma entrevista com alguns alunos. Para tal, utilizei as seguintes
perguntas:
1. O que você acha das aulas de Redação no laboratório?
2. Você acha que o uso do computador facilita a sua escrita? Como?
3. Você acha que a internet ajuda você a elaborar seu texto? Como?
4. Você já utilizava o computador? Para que?
5. Você já escrevia textos utilizando o computador?
6. As aulas no laboratório estão ajudando sua escrita à mão e em sala de aula? Como?
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Alunos lendo os textos de referência para verem o modelo de texto argumentativo.

Notei que alguns alunos estavam copiando e colando alguns textos da internet. Às 9h09
a professora pediu para que os alunos desligassem os computadores para que se organizassem
em fila, à porta do laboratório, para a saída para o intervalo.

NOTAS PESSOAIS:
Razões pelas quais escolhi a turma do 8o ano C:
1. Apesar de, no início, a turma inteira não estar inscrita no google sala de aula
e nenhum aluno ter acesso à contas individuais, quando a professora de
turma voltou de sua licença, todos os alunos já estavam com seus logins e
senhas e, esta foi a única turma com 100% de acessos ao google sala de aula,
no qual os alunos passaram a produzir e a enviar seus trabalhos utilizando o
google drive.
2.

Esta é a turma em que a maioria dos alunos entrega os trabalhos dentro do
prazo estipulado.

3.

Esta é a única turma com a qual temos sempre a certeza de duas aulas
completas, sem interrupção e os alunos não saem mais cedo (na turma do 8o
B, os alunos saem mais cedo para que se organizem no refeitório, já que
almoçam no colégio. Na turma do 8o A, à tarde, algumas vezes temos
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problemas com o último tempo, que não é obrigatório, então por duas vezes
não tivemos aula no último horário).
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APÊNDICE H - DIÁRIO DE CAMPO 8 (24/10/2017)
ETI XXXXXXXXXXXXXXXXXX
INTÉRPRETES DIGITAIS
DIÁRIO DE CAMPO
PROFESSORA: XXXXXXXXXXXXXX
PESQUISADORAS: CAROLINA MORAIS
GISELLY OLIVEIRA

8º C
Hoje cheguei à escola às 7h20. Os alunos estavam se organizando, alguns professores
ainda estavam chegando. às 7h30 o sinal tocou e o Professor Coordenador de Turma fez a
acolhida com os alunos, que se organizam para irem às suas salas. Entrei no laboratório às
07h38, quando o técnico abriu a sala e iniciei a escrita do diário. Fiquei aguardando a chegada
da turma ao laboratório. As 7h44 os alunos entraram no laboratório, de cinco em cinco e foram
sentando.
Às 7h50 a professora falou sobre a lista de alunos que participarão do projeto mais
educação, que é um projeto no qual alunos que não atingiram a média ou ficaram com médias
menores do que as outras (ou nota abaixo da média na prova bimestral) têm aulas de reforço
para recuperar os conteúdos nos quais tiveram dificuldades.
Às 7h57 a professora iniciou sua aula expositiva, falando sobre coerência textual. Ela
iniciou a exposição do conteúdo projetando na lousa um texto de Koch (2002) e Costa Val
(1999) sobre atividade interativa textual, utilizando uma charge como exemplo. Às 8h00 o
Professor Coordenador de Área (PCA) veio ao laboratório entregar um material (um livro e
dois cadernos) que algum aluno havia esquecido na sala de aula. Ele também chamou a atenção
para o ventilador da sala, que ficou ligado. A professora chamou a atenção dos alunos, que
deixaram o ventilador ligado e tentou identificar a quem pertencia o material. O material não
era de nenhum aluno da turma, um dos alunos se ofereceu para devolver o material ao PCA. A
professora liberou para que ele fosse devolver o material.
Após essa pequena interrupção, a professora volta a comentar sobre a charge,
aconselhando que os alunos façam uma busca utilizando o google para pesquisar sobre
elementos que eles desconhecem e que dão sentido ao texto. Ao apresentar a charge (figura 1)
a professora faz perguntas sobre seu sentido e os alunos não compreendem, por não conhecerem
todos os elementos nela representados.
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Figura 1: Charge utilizada para a Atividade 1.

A professora pede para que os alunos acessem o google sala de aula e acessem o mural
para realizarem a atividade proposta. O aluno que havia saído para deixar o material estava
bastante agitado, trocando de lugar e andando pela sala. A professora chamou sua atenção e ele
pareceu acalmar-se, pois sentou-se no seu lugar e iniciou a atividade. A professora havia
colocado a tarefa no google drive, para que eles acessarem de modo colaborativo, e todos
tinham a opção de editar o documento. A proposta era que os alunos copiassem a atividade e
colassem em seus documentos individuais e, assim, respondessem às questões. Porém, alguns
alunos, ainda sem muita familiaridade com ações como copiar e colar, acabaram por editar o
texto original, apagando algumas partes, mudando algumas figuras de lugar, desorganizando as
questões. A professora resolveu que seria melhor submeter o documento da atividade
novamente, mas em formato pdf, evitando que os alunos desconfigurassem a atividade inicial.
Às 8h22 os alunos tiveram acesso ao documento da atividade no mural no google sala
de aula e começaram a resolver a atividade. Os alunos utilizaram a ferramenta de pesquisa
google para buscar informações sobre o planalto central e Brasília e, assim, compreender a
charge e seu sentido. Os alunos buscam imagens, informações em formato de texto etc. Uma
aluna fez busca por imagens e, a partir das imagens (ela buscou uma que se assemelhava ao
desenho da charge- o planalto central), ela buscou informações mais precisas sobre ela, lendo
textos de blogs e da wikipedia.
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Figura 2: Aluna utilizando a ferramenta de busca google para realizar pesquisa sobre o Planalto
Central.

Os alunos, em sua totalidade, encontram-se engajados na atividade, ou seja, os alunos não fazem
nenhuma outra atividade no computador que não seja a sugerida pela professora. Mesmo com
acesso à ferramenta de busca google e todo o universo que os alunos podem acessar, eles estão
focados na atividade e suas buscas são apenas relacionadas à atividade da qual se ocupam. Os
alunos se ajudam bastante, há um forte trabalho de cooperação, principalmente no que concerne
o uso da tecnologia, no qual alunos mais experientes ajudam alunos menos experientes. Eles
tiram dúvidas entre si e dão dicas sobre suas novas descobertas, compartilhando o conhecimento
adquirido com os colegas que estão sentados ao redor.
Figura 3: Alunos trabalhando colaborativamente.

Às 8h38 os alunos continuavam engajados na atividade, realizando pesquisas. Um aluno
demonstrou muita alegria quando descobriu que o arquiteto da charge era Oscar Niemeyer, ele
me chamou para mostrar-me sua atividade e pesquisou o nome do arquiteto completo. Às 8h50
os alunos começaram a apresentar dúvidas sobre a atividade 2, que falava sobre o
entrecruzamento de gêneros textuais:
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Figura 3: Atividade 2 sobre o entrecruzamento de gêneros textuais.

A professora projetou a questão no quadro e explicou aos alunos, já que eles estavam
sentindo dificuldade em sua resolução. Os alunos seguiram com a realização da tarefa. Alguns
alunos também tiveram dúvidas em relação à atividade 3, que trazia uma música e explorava a
reflexão do sentido da canção para os alunos. A professora decidiu colocar a música para os
alunos e eles conseguiram responder à atividade. Eles pediram para que ela colocasse a música
novamente, mas faltavam apenas dois minutos para que o sinal indicando o intervalo tocasse.
Alguns alunos finalizaram e submeteram a atividade, enquanto outros apenas salvaram para
finalizar depois.
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APÊNDICE I - DIÁRIO DE CAMPO 9 (10/10/2017)
ETI XXXXXXXXXXXXXXXX
INTÉRPRETES DIGITAIS
DIÁRIO DE CAMPO

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA/PRODUÇÃO TEXTUAL
PROFESSORA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PESQUISADORAS: CAROLINA MORAIS
GISELLY OLIVEIRA
DATA DA OBSERVAÇÃO: 24 DE OUTUBRO DE 2017
HORÁRIO INICIAL DA OBSERVAÇÃO: 7H30
TOQUE PARA A SEGUNDA AULA: 8H20 (AULAS GEMINADAS- ALUNOS
PERMANECEM NO LABORATÓRIO)
HORÁRIO FINAL DA OBSERVAÇÃO: 9H10 (INTERVALO DAS AULAS DA MANHÃ)
TEMPO TOTAL DE OBSERVAÇÃO: 110 MINUTOS (2 AULAS DE 50 MIN CADA)

OBJETIVO GERAL DA PESQUISA: Analisar a contribuição das tecnologias digitais para a
produção de textos por alunos do 8º ano do Ensino Fundamental.

8º C
Cheguei à escola às 7h25. Os alunos estavam no pátio onde, geralmente, é realizada a
acolhida. Alguns alunos estavam recebendo uma premiação por terem vencido uma competição
online de matemática. Dirigi-me ao laboratório e esperei pela turma e pela professora. A escola
estava bastante movimentada hoje cedo, antes do início da aula por conta da premiação. Às
7h50 os alunos entraram no laboratório. A Professora Diretora de Turma (PDT) foi quem os
trouxe, pois a professora da turma, Tatiana, estava em uma reunião com a mãe de um dos seus
alunos. Assim que os alunos entraram, a PDT pediu para que fossem, com calma, para os seus
lugares e que ligassem os computadores. Após ter sido avisada do atraso da professora da turma,
pedi aos alunos que se conectassem às suas contas da google e entrassem no google sala de
aula.

(sobre

o

google

sala

de

aula:

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020279?hl=pt-BR) Oito minutos depois,
às 7h58, a professora da turma chegou ao laboratório e esperou que os alunos fizessem o login
em suas contas.
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Às 7h50 uma aluna chamou-me e perguntou-me se o desenho da minha blusa era de
algum livro-texto que ela já havia utilizado na escola. Expliquei que a estampa na minha blusa
era de uma obra de arte chamada “Noite Estrelada”, de um artista francês chamado Vincent
Van Gogh. A aluna, logo que eu terminei de falar, por conta própria, abriu a ferramenta de
busca google e digitou “noite estrelada”. Na página com os resultados da busca apareceu a
imagem da pintura e alguns links com a biografia do artista. Ela olhou para a minha blusa
novamente e ficou comparando com a imagem na tela do computador. Logo depois vi que ela
estava apreciando outras obras de Van Gogh.

Figura 1: Roupa da pesquisadora: blusa com a reprodução de “Noite Estrelada”, de Van
Gogh.

Às 8h05 a professora começou a dar instruções sobre a nova atividade incluída, por ela,
no mural do google sala de aula. O tema da aula de hoje é Pontuação, Coesão e Coerência. Os
alunos ficaram bastante atentos às instruções da professora, que foram: ler os primeiros dois
textos da atividade: “A Vírgula” e “A Vírgula Fatal” (imagens abaixo), para depois responder
às questões que seguiam.
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Figura 2: Texto 1: A Vírgula

Figura 3: Texto 2: A vírgula fatal
Essas questões diziam respeito à compreensão do segundo texto “A Vírgula Fatal”. Para as
questões 4- 11, a professora deixou que os alunos apenas lessem silenciosamente e resolvessem,
deixando para corrigi-las posteriormente (ao final da aula). Os alunos que se voluntariaram para
ler os textos “A Vírgula” e “A Vírgula Fatal”, em voz alta, optaram por ler em suas próprias
telas de computador, apesar da projeção no quadro.

A TAREFA (para o texto 2- A Vírgula Fatal):
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Figura 4: Questões referentes ao texto 2

Alguns alunos optaram pela leitura na projeção, mesmo com o arquivo aberto em seus
computadores. A professora repetiu as instruções da tarefa. Alguns alunos já haviam iniciado
sua resolução desde que ligaram seus computadores, realizando não somente a atividade da
aula, mas de outras disciplinas (o google sala de aula reproduz a turma- 8o C- em ambiente
virtual. Todos os professores têm acesso e podem postar atividades, textos ou deixar recados
no mural, sendo este, um ambiente multidisciplinar). Os alunos se engajaram fortemente na
atividade proposta de leitura e compreensão dos textos, sempre trabalhando a coesão e a
coerência.
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Figura 5: Texto 2: Questões após explicações (no próprio formulário) sobre Coesão e
Coerência.

Figura 6: Alunos engajando-se na atividade proposta
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Figura 7: Alunos engajando-se na atividade proposta

Dos 33(trinta e três) alunos presentes em sala de aula, apenas um demonstrava
resistência ao realizar a atividade. Ao ser questionado (pela pesquisadora) o porquê de não estar
fazendo a tarefa, o aluno respondeu que preferia fazer em casa, com calma. Enquanto isso, este
aluno, estava, desde o início da aula utilizando um aplicativo de webcam, tirando diversas fotos
suas e de seu colega, que estava ao lado. O colega ao lado não estava fazendo a atividade, mas
deixou o link desta aberto, na tela, enquanto tirava fotos e conversava com o colega.

Figura 8: Mural do google sala de aula com a atividade do dia.
Até 8h20, dos 33 alunos, 31 estavam engajados na atividade, voltando sua atenção
apenas para sua resolução. A partir de 8h21, o aluno que estava tirando fotos na webcam
resolveu entrar no mural do google sala de aula e abrir o link referente à tarefa. Ele ainda não
havia iniciado, mas, assim como seu colega, resolveu deixar a tela do computador aberta no
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formulário da atividade e continuaram conversando. O colega ao lado se levantou para
conversar com outros colegas e foi distribuir algo que parecia com pedaços de papel picado ou
bombons (depois vi que eram pedaços de um balão estourado). O aluno, ao retornar ao seu
lugar, iniciou a atividade com o colega e os dois, finalmente, engajaram-se às 8h30.
Durante este tempo, às 8h24, a professora atualizou a atividade no formulário da google,
acrescentando uma questão (a questão 12, sobre incoerência). Ela resolveu acrescentar mais
uma questão, pois os alunos já estavam finalizando todas as atividades e ela tinha esse texto
preparado anteriormente, mas não havia inserido por medo de não haver tempo suficiente para
que os alunos resolvessem todas as questões. Vendo que haveria tempo suficiente,a professora
decide editar o documento na hora da aula.

Figura 9: questão extra acrescentada na hora da aula.
Às 8h25 um aluno levanta-se e dirige-se ao computador de uma colega, distante de seu
computador. Ele leva uma caneta e um pedaço de papel e copia as respostas dela. Logo após,
ele retorna para o seu lugar e “passa” as respostas da colega para o seu formulário. O aluno
repete esse movimento três vezes, mas não copia todas as repostas, apenas aquelas que ele
parece não compreender o enunciado ou não ter encontrado as respostas.

Figura 10: Aluno copia respostas da colega.
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Às 8h28 a professora convida os alunos à correção da atividade. Os alunos ficam atentos
à correção e participam ativamente deste momento, respondendo às perguntas da professora.
Proposta de correção:
A professora pediu para que os alunos não enviassem seus formulários ainda, apenas após a
correção. Ela lia as questões em voz alta. Os textos eram lidos sempre por alunos que se
voluntariavam e também liam em voz alta. A professora utilizou os computadores dos alunos
para ler as questões e ia caminhando pelo laboratório, olhando para as telas dos alunos e fazendo
a correção com eles. Os alunos modificavam suas respostas, caso estivessem erradas. A
atividade foi corrigida até a questão 8. Depois disso a professora deu mais um tempo para os
alunos que ainda estavam finalizando outras questões.

Durante a correção, a professora dá dicas de como fazer uma redação bem elaborada. Ela diz
que é importante prestar atenção ao utilizar a vírgula, que muitos alunos trocam a conjunção
“mas” pelo advérbio “mais” e que é importante sempre reler o que se escreve, mesmo que seja
apenas uma frase. Os alunos prestam atenção aos colegas que realizam as leituras em voz alta.
Enquanto a professora realiza a correção, 8(oito) dos 33 (trinta e três) alunos a ignoraram e
continuaram a realizar sua atividade, utilizando os laptops.

Figura 11: Imagem do Formulário da Google, ao qual foram inseridos os textos e as questões
de compreensão. Todo o material foi elaborado pela professora da disciplina.
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Às 8h30, uma aluna já havia finalizado todas as atividades, inclusive as pendentes
(atividades das aulas anteriores). Esta aluna resolveu, então, estudar e realizar outras atividades
de Língua Portuguesa, utilizando o livro-texto, como observamos na imagem a seguir:

Figura 12: Aluna estudando após o término de sua atividade.
Às 8h34, durante a correção, a professora revisa o conteúdo “Pronomes”, dizendo o que
são e como devem ser utilizados em um texto. Uma aluna não presta atenção à aula e brinca
com seu fone de ouvido, mas não escuta música. A professora prossegue a explicação sobre
catáfora e anáfora. Alguns alunos estão desatentos à explicação, mas estão bastante engajados
na atividade no computador. O aluno que havia saído do lugar para copiar as respostas da
colega, posiciona uma cadeira ao lado desta e resolve sentar ao lado dela, em um lugar
relativamente longe de seu lugar. A professora nota que o aluno mudou de lugar e pede para
que ele retorne ao seu lugar inicial. Poucos segundos depois o aluno pega uma caneta e outro
pedaço de papel e vai atrás de outro colega para copiar suas respostas.
4(quatro) alunos colocaram música no computador enquanto resolviam a atividade. A
música parece não desconcentrá-los. Conversei rapidamente com um aluno (aqui identificado
como aluno L) que estava ouvindo música desde o início de suas atividades. Este aluno estava
resolvendo a atividade com algumas abas abertas em seu navegador. Uma delas era um vídeo
do youtube, no qual tocava as músicas que ele estava escutando, a outra era a ferramenta de
pesquisa google, na qual ele fazia algumas consultas, caso tivesse dúvidas, a outra era a de seu
endereço de e-mail e conta da google (com google drive, classroom) e a da atividade (com o
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formulário). O aluno intercalava o uso das abas rapidamente, sempre retornando à aba da
atividade.

PESQ. Oi, L. Tudo bem?
ALUNO L: Oi tia, tudo bem!
PESQ. Vocês sempre escuta música enquanto estuda ou faz os seus trabalhos?
ALUNO L: Sim, tia. Em casa eu só faço as tarefas ouvindo música.
PESQ. Mas isso não atrapalha vocês?
ALUNO L: Não, tia. Eu me concentro melhor com uma música.

Às 8h54 a professora iniciou a correção das demais questões (9, 10, 11 e 12). Durante a
correção a professora utilizou a projeção para mostrar as imagens e responder às perguntas
juntamente com os alunos. Alguns alunos preferiram acompanhar a correção em suas telas de
computador e outros acompanharam a partir da projeção.
O aluno que estava tirando fotos utilizando um aplicativo de uso da webcam, estava, às
9h00 bastante engajado na atividade, resolvendo as questões e tirando dúvidas sobre as questões
iniciais com seu colega ao lado, o qual estava conversando bastante anteriormente. Suas dúvidas
foram sobre a compreensão do texto e ele precisou ler mais de uma vez, sempre confirmando
com o colega se havia compreendido o sentido.

Figura 13: Alunos que estavam resistentes à atividade iniciam-na e se mostram
engajados até o final da aula.
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Às 9h05 a professora continuou a correção, seguindo para a última questão. Tatiana não
usou mais a projeção, resolveu ler a questão em um dos laptops utilizados pelos alunos. As
dúvidas dos alunos, antes do envio da atividade foram em relação à estrutura do google
formulário (preenchimento obrigatório ou não, etc). A maior queixa dos alunos foi por não
poder salvar a atividade para enviar depois. Eles se sentem inseguros de enviar uma atividade
logo depois que a realizam (eles querem ter certeza de que as respostas estão corretas).
Às 9h10 quase todos os alunos já haviam finalizado a atividade e enviado. Às 9h15 a aula
terminou (tocou o sinal para o intervalo). Três alunos permaneceram no laboratório por mais 3
(três) minutos. Um deles estava recebendo auxílio da professora e outros dois estavam saindo
de suas contas da google.
Como a professora auxiliou os alunos:
A professora sentiu que os alunos estavam mais seguros no que concerne o uso da
tecnologia (eles sabiam como entrar no ambiente google sala de aula, já não tinham problemas
com senhas- muitos alunos esqueciam sempre suas senhas e foram orientados, pela professora
e pela PDT a anotarem as senhas em um lugar seguro, os alunos tinham dificuldades para ligar
o computador ou encontrar o navegador. A maior dificuldade estava em realizar pesquisas
utilizando uma ferramenta. Os alunos sempre pediam minha ajuda ou da professora quando
encaravam qualquer dificuldade com o uso da tecnologia).
Nesta aula, de hoje (24/10/2017), a professora circulou pelo laboratório, mas poucos
alunos pediram ajuda. Ao ver que a professora se aproximava, alguns alunos a chamavam para
que ela verificasse suas respostas antes de enviar o formulário.

Como a tecnologia contribuiu para a aprendizagem ou construção do conhecimento na aula de
hoje (24/10/2017):
Pude perceber que a tecnologia otimizou o tempo da aula. A professora havia afirmou,
na última entrevista (antes da aula do dia 24/10) que caso a aula fosse realizada na sala de aula,
ela deveria optar por trabalhar ou coerência ou coesão e que, o uso da tecnologia, dando a
possibilidade de incluir vários textos, fez com que ela pudesse trabalhar os dois conteúdos. A
tecnologia auxiliou os alunos, principalmente por estes terem acesso à uma ferramenta de busca.
Os alunos chamavam menos a professora e, quando tinham dúvidas em relação ao conteúdo,
sabiam como digitar palavras-chaves para compreender melhor. Alguns alunos buscavam
vídeos explicativos e outro imagens que contivessem algum esquema que explicasse o conteúdo
(como fragmentos de slides, por exemplo).
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Os alunos sentem-se confortáveis no ambiente do laboratório de informática na
educação. Eles gostam de marcar a tarefa no ambiente google sala de aula como “concluída”,
como se isso lhes desse satisfação. Os alunos também gostam de poder fazer outras atividades
enquanto fazem uma atividade escolar (ouvir música, poder abrir sites para pesquisar e ver
imagens relacionadas às suas buscas- busca por imagens).
A tecnologia auxilia a professora, que pode trabalhar diversos textos sem precisar copiálos no quadro (antes das aulas no laboratório, a professora precisava copiar o texto na lousa,
pois a escola não tem papel suficiente para tarefas impressas). A professora limitava-se ao uso
dos textos contidos no livro-texto dos alunos, sem poder trabalhar com textos mais atuais ou
diversificá-los.
---------------------------------------------------Observei que a atividade em formato de formulário (perguntas e respostas) agradou mais os
alunos. Eles preferiram essa atividade do que uma atividade de produção textual, na qual um
tema é fornecido e eles precisam iniciar a escrita do zero.
A turma do 8o ano C evoluiu bastante no que concerne o uso da tecnologia digital, pois os
alunos já não pedem tanta ajuda para resolver problemas referentes ao sistema operacional,
google drive ou ferramentas de edição de texto.

QUADRO COMPARATIVO: DESEMPENHO DOS ALUNOS DO 8o ANO NAS AULAS
DE PRODUÇÃO TEXTUAL NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EDUCATIVA
28 de Agosto

24 de Outubro

Alunos entravam no laboratório de
informática agitados, corriam em direção
aos computadores e jpa ligavam as
máquinas mesmo sem autorização da
professora.

Alunos
entram
no
laboratório
tranquilamente, não correm, não gritam e
não ligam imediatamente o computador,
esperando pela autorização da professora.

A grande maioria dos alunos não sabia o que
era um editor de texto.

Todos os alunos da turma manipulam bem o
editor de texto do software e o editor de
texto online (em suas contas do googleutilizando o drive)

Alunos não têm noção de estrutura do texto
digital (margens, parágrafos, fontes,
tamanhos de letra e cor)

Alunos familiarizados com os recursos de
edição de texto (alunos justificam o texto,
editam a letra mudando sua fonte). Ainda
não há muita propriedade no que concerne
margens, cor e tamanho da fonte)
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Alunos não sabiam onde buscar
informações sobre tópicos diversos.

Alunos dominam a ferramenta de busca
online e utilizam como auxílio às suas
atividades.

Alunos não possuíam autonomia para a
realização de suas atividades. Mostravam-se
sempre
dependentes,
chamando
a
professora ou a pesquisadora antes do início
das atividades.

Os alunos, ao apropriarem-se das
ferramentas, tornaram-se mais autônomos,
sanando suas dúvidas sozinhos ou através
do exemplo dos colegas ao lado.

Os alunos levantavam-se bastante dentro do
laboratório (talvez por estarem em um
ambiente de organização diferente da sala
de aula)

Os alunos já não se levantam tanto,
concentram-se mais em suas atividades.

Os alunos abriam outras páginas na internet
ao invés de abrir a página da atividade.

Os alunos continuam a abrir outras páginas,
mas ao mesmo tempo em que abrem a
página da atividade, ou sejam, manipulam
bem diversas abas no navegador e
conseguem intercalar suas atividades.

Os alunos ouviam música enquanto faziam
suas atividades.

Os alunos continuam a ouvir música
enquanto fazem suas atividades.

Os alunos levavam de 2 a 3 três semanas
para finalizarem uma tarefa.

Os alunos entregam uma tarefa na mesma
aula, ou, no máximo, em uma semana.

Alunos escreviam no caderno para depois
digitarem seus textos.

Alunos produzem seus textos diretamente
no computador, utilizando o editor de texto
do software ou online.
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APÊNDICE J - DIÁRIO DE CAMPO 10 (31/10/2017)
ETI XXXXXXXXXXXXXXXXXX
INTÉRPRETES DIGITAIS
DIÁRIO DE CAMPO
PROFESSORA: XXXXXXXXXXXXXX
PESQUISADORAS: CAROLINA MORAIS
GISELLY OLIVEIRA

8º C
Cheguei à escola às 7h30. Os alunos já estavam dirigindo-se às suas salas. às 7h50 os
alunos entraram no laboratório. Os alunos levam um tempo para ir ao laboratório, pois a
professora passa algumas instruções para eles ainda na sala de aula, explicando quais atividades
serão desenvolvidas no dia. Às 7h58 a professora pediu para que os alunos ligassem os
computadores e acessassem suas contas da google, para entrar no ambiente google sala de aula.
O tema da aula de hoje é: Conjunções e Argumentação. Dois alunos, ao chegarem no
laboratório, conectaram seus fones e acessaram o youtube. A professora pediu para que eles
guardassem seus fones.
Para a aula de hoje,a professora dispensou o uso do projetor. Resolveu ler as questões
da tarefa utilizando o computador de um dos alunos. A professora foi dando as instruções aos
alunos, passo-a-passo, lendo todo o documento criado no formulário da google com os alunos.
Cada aluno acompanhava na tela de seu computador. Os alunos demonstraram a mesma
ansiedade para realizar a leitura em voz alta, como acontecia quando os textos eram projetados
na lousa.

Figura 1: Página do formulário criado pela professora.
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A atividade elaborada pela professora possui partes práticas aliadas a partes teóricas,
assim, os alunos podem sempre consultar o conteúdo quando necessitarem. Os alunos liam os
textos da atividade enquanto acompanhavam as explicações da professora. Dois alunos, dos 31,
acessavam de duas a três janelas simultaneamente. Isso pareceu não tirar sua concentração, pois
sempre voltavam à janela da atividade, respondiam às perguntas da professora digitavam suas
respostas no formulário, na página do google sala de aula. Os alunos parecem administrar bem
suas contas e suas tarefas utilizando o computador. Posso dizer que são multitarefa. Eles abrem
outras janelas ou outras abas e depois sempre voltam à atividade, interagem e tiram dúvidas
com a professora. Os dois alunos que estavam utilizando fones de ouvido e ouvindo músicas,
voltam à ouvir música enquanto resolvem a tarefa. A música não parece atrapalhar, como
aconteceu nas outras aulas.

Figura 2: Alunos acessando outros sites e, ao mesmo tempo, com o site da tarefa aberto (google
forms).
Às 8h10 os alunos “disputavam” para ver quem iria ler o texto da questão a ser explicada
pela professora. Às 8h30, 4 bolsistas do PROATIVA chegaram ao laboratório para acompanhar
os alunos. Elas pareciam aguardar pela próxima aula (estavam acompanhando as aplicações dos
planos de aula elaborados pelos professores durante as formações do Ambiente Athena). Um
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computador de uma aluna desligou de repente, por conta de mal-contato com o cabo. A aluna
não demonstrou frustração ou chateação, apenas ligou o computador novamente e voltou a
realizar sua atividade. Os textos da atividade elaborada pela professora foram digitalizados, o
que dificultou um pouco sua leitura, já que as imagens não ficaram muito nítidas. Porém, a
professora orientou os alunos a ampliarem suas telas e estes não tiveram mais dificuldades em
relação à leitura. Às 8h40 a professora pediu para que três alunos guardassem os fones de ouvido
e saíssem da página do youtube.

Figura 3: Captura de tela da atividade proposta pela professora (google forms). Na figura
observamos uma imagem digitalizada de um livro.

Às 8h49 um aluno levantou seu laptop, mostrando-o para o colega à frente, para que
este copiasse suas respostas. Os alunos apresentam grande preocupação em enviar, pelo
formulário, as respostas corretas, por isso eles preferem confirmar primeiro com seus colegas.

Figura 4: Aluno erguendo o laptop para mostrar resposta ao colega.
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Às 8h52 os alunos começaram a ficar impacientes, levantando de seus lugares, saindo
da página da atividade e conversando com os colegas ao lado. A professora chamou a atenção
dos alunos e eles voltaram o foco para a atividade no formulário, participando, lendo com a
professora (leram as preposições em voz alta), demonstrando interesse e que estavam
acompanhando a explicação da atividade.
Às 9h05 os alunos estavam bastante engajados na atividade. O laboratório ficou bastante
silencioso. A professora chamou a atenção dos alunos que estavam muito ansiosos e queriam
terminar logo a tarefa, para isso, resolviam as questões apressadamente, sem refletir sobre o
conteúdo trabalhado. Às 9h08 a professora pediu para que os alunos abrissem o site do
Ambiente Athena para utilizar um recurso. Os alunos saem para o intervalo às 9h10, então
muitos deles reclamaram que não daria tempo,então a professora pediu para que enviassem o
formulário do google pelo google sala de aula. A maioria dos alunos não utilizou o recurso final
contido no formulário. A aula foi tranquila e os alunos se engajaram na atividade.

Figura 5: Alunos engajados na atividade proposta pela professora.

Pude observar que os alunos estão começando a gerenciar melhor suas atividades utilizando o
computador, com isso, eles estão demonstrando maior autonomia durante a realização de suas
tarefas e apropriação das ferramentas, inclusive em relação ao uso dos navegadores (Google
Chrome e Mozila Firefox).

Conclusão : quanto maior a apropriação da tecnologia digital, melhor é a produção dos alunos,
otimizando o tempo em sala de aula. A falta de apropriação da tecnologia digital causa
desânimo e falta de estímulo.
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APÊNDICE K - CARTA DE SOLICITAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE PROJETO AO
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ –
CEP/UFC/PROPESQ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

CARTA DE SOLICITAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE PROJETO AO COMITÊ DE
ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ –
CEP/UFC/PROPESQ

Ao: Dr. Fernando Antônio Frota Bezerra
do CEP/UFC/PROPESQ

Em: 13 DE Novembro de 2017. Coordenador

Solicitamos a V.Sa. apreciação e análise, junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal do Ceará-CEP/UFC/PROPESQ, do projeto intitulado O USO DA
LÍNGUA PORTUGUESA EM GÊNEROS DISCURSIVOS DIGITAIS: O INTERNETÊS
NA ESCOLA.
Os pesquisadores possuem inteira responsabilidade sobre os procedimentos para
realização dessa pesquisa, bem como estão cientes e obedecerão aos preceitos éticos de
pesquisa, pautados na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.
Atenciosamente,

CAROLINA MORAIS RIBEIRO DA SILVA
Pesquisador Principal

JOSÉ AIRES DE CASTRO FILHO
Orientador
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APÊNDICE L - DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA

Declaramos, para os devidos fins, que concordamos em participar do projeto de pesquisa
intitulado O USO DA LÍNGUA PORTUGUESA EM GÊNEROS DISCURSIVOS
DIGITAIS: O INTERNETÊS NA ESCOLA que tem como
pesquisadora principal, CAROLINA MORAIS RIBEIRO DA SILVA e que
desenvolveremos o projeto supracitado de acordo com preceitos éticos de pesquisa, pautados
na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.

Fortaleza, 13 de Novembro de 2017.

Atenciosamente,

CAROLINA MORAIS RIBEIRO DA SILVA
Pesquisador Principal

JOSÉ AIRES DE CASTRO FILHO
Orientador
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APÊNDICE M - AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Declaro, para fins de comprovação junto ao Comitê de Ética
em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará-CEP/UFC/PROPESQ,
que a ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL NSF dispõe de
toda infraestrutura necessária para realização da pesquisa O USO DA
LÍNGUA PORTUGUESA EM GÊNEROS DISCURSIVOS DIGITAIS:
O INTERNETÊS NA ESCOLA a ser realizada pela pesquisadora
CAROLINA MORAIS RIBEIRO DA SILVA.
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APÊNDICE N - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
PARA PROFESSOR DA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (tcle)
PARA PROFESSOR DA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Você está sendo convidado (nome do pesquisador) como participante da pesquisa intitulada O
USO DA LÍNGUA PORTUGUESA EM GÊNEROS DISCURSIVOS DIGITAIS: O
INTERNETÊS NA ESCOLA. Você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente
as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos
desta pesquisa sejam esclarecidos.
Você está sendo convidado(a) como participante da pesquisa: O USO DE GÊNEROS
DISCURSIVOS DIGITAIS: O INTERNETÊS NA ESCOLA. Nesse estudo pretendemos
analisar a contribuição das tecnologias digitais para a produção e reflexão do uso da língua
portuguesa com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. Mais especificamente, temos por
objetivos: 1) Propor atividades direcionadas ao trabalho com a língua portuguesa e seus
desdobramentos, com a adequação dos usos da língua em sua norma culta padrão e o internetês.
2) Identificar as características dos gêneros que emergem a partir da produção hipertextual de
alunos dentro das atividades propostas. 3) Verificar o uso de tecnologias digitais (OA
Quantium, blog e whatsapp) como ferramentas de incentivo à reflexão sobre os diferentes tipos
de linguagem em gêneros discursivos.
O motivo que nos leva a estudar esse assunto é investigar os diferentes usos de práticas letradas
por alunos do oitavo ano com uso de ferramentas digitais, sabendo que o uso do internetês, uma
das práticas letradas a serem utilizadas nesta pesquisa, é assentido como um registro de menor
prestígio na língua portuguesa, justamente por opor-se à norma culta. As formas de escrita
compreendem diferentes práticas letradas, entre elas, o internetês. Entendemos por norma culta
o conjunto de padrões linguísticos adotados e praticados por grupos sociais que se encontram
relacionados à defesa de uma cultura escrita específica. O internetês é uma prática letrada já
amplamente estudada na literatura, não existindo somente em língua portuguesa, e sim, em
outras línguas, como na língua inglesa, chamada de netspeak. Propomos, aqui, um estudo que
garanta a otimização do tempo de tessitura textual nas aulas de Produção e o uso de ferramentas
digitais que facilitem o processo de escrita, dando espaço para que haja a reflexão de diferentes
práticas letradas a serem utilizadas pelos alunos na escola.
Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): 1) Criaremos um projeto que
será aplicado dentro das aulas de Língua Portuguesa, para alunos do 8º ano do ensino
fundamental final. 2) As atividades de produção textual serão elaboradas de acordo com o
planejamento quinzenal com a professora da disciplina, trabalhando, exclusivamente de acordo
com as expectativas de conteúdo elaboradas pelo Ministério da Educação. 3) Todas as aulas
serão realizadas no laboratório de informática educativa (LIE) da escola, tendo em vista que há
dois laboratórios (uma sala de inovação educacional, com um laboratório google e outro, com
32 máquinas em bom funcionamento e conexão de rede sem-fio). 4) Haverá agendamento
prévio, uma vez que o laboratório é de prioridade das aulas de Língua Inglesa. 5) O projeto
ocorrerá regularmente, dentro do bimestre e seguindo o calendário escolar. Não haverá
intervenção por parte da pesquisadora, apenas no que concerne a elaboração de atividades que
visem o trabalho com os conteúdos programáticos da escola, com o uso de ferramentas
educacionais digitais. 6) Caso haja necessidade por parte do pesquisador, será solicitada uma
entrevista, de aproximadamente 3(três) perguntas e com duração média de 5 (cinco) minutos,
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sobre questões que concernem o uso da tecnologia após a atividade proposta (as perguntas serão
elaboradas de acordo com a atividade realizada).
Para participar deste estudo, você deverá autorizar e assinar um termo de consentimento. Você
não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido(a)
em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se. Você poderá retirar
o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. A sua participação é
voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma
em que é atendido(a) pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais
de sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco
mínimo, isto é, o mesmo risco existente em atividades rotineiras como conversar, tomar banho,
ler etc. Apesar disso, você tem assegurado o direito a ressarcimento ou indenização no caso de
quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa.
Os resultados estarão à sua disposição a qualquer momento, quando finalizada. Seu nome ou o
material que indique sua participação não será liberado sem a permissão do responsável por
você. Suas imagens, em sala de aula, durante a realização do projeto, serão utilizadas para fins
de pesquisa e análise, mas sua identidade não será revelada.
Sua participação será em lecionar aulas de Produção Textual e Planejar as mesmas em conjunto
com a pesquisadora. Todo o projeto será realizado tendo como base o currículo escolar,
seguindo as expectativas do Ministério da Educação (MEC). Ou seja, o conteúdo programático
será o mesmo, mas reformulado para que haja o uso da tecnologia para a produção textual e uso
de diferentes práticas letradas em sala de aula.
Poderá haver entrevistas durante as aulas, em momentos diversos. Serão entrevistas de curta
duração. Você será convidado(a) a participar, mas poderá negar ou aceitar a entrevista. A
entrevista englobará perguntas relativas às atividades desenvolvidas em laboratório.
Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador
responsável por um período de 5 anos e, após esse tempo, serão destruídos. Este termo de
consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma via será arquivada pelo
pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você.
Endereço d(os, as) responsável(is) pela pesquisa:
Nome: Carolina Morais Ribeiro da Silva
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Endereço: Rua Waldery Uchôa, 01 - Benfica, Fortaleza - CE, 60020-060
Telefones para contato: (85)999604105
ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na
pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua
Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344. (Horário: 08:00-12:00 horas
de segunda a sexta-feira).
O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela
avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres
humanos.
O abaixo assinado _________________________,___anos, RG:________, declara que é de
livre e espontânea vontade que está como participante de uma pesquisa. Eu declaro que li
cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, tive
a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre a pesquisa, e
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recebi explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E declaro, ainda, estar
recebendo uma via assinada deste termo.
Fortaleza, ____/____/___
Nome do participante da pesquisa
Nome do pesquisador
Nome da testemunha
(se o voluntário não souber ler)
Nome do profissional
que aplicou o TCLE

Data
Data
Data

Assinatura
Assinatura
Assinatura

Data

Assinatura
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APÊNDICE O - TERMO DE ASSENTIMENTO
TERMO DE ASSENTIMENTO
(no caso do menor)
A criança sob sua responsabilidade está sendo convidado(a) como participante da pesquisa: O
USO DA LÍNGUA PORTUGUESA EM GÊNEROS DISCURSIVOS DIGITAIS: O
INTERNETÊS NA ESCOLA. Nesse estudo pretendemos analisar a contribuição das
tecnologias digitais para a produção e reflexão do uso da língua portuguesa com alunos do 8º
ano do Ensino Fundamental. Mais especificamente, temos por objetivos: 1) Propor atividades
direcionadas ao trabalho com a língua portuguesa e seus desdobramentos (seus outros usos),
com a adequação dos usos da língua em sua norma culta padrão e o internetês. 2) Identificar as
características dos gêneros que emergem a partir da produção hipertextual de alunos dentro das
atividades propostas. 3) Verificar o uso de tecnologias digitais (OA Quantium, blog e whatsapp)
como ferramentas de incentivo à reflexão sobre os diferentes tipos de linguagem em gêneros
discursivos.
O motivo que nos leva a estudar esse assunto é investigar os diferentes usos de práticas letradas
(diferentes formas como a língua portuguesa são utilizadas, são as linguagens formal, informal
etc, dependendo do contexto em que se insere) por alunos do oitavo ano com uso de ferramentas
digitais, sabendo que o uso do internetês, uma das práticas letradas a serem utilizadas nesta
pesquisa, é tido como um registro de menor prestígio na língua portuguesa, justamente por
opor-se à norma culta. As formas de escrita compreendem diferentes práticas letradas, entre
elas, o internetês. Entendemos por norma culta o conjunto de padrões linguísticos adotados e
praticados por grupos sociais que se encontram relacionados à defesa de uma cultura escrita
específica. O internetês é uma prática letrada já amplamente estudada na literatura, não
existindo somente em língua portuguesa, e sim, em outras línguas, como na língua inglesa,
chamada de netspeak. Propomos, aqui, um estudo que garanta a otimização do tempo de prática
textual nas aulas de Produção e o uso de ferramentas digitais que facilitem o processo de escrita,
dando espaço para que haja a reflexão dessas diferentes práticas a serem utilizadas pelos alunos
na escola.
Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): 1) Criaremos um projeto que
será aplicado dentro das aulas de Língua Portuguesa, para alunos do 8º ano do ensino
fundamental final. 2) As atividades de produção textual serão elaboradas de acordo com o
planejamento quinzenal com a professora da disciplina, trabalhando, exclusivamente de acordo
com as expectativas de conteúdo elaboradas pelo Ministério da Educação. 3) Todas as aulas
serão realizadas no laboratório de informática educativa (LIE) da escola, tendo em vista que há
dois laboratórios (uma sala de inovação educacional, com um laboratório google e outro, com
32 máquinas em bom funcionamento e conexão de rede sem-fio). 4) Haverá agendamento
prévio, uma vez que o laboratório é de prioridade das aulas de Língua Inglesa. 5) O projeto
ocorrerá regularmente, dentro do bimestre e seguindo o calendário escolar. Não haverá
intervenção por parte da pesquisadora, apenas no que concerne a elaboração de atividades que
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visem o trabalho com os conteúdos programáticos da escola, com o uso de ferramentas
educacionais digitais.
Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um termo de
consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você
será esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se.
A qualquer momento você poderá recusar a participação da criança sob sua responsabilidade.
A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou
modificação na forma em que é atendido(a) pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade com
padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação. Este estudo
apresenta risco mínimo, isto é, o mesmo risco existente em atividades rotineiras como
conversar, tomar banho, ler etc. Apesar disso, você tem assegurado o direito a ressarcimento ou
indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa.

Sua atuação será em participar das aulas de Produção Textual, como aluno regular da instituição
de ensino na qual você encontra-se matriculado(a). Você deverá produzir textos e realizar as
atividades propostas pelo professor no laboratório de informática educativa. Todo o projeto será
realizado tendo como base o currículo escolar, seguindo as expectativas do Ministério da
Educação (MEC). Ou seja, o conteúdo programático será o mesmo, mas reformulado para que
haja o uso da tecnologia para a produção textual e uso de diferentes práticas letradas em sala de
aula.

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique
sua participação não será liberado sem a permissão do responsável por você. Suas imagens, em
sala de aula, durante a realização do projeto, serão utilizadas para fins de pesquisa e análise,
mas sua identidade não será revelada.
Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador
responsável por um período de 5 anos e, após esse tempo, serão destruídos. Este termo de
consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma via será arquivada pelo
pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você.

Eu, __________________________________________________, portador(a) do documento
de Identidade ____________________ (se já tiver documento), fui informado(a) dos objetivos
do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer
momento poderei solicitar novas informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão
de participar, se assim o desejar. Tendo o consentimento do meu responsável já assinado,
declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma via deste Termo de Assentimento
e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.
Fortaleza, ____ de ______________ de 20____ .

257

_____________________________________
Assinatura do(a) menor
_____________________________________
Assinatura do(a) pesquisador(a)
Endereço d(os, as) responsável (is) pela pesquisa:
Nome: Carolina Morais Ribeiro da Silva
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Endereço: Rua Waldery Uchôa, 01 - Benfica, Fortaleza - CE, 60020-060
Telefones para contato: (85)999604105
ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na
pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua
Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344. (Horário: 08:00-12:00 horas
de segunda a sexta-feira).
O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela
avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres
humanos.
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APÊNDICE O - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA
PAIS E RESPONSÁVEIS

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
A criança sob sua responsabilidade está sendo convidada como participante da pesquisa: O
USO DA LÍNGUA PORTUGUESA EM GÊNEROS DISCURSIVOS DIGITAIS: O
INTERNETÊS NA ESCOLA. Nesse estudo pretendemos analisar a contribuição das
tecnologias digitais para a produção e reflexão do uso da língua portuguesa com alunos do 8º
ano do Ensino Fundamental. Mais especificamente, temos por objetivos: 1) Propor atividades
direcionadas ao trabalho com a língua portuguesa e seus desdobramentos (seus outros usos),
com a adequação dos usos da língua em sua norma culta padrão e o internetês. 2) Identificar as
características dos gêneros que emergem a partir da produção hipertextual de alunos dentro das
atividades propostas. 3) Verificar o uso de tecnologias digitais (OA Quantium- Objeto de
Aprendizagem chamado Quantium[1], blog[2] e whatsapp) como ferramentas de incentivo à
reflexão sobre os diferentes tipos de linguagem em gêneros discursivos.
O motivo que nos leva a estudar esse assunto é investigar os diferentes usos de práticas letradas
(diferentes formas como a língua portuguesa são utilizadas, são as linguagens formal, informal
etc, dependendo do contexto em que se insere) por alunos do oitavo ano com uso de ferramentas
digitais, sabendo que o uso do internetês, uma das práticas letradas a serem utilizadas nesta
pesquisa, é tido como um registro de menor prestígio na língua portuguesa, justamente por
opor-se à norma culta. As formas de escrita compreendem diferentes práticas letradas, entre
elas, o internetês. Entendemos por norma culta o conjunto de padrões linguísticos adotados e
praticados por grupos sociais que se encontram relacionados à defesa de uma cultura escrita
específica. O internetês é uma prática letrada já amplamente estudada na literatura, não
existindo somente em língua portuguesa, e sim, em outras línguas, como na língua inglesa,
chamada de netspeak. Propomos, aqui, um estudo que garanta a otimização do tempo de prática
textual nas aulas de Produção e o uso de ferramentas digitais que facilitem o processo de escrita,
dando espaço para que haja a reflexão dessas diferentes práticas a serem utilizadas pelos alunos
na escola.
Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): 1) Criaremos um projeto que
será aplicado dentro das aulas de Língua Portuguesa, para alunos do 8º ano do ensino
fundamental final. 2) As atividades de produção textual serão elaboradas de acordo com o
planejamento quinzenal com a professora da disciplina, trabalhando, exclusivamente de acordo
com as expectativas de conteúdo elaboradas pelo Ministério da Educação. 3) Todas as aulas
serão realizadas no laboratório de informática educativa (LIE) da escola, tendo em vista que há
dois laboratórios (uma sala de inovação educacional, com um laboratório google e outro, com
32 máquinas em bom funcionamento e conexão de rede sem-fio). 4) Haverá agendamento
prévio, uma vez que o laboratório é de prioridade das aulas de Língua Inglesa. 5) O projeto
ocorrerá regularmente, dentro do bimestre e seguindo o calendário escolar. Não haverá
intervenção por parte da pesquisadora, apenas no que concerne a elaboração de atividades que
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visem o trabalho com os conteúdos programáticos da escola, com o uso de ferramentas
educacionais digitais.
Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um termo de
consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você
será esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se.
A qualquer momento você poderá recusar a participação da criança sob sua responsabilidade.
A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou
modificação na forma em que é atendido(a) pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade com
padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação. Este estudo
apresenta risco mínimo, isto é, o mesmo risco existente em atividades rotineiras como
conversar, tomar banho, ler etc. Apesar disso, você tem assegurado o direito a ressarcimento ou
indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa.

A atuação do aluno na pesquisa será participando das aulas de Produção Textual, como aluno
regular da instituição de ensino na qual você encontra-se matriculado(a). Você deverá produzir
textos e realizar as atividades propostas pelo professor no laboratório de informática educativa.
Todo o projeto será realizado tendo como base o currículo escolar, seguindo as expectativas do
Ministério da Educação (MEC). Ou seja, o conteúdo programático será o mesmo, mas
reformulado para que haja o uso da tecnologia para a produção textual e uso de diferentes
práticas letradas em sala de aula.

Os resultados estarão à disposição do participante da pesquisa (a criança sob sua
responsabilidade) quando finalizada. O nome ou o material que indique a participação da
criança sob sua responsabilidade não serão liberados sem a sua permissão. As imagens,
realizadas em sala de aula em formato de fotografia, durante a realização do projeto, serão
utilizadas para fins de pesquisa e análise, mas a identidade do participante sob sua
responsabilidade não será revelada.
Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador
responsável por um período de 5 anos e, após esse tempo, serão destruídos. Este termo de
consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma via será arquivada pelo
pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você.
Endereço d(os, as) responsável(is) pela pesquisa:
Nome: Carolina Morais Ribeiro da Silva
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Endereço: Rua Waldery Uchôa, 01 - Benfica, Fortaleza - CE, 60020-060
Telefones para contato: (85)999604105
ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na
pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua
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Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344. (Horário: 08:00-12:00 horas
de segunda a sexta-feira).
O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela
avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres
humanos.
O abaixo assinado _________________________,___anos, RG:________, declara que é de
livre e espontânea vontade que está como participante de uma pesquisa. Eu declaro que li
cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, tive
a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre a pesquisa, e
recebi explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E declaro, ainda, estar
recebendo uma via assinada deste termo.
Fortaleza, ____/____/___
Nome do participante da pesquisa
Nome do pesquisador
Nome da testemunha
(se o voluntário não souber ler)
Nome do profissional
que aplicou o TCLE

Data
Data
Data

Assinatura
Assinatura
Assinatura

Data

Assinatura

[1] Quantium é um Objeto de Aprendizagem que se encontra em sua fase final de
desenvolvimento pelo grupo PROATIVA- da Universidade Federal do Ceará. É um jogo digital
no qual os alunos desenvolvem as habilidades de uso da língua portuguesa em suas duas práticas
letradas: o internetês e a norma culta.
[2] A ser criado pelos próprios alunos durante as aulas.
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ANEXO A - EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM DO ENSINO FUNDAMENTALANOS FINAIS- LÍNGUA PORTUGUESA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DA
EDUCAÇÃO DE FORTALEZA
COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL CÉLULA DE
DESENVOLVIMENTO CURRICULAR

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM DO ENSINO
FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS
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Caro (a) professor (a),

É com muita satisfação que elaboramos este instrumento pedagógico para auxiliá- lo na
construção do conhecimento em que professor e aluno ocupam papel de destaque.
Diante disso, é significativa a importância dada às Expectativas de Aprendizagem, pois
priorizam ações que contribuem, de forma expressiva, para o processo pedagógico, o
qual também o auxiliará na formação do aluno como sujeito ativo e pensante na
sociedade.
Assim, essas Expectativas de Aprendizagem vêm direcionar todo o processo
educacional, uma vez que estabelecem e determinam as grandes urgências, indicando
as prioridades básicas, ordenando e determinando todos os recursos e meios necessários
para a consecução de grandes finalidades, metas e objetivos da educação.
Dessa forma, esperamos que este instrumento venha ajudar você, professor (a), a nortear
essas ações pedagógicas durante todo o ano letivo, bem como auxiliá-lo no
planejamento das aulas nas áreas do conhecimento, a saber: Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza, Matemática
e suas Tecnologias.

Coordenadoria do Ensino Fundamental
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LINGUAGENS E CÓDIGOS E
SUAS TECNOLOGIAS
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Primeiramente faz-se necessário compreender conceitualmente o que seja linguagens e
códigos na perspectiva educacional. Uma constatação se apresenta como imperativa: As
linguagens e seus códigos são transdisciplinares por meio deles desenvolve-se a capacidade
humana de articular significados coletivos para depois compartilhá-los.
Na verdade, as linguagens e os códigos utilizados permeiam o conhecimento e as formas
de conhecer, o pensamento e as formas de pensar, a comunicação e os modos de comunicar, a
ação e os modos de agir.
Assim, a área de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias incluem as disciplinas de
Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira, bem como a Arte (visual, teatro, dança,
música, etc.) e a Educação Física.
A orientação pedagógica apresentada neste documento integra os conteúdos básicos
dessas disciplinas como forma de contribuir para os diferentes segmentos envolvidos no trabalho
educacional.
Além disso, a área de Linguagens e Códigos apresenta como princípio fundamental
propiciar ao aluno o desenvolvimento das habilidades de leitura e de escrita, como também da
fala e da escuta, visando à construção da identidade pessoal e social dos alunos.
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LÍNGUA
PORTUGUESA
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SUMÁRIO
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1.3.2.1

Conteúdo – Leitura

1.3.2.2
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1.4.2.3
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1.3

LÍNGUA PORTUGUESA – 8º ANO

Ao final do 8º ano do Ensino Fundamental, espera-se que o aluno seja capaz de:
1.3.1 Competências/Habilidades
·

Relatar experiências e acontecimentos, seguindo a sequência lógica da narração.

·

Formular hipóteses a respeito do conteúdo do texto, antes ou durante a leitura.

·

Estabelecer relações entre informações textuais, contextuais e

intertextuais na construção do sentido do texto.
·

Entender a temática de acordo com o encadeamento lógico do texto.

·

Desenvolver o texto no que se refere à progressão temática e o

encadeamento lógico das ideias.
·

Reconhecer as diferentes variedades linguísticas no que concerne ao

contexto histórico, social e cultural.
·

Compreender os elementos de intencionalidade implícita.

·

Identificar informações explícitas em texto dissertativo argumentativo.

·

Inferir o sentido de uma palavra ou expressão em diferentes gêneros textuais.

·

Identificar marcas da oralidade em textos escritos.

·

Reconhecer, por inferência, a relação de causa e consequência existentes

entre as partes de um texto.
·

Reconhecer a relação lógico-discursiva estabelecida por conjunções e

preposições argumentativas.
·

Identificar a tese de textos argumentativos.

·

Estabelecer relações entre informações textuais, contextuais e

intertextuais na construção do sentido do texto.
·

Perceber regularidades de ordem morfossintática, no papel funcional

assumido pelos elementos na estrutura da sentença para compreensão das
relações semântico- discursivas.
·

Identificar palavras que

causalidade,

consequência,

estabelecem

oposição,

relações de temporalidade,

comparação,

anterioridade

e

posterioridade.
·

Interpretar textos diversos, explorando a diversidade de gêneros e o contexto

em que se enquadra.
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·

Identificar os tipos de textos que integram descrições, narrações e argumentos.

·

Reconhecer a organização e a progressão temática a partir da mudança

de locutor, parágrafos, subtítulos, estrofes e versos.
·
·
·

Identificar alguns aspectos estilísticos como indicadores do gênero de texto.
Interpretar tabelas e gráficos a partir da comparação entre informações.
Desenvolver estratégias de leitura: explicitação do conteúdo implícito,

levantamento de hipóteses, relação de causa e consequência, de temporalidade,
transferência, síntese, generalização, tradução de símbolos, relação de forma e
conteúdo.
·

Deduzir, a partir de elementos textuais e de conhecimentos prévios,

denotações, conotações, ambiguidades, ironias, opiniões, valores e intenções
implícitas.
·

Revisar o próprio texto em função dos objetivos estabelecidos, da

intenção comunicativa e do leitor a que se destina, redigindo tantas versões
quantas forem necessárias.
·

Identificar traços de intertextualidade.

·

Inferir o sentido implícito de uma palavra, expressão ou informação no

texto, dando sentido conotativo.
·

Reconhecer diferentes linguagens em textos descritivos, narrativos e dissertativos.

·

Aplicar as diferentes linguagens em textos narrativos, descritivos e dissertativos.

·

Produzir textos: informativos, epistolares,

jornalísticos,

poéticos,

narrativos, ficcionais, descritivos, dissertativos e publicitários.
·

Reconhecer a estrutura e produzir textos jornalísticos, utilizando

elementos adequados à composição.
·

Identificar e empregar elementos que estruturam o texto narrativo/descritivo.

·

Empregar elementos na estruturação de textos argumentativos.

·

Reconhecer textos teatrais.

·

Utilizar recursos textuais, visuais, imagéticos que explorem a autoestima

e estimulem o surgimento de dons individuais e/ou coletivos em ações
empreendedoras.
·

Reescrever o próprio texto, observando o desenvolvimento do tema, a

adequação necessária em função do interlocutor, da finalidade do texto e das
características do gênero.
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·

Empregar
seus

adequadamente

as

palavras

segundo

aspectos fonológicos, morfológicos e sintáticos que regem a

norma padrão de escrita.
·

Identificar, em textos escritos, os recursos utilizados pelo autor para obter

determinados efeitos de sentido.
·

Reconhecer elementos que estruturam e caracterizam os diversos tipos textuais.

·

Identificar marcas que caracterizam o nível de registro empregado,

formal ou informal, considerando a relação entre os interlocutores.
·

Conhecer a estrutura do dicionário e da gramática normativa,

consultando-os para esclarecer dúvidas.
1.4.2 Organização dos Conteúdos por Eixo Temático e Bimestre
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ANEXO B- PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA
Título da Pesquisa: O uso da língua portuguesa em gêneros discursivos digitais: o internetês na
escola
Pesquisador: Carolina Morais Ribeiro da Silva
Área Temática:
Versão: 2
CAAE: 82177817.0.0000.5054
Instituição Proponente: Faculdade de Educacao
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio
DADOS DO PARECER
Número do Parecer: 2.584.726
Apresentação do Projeto:
Projeto de tese vinculado ao Programa de Pós-graduação em Educação Brasileira e
caracterizado como estudo qualitativo. A pesquisa será realizada em uma Escola Municipal de
Fortaleza que funciona em tempo integral. Serão promovidas a organização e a produção de
textos por alunos do 8º ano do ensino fundamental. O pesquisador contará com equipes de
editoração que serão responsáveis pelo conjunto das atividades funcionais de um editor de um
jornal digital. Os alunos participantes deverão ter entre quatorze e dezesseis anos de idade e,
sua maioria deverá possuir um smartphone, já fazendo uso do aplicativo Whatsapp em seus
aparelhos, além de possuir familiaridade com o uso de computadores. A opção pelas séries
finais do Ensino Fundamental deu pela possibilidade de reflexão de escrita e de, pela idade, os
alunos apresentarem maior conhecimento e prática de escrita para a produção de textos autorais.
Os textos deverão ser escritos em ambas práticas letradas: a norma culta e o internetês. O
processo de editoração disporá do uso da ferramenta WhatsApp que facilitará a comunicação
entre alunos e professores, permitindo a mediação e a intervenção, quando necessário, do
educador(a) e pesquisadora. Os produtos serão publicados em página on-line exclusiva para o
projeto, além de ambientar-se também em redes sociais, caso seja da vontade das equipes de
editoração das notícias dentro do projeto. Os procedimentos utilizados para aplicação da
pesquisa constarão de uso de ferramentas digitais tais como: um objeto de aprendizagem, um
aplicativo de troca de mensagens e um site na Internet. O Objeto de Aprendizagem, intitulado
Quantium, será utilizado após aula introdutória
Continuação do Parecer: 2.584.726
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com os alunos. Será realizada sua validação, na realização do projeto piloto, na qual os alunos
poderão testar o OA e refletir sobre os usos da prática letrada internetês em duas situações
distintas, buscando a melhor forma de comunicação em contextos linguísticos adequados. A
validação será realizada por meio de uso de questionário após seu uso e diário de campo de
produção da pesquisadora. Os dados serão analisados seguindo o método da comparação
constante que consiste na coleta de dados por meio de entrevistas, observação e exame de
documentos e classificação dos dados, agrupando-os em categorias.
Objetivo da Pesquisa:
Primário: Analisar a contribuição das tecnologias digitais para a produção e reflexão do uso da
língua portuguesa com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental.
Específicos: Propor atividades direcionadas ao trabalho com a língua portuguesa e seus
desdobramentos, com a adequação dos usos da língua em sua norma culta padrão e o internetês;
Identificar as características dos gêneros que emergem a partir da produção hipertextual de
alunos dentro das atividades propostas; Verificar o uso de tecnologias digitais (OA Quantium,
blog e whatsapp) como ferramentas de incentivo à reflexão sobre os diferentes tipos de
linguagem em gêneros discursivos.
Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Riscos: Esse estudo apresenta risco mínimo, com baixa possibilidade de danos à dimensão
física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer
fase de uma pesquisa e dela decorrente. O pesquisador garante a confidencialidade das
informações.
Benefícios: ensino de produção textual e língua portuguesa para alunos do 8o ano do Ensino
Fundamental, com mudanças significativas no planejamento de aula da professora e otimização
do uso do laboratório em disciplinas de ciências humanas e sociais.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
Pesquisa relevante para área de educação. Objeto de pesquisa está bem descrito e os objetivos
são claros e pertinentes. Metodologia com adequado detalhamento dos participantes,
instrumentos e procedimento de coleta. Aspectos éticos informados e de acordo com a
Resolução 466/12.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
Os termos obrigatórios foram apresentados e estão de acordo com a Resolução 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde (CNS).
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Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
A pesquisa não apresenta pendências éticas ou documentais.
Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
FORTALEZA, 06 de Abril de 2018

Assinado por:
FERNANDO ANTONIO FROTA BEZERRA
(Coordenador)
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