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RESUMO 
 

Significantes mudanças ocorreram na civilização no limiar do processo de expansão 
da comunicação pela humanidade diante desse contexto de transformações 
tecnológicas, os gêneros textuais chamados de emergentes, entre eles o blog, se 
revelam determinantes na mudança das práticas de leitura dos usuários da web. A 
presente pesquisa tem como corpus os comentários do blog Diário Virtual de Leitura, 
produzidos no processo de interação e coletados para esta pesquisa entre os anos 
de 2011 e 2012 no endereço eletrônico www.diariovirtualdeleitura.blogspot.br, o qual 
foi acessado por membros da comunidade educativa da Escola Estadual de 
Educação Profissional Professora Elsa Maria Porto Costa Lima, Aracati – Ce, bem 
como usuários da web. O objetivo da pesquisa é analisar as marcas autorais dos 
sujeitos comentaristas em um processo que envolve a inserção da voz do autor e 
dos dizeres alheios, por meio do agenciamento dos recursos linguísticos utilizados 
na construção da autoria. O suporte teórico da pesquisa é fundamentado na 
concepção dialógica de autoria de Bakhtin (1997; 2010), considerando que todo 
enunciado tem relação com o falante e já foi dito por outrem. O trabalho também se 
ancora nos estudos de Possenti (2002), que analisa a autoria como uma categoria 
discursiva em que o autor do enunciado dá voz a outros locutores. Além das 
contribuições de Marcuschi e Xavier (2010; 2005; 2003; 1999), que consideram o 
blog como gênero emergente, de Pimentel (2012) e de Komesu (2001; 2004) que 
abordam suas experiências quanto ao uso do blog em sala de aula, mediando o uso 
da internet para o universo escolar. Em relação aos aspectos metodológicos da 
pesquisa, convém enquadrá-la como pesquisa participativa com abordagem quanto-
qualitativa. Como procedimento de análise, selecionamos dez postagens, cinco 
referentes ao ano de 2011 e cinco referentes ao ano de 2012, e analisamos os 
comentários associados a cada texto-base. Identificamos comentários sem e com 
autoria, agenciados através da apropriação das vozes de outrem, das marcas de 
subjetividade, e dos recursos linguísticos. Dessa forma, concluímos que a análise 
dos indícios de autoria nos comentários do blog Diário Virtual de Leitura estabelece 
um paralelo com a produção textual discente, vista muitas vezes como mera cópia e 
descartada pela presença de falhas ortográficas e gramaticais, além de escrita da 
internet, o conhecido internetês. Através da pesquisa, também verificamos que na 
maioria das vezes, estes textos/comentários apresentam autoria, autenticidade de 
posicionamento e recursos linguístico-discursivos agenciados mediante a voz de 
outrem, o que delineia um processo linguístico no qual o sujeito comentarista 
mostrou-se competente quanto à utilização da língua materna em situação real de 
comunicação. 
 

Palavras-chave: Comentários. Autoria. Blog. Internet. Sujeito 
 

 

 

 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 
 
Significant changes occurred in civilization on the threshold of the expansion process 
of communication for mankind. Given this context of technological transformations, 
textual genres called emerging, including the blog, reveal themselves decisive in 
changing the reading habits of web users. This research has as corpus blog 
comments from Virtual Diary of Reading, produced in interactions and collected for 
this study during 2011 and 2012, at the website 
www.diariovirtualdeleitura.blogspot.br , which was accessed by members of the 
educational community of the State School of Vocational Education Teacher Elsa 
Maria Porto Costa Lima , Aracati – Ce, as well as web users. The objective of the 
research is to analyze authored marks of commentator subjects in a process that 
involves the insertion of the author's voice and the sayings of others, through the 
agency of language resources used in the construction of authorship. The theoretical 
basis of the research is grounded in dialogical conception of the authorship of 
Bakhtin (1997, 2010), considering that every statement has to do with the speaker 
and has been said by others. The work also addresses Possenti (2002), who 
analyzes the authorship as a discursive category in which the author of the statement 
gives voice to others speakers. In addition the contributions of Marcuschi and Xavier 
(2010, 2005; 2003; 1999), who consider the blog as an emerging genre, Pimentel 
(2012 ) and Komesu (2001, 2004) that address their experiences on the use of the 
blog in the classroom, mediating the use of the internet for school universe. 
Regarding methodological aspects of research it´s classified as participatory 
research with quantitative and qualitative approach. As analysis procedure, we 
selected ten postings, five referring to 2011 and five to 2012, and analyzed the 
comments associated with each text-based. We identified comments without and with 
authorship, agencied through the appropriation of the voices of others, the marks of 
subjectivity, and language resources. Thus, we conclude that the analysis of the 
evidence of authorship in the blog comments Virtual Diary of Reading draws a 
parallel with the student text production, seen, often, as mere copying and discarded 
the presence of spelling and grammatical flaws, and internet writing, internetes 
known. Through this research, we also noticed that most of the time, these texts / 
comments feature the authorship, authentic positioning and linguistic-discursive 
resources agencied, by means of the voice of others, what outlines a linguistic 
process in which the commentator subject himself able in the usage of native 
language in real communication situation. 
 
Keywords: Comments. Authorship. Blog. Internet. Subject. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICI@IS 

  

Todo texto tem um sujeito, um autor (o falante ou quem escreve).  
                                                            (BAKTHIN, 1997, p. 308) 

 

Significantes mudanças ocorreram na civilização no limiar do processo de 

expansão da comunicação pela humanidade. A fala é um fator preponderante nesse 

desenvolvimento, que tornou possível a troca de ideias. Com o aprendizado da 

escrita, as ideias foram armazenadas e preservadas para as futuras gerações. Com 

a invenção da imprensa, ideias e informações circularam em meio a pessoas e 

povos longínquos.  

Com o passar do tempo, a rede mundial de computadores foi evoluindo, de 

forma surpreendente, sobretudo, no que concerne aos mecanismos de busca da 

informação, o que veio propiciar aos seus usuários acesso a um montante 

informacional inimaginável. Todo esse contexto de transformações tecnológicas se 

revela como determinante na mudança nos hábitos de leitura dos usuários da 

informação na web.  

Considerando a importância das novas tecnologias digitais, construímos o 

presente trabalho através da adoção de uma metodologia conceitual em que se 

identificam os benefícios da utilização de blogs que, mesmo não tendo sido criada 

com fins educacionais, é uma ferramenta cada vez mais utilizada pedagogicamente. 

Por ser um espaço digital interativo, permite o letramento digital, auxiliando na 

construção de projetos individuais ou coletivos, formando redes colaborativas no 

processo de construção de saberes, tanto de educandos como de educadores. 

Desta forma, o primeiro contato da professora pesquisadora com o gênero blog foi 

em uma especialização em Metodologia do Ensino à Distância em que foi percebida 

a amplitude das funções e usos do gênero, e posteriormente, a pesquisadora tornou-

se blogueira, passando a utilizá-lo como recurso pedagógico em sua prática 

docente. 

Durante o processo de familiarização do gênero blog, a pesquisadora criou o 

blog Diário Virtual de Leitura, que tem como objeto de estudo dessa pesquisa os 

comentários do ambiente virtual, que se originou de um projeto de Língua 

Portuguesa realizado em 2010 na Escola Estadual de Educação Profissional 

Professora Elsa Maria Porto Costa Lima na cidade de Aracati- Ce, que tinha como 

propósito o incentivo à leitura através dos gêneros textuais de maneira lúdica com a 
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utilização de jogos, desafios literários, músicas, poemas, saraus, filmes, entre outros 

gêneros e metodologias lúdicas.  

Vale destacar que a prática docente da professora pesquisadora de Língua 

Portuguesa do Ensino Médio nos conduziu a essa pesquisa a partir do momento em 

que nossos questionamentos como: “para que servem as aulas de Literatura, 

apenas para a leitura dos livros considerados clássicos, os quais o vestibular 

sugere?” ou “para que estudar a história da Literatura?” eram as mesmas 

indagações feitas pelos alunos. Acreditamos que as aulas de Língua Portuguesa 

não se limitam a esses questionamentos, mas além dessas questões pertinentes ao 

ensino de Literatura, a professora pesquisadora ainda se deparava com os 

resultados de avaliações externas que registravam o péssimo desempenho do Brasil 

nas competências de leitura e escrita e se questionava o tempo todo tentando 

refletir: como posso, com minha ação em sala de aula, contribuir para que tais 

índices mudem?  Como podemos formar leitores críticos se não conseguimos formar 

leitores de fato? Que tipo de sociedade estamos formando? 

Através dessas observações associadas à utilização dos gêneros digitais 

pelos alunos, sentimos a necessidade de fazer uma pesquisa sobre o gênero virtual 

blog, investigando como esse gênero pode se transformar em estímulo para os 

educandos levando-os a assimilar os conteúdos de maneira significativa e 

contribuindo na sua competência linguística de leitura e de escrita.  

A pesquisa “Diário Virtual de Leitura: análise dos indícios de autoria” foi 

desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), mais especificamente na 

linha de pesquisa “Texto, ensino e construção de sentidos”. Nesse estudo, interessa-

nos analisar os comentários do blog Diário Virtual de Leitura realizados nos anos de 

2011 e 2012, com vistas a averiguar os indícios de autoria. 

A presente pesquisa tendo o gênero digital blog, no endereço eletrônico 

www.diariovirtualdeleitura.blogspot.com.br, como ferramenta pedagógica, 

inicialmente idealizada para ser aplicada em uma escola particular, com toda a 

estrutura humana e técnica possível, não rendeu os resultados esperados; no 

entanto, a partir do momento em que aplicamos a pesquisa em uma escola pública, 

encontramos estrutura física e humana para a realização do trabalho, apesar das 

condições técnicas e estruturais não serem as mais adequadas para a realização 

das atividades.   
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O nosso objeto de estudo, os comentários do blog Diário Virtual de Leitura, é 

analisado tomando como campo epistemológico, os pressupostos teóricos de 

Bakhtin (1997 e 2010) e de seus seguidores, além também de outros autores que 

tratam do discurso e, mais precisamente, do sujeito e da autoria, de forma 

específica. Para tanto, a pesquisa se fundamenta nas pesquisas de Faraco (2008), 

Possenti (2001 e 2002), Brait (2006, 2008 e 2011) e Marcuschi (2003 e 2010).  

Nessa perspectiva, é nosso propósito analisar os comentários do blog Diário 

Virtual de Leitura, buscando investigar como se constitui, nesses textos a autoria. 

Para tanto, o corpus é constituído por 10 (dez) textos chamados postagens e seus 

respectivos comentários. O critério de escolha desses textos baseou-se no número 

de comentários, ou seja, as postagens escolhidas foram as que tinham mais de 20 

comentários, assim selecionamos as postagens que receberam o maior número de 

comentários entre os anos de 2011 e 2012, no blog Diário Virtual de Leitura, 

independentemente de sua temática ou natureza de textos com autoria reconhecida 

ou não. Sistematizamos o objeto de estudo, os indícios de autoria nos comentários 

do blog, priorizando a dialogicidade da linguagem, bem como as concepções de 

autor e de autoria. 

Desta forma, observamos que o outro assume lugar de destaque no discurso, 

como Bakhtin (2010, p. 88) destaca: “O discurso nasce no diálogo com sua réplica 

viva, forma-se na mútua orientação dialógica do discurso de outrem no interior do 

objeto”. Assim, trataremos de investigar os indícios de autoria nos comentários do 

blog, através do discurso citado, ou seja, do discurso do outro. 

O nosso trabalho apresenta as seguintes questões de pesquisa: 

 1Há indícios de autoria nos textos do corpus do blog Diário Virtual de Leitura? 

 Que marcas ou recursos de agenciamentos dos indícios de autoria aparecem 

nos comentários no blog Diário Virtual de Leitura?  

Verificamos como se dá a construção da autoria nos comentários do blog e 

como esse sujeito – autor se posiciona; para isso levantamos o seguinte objetivo 

relacionado às duas questões de pesquisa: 

                                                           
1 O símbolo da letra “b” maiúscula dentro de um quadro alaranjado faz referência ao Blogger, serviço 

da empresa Google,inc, sob o domínio .blogspot.  O Blogger é um serviço gratuito para 
comunicação, autoexpressão e liberdade de expressão. Na pesquisa, o símbolo é usado também 
como referência ao gênero blog.  
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 Analisar a autoria dos comentários do blog Diário Virtual de Leitura, 

especificamente como acontece a inserção da voz do autor e do dizer dos outros 

autores no decorrer das interações de 2011 e 2012. 

Portanto, é importante verificar como o blog pode ser um instrumento de 

aprendizagem de uma leitura crítica e participativa, além de observar a evolução dos 

alunos quanto à escrita no processo ensino-aprendizagem após a utilização do 

gênero. 

Assinalamos a presença de artigos acadêmicos sobre o tema em áreas afins. 

Sendo assim, no domínio da Linguística, há as publicações dos livros de Marcuschi 

e Xavier (2010, 2005, 2003, 1999), em que os autores estudam distintos gêneros 

textuais em emergência no meio eletrônico, entre eles o blog. Além desses autores e 

suas respectivas obras, há outros artigos e dissertações que versam sobre o gênero 

virtual e as práticas de escrita íntima sobre si na internet, como podemos encontrar 

nas produções de Komesu (2001, 2004) e de Pimentel (2012) quando relatam suas 

experiências quanto ao uso do blog no processo de ensino-aprendizagem da língua 

materna. 

A investigação de Marcuschi e Xavier (2010, 2005, 2003, 1999) apresenta os 

gêneros textuais emergentes na mídia virtual e suas contrapartes em gêneros 

preexistentes e reconhecem o blog como gênero digital, estabelecendo parâmetros 

para a caracterização dos gêneros no ambiente digital, fazendo uma comparação de 

gêneros discursivos que apresentam similaridades e características na sua estrutura, 

função e uso social. 

Os estudos de Komesu (2001, 2004) versam sobre o processo da 

autoexposição na internet assim como o jogo enunciativo propiciado no blog através 

da publicização de si e uma intimidade construída, ou seja, o movimento entre o 

público e o privado em um dinamismo de um mostrar ocultando e um ocultar 

mostrando. A função do leitor e o papel do autor no gênero blog são retomados em 

Komesu (2011), quando a pesquisadora tece considerações sobre a função do autor 

no ambiente virtual afirmando a existência de uma relação mútua entre os dois 

elementos (leitor e autor).  

Também Marinho (2007) aborda, de forma didática, as finalidades do blog 

assim como os aspectos de como esse gênero pode se tornar interessante quando 

utilizado no ambiente escolar, visto como um espaço de divulgação de ações e ou 
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projetos desenvolvidos por quaisquer disciplinas do currículo escolar, além de ser o 

portal da escola, uma forma de ampliar os vínculos da escola e da sociedade. 

Já Pimentel (2012), cataloga cinquenta blogs produzidos por jovens entre 10 

e 16 anos com intuito de levantar dados sobre um meio digital no que se refere a 

elementos gramaticais e apresenta um foco similar com a pesquisa delineada nesse 

trabalho, à medida que aborda suas experiências quanto ao uso do blog em sala de 

aula, mediando o uso da internet para o universo escolar.  

 Desta forma, a internet, à medida que se expandiu nesses últimos dez anos, 

foi propiciando a construção de espaços de interação, com seus mecanismos de 

circulação de dados mediada pelo computador, culminando no que hoje 

denominamos de ciberespaço, com suas interfaces gráficas em que, por meio de 

periféricos como o mouse, o usuário pode imergir no ambiente de simulações, no 

mundo virtual.  

Concentrando várias mídias, o espaço digital possibilita uma nova modalidade 

de leitura e, consequentemente, um novo tipo de leitor, o leitor-navegador. Segundo 

Almeida (2008), o leitor na web, ou melhor, o leitor-navegador não lê da mesma 

forma que o leitor de livros ou escritos de papel. Este leitor tem o mundo ao alcance 

do mouse e no momento em que o texto torna-se monótono o leitor-navegador 

dirige-se para outras leituras, outros portos, daí afirmar-se que o leitor-navegador é 

fugidio, além disso, prefere parágrafos curtos e objetivos, com os pontos principais 

resumidos em itens e uma vez o texto refutado, provavelmente não será retornado. 

Almeida (2008) ainda afirma que 

 
Os leitores-navegadores refletem a diversidade do mundo real. Possuem 
formação e hábitos distintos, oriundos de ambientes culturais também 
distintos. O grande desafio é entender e aceitar estes fatos, levando em 
conta todos os fatores no projeto de serviços web. (ALMEIDA, 2008, p. 35) 

 

Para se compreender melhor esse leitor que se configura em tempos de 

internet é importante perceber o papel de coadjuvante que a literatura associada à 

leitura/prazer tem desempenhado nas escolas. As atribuições e seu verdadeiro valor 

da literatura no processo de ensino, que seria o da interação entre leitor e escritor, 

têm se mostrado insuficientes e destituídas de sentido. O fator que agrava essa 

realidade está alicerçado sobre uma educação mecanizada e depositária que guarda 

resquícios de uma formação tradicional, em que era vista apenas como exemplo de 

pureza estética, clareza de ideias e modelo de perfeição. Segundo Bordini e Aguiar 



18 

 

(1993), esse modelo típico de aula de literatura tem raízes na tradição escolar 

brasileira que remontam à pedagogia jesuítica.   

No mundo atual, a tecnologia circula entre as várias áreas da sociedade e o 

processo educacional acompanha esses avanços de modo gradativo. Muitas vezes 

a tecnologia apresenta-se com uma velocidade que a educação nem sempre 

acompanha. No entanto, no modelo de educação associado ao campo tecnológico, 

o aluno é sujeito ativo e protagonista no processo de aprendizagem, já o professor 

atua como sujeito também ativo mediando e/ou facilitando o conhecimento no 

mundo real e virtual. 

A partir desse panorama, apreendemos que o blog educativo está sendo 

utilizado cada vez mais por educadores, visto que o uso da tecnologia na sala de 

aula ajuda a construir conhecimentos, torna acessíveis operações ou manipulações 

difíceis, ou muitas vezes, desencorajadoras se reduzidas ao papel e ao lápis. Além 

disso, ajuda a formar o julgamento, o senso crítico, o pensamento hipotético e 

dedutivo, as faculdades de observação e de pesquisa, a imaginação, a leitura e a 

análise dos textos e de imagens.  

Evidentemente, o progresso com o uso das novas tecnologias oferece 

campos de desenvolvimento às competências fundamentais e, sem dúvida, 

possibilita a redução das desigualdades no domínio das relações sociais, do saber e 

do mundo.     

Portanto, julgamos de vital importância que os alunos sejam incentivados a ler 

para produzir bons textos, além de contribuir para melhorar os índices nas 

estatísticas dos programas de avaliação internacional que medem o nível 

educacional de jovens em nosso país. Neste sentido, percebemos que, através da 

linguagem, o homem vive sempre adaptando-se a um mundo de palavras e, por 

meio da comunicação, a capacidade humana se torna ainda mais impressionante 

com as habilidades de ler e escrever, tornando possível a ligação entre tempos, 

espaços e relacionamentos.  

É evidente que a prática da leitura e da escrita ultrapassa os limites da folha 

de papel. Através da internet, espaço interativo de produção e uso da linguagem, os 

gêneros discursivos circulam por esse meio e são partes importantes da interação 

verbal e constituem os significados que o homem tenta reproduzir. Nesse viés, a 

organização da pesquisa se divide em quatro partes. Na introdução, primeiro 
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capítulo da pesquisa, apresentamos o tema, o objeto de estudo, as questões de 

pesquisa, os objetivos e a estrutura do trabalho.  

No segundo capítulo, denominado “Conceituando  as bases teóricas da 

pesquisa”, discutimos o conceito de autoria.  Para isso, nos reportamos aos 

pressupostos de teóricos de Bakhtin e percorremos a sua obra buscando conceitos, 

princípios e definições do termo autoria, assim com as categorias de análise 

segundo Possenti (2002); bem como apresentamos o blog como gênero discursivo e 

sua utilização como ferramenta pedagógica para a prática de leitura e escrita no 

espaço da escola pública e via internet.  

No terceiro capítulo, que denominamos “Contextualizando 

os procedimentos metodológicos”, abordamos os procedimentos metodológicos, 

apresentando a caracterização da pesquisa, o objeto de investigação, a 

apresentação do corpus e do lócus, além dos procedimentos de geração de dados. 

No quarto capítulo, que denominamos "Dialogando & interagindo: análise 

dos indícios de autoria no blog Diário Virtual de Leitura”, analisamos e 

interpretamos os dados obtidos na pesquisa constituindo um diálogo interativo entre 

a teoria e a prática. Todos esses elementos se encaminham para a busca de 

resultados que venham a responder às nossas questões de pesquisa. Por último, 

fechamos o nosso trabalho com as considerações finais, nas quais retomamos 

pontos relevantes da pesquisa, como fundamentação teórica, elementos da análise 

e destacamos também os benefícios que nossa pesquisa possibilitará para o ensino, 

especificamente para professores e alunos da educação básica, fonte da coleta e 

aplicação da pesquisa. 

Vale destacar que nesta pesquisa ocorre um diálogo constante entre o 

discurso escolar e outros discursos que intervêm nele, visto que se faz necessário 

lembrar que ler e escrever são direitos fundamentais do ser humano, por isso refletir 

sobre as ações pedagógicas também se constitui em uma prática que deve ser 

lembrada e realizada com eficiência e normalidade no ambiente escolar.  
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2 CONCEITU@NDO  AS BASES TEÓRICAS DA PESQUIS@ 

 

“não há neutralidade na circulação de vozes. Ao contrário, ela tem uma 
dimensão política. As vozes não circulam fora do exercício do poder; não se 
diz o que se quer, quando se quer, como se quer”. (FIORIN, 2006, p. 173) 

 

Neste capítulo, discutimos o conceito de autoria. Para isso reportamo-nos aos 

pressupostos teóricos de Bakhtin (1997 e 2010), percorremos as suas obras, 

buscando princípios e definições do termo autoria e gêneros discursivos, quanto as 

categorias de análise buscamos aporte teórico em Possenti (2001 e 2002); também 

nos baseamos no dizer de Marcuschi (2010) que vê o blog enquanto gênero 

discursivo e sua utilização como ferramenta pedagógica para a prática de leitura e 

escrita no espaço da escola pública e via internet.  

 

2.1 A linguagem na perspectiva teórica de Bakhtin e de Possenti 

 

A ilusão de que tudo pode ser dito e não saber por onde começar norteou as 

ideias iniciais sobre o termo autoria nesta pesquisa. Colocar no papel o que 

julgamos relevante é, foi e sempre será uma tarefa árdua, pois se pensarmos no 

texto escrito e no “poder” que ele tem de perpetuar nossas ideias, o ato de escrever 

torna-se mais complexo e, referindo-se ao universo da escrita digital, o 

apavoramento se amplia, no entanto, arriscamos neste tópico traçar alguns olhares 

acerca do termo autoria sob o crivo de Bakhtin (2010) que afirma: 

 
A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido 
ideológico ou vivencial. É assim que compreendemos as palavras e 
somente reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas 
ou concernentes à vida. (BAKHTIN, 2010, p. 99) 

 
A partir dos escritos e leituras sobre Bakhtin, entendemos sua importância 

nos estudos da linguagem, considerando-o um filósofo que amplia o conceito de 

linguagem e a diferencia de outro conceito: o de língua. Nos estudos iniciais da 

linguística sempre somos apresentados a Saussure, que considera o objeto da 

linguística - a língua – como um modelo abstrato, e que curiosamente o que para ele 

foi excluído é exatamente esse ponto que atrai Bakhtin.  

Bakhtin primordialmente pretende entender o exercício da linguagem humana 

por parte dos indivíduos e não será diferente o nosso olhar para a palavra no meio 
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eletrônico, essa também se apresenta carregada de sentido e de valor ideológico, o 

que nos impulsiona a manifestar nosso ponto de vista. 

Sendo assim, evidenciamos que ideologia e discursos são elementos 

indissociáveis e ambos pertencentes ao sujeito, que interage, constrói textos e 

discursos a partir de sua visão ideológica, sempre considerando as condições 

específicas de produção, pois a exterioridade é fator preponderante para a 

construção de sentido. 

Diante dessa breve reflexão sobre a palavra carregada de sentido e 

atravessada por vozes que dão o acabamento do discurso, é sempre oportuno 

refletir sobre a questão: afinal, o que é o autor? Muitos autores poderiam e podem 

contribuir na resolução da pergunta, no entanto, nossa pesquisa utilizará algumas 

vozes que acreditamos colaborar com o que nos propomos pesquisar, entre eles: 

Faraco (2008), Possenti (2001 e 2002) e o próprio Bakhtin (1997 e 2010). 

Julgamos conveniente ilustrar nesse tópico da pesquisa alguns aspectos 

curiosos quanto à própria autoria dos escritos do linguista russo, que apresenta 

datas e assinaturas diferentes em vários de seus escritos, aspectos que para alguns 

organizadores de suas obras colaboram para reafirmar a complexidade do 

pensamento de Bakhtin, capaz de exibir facetas tão múltiplas que por vezes 

chegamos a duvidar de que tenham se originado sempre de uma única e mesma 

pessoa. Podemos entender melhor, observando as assinaturas de três livros e vários 

artigos publicados na União Soviética no final de 1920, entre eles “O freudismo” e 

“Marxismo e filosofia da linguagem” que foram assinados por Valentin N. Voloshinov 

e “O método formal nos estudos literários”, por Pavel N. Medvedev, que integravam 

o Círculo de Bakhtin e desapareceram nos anos de 1930, atingidos pelos “expurgos 

stalinistas”. 

Diante dessas curiosidades provocadas a partir da pesquisa sobre indícios de 

autoria, há alguns autores como Carlos Alberto Faraco que considera infrutífera a 

questão e recorre à própria concepção bakhtiniana de autoria como posição 

axiológica e deslocamento para outras vozes sociais e propõe que “todos os textos 

disputados foram escritos, de fato, por Bakhtin e saíram sob as assinaturas de 

Voloshinov e Medvedev quando a posição autoral envolvia um comprometimento 

com pressupostos de certa leitura marxista”, Faraco (2008, p. 56) 

Se em tempos de União Soviética e ditadura de Stalin entre as décadas de 

1920 e 1930 o registro de autoria dos textos já se mostrava complexo, o que 
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imaginar agora em tempos de internet? É a partir deste questionamento indagador 

que a presente pesquisa caminha norteada pela questão da autoria, baseada na 

perspectiva teórica de Bakhtin (2010 e 1997), Faraco (2008) e Possenti (2001 e 

2002). Esses autores defendem um conceito de autoria, o qual o autor é definido 

como aquele que exerce uma tomada de posição, que assume um ponto de vista em 

relação ao seu discurso. 

Tomando como referência esse último conceito, a pesquisa apresentará a 

análise dos indícios de autoria nos comentários do blog Diário Virtual de Leitura, 

tomando como base as categorias de análise dos textos de Possenti (2001 e 2002) 

que constituem referências importantes para compreendermos o conceito de autoria 

em relação aos textos de estudantes em meio eletrônico. 

Recuperamos a seguir algumas ideias de Possenti que possibilitarão a 

compreensão da relação entre autoria e ensino nesta pesquisa: 

 a noção de autoria deve ser pensada junto às noções de singularidade e 

estilo; 

 a autoria é detectável através de indícios; 

 um texto para se dizer que tem autoria, não é suficiente que ele seja um texto 

correto gramaticalmente, nem que seja textualmente satisfatório. Isso significa 

que, para Possenti, as marcas de autoria são da ordem do discurso e não da 

gramática ou do texto; 

 duas atitudes de um autor seriam “dar voz aos outros” e “ manter distância” 

em relação ao que dizem e em relação a seus interlocutores; 

 a autoria é encontrada no “como” e não “o quê” é expresso.  

As ideias de Possenti são muito instigantes e podem ser entendidas como 

uma boa provocação aos professores e estudiosos do ensino que analisam os textos 

de estudantes preocupados especificamente com as adequações gramaticais e 

textuais, no entanto, ao se depararem com a escrita na internet percebem que para 

a análise destes textos faz-se necessário ampliar e ultrapassar os limites gramaticais 

e textuais e manter o foco na construção da autoria, desta forma, apresentaremos o 

conceito de autoria em duas perspectivas: na visão de Bakhtin e de Possenti. 

2.2.1 O princípio de autoria 
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A autoria é temática presente em grande parte dos escritos de Bakhtin, 

filósofo da linguagem, além de teórico de artes e cultura da Europa, que em muitas 

de suas obras reformulou e estudou questões da linguagem como o sujeito, o 

dialogismo, a interação, entre outras. Em 1979, uma coletânea póstuma de textos de 

Bakhtin foi publicada em Estética da Criação Verbal, na qual o capítulo O autor e o 

herói na atividade estética aborda as diferenças entre os conceitos de autor-criador 

e autor-pessoa sobre o qual nesse ponto da pesquisa vamos tecer algumas 

considerações.  

Segundo Bakhtin (1997, p. 27), “o autor cria, mas não vê sua criação em 

nenhum outro lugar a não ser no objeto ao qual deu uma forma; em outras palavras, 

ele só vê o produto em devir de seu ato criador e não o processo psicológico interno 

que preside a esse ato”. Dessa forma, constrói-se o conceito do primeiro elemento, 

autor-criador, que desenvolve a função “estético-formal engendradora” da obra, 

como vemos no livro Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, 

quando cria o personagem que narra a sua própria história, não sendo 

autobiográfica, pois Brás é considerado um autor-defunto, termo presente no 

capítulo 01 intitulado Óbito do autor enquadrando-se no conceito bakhtiniano de 

autor-criador, que se confirma no fragmento da obra: “esta é a grande vantagem da 

morte, que, se não deixa boca para rir, também não deixa olhos para chorar [...]” 

(ASSIS, 1999, p.119). Na expressão “não deixa boca para rir” remete-nos ao 

distanciamento do autor-criador com as emoções positivas, alegria, felicidade, amor; 

já na expressão “não deixa olhos para chorar” averiguamos a distância do autor-

criador com as emoções negativas como ódio, rancor, amargura fazendo com que o 

mesmo não tenha amarras nem estímulos que possam interferir no objeto de sua 

obra, possuindo uma liberdade externa que possibilita uma consciência da 

consciência que não é a mesma de quem está vivo.   

Considerando que a língua oferece um arsenal linguístico à disposição dos 

seus usuários, Bakhtin (1997, p. 32) afirma que “o autor não só vê e sabe tudo 

quanto vê e sabe o herói em particular e todos os heróis em conjunto, mas também 

vê e sabe mais do que eles, vendo e sabendo até o que é por princípio inacessível 

aos heróis” assim constitui-se o conceito do segundo elemento: autor-pessoa, o 

escritor, o artista, aquele que é exterior ao objeto estético, conforme percebemos 

nas obras de Clarice Lispector que utiliza o fluxo de consciência como mecanismo 

de distanciamento do objeto estético, justificado no seguinte fragmento da obra Água 
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Viva (1998, p. 30) “o que falo nunca é o que falo e sim outra coisa, quando digo 

„aguas abundantes‟ estou falando da força de corpo das águas do mundo. Capta 

essa outra coisa de que na verdade falo porque eu mesma não posso”.  

Dessa forma, quando a escritora utiliza “o que falo nunca é o que falo e sim 

outra coisa” descreve o que acontece com o autor-pessoa no processo de criação, 

quando escreve algo se distanciando do objeto querendo propositalmente ou não 

falar outra coisa, daí cabe ao leitor “capta[r] essa outra coisa” porque a construção 

de sentido efetiva-se nas entrelinhas. Assim o autor-pessoa se posiciona 

externamente à sua vida para não se confundir com a autobiografia possibilitando 

assim o acabamento, como o próprio Bakhtin dizia “Não posso viver do meu próprio 

acabamento” (2010, p.11), ou seja, o acabamento é dependente do outro em várias 

perspectivas desde seu olhar até sua interação. 

Segundo Bakhtin, na arte podemos obter um acabamento estético, no entanto 

na vida isso não é possível porque a partir da visão do outro é que se concretiza o 

inacabado como podemos confirmar com as palavras do próprio escritor russo: 

 
O autor deve colocar-se à margem de si, vivenciar a si mesmo não no plano 
em que efetivamente vivenciamos nossa vida; só sob essa condição ele 
pode completar a si mesmo, até atingir o todo, com valores que a partir da 
própria vida são transgredientes a ela e lhe dão acabamento; ele deve 
tornar-se outro em relação a si mesmo, olhar para si mesmo com os olhos 
do outro (BAKHTIN, 2010, p. 13). 

 

O outro é peça primordial para que o eu exista e faz estabelecer o discurso no 

âmbito social, virtual e comunicativo. Ainda que as palavras do outro sejam 

retomadas, elas jamais serão as mesmas no discurso do sujeito autor, pois o texto, 

conforme enfatiza Bakhtin (1997), é constituído de dois polos: sistema de linguagem 

e enunciado. Portanto, embora o primeiro seja repetido, o segundo jamais se 

repetirá, sendo na situação textual concreta, na relação com os outros 

textos/enunciados que ele se revela. 

2.1.2 O discurso do outro para Bakhtin 

 

O processo de criação só é concretizado quando existir um outro que possa 

ler e se emocionar. Bakhtin (1997, p. 201) remete-nos a “uma diferença fundamental 

entre o eu e o outro, uma diferença de caráter de acontecimento: o eu e o outro 

constituem as categorias fundamentais de valores que pela primeira vez originam 

um juízo de valor real”, podendo assim ocorrer a apreensão do discurso alheio, o 
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discurso de outrem, que segundo o próprio Bakhtin se apresenta na obra Marxismo 

e filosofia da linguagem como discurso direto de suas variantes, discurso indireto e 

suas variantes e discurso indireto livre acontecendo não no plano temático, mas no 

plano estético da própria língua. 

No entanto, o discurso de outrem pode ser em várias situações apropriado 

pelo sujeito autor, como salienta Francelino (2007), em sua tese, com ausência de 

marcas linguísticas que demarquem as fronteiras, isto é, nem sempre a construção 

linguística oriunda do diálogo do autor com os discursos alheios se enquadra dentro 

das categorias estabelecidas. No que se refere aos comentários do blog Diário 

Virtual de Leitura que compõem nosso corpus da pesquisa, o texto do aluno 

comentarista poderá apresentar inteira relação com o texto da postagem no 

momento em que o comentarista ao trazê-lo para o seu texto, as palavras do autor 

do texto-base passem a ser também do aluno comentarista, pois não podem ser 

vistas sem que as demais sejam consideradas, tampouco sem que se considere o 

contexto de produção e o seu valor na relação estabelecida nesse e em outros 

contextos. Tal fato ocorre porque a palavra é entendida na sua dimensão dialógica, 

como afirma Bakhtin (1997, p. 327) em “relação com a coisa (em sua materialidade 

pura) não pode ser dialógica [...] A relação com o sentido é sempre dialógica. A 

própria compreensão já é dialógica”.  

A palavra, ao ser colocada em um texto, não estará somente a serviço de 

quem a produziu, porque sendo signo ela  

 
[...] é interindividual. Tudo o que é dito, o que é expresso se encontra fora da 
„alma‟ do falante, não pertence apenas a ele. A palavra não pode ser 
entregue ao falante. O autor (falante) tem os seus direitos inalienáveis sobre 
a palavra, mas o ouvinte também tem os seus direitos; têm também os seus 
direitos aqueles cujas vozes estão na palavra encontrada de antemão pelo 
autor [...] se não esperamos nada da palavra, se sabemos de antemão tudo o 
que ela pode dizer, ela sai do diálogo e se coisifica. (Bakhtin, 1997 p. 328) 

 
 
Quando o autor sai da posição de replicador para a de fundamentador de uma 

autoria, ele não só apropria e estrutura uma posição axiológica permeada por vozes 

construídas no decorrer das interações, como também executa a função de 

produção de algo não coisificado explicitamente por outrem. 

Nesse campo, é relevante também pontuar as contribuições de Cunha (2011), 

em sua dissertação de mestrado, quando analisa a autoria com base em indícios 

como apropriação e reestruturação das vozes alheias e marcas de posicionamentos 
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de sujeitos autores que corroboram em nossa pesquisa quando os indícios de 

autoria são analisados sob o ponto de vista de Bakhtin (1997, 2010) e Possenti 

(2001, 2002). 

 

2.1.3 As categorias de análise segundo Possenti 

 

Ao utilizarmos o teclado de um computador, os movimentos não serão os 

mesmos que fazemos ao utilizar papel e caneta, por exemplo. O movimento com as 

mãos para escrever também depende do padrão da língua em questão. Em língua 

portuguesa, escrevemos da esquerda para a direita, mas nem todas as línguas 

funcionam assim. 

Gagné (2002) ilustra muito bem a relação construída entre o homem e o ato 

de escrever quando diz  

 
Escrever é uma das atividades mais complexas que o ser humano pode 
realizar. Faz rigorosas exigências à memória e ao raciocínio. A agilidade 
mental é imprescindível para que todos os aspectos envolvidos na escrita 
sejam articulados, coordenados, harmonizados, de forma que o texto seja 
bem-sucedido. (GAGNÉ, 2002, p. 165) 

 
Tomando como análise os indícios de autoria nos comentários do blog Diário 

Virtual de Leitura, é importante retomar alguns aspectos defendidos por Possenti 

(2002), quando defende que o processo de ensino de língua materna deve superar 

os aspectos relacionados à correção gramatical, ou seja, o texto não pode ser 

analisado apenas nos aspectos gramaticais e textuais pois, segundo Possenti (2002, 

p. 109), “um bom texto só pode ser avaliado em termos discursivos.” Sendo assim, a 

autoria está relacionada à inserção do discurso do sujeito no contexto histórico-

social, já que cada sujeito deverá deixar suas singularidades nos seus textos. Ou 

seja, ainda que cada sujeito viva num mesmo espaço histórico-social de outros 

sujeitos, eles não são iguais, e, portanto, não enunciam da mesma forma. 

Ainda Possenti (2002) aponta para a existência de indícios de autoria, 

evitando, dessa forma, a demarcação categórica de elementos linguísticos 

específicos que indicariam a existência de autoria nos textos. Conforme já 

afirmamos, o pesquisador assinala que um texto não pode satisfazer apenas aos 

critérios gramaticais e de textualidade, pois precisa estar inserido nos discursos 
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construídos socialmente, e a questão da autoria se enquadra nesse critério 

discursivo, como vemos em Possenti (2002, p. 112):  

 
As verdadeiras marcas de autoria são da ordem do discurso, não do texto 
ou da gramática [...] ela (a autoria) nem cai do céu, nem decorre 
automaticamente de algumas marcas, escolhidas numa lista de opções 
possíveis. Trata-se de fazer com que entidades e ações que aparecem num 
texto tenham historicidade [...]. 

 
Ainda de acordo com o autor, há duas atitudes que se assumidas 

conscientemente ou não tornam alguém autor, essas atitudes são elencadas como 

indícios de autoria as quais são:  

a) dar voz a outros enunciadores  

Esta categoria refere-se à apropriação no texto de discursos correntes 

fazendo-a através de um léxico, que implica na avaliação do outro discurso através 

da avaliação do autor. A avaliação do outro discurso, do discurso citado, segundo 

Possenti (2002) pode ser mais explícita ou ser efetuada com aparência de 

neutralidade. Dessa forma, o discurso é atravessado pelo discurso do outro, porém 

há algo do autor, não o discurso em si, mas o jeito o como ele efetua o processo de 

transmissão desse discurso.  Um texto quando permeia outras vozes, pode ser feito 

literalmente com o uso de elementos linguísticos adequados, tais como: os verbos 

dicendi, empregando ou não marcas valorativas, porém um texto pode se apresentar 

também incorporando outros discursos, sem que o autor delimite explicitamente as 

fronteiras entre a voz do autor e a voz do outro, muitas vezes, absorvendo essas 

vozes como se fossem suas, o que depende da situação de interação e dos 

objetivos almejados. 

 

b) manter distância em relação ao próprio texto. 

 

Esta categoria diz respeito à distância mantida pelo sujeito autor para com o 

seu texto, assim como para com as outras vozes, seus interlocutores. Esses 

posicionamentos se manifestam no agenciamento de recursos que expressam a 

interioridade, o lado subjetivo do locutor e mais uma vez remetendo-nos à seleção 

dos verbos dicendi e também dos adjetivos. Não se tratam apenas de marcas de 

subjetividade encontradas no texto de forma sistemática, mas sim de posições 
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histórico-discursivas do sujeito, o qual as engloba em seu discurso de forma, muitas 

vezes, inconsciente. 

Portanto, a autoria se constrói dentro do texto, a partir da apreensão de vozes 

sociais distintas, em função das singularidades de um sujeito histórico, saindo da 

posição passiva para a participante na construção de valores que estará presente 

em seus discursos, como afirma Possenti (2002) 

 
Em suma: há indícios de autoria quando diversos recursos da língua 
são agenciados mais ou menos pessoalmente – o que poderia dar a 
entender que se trata de um saber pessoal posto a funcionar segundo 
um critério de gosto. Mas, simultaneamente o apelo a tais recursos só 
produz efeitos de autoria quando agenciados a partir de 
condicionamentos históricos, pois só então fazem sentido. 
(POSSENTI, 2002. p. 121) 

  
Dessa forma, autoria não se resume a uma ideia psicológica em que o 

indivíduo estrutura no seu discurso outros dizeres, outras vozes, mas a 

individualização de um sujeito imerso num contexto sócio-histórico determinado em 

que seu discurso terá um sentido, carregado de valores. Seguindo essas 

concepções de Possenti, utilizaremos as duas categorias na análise do corpus e que 

se fazem compreender na contextualização do gênero blog e suas especificidades.  

 

2.2 Os Gêneros discursivos 

 

2.2.1 Visão bakhtiniana 

 

A nossa pesquisa remete-se sempre aos escritos de Bakhtin como referência 

nos estudos sobre os gêneros, ou gêneros do discurso, conforme denomina o 

próprio autor. 

Como o próprio Bakhtin (1997) sugere:  
 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a 
variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa 
atividade comporta um repertório de gêneros do discurso, que vai 
diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se 
desenvolve e fica mais complexa. (BAKHTIN, 1997, p. 279) 

 

Tomando como base ainda os escritos do teórico russo, a confirmação da 

importância e da necessidade humana na produção e na utilização dos gêneros do 

discurso é elucidativa para esclarecer as necessidades comunicativas e, ao mesmo 
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tempo, considerar as novas tecnologias nos chamados egêneros, gêneros 

emergentes ou gêneros digitais. 

Desta forma Bakhtin (1997) ilustra que  
 

As mudanças históricas dos estilos da língua são indissociáveis das 
mudanças que se efetuam nos gêneros do discurso. [...] Os enunciados e o 
tipo a que pertencem, ou seja, os gêneros do discurso são as correias de 
transmissão que levam da história da sociedade à história da língua. [...] 
Em cada época de seu desenvolvimento, a língua escrita é marcada pelos 
gêneros do discurso e não só pelos gêneros secundários (literários, 
científicos, ideológicos), mas também pelos gêneros primários (os tipos do 
diálogo oral: linguagem das reuniões sociais, dos círculos, linguagem 
familiar cotidiana, linguagem sociopolítica, filosófica, etc.). A ampliação da 
língua escrita que incorpora diversas camadas da língua popular acarreta 
em todos os gêneros (literários, científicos, ideológicos, familiares, etc.) a 
aplicação de um novo procedimento na organização e na conclusão do todo 
verbal e uma modificação do lugar que será reservado ao ouvinte ou ao 
parceiro, etc., o que leva a uma maior ou menor estruturação e renovação 
dos gêneros do discurso. [...] (BAKHTIN, 1997, p. 285-286) 

 
Assim, Bakhtin destaca as situações vivenciadas pelos sujeitos na vida, 

cotidiana através da concepção dos gêneros, constituindo uma rede complexa de 

enunciados, e prenuncia muitos antes do boom da tecnologia e da comunicação 

instantânea o maior desenvolvimento da escrita em relação ao uso da oralidade tão 

bem desenvolvida nas primeiras civilizações. 

Vale ressaltar que o contexto histórico e social em que o homem está inserido 

é fator fundamental para delimitar e criar novas práticas e conceitos de leitura e 

escrita, assim como novas formas de ver o ensino da leitura e escrita, porque o 

sujeito que lê e escreve também acompanha estas transformações. É nesse sentido 

que a noção bakhtiniana de dialogismo surge considerando que todo enunciado tem 

relação com o falante, considerado o autor do enunciado, e com outros participantes 

da comunicação discursiva.  

Partindo do conceito de Bakhtin, a produção escrita na escola deve ser 

repensada, pois o sentido dialógico dos enunciados leva-nos a pensar o sujeito, não 

exclusivamente como o aprendente e detentor das regras gramaticais da norma 

padrão, nem mesmo como o conhecedor exímio das técnicas de redação 

determinadas pela escola. Sendo assim, Bakhtin aponta já as duas diferentes 

concepções do princípio dialógico, a do diálogo entre interlocutores e a do diálogo 

entre discursos, pois considera que nas ciências humanas o objeto e o método são 

dialógicos.  
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Brait (2011) ilustra as duas concepções do princípio dialógico através da 

definição de texto: 

 
Quanto ao objeto, o texto define-se como: 
a) objeto significante ou de significação, isto é, o texto                      
significa; 
b) produto da criação ideológica ou de uma enunciação, com tudo o que 
está aí subentendido: contexto histórico, social, cultural etc. (em outras 
palavras, o texto não existe fora da sociedade, só existe nela e para ela e 
não pode ser reduzido à sua materialidade linguística [empirismo objetivo] 
ou dissolvido nos estados psíquicos daqueles que o produzem ou o 
interpretam [empirismo subjetivo]); 
c) dialógico: já como consequência das duas características anteriores o 
texto é, para o autor, constitutivamente dialógico; define-se pelo diálogo 
entre os interlocutores e pelo diálogo com outros textos; 
d) único, não-reproduzível: os traços mencionados fazem do texto um 
objeto único, não-reiterável ou repetível. (BRAIT, 2011, p. 26-27) 
 

Tomando como base a visão bakhtiniana acima, a elaboração escrita deixaria 

de ter um leitor virtual passivo e estático, estando apenas pronto para ler e para 

aceitar ou não o que escrevemos. O conceito de inacabamento é visto a partir deste 

momento, considerando não um acabamento que põe fim a uma produção, mas um 

acabamento momentâneo e estético, pois este outro sujeito é conhecido e 

considerado atuante e inacabado por estar sempre se (re)construindo diante da 

sociedade. Esse mesmo sujeito possui uma história de vida, ocupa um lugar social 

de onde se posiciona para emitir opinião a respeito dos fatos e da vida, baseando-se 

em conhecimentos científicos ou até mesmo através de seu senso comum.  

Podemos afirmar que dialogamos com esse sujeito assim como também ele 

dialoga com tudo o que está representando ao ler o que foi escrito, isto é, as 

representações que estão ao seu redor. É, portanto, um leitor ativo, com quem 

cruzamos discursos e com quem ativamos e de quem esperamos uma possível 

resposta. No entanto, este outro com quem nos relacionamos é considerado 

inacabado e ativo, e tem sua voz e seu modo de pensar representado em nossos 

discursos de forma que compartilhamos essa voz e replicamos suas ideias e 

personalidade de diferentes formas tendo em comum a língua.  

É importante destacar que este outro pode ser representado pela voz de um 

interlocutor específico ou de uma instituição, ou de uma comunidade, de um grupo, 

de uma cultura, ou de uma ideologia, ou de um determinado senso comum existente. 

Desta forma, integramo-nos na cadeia discursiva de modo ativo, mesmo que não 

tenhamos consciência disso, ainda assim, não nos constituímos meros repetidores 

nem apenas informantes em nossos textos. 
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Relacionando tais posicionamentos com a comunicação na internet, estas 

relações se maximizam e tomam proporções imensas de uma forma que perdemos 

a noção da originalidade do dizer ou escrever, isto é, será que é possível definir o 

que é original na escrita?  Mas a indagação gera um paradoxo com relação ao 

momento atual em que vivemos, pois o que nos parece moderno e sofisticado agora 

deixa de o ser daqui a poucos dias e meses. Vivemos na efemeridade das coisas e 

das pessoas e, consequentemente, das leituras e dos escritos.  

Sendo assim, iniciamos uma discussão mais ampla sobre o processo de 

produção textual escolar mediada, pensada e trabalhada nos gêneros virtuais como: 

e-mails, chats, blogs, twitter, entre outros num contexto em que o resultado esperado 

limita-se, muitas vezes, a realização de atividades de codificação e decodificação do 

sistema absoluto, pré-definido e ditador de usos.  

Bakhtin (1997) reforça essa posição porque para ele 

 
A comunicação verbal na vida cotidiana não deixa de dispor gêneros 
criativos. Esses gêneros do discurso nos são dados quase como nos é dada 
a língua materna, que dominamos com facilidade antes mesmo que lhe 
estudemos a gramática. A língua materna - a composição de seu léxico e 
sua estrutura gramatical -, não a aprendemos nos dicionários e nas 
gramáticas, nós a adquirimos mediante enunciados concretos que ouvimos 
e reproduzimos durante a comunicação verbal viva que se efetua com os 
indivíduos que nos rodeiam. Assimilamos as formas da língua somente nas 
formas assumidas pelo enunciado e juntamente com essas formas. As 
formas da língua e as formas típicas de enunciados, isto é, os gêneros do 
discurso, introduzem em nossa experiência e em nossa consciência 
conjuntamente e sem que sua estreita correlação seja rompida. Aprender a 
falar é aprender a estruturar enunciados. [...] os gêneros do discurso 
organizam nossa fala da mesma maneira que a organizam as formas 
gramaticais (sintáticas). (BAKHTIN, 1997, p. 301-302) 
 
 

À luz desse posicionamento, que reforça a importância de práticas de leitura e 

escrita mediadas pelos gêneros do discurso, acrescentam-se ainda as palavras de 

Possenti (2001) quando declara que:  

 
O foco de ensino-aprendizagem da produção textual não pode ser a língua 
como se bastasse um “treinamento” através de exercícios com uma 
modalidade padrão, pois, embora as línguas sejam códigos, estruturas e 
tudo que elas significam é por conta de alguma combinatória de elementos 
linguísticos, ao veicular as significações, estas dependem de outros fatores, 
como os contextos ou as circunstâncias de ocorrência dos enunciados.  
(POSSENTI, 2001, p. 16).  

 
 

A noção bakhtiniana de gênero discursivo coloca em destaque as situações 

comunicativas vivenciadas pelo ser humano na vida cotidiana e relaciona estas 
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situações a práticas de leitura e escrita, que podem mudar a percepção escolar 

sobre a produção textual, à medida que possibilita resultados satisfatórios. Assim, a 

aprendizagem passa a ser significativa e o texto a cumprir sua função social e real 

no universo do autor.  

O trabalho com a tipologia textual como ponto de partida para a produção de 

textos ainda é transmitido e visto como única metodologia por boa parte dos 

professores de Língua Portuguesa que, além disso, a partir de uma visão tradicional 

concebem a produção de leitura e escrita, muitas vezes, limitando o texto para o uso 

adequado ou inadequado da gramática normativa ou produções descontextualizadas 

das práticas discursivas do aluno e que servirão apenas como instrumento avaliativo 

em que o texto será visto, exclusivamente, pelo professor e raramente passará pela 

reescrita e aprimoramento. Todavia, a partir do momento em que a produção textual 

é realizada com o real intuito de promover a produção de práticas sociais de 

comunicação contextualizadas e construídas pelos alunos, de acordo com suas 

intenções, o caráter de artificialidade da escrita difundida pelo ensino de “fórmulas” e 

técnicas de escrita de textos será paulatinamente excluído das salas de aulas. 

Refletindo sobre essas questões, apresentamos a seguir o olhar de Luiz Antônio 

Marcuschi, linguista brasileiro, sobre os gêneros discursivos. 

 

2.2.2 No dizer de Marcuschi 

 

Os estudos sobre os gêneros textuais têm sido recorrentes no ensino de 

Língua Portuguesa desde a popularização dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN, 1997) e entendê-los é essencial para desenvolver práticas significativas de 

uso da língua, além de possibilitar a percepção da evolução e das transformações 

que a própria língua e seus usuários vivenciam com a inserção da tecnologia digital. 

Para Marcuschi (1999), a prática textual é tão antiga que:  
   

Uma simples observação histórica do surgimento dos gêneros revela que, 
numa primeira fase, povos de cultura essencialmente oral desenvolveram 
um conjunto limitado de gêneros. Após a invenção da escrita alfabética por 
volta do século VII a. C, multiplicam-se os gêneros, surgindo os típicos da 
escrita. Numa terceira fase, a partir do século XV, os gêneros expandem-se 
com o florescimento da cultura impressa para, na fase intermediária de 
industrialização iniciada no século XVIII, dar início a uma grande ampliação. 
(MARCUSCHI, 1999, p.7) 
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Dessa forma, percebemos que a teoria de Bakhtin partiu da percepção de que 

as práticas de linguagem estão inseridas em práticas sociais. Nesse sentido, as 

relações sociais, históricas e culturais de uso da linguagem são construídas e 

reconstruídas sócio-historicamente e, por isso, possibilitam diversidade e 

possibilidades associadas a partir da atividade humana. 

De acordo com Marcuschi (2005, p.19), os gêneros “devem ser vistos na 

relação com as práticas sociais, os aspectos cognitivos, os interesses, as relações 

de poder, as tecnologias, as atividades discursivas e no interior da cultura”. Nesse 

momento, nossa atenção volta-se para a noção de suporte, uma vez que os gêneros 

se materializam e circulam por meio de um suporte, como o próprio Marcuschi 

(2003) o define: como um “lócus físico ou virtual com formato específico que serve 

de base ou ambiente de fixação do gênero materializado como texto”. Pode-se dizer 

ainda, segundo o autor, que o suporte de um gênero é uma superfície física em 

formato específico que suporta, fixa e mostra um texto. 

O suporte é um elemento fundamental para a circulação dos gêneros e, por 

vezes, o gênero sugere um suporte especial como é o caso de nosso objeto de 

estudo, o blog. Alguns autores consideram o blog como gênero discursivo, entre 

eles: MARCUSCHI (2003, 2010), KOMESU (2004) e PIMENTEL (2012), cujas ideias 

também compartilhamos. Sabemos que a discussão sobre as noções de gêneros 

discursivos e de suporte advêm do surgimento dos gêneros digitais que, como já foi 

demonstrado, com as pesquisas de Marcuschi (2010) são veiculados à internet e por 

isso considerados também transmutações de gêneros já existentes. 

Em suma, o blog é um gênero textual/digital com características próprias, 

tanto no que diz respeito a sua estrutura quanto no que concerne a sua 

funcionalidade (AQUINO, 2008, p. 34) e esta pesquisa apresenta como objetivo 

analisar os indícios de autoria nos comentários do blog Diário Virtual de Leitura, 

dessa forma, apresentamos a seguir, a temática da autoria sob o olhar de Bakhtin e 

seu Círculo.  

2.3 O gênero blog 

 

Blog é uma página da web que se assemelha a um diário no qual são 

registradas mensagens, chamadas posts ou entradas, que são visualizadas em uma 
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ordem cronológica inversa. Essas mensagens podem ser sobre variados temas, 

contendo diversos gêneros textuais como música, imagens, vídeos, entre outros.  

Os blogs classificam-se como software social, isto é, um software que permite 

uma interação colaborativa entre duas ou mais pessoas, mesmo estando em locais 

diferentes. Os blogs, mais do que espaços de interação social, podem ser um 

instrumento relacionado ao acúmulo e aquisição do conhecimento, gerado a partir 

da participação de seus próprios leitores e/ou blogueiros.  

Gomez (2007) nos oferece a seguinte definição para blog: 

 
É uma página na Web que se pressupõe ser atualizada com grande 
frequência através da colocação de mensagens – que se designam “posts” 
– constituídas por imagens e/ou textos normalmente de pequenas 
dimensões (muitas vezes incluindo links para sites de interesse e/ou 
comentários e pensamentos pessoais do autor) e apresentadas de forma 
cronológica, sendo as mensagens mais recentes normalmente 
apresentadas em primeiro lugar. (GOMEZ, 2007, p. 311) 
 
 

Desde a criação do primeiro blog, em 1997, por Jorn Barger, até hoje, o 

número de leitores e autores de blogs vêm crescendo consideravelmente. Além 

disso, o próprio conceito do gênero se expandiu devido à diversidade dos objetivos e 

contextos da criação do gênero, e segundo Marcuschi (2010), o blog se enquadra 

entre os gêneros emergentes devido à versatilidade dessas formas textuais.  

Uma pesquisa realizada pelo Boo-Box - empresa especializada em tecnologia 

de publicidade e mídias sociais - durante o primeiro trimestre de 2012, revelam 

estatísticas de audiência dos blogs no Brasil. A análise dos dados confirmam que no 

país há 80 milhões de usuários de blogs. Quanto à escolaridade dos usuários, 43% 

possuem ensino superior, 36% ensino médio e 21% são usuários do ensino básico. 

Quanto a geolocalização, a maioria localiza-se em São Paulo com 14% dos 

usuários, Rio de Janeiro com 9%, Belo Horizonte com 5%, seguido de Salvador e 

Brasília com 4% e Curitiba com 3%. 

A pesquisa ainda revela o comportamento relacionado à faixa etária dos 

usuários de blog, que se enquadram 50% entre 18 e 24 anos, 20% entre 25 e 34 

anos, 19% entre 35 e 49 anos, 7% entre 0 e 17 anos e 4% entre usuários com mais 

de 50 anos. O comportamento revelado na pesquisa também se estende ao sexo 

dos usuários e destaca que 55% das mulheres entre a faixa etária de 18 a 24 anos 

são as maiores usuárias de blogs e 45% entre 25 a 30 anos, enquanto os homens 
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apresentam 49% entre a faixa etária de 18 a 24 anos e 51% entre 25 a 30 anos, 

nesta faixa os homens superam as mulheres. 

Outro dado importante diz respeito ao acesso por categoria de interesses: 

69% dos usuários de blogs procuram o gênero para entretenimento, 10% para 

esporte, 7% para assuntos ligados à tecnologia, 4% para modo/beleza e assuntos 

automotivos, 2% para sexo/pornografia e apenas 1% para cultura/educação. 

Destacamos que a pesquisa considerou no item sexo/pornografia apenas 

entrevistados maiores de 18 anos. 

O último dado apontado pela pesquisa está voltado para o comportamento 

relacionado ao interesse da audiência e revela que 17% dos usuários de blog são 

interessados em conteúdos de humor, 15% em entretenimento, 10% em turismo e 

em internet, 9% em esporte, 7% em games e 6% em tecnologia. 

É importante observar esses dados para se entender o aumento do gênero 

nos últimos anos no Brasil, ainda considerando o perfil dos usuários, suas 

preferências, faixa etária e escolaridade para que se possa compreender o outro e 

sua escrita, reafirmando que nos egêneros a produção escrita é maior, possibilitando 

novos olhares no que se refere aos registros. 

Esse aspecto é salientado por Marcuschi quando destaca a caracterização 

dos gêneros emergentes através do intenso uso da escrita, e aponta o seguinte 

questionamento: será isso relevante na caracterização do gênero emergente ou é 

um aspecto que nos leva apenas a repensar a nossa relação com a escrita e com a 

oralidade, mas não a relação entre ambas? 

Para ilustrar melhor o questionamento, o quadro a seguir sugerido por 

Marcuschi (2010) descreve os gêneros emergentes e suas contrapartes 

preexistentes e sugere um paralelo formal e funcional entre gêneros novos e 

antigos. 

Quadro 01: Gêneros textuais emergentes na mídia virtual suas contrapartes preexistentes 

 Gêneros emergentes Gêneros já existentes 

1 E-mail Carta pessoal/bilhete/correio 

2 Chat em aberto Conversações (em grupos abertos?) 

3 Chat reservado Conversações duais (casuais) 

4 Chat ICQ (agendado) Encontros pessoais (agendados?) 

5 Chat em salas privadas Conversações (fechadas?) 

6 Entrevista com convidado Entrevista com pessoa convidada 

7 E-mail educacional (aula por e-mail) Aulas por correspondência 

8 Aula-chat (aulas virtuais) Aulas presenciais 
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                                                                   (MARCUSCHI, 2010, p. 37)  

 

O quadro expõe claramente a ligação entre os gêneros emergentes e os já 

preexistentes, traçando um paralelo formal e funcional entre os novos e os antigos. É 

conveniente destacar que há mudanças estéticas e de uso consideráveis entre os 

gêneros emergentes e os já existentes, no caso do blog no plano virtual que se 

originou do diário de papel, essas mudanças referem-se a quem escreve o diário e 

quem o lê, porque quando falamos em internet, o diarista passa a ter mais 

interlocutores. No diário, o autor escreve para si próprio, ele é seu interlocutor, com a 

tela do computador, o blogueiro troca ideias e opiniões (contrárias ou não) que 

podem ser lidas, comentadas e ampliadas pelos usuários da internet, sem o 

constrangimento da relação face a face, além de tornar pública uma esfera que 

inicialmente com o diário era de esfera íntima.  

De modo geral, a relação entre o autor e o leitor tanto no diário pessoal 

quanto no blog está intimamente ligada à necessidade que ambos têm de se afirmar 

mediante a escrita e a leitura, de fuga de uma realidade, de uma experiência vivida 

que envolve muitas outras experiências entrelaçadas por afinidades, que criam uma 

cadeia de interlocutores (anônimos ou não) que se constroem na interação com o 

outro, o que podemos conferir a partir de Pimentel (2012, p.42) 

 
Deve-se considerar o diário como um registro de experiências pessoais e 
observações passadas, identificando como um documento pessoal, em que o 
sujeito que escreve inclui interpretações, opiniões, sentimentos e 
pensamentos, sob uma forma espontânea de escrita, com a intenção de falar 
para si mesmo. O diário é, portanto, um retrato de quem o escreve, já que o 
diarista registra, praticamente no momento em que vive, uma experiência, 
captando as disposições do espírito e os pensamentos mais íntimos.  
 
 

É válido ilustrar o jogo enunciativo propiciado no blog através da publicização 

de si e uma intimidade construída defendida por Komesu (2001). A pesquisadora 

explora o constante movimento entre o público e o privado em uma relação dinâmica 

de um ocultar mostrando temas de interesse geral e um mostrar ocultando 

informações. Segundo a autora, para que esse movimento aconteça o escrevente 

utiliza recursos da língua e desse modo a cena enunciativa é construída e privilegia 

9 Videoconferência interativa Reunião de grupo/conferência/ debate 

10 Lista de discussão Circulares/ séries de circulares (?) 

11 Endereço eletrônico Endereço postal 

12 Blog Diário pessoal, anotações, agendas 
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a exibição pública de sentimentos que são tomados, sócio-histórica e culturalmente, 

como privados, íntimos. Desta forma, Komesu (2004, p.5) destaca: 

 
O enunciador „atrai‟ o enunciatário até as fronteiras dessa intimidade 
construída para ser partilhada no espaço da interação do blog, mas acaba 
por mostrar menos do que seria guardado em uma conversa confessional 
entre amigos, por exemplo. A oração tem fim, o enunciado não. O 
acabamento é o acabamento do enunciado, como definido por Bakhtin, na 
possibilidade de resposta do outro, característica da atividade da linguagem.  

 

Nesse sentido, Komesu (2001) também resgata o conceito de acabamento, 

considerando os escritos de Bakhtin, levando-nos a perceber a finalidade do texto do 

blog: transformar o ordinário em “extra-ordinário” conforme Bourdieu (1997, p .24).  

Ao narrar o cotidiano, mas não de qualquer modo, o escrevente do blog é 

reconhecido socialmente quando trabalha sua escrita, sua organização textual e 

quando escolhe atuar nesse gênero deve ser capaz de envolver os leitores desde a 

apresentação pessoal, título do blog, lista de links para outros blogs, layout do 

gênero, utilização de argumentos de autoridade, entre outros recursos. 

Dessa forma, Chartier (1998, p. 16) define muito bem o escrevente do blog, 

ou melhor, o autor na internet quando destaca que “[...] o autor também é aquele a 

quem é facultada a função de editor, no duplo sentido daquele que dá forma 

definitiva ao texto e daquele que o difunde diante de um público de leitores.”  

Sendo assim, também concordamos com Komesu (2001) quando a autora 

reflete que a noção de sujeito e a de autoria surge do papel desestabilizador que o 

sujeito escrevente tem no que se refere ao trabalho com a (sua) escrita, e não 

apenas com a possibilidade (única) de reprodução de um gênero, principalmente 

quando tratamos de um gênero ainda em formação, caso dos blogs. 

E acrescentamos as considerações também de Komesu sobre a função do 

autor na internet que existe essencialmente em função do leitor e o papel do autor 

no gênero blog quando passa a ser visto como agente da e na linguagem 

historicamente constituída e, por isso, é capaz de produzir e de distinguir enunciados 

no espaço discursivo, partilhando com o outro. Conclui que o autor dos blogs é 

aquele que deve se voltar para o outro, tendo em vista a finalidade reconhecida do 

gênero: a abertura para o outro, representada pela intimidade construída no espaço 

de interação. 

Para ilustrar a relação entre o diário impresso e o blog, destacamos o quadro 

a seguir que faz uma comparação entre as características do diário íntimo de papel e 
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do blog pessoal, a partir do estudo de Pimentel (2012). Vale destacar que o objeto 

de estudo de nossa pesquisa não é o blog pessoal, de caráter íntimo, mas sim o 

blog educacional Diário Virtual de Leitura, o que aproxima a nossa pesquisa à de 

Pimentel (2012), quando apresenta dados sobre a prática da escrita na internet, 

através do uso de blogs. 

Quadro 02: Comparação entre as categorias do diário de papel e do blog pessoal  

Categorias Diário íntimo de papel Blog pessoal 

 
Forma (adaptação, 
vocativo, despedida) 

Datação escrita à mão; 
vocativo e despedida 
carinhosos e dirigidos ao 
próprio diário.  

Datação automática (o 
programa faz); vocativo 
dirigido à comunidade leitora; 
assinatura eletrônica e 
automática. 

 
Tema (escrita sobre si) 

Confissões, segredos, 
inquietações, diálogo interior; 
escrita hermética. 

Confissões, histórias do 
cotidiano; diálogo com os 
leitores. 

Linguagem (uso da 1ª 
pessoa; vocabulário 
informal; 
coloquialismos; prosa 
narrativa) 

 
Texto prolixo, volumosos; 
caligrafia - marcas pessoais e 
emoção. 

Coloquialismo mais 
acentuado, presença de gírias 
e palavrões; abreviações; 
economia vocabular; emoção 
marcada por símbolos. 

 
Tempo (assíncrono) 

Resgate da memória diária; 
registro feito geralmente ao 
final do dia. 

Sincronia relativa; simulação 
de conversa em tempo real. 

 
 
Interlocutor 

O próprio diálogo com o 
diário. Leitor imaginário ou 
eventualmente amigos muito 
íntimos ou familiares 
autorizados; interlocutor 
materializado no diário. 

Leitor com autoria, comenta a 
leitura e interfere. Pode ser 
qualquer pessoa com acesso 
à internet; leitores do círculo 
de amizade; comunidades 
virtuais; interlocutor real. 

 
Suporte 

Papel; caderno; livro; suporte 
com valor secreto, com 
privacidade. 

Digital; suporte com valor 
público, sem privacidade. 

 
Interatividade 

 
Praticamente inexistente; 
leitor não interfere. 

Facilidade de acesso, 
presença de comentários; 
existência de comunidades 
virtuais. 

Hipertextualidade Praticamente inexistentes; 
estrutura linear. 

Convivência de variados 
blocos de informação; 
estrutura linear; presença de 
links. 

 
Recursos multimídia 

 
Representados pelos papeis 
de balas, desenhos, etc. 

Marcas de subjetividade na 
escolha de recursos como 
música, vídeos, fotografias, 
textos. 

 
 
Arquivamento  

 
Cadernos guardados em 
armários e gavetas. 

Arquivamento virtual 
constituindo banco de dados; 
facilidade de acesso aos posts 
antigos; dinamicidade na 
busca de informações.  

(PIMENTEL, 2012, p. 87-88) 
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O blog constitui o gênero escolhido pela pesquisa como fonte dos indícios de 

autoria nos comentários dos usuários, no entanto é necessário ilustrar que nos blogs 

em geral a escrita é muito menos monitorada do que a dos emails e de outros 

gêneros destacados no quadro de Marcuschi. Além disso, o blog é mais livre nos 

aspectos morfológicos e lexicais, por isso o autor destaca também parâmetros que 

poderiam caracterizar os novos gêneros, sendo que tais parâmetros não definem os 

gêneros, e sim estabelecem um parâmetro mínimo de enquadramento.  

Acrescentamos o quadro de parâmetros para identificação dos gêneros no 

meio virtual, também sugerido por Marcuschi (2010), considerando-os já elencados 

no quadro dos gêneros emergentes.  

 

Quadro 03: Parâmetros para identificação dos gêneros no meio virtual  

Dimensão Aspecto Gêneros em ambientes virtuais 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

5
5 

6
6 

7
7 

8
8 

9
9 

1
10 

1
11 

1
1
2 

Relação  
temporal 

Síncrona - + + + + + - + + - 0 - 

Assíncrona + - - - - - + - - + 0 + 

 
Duração 

Indefinida - + + + + - - - - - 0 + 

Rápida ? 0 + - - - - - - ? 0 - 

Limitada + - - - - + + + + + 0 - 

 
Extensão  
do texto 

Indefinida - + + + + + - - - - 0 0 

Longa - - - + - 0 + - + - 0 0 

Curta + + + - + 0 - + - + + - 

 
 

Formato  
textual 

Turnos 
encadeados 

- + + + + + - + + - - - 

Texto corrido + - - - - - + - - - 0 + 

Sequências soltas ? 0 - - - - - - - - - - 

Estrutura fixa + - - - - - + - + + + - 

Participantes Dois + + + + + - - - - - - - 

Múltiplos + + - + - + + + - + 0 + 

Grupo fechado + - - + - - + + + + 0 - 

Relação dos 
participantes 

Conhecidos + - 0 + 0 - + + + + 0 * 

Anônimos - + 0 - 0 + - - - - 0 - 

Hierarquizados ? - - - - - + + + - 0 - 

Troca de  
falantes 

Alternada - + + + + + - + 0 - 0 0 

Inexistente + - - - - - + - - + 0 - 

 
 

Função 

Interpessoal + + + + + - - + - + + + 

Lúdica - + + + + + - - - - - + 

Institucional - - - + - - + + + + + - 

Educacional - - - - - - + + + + 0 - 

 
Tema 

Livre + + + + + + - - - + 0 + 

Combinado + - - 0 - - + + + + 0 - 

Inexistente - + - - - + - - - - + - 

 Monitorado 0 - - - - - + 0 + + 0 - 
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 (MARCUSCHI, 2010, p. 41) 
 
 
Legenda 1: sinais para marcação dos traços: + = presença; - = ausência; 0 = irrelevância do traço 
para definição do gênero; ? = indefinição quanto à presença e relevância. 
Legenda 2: para os gêneros listados: (1) e-mails; (2) chat aberto; (3) chat fechado; (4) chat 
agendado; (5) chat em salas privadas; (6) entrevista com convidado; (7) e-mails educacionais; (8) 
aula-chat; (9) videoconferência interativa; (10) listas de discussão; (11) endereço eletrônico; (12) 
blogs. 
 

Os parâmetros analisados pelo autor não privilegiam aspectos estruturais e 

formais, mas sim funcionais e operacionais ao lado de estratégias e propósitos, 

reforçando a ideia de que não é apenas a natureza formal que pode caracterizar o 

gênero, mas também o aspecto sociocomunicativo e as atividades desenvolvidas.  

Como os ambientes virtuais são relativamente voláteis e não têm garantia de 

estabilidade e fixação, caberia, quem sabe, acrescentar a esta lista o facebook e 

twitter, redes sociais que também possibilitam o registro de escrita virtual de forma 

bem peculiar, apresentando características próprias, no entanto bem mais recentes 

e não contempladas no quando de Marcuschi, devido, talvez, à ascensão rápida e 

atual. 

Ainda no que se refere ao quadro, é importante observar aqui, detidamente, 

apenas os aspectos definidores do gênero blog, foco da nossa pesquisa de 

mestrado. Quanto aos aspectos relacionados ao tempo, o blog apresenta uma 

comunicação assíncrona, ou seja, a mensagem é emitida por uma pessoa e é 

recebida e respondida mais tarde pelas outras, com duração indefinida. Quanto aos 

textos presentes no blog, não há definição quanto à extensão mínima ou máxima do 

texto, além do formato textual que apresenta um texto mais corrido, com ausência de 

turnos encadeados, sequências soltas e estrutura fixa.  A comunicação assíncrona 

pela facilidade que a assincronicidade permite, possibilita se refletir mais antes de se 

colocar um comentário, rapidez de envio e recepção.  

Em relação aos participantes, o blog apresenta múltiplos sujeitos participando 

das interações discursivas, ou seja, dos comentários. Os participantes se esforçam 

Estilo Informal 0 + + + + + + + - - 0 + 

Fragmentário - + + + + + - - - - 0 0 

 
 

Canal/semio
ses 

Só texto escrito + + + + + + + + 0 + + - 

Oral e escrito - - - + - - - - + - - 0 

Texto e imagem 0 + + + + + + - + - - + 

C/paralinguagem 0 + + + + + + + + - - + 

Recuperação 
de 
mensagem 

Por gravação + - - + - - + + 0 + + + 

Voláteis  - + + + + - - + + - - - 
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em entender o ponto de vista do outro, para modificar sua própria forma de se 

expressar, refinando seus argumentos, expondo maior clareza e objetividade, 

principalmente quando em geral, dentro de um mesmo comentário se introduz novos 

tópicos, muda-se ou amplia-se o foco do tópico inicial do comentário, além de se 

responder à questão proposta na discussão corrente. Esta característica é bem 

comum em outro gênero, o facebook. 

O quadro proposto por Marcuschi (2010) foi elaborado em uma visão 

tridimensional e observa a composição com os aspectos textuais e formais, incluindo 

as relações entre os participantes. O tema apresenta-se sempre livre no que se 

refere à natureza dos conteúdos e ao estilo informal, sem monitoramento e ausente 

de fragmentações, quanto aos aspectos relativos à linguagem, seus usos e usuários. 

O blog possibilita, cada vez mais, a inserção de elementos visuais no 

texto/imagem, fotos) e sons (músicas, vozes) formando uma interação híbrida 

composta por imagens, voz, música e linguagem escrita. Marcuschi (2010) chama 

de integração de recursos semiológicos, com uso de marcas de polidez ou indicação 

de posturas com os conhecidos emoticons, ícones indicadores de emoções, ao lado 

de uma espécie de etiqueta netiana, trazendo descontração e informalidade. Os 

blogs estão constituídos desses elementos, os quais são contemplados no quadro 

com a presença da paralinguagem, o conjunto de tons de voz ou sons não 

linguísticos que acompanham a fala e que revelam o estado psicológico do falante. 

Esses elementos paralinguísticos podem ser exibidos por emoticons, fontes e cores 

de escolha do usuário do blog. 

 

2.3.1 O blog como ferramenta pedagógica para a prática de leitura e escrita 

 

Considerando que vivemos em uma sociedade grafocêntrica, na qual o texto 

escrito está presente em várias situações sociais e cumpre papel significativo, exige 

dos falantes um grau cada vez maior de letramento, ou seja, de condições para 

participação efetiva nas práticas sociais que envolvem a escrita.  

Na chamada “era digital”, o conceito de escrita se expandiu e não se limita 

apenas ao texto impresso. É necessário saber se relacionar com a escrita nas 

diversas mídias em que ela está presente. Em muitas delas, um tipo especial de 
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texto circula: o hipertexto – considerado por Kensky (2007, p. 62) “um caminho para 

a informação”. 

No entanto, o hipertexto torna mais evidentes alguns desses processos, como 

o percurso realizado pelo autor durante o planejamento e a elaboração do texto e a 

reconstrução de sentidos pelo leitor. 

Seguindo esse norte, Kensky (2007) definem o hipertexto considerando duas 

perspectivas: a técnica e a funcional. Vejamos:  

 
Tecnicamente, um hipertexto é uma rede composta por nós ligados por 
conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, ou partes de 
imagens, sequencias sonoras, referência a documentos complexos que 
podem ser eles mesmo hipertextos. Os nós não estão ligados linearmente, 
como em uma corda ou como nos elos de uma corrente; cada um deles, ou 
a maioria, estende suas conexões em estrela, de modo reticular. 
Juntamente com o visualizador (browser), representa um tipo de sistema 
para a organização de conhecimentos ou dados, aquisição de informações 
e comunicação.  (KENSKY, 2007, p. 136) 
 

 

Um texto escrito convencionalmente é a materialização de um processo de 

interação discursiva que exige do seu produtor atividades como pesquisa, seleção e 

articulação de dados e opiniões. Embora esse texto possa contar com alguns 

indícios desse processo de elaboração, como hierarquização por meio de títulos e 

subtítulos, notas de rodapé, divisão em capítulos, entre outros elementos, o 

hipertexto torna esse percurso mais evidente. Ele demanda do seu autor, desde o 

início, o desenho de um mapa de leitura, no qual se estabelece uma clara hierarquia 

entre as informações centrais e secundárias, possibilidades de percursos distintos 

entre os blocos de conteúdo, conexões com textos externos, palavras-chave para 

servir de elos hipertextuais, entre outros.  

Diante de um hipertexto, o leitor tem mais liberdade para escolher, dentre os 

caminhos oferecidos pelo autor, em que aspectos aprofundar sua leitura, que blocos 

de conteúdo ignorar ou retomar, que sugestões de conexão externa acatar. Todas 

essas possibilidades, embora já estivessem colocadas pelo texto convencional, 

ampliam-se com o hipertexto.  

Parafraseando Xavier (2003), vemos a partir deste esboço acerca de 

hipertexto a instabilidade do texto e o declínio da autoridade do autor se configurar. 

Por isso muitos teóricos contemporâneoss como o próprio Xavier (2003, p. 186), 

afirmando que “essa „abertura‟ acontece porque o hipertexto é, „fisicamente‟, 

acolhedor, ele hospeda „materialmente‟ outras obras hipertextualizadas. Ele absorve 
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a essência de outros hipertextos, por isso tende a apagar as fronteiras”. Já a 

pesquisadora Elias (2005) define o hipertexto como “texto aberto” ou ainda “texto 

promíscuo” dada a sua permissão de manipulação por parte do leitor dos hiperlinks 

que pode mergulhar nos dados ali disponíveis, combinando as informações de modo 

digital.   

O texto escrito convencional opera de forma linear. Por isso, ainda que seja 

facultada ao leitor a possibilidade de pular trechos, localizar informações específicas, 

estabelecer conexões com outros textos e retomar trechos anteriores, essa 

multiplicidade de leituras não é planejada pelo autor.  Já o hipertexto opera com o 

princípio da não linearidade, da não sequencialidade. Assim, ao planejá-lo, o 

produtor dever ter em mente uma clara hierarquização das informações e as 

diferentes formas pelas quais o leitor poderá percorrê-las, estabelecendo, para isso, 

nós hipertextuais por meio de palavras-chave.  

Segundo Marinho (2007), os blogs passaram a ser considerados instrumentos 

de escrita colaborativa importante. À medida que um leitor acrescenta informações 

ao blog, na forma de comentários, para os sujeitos da interação se estabelece ali 

uma forma de escrita colaborativa, notadamente porque os posts e as mensagens a 

ele associadas podem ser vistos por outros leitores e internautas.  

Marinho (2007) ainda acrescenta que o grande trunfo do blog, está no fato de 

que qualquer pessoa pode criar um, já que a tecnologia empregada para sua criação 

e publicação é muito simples. Em tese, qualquer pessoa com pequeno domínio de 

uso do computador pode criar e manter um blog. Basta o acesso à internet, o 

cadastramento em dos muitos serviços disponíveis – vários gratuitos, como o 

blogger.com - e as ideias que alimentarão o gênero textual.  

Utilizando uma linguagem coloquial, o blog apresenta-se como uma 

importante ferramenta pedagógica, capaz de auxiliar o professor na busca por uma 

prática pedagógica mais atualizada, com os modernos avanços na comunicação. 

Com os blogs, esse modelo muda, assim afirma Von Staa (2007) que a sala 

de aula tradicional se consolidou num modelo em que um sabe mais e, por isso, 

ensina, fala, transmite a mensagem, e outro sabe menos, ou não sabe nada, por 

isso, copia, repete, decora. 

Na sociedade da informação é precípuo da escola construir sentidos com 

base na informação e no conhecimento. Pois, a “autoestrada” da informação está 

cada vez mais presente na sociedade, cabendo, para tanto, às instituições 
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educativas essa construção de sentidos, tendo como suporte a supracitada estrada, 

como ponte de significados, de sentidos, permitindo aos leitores-navegadores 

usarem a internet sem, no entanto, serem levados pela enxurrada de informações a 

fim de que não congestionem sua visão de mundo.  

Mesmo com todo um caráter de interação e formação de mentalidades, ainda 

assim, as tecnologias de informação e comunicação não vão dispensar a formação 

escolar. Assim, é esperada da escola uma preparação do aluno para saber lidar com 

a renegociação dos significados que, por vezes, são veiculados na mídia por 

intermédio da análise crítica.  

Para Antunes (2007) 

 
A aula expositiva é uma maneira de se ministrar aula, mas não pode ser a 
única maneira. Se um profissional não concebe situações de aprendizagem 
diferentes para se respeitar diferentes estilos de linguagens em seus alunos 
e se as aulas que ministra não fazem do aluno o centro do processo de 
aprendizagem, o que a ele se está impingindo com o nome de aula não é 
aula verdadeira. Uma das formas de se identificar professauros 
transvestidos em professor é buscar saber quantas situações de 
aprendizagens conhece e aplica e aferir se nas mesmas é o aluno que 
aprende e não o professor que finge que ensina. (ANTUNES, 2007, p. 84, 
grifo do autor). 

 
O ambiente virtual é, sem dúvida, muito estimulante e o professor, sabendo 

utilizá-lo, poderá realizar grandes avanços no processo de ensino da leitura. A figura 

do professor se transforma na era digital. Nos dias de hoje, mais do que nunca, 

temos acesso a bastante informação a fácil alcance, o professor não precisa ensinar 

apenas, mas despertar o interesse para a leitura, para investigação, criando e 

explorando as informações que estão registradas em livros, sites entre outras fontes 

e suportes.  

Souza (2007) afirma que a produção de textos desenvolvida na internet, 

favorece a leitura e desenvolve habilidades importantes, para ela 

 
[...] o formato do hipertexto parece favorecer a leitura em ambientes de 
ensino-aprendizagem, principalmente, no que diz respeito à habilidade de 
localizar informações. Habilidades de leitura tais como: compreensões 
globais do texto, emissão de opinião e produção de inferências, também 
apresentaram uma sistemática vantagem em formatos de hipertextos em 
relação a formatos contínuos.  (SOUZA, 2007, p.202) 

 
É inegável que a utilização da internet possibilita vários avanços no campo da 

escrita e da leitura, no entanto é sempre bom destacar que essas habilidades 

somente terão qualidade se forem efetivamente acompanhadas pelo professor, nada 
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adiantará a riqueza do hipertexto no texto digital se o aluno e mesmo o professor 

não tiverem competências suficientes para acioná-las e utilizá-las com eficiência, 

realizando a leitura e compreensão geral do texto, além de fazer inferências e 

acréscimos à leitura proposta, enfim aluno e professor interagindo com e no texto no 

meio digital. 

Segundo Marinho (2007), os blogs na escola podem servir para vários fins: 

podem ser o portal da escola, sua forma de se abrir e se mostrar para o mundo; 

podem ser o espaço de divulgação de ações e/ou projetos específicos. Desta forma 

o ambiente virtual participa ativamente do dia a dia da escola, gerando no ambiente 

escolar uma troca de informações que contribuem para a formação educativa como 

no todo. 

A utilização da internet no contexto escolar, bem como outros meios de 

comunicação por rede, já vem sendo utilizado para auxiliar no estudo de várias 

culturas, discussões e debates sobre problemas sociais, na pesquisa acadêmica, na 

documentação e registro de dados da própria escola, na busca de informações em 

assuntos específicos, na colaboração de jornal, entre outras. É evidente a riqueza 

deste meio.  

Gomez (2007), sobre a educação em rede diz que:  

 
A educação em rede traz a ideia de extrema ligação ou devoração. Assim, a 
rede permitiria que o homem aparecesse, saísse do universo amorfo, que é 
o mundo dos dados e da informação, e ganhasse existência na Internet pela 
participação nos debates, nos chat‟s, na produção de um texto falado ou 
escrito. Assim, respondendo a uma necessidade humana, a um desejo de 
transcendência também no mundo virtual, o homem instrumentaliza na 
alfabetização e nas interfaces digitais. (GÓMEZ, 2007, p. 64) 

 
Dessa maneira, seus usuários aprendem a ler o mundo ao seu redor, sendo 

uma questão que diz respeito ao cotidiano de todos, pois o conhecimento procede 

de interações que vão se produzindo ao longo do caminho, numa relação de sujeito 

e objeto havendo, portanto, uma interdependência.  

Cotes (2007) concorda que os blogs apresentam potencial para reinventar o 

trabalho pedagógico e envolver muito mais os alunos, representando um grande 

poder de comunicação, pois estes passam a ser escritores, leitores e pensadores. 

Para ela, que já utilizou o suporte virtual blog na formação de  professores, os diários 

eletrônicos são um excelente recurso para desenvolver trabalhos em equipe, discutir 

e elaborar projetos. Além disso, servem como espaço para anotações de aula e 
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discussão de textos. Os blogs ajudam a construir redes sociais e redes de saberes, 

mas é a criatividade, de professores e alunos, que vai determinar a otimização da 

ferramenta.  

Através do blog ou dos chat‟s, podemos criar um ambiente interativo entre 

aluno e professor, e entre os próprios alunos, trocando opiniões e experiências de 

forma muito mais dinâmica. Conectados, crianças e adolescentes de hoje acabam 

se identificando com o professor blogueiro, pois o mestre que está ali para ensiná-

los também está disposto a aprender no mesmo universo virtual em que eles adoram 

navegar.  

Para Marinho (2007), são vários os aspectos pelos quais os blogs se 

constituem num elemento de utilização interessante para a escola. Dentre os motivos 

que o autor aponta, destacam-se:  

1. o gênero como uma ferramenta construtivista de aprendizagem; 

2. a audiência potencial para o blog, que ultrapassa os limites 

da escola, permitindo que o que os alunos produzem de relevante 

ultrapasse muito além da sala de aula;  

3.  os arquivos da aprendizagem que alunos e até professores construíram; 

4.  a ferramenta democrática que suporta vários estilos de escrita e intertextos; 

5. o favorecimento do desenvolvimento da competência em determinados 

tópicos quando os alunos focam leitura e escrita num tema.  

Cotes (2007), ainda cita os principais benefícios do blog para professores e 

alunos: aproximar professores e alunos, permitir maior reflexão sobre o conteúdo, 

manter o professor atualizado, criar uma atividade fora do horário de aula, 

trazer experiências de fora da escola, divulgar o trabalho do aluno e do professor, 

permitir o acompanhamento, ensinar linguagem digital.  

O uso do blog pelos internautas geralmente é associado à criatividade e à 

imaginação, por isso tem chamado a atenção quanto a seu uso como recurso e 

ferramenta pedagógica, muito embora segundo Gomes (2007), a distinção entre os 

blogs, enquanto estratégia pedagógica e recurso pedagógico, nem sempre seja 

clara e seja de natureza arbitrária, a autora sugere que, enquanto recurso 

pedagógico, os blogs podem ser um espaço de acesso à informação especializada e 

um espaço de disponibilização de informação por parte do professor. Enquanto 

estratégia pedagógica, os blogs podem assumir a forma de um portfólio digital, um 
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espaço de intercâmbio e colaboração, um espaço de debate e um espaço de 

integração. 

A partir das pesquisas de Gomez (2007) entendemos que as duas 

possibilidades podem caminhar juntas quando se opta utilizar o gênero blog no 

contexto escolar, tendo em vista que os alunos passam a ser vistos ora como 

leitores de blogs, ora como autores dos mesmos. A possibilidade vista como 

estratégia pedagógica é a possibilidade de se encontrar um espaço de partilha entre 

professores da mesma disciplina ou a utilização de blogs como espaço de 

comunicação entre escola e famílias  

Desta forma, os blogs permitem tornar visível a produção escrita dos seus 

autores dando assim “voz” às suas ideias, interesses e pensamentos, por isso 

participar de um blog que tenha uma audiência, seja ele de qualquer natureza 

temática, pode ser um estímulo à reflexão e à produção escrita desde que exista 

uma orientação e acompanhamento nesse sentido.  

A partir desta visão, o uso do blog no contexto escolar é assim defendido por 

Gomez (2007) como:  

 
A criação e dinamização de um blog com intuitos educacionais podem, e 
devem, ser um pretexto para o desenvolvimento de múltiplas competências. 
O desenvolvimento de competências associadas à pesquisa e seleção de 
informação, à produção de texto escrito, ao domínio de diversos serviços e 
ferramentas da web são algumas das mais valias associadas a muitos 
projetos de criação de blogs em contextos escolares. (GOMEZ, 2007, p. 
313) 

 
Dessa maneira, o indivíduo é considerado como um ser ativo e de relações, 

em que não se tem o conhecimento como transferido, depositado, nem mesmo 

inventado por ele e sim, construído nas interações estabelecidas com os outros 

sujeitos e com o meio. O sistema educacional não pode fugir e/ou se recusar à 

utilização dos instrumentos que a revolução informacional está trazendo para a 

educação através dos computadores.   

Nesse contexto, cabe ao professor, promover e orientar os alunos para a 

leitura através de ações que os levem a sentir necessidade de buscar informações, 

interagindo, pois, com os diversos suportes e instrumentos de leitura, seja em texto 

escrito, imagético, material ou virtual.  

Faz-se necessário e urgente, inserirmos a tecnologia no processo educativo 

no século XXI, se realmente pretendemos formar uma sociedade crítica e 
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transformadora, considerando que essas transformações são irreversíveis e que a 

modalidade da escrita continua sendo o registro de maior predomínio na internet, 

associada à leitura. Para tanto a seguir, teceremos ideias de autores como Kleiman 

(2007) e Santaella (2004) acerca da leitura e da escrita na internet em suas mais 

diversas abordagens. 

2.3.2 O ler/escrever na internet 

 

A leitura, em si, não trata tão somente de decodificação de som e letra, mas 

de compreender e dar significado ao que se está lendo. Implica, portanto, fatores 

que irão influenciar nesse processo de compreensão.  

Segundo Kleiman (2007), a leitura: 

 
É um processo que se caracteriza pela utilização de conhecimento prévio: o 
leitor utiliza na leitura o que ele já sabe, o conhecimento adquirido ao longo 
de sua vida. É mediante a interação de diversos níveis de conhecimento, 
como o conhecimento linguístico, o textual, o conhecimento de mundo, que 
o leitor consegue construir o sentido do texto. Pode-se dizer com segurança 
que sem o engajamento prévio do leitor não haverá compreensão. 
(KLEIMAN, 2007, p. 35) 

 
A partir do surgimento dos livros ilustrados e, posteriormente, do surgimento 

dos jornais e revistas, o ato de ler deixou de se restringir somente a decodificação de 

letras e agregou um relacionamento entre palavra e imagem associadas ao tamanho 

de tipos gráficos, ao desenho, ao texto e à diagramação. 

Foi com o surgimento e expansão dos grandes centros urbanos e com a 

explosão da publicidade, que o escrito, junto à imagem, pôs-se ante nossos olhos, 

no cotidiano, através de embalagens de produtos, cartazes, sinalizações de trânsito, 

estações de metrô, ponto de ônibus, entre outras representações, um leque de 

situações cotidianas em que vamos perceber que a prática do ato de ler dá-se de 

maneira, por vezes, automática. 

Desse modo, Santaella (2004) esclarece muito bem essas representações 

quando diz que  

Não há porque manter uma visão purista da leitura restrita à decifração de 
letras. Do mesmo modo que o contexto semiótico do código escrito foi 
historicamente modificando-se, mesclando-se com outros processos de 
signos, com outros suportes e circunstâncias distintas dos livros, o ato de ler 
foi também se expandindo por outras situações. (SANTAELLA, 2004, p. 17) 

 

A leitura na web implica outro conceito de leitura, pois se configura outro tipo 

de suporte, bem como outro tipo de texto, com uma mixagem de linguagem, escrita, 
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imagens, sons e links. Com sua linguagem via computador, como interfaces que 

exercem papel fundamental num processo de compreensão, o leitor tecla e navega 

em um ambiente inteiramente virtual, com determinadas características e funções as 

quais são pertinentes às condições que implicarão na construção do discurso, 

impressões imagéticas que cada sujeito faz acerca de outros conhecimentos e todo 

o movimento do fio que conduz a conversação.  

Neste sentido, a pesquisadora Almeida (1999) afirma sobre o uso da 

tecnologia em sala de aula, quando  

 
A inserção do computador no processo de ensino e de aprendizagem traz 
em seu bojo a questão da mudança da escola e da atuação do professor. 
Trata-se de uma nova cultura educacional que se efetivará por meio de 
uma mudança radical da escola que vem ao encontro de uma demanda 
da sociedade pela formação de cidadãos com capacidade de trabalhar em 
equipe, tomar decisões, comunicar-se com desenvoltura, ser criativo, 
formular e resolver problemas. (ALMEIDA, 1999, p. 01) 

 
Assim, vão se estabelecendo na rede maneiras novas de se comunicar pela 

comunidade usuária. Deparamo-nos, portanto, no âmbito da internet, com esses 

fenômenos que se consolidam como novas formas de escrita, novas configurações 

do texto e da leitura, o que não se trata de transgressões e ameaças à língua 

sistematizada.  

Nesse contexto, partimos do princípio de que as metodologias utilizadas em 

sala de aula, muitas vezes, mostram-se inadequadas para estimular nas crianças o 

gosto pela leitura. As professoras de alfabetização e das séries iniciais, em sua 

maioria, ainda recorrem ao tradicionalismo de leitura de palavras soltas ou de cópias 

de textos intermináveis, que deixam a criança cansada e não ajuda em nada, 

tornando a aula de leitura uma tortura. 

Segundo Kleiman (2007) 

 
Ninguém gosta de fazer aquilo que é difícil demais, nem aquilo do qual não 
consegue extrair o sentido. Essa é uma boa caracterização da tarefa de ler 
em sala de aula: para uma grande maioria dos alunos ela é difícil demais, 
justamente porque ela não faz sentido. (KLEIMAN, 2007, p.16) 

 
 

É preciso envolver o aluno no mundo da leitura prazerosa, despertar nele a 

magia da imaginação, que traz uma boa história e para que isso ocorra é preciso 

inovar, buscar metodologias mais modernas, usar os recursos atuais a nosso favor. 

Muitas escolas possuem salas de leitura, que funcionam somente como depósitos 

de livros, inutilizando todo o seu potencial. Não há o desenvolvimento de projetos de 
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leitura, que poderiam estimular o gosto pelos livros em nossos alunos, e quando há 

uma sala de informática, esta serve somente para joguinhos sem sentido. Perde-se, 

dessa maneira, uma excelente oportunidade de usar recursos modernos para o 

incentivo à leitura. 

 Partindo desta realidade o uso do blog, especificamente o blog Diário Virtual 

de Leitura, busca “transitar” entre os diversos conhecimentos científicos - 

conhecimento tecnológico e humanizado, entendidos, segundo a visão de Morin 

(2003), em que a interdisciplinaridade pode significar também troca e cooperação, o 

que faz com que ela possa vir a ser alguma coisa orgânica. As disciplinas ora são 

convocadas como técnicas especializadas para resolver tal ou qual problema, ora, 

ao contrário, estão em completa interação para conceber esse objeto e esse projeto. 

A falha cometida nas séries iniciais agrava-se ao longo dos anos de estudos 

e, chegam ao Ensino Médio alunos que não sabem interpretar um texto literário ou 

um simples enunciado de uma questão matemática, prejudicando sua aprendizagem 

como um todo. É importante saber conciliar e utilizar o que a modernidade tem de 

melhor como ferramenta pedagógica. Precisamos sair da Idade da Pedra 

(escrevendo com uma pedra na parede) e ingressar definitivamente no século XXI.  

Os laboratórios de informática nas escolas devem ser explorados em toda a sua 

potencialidade, com atividades significativas e estimulantes, para que os jovens, 

sedentos de novidades, percebam que a internet é muito mais do que msn e 

facebook. Podemos utilizar recursos como: chat, blog, msn, como ambientes de 

aprendizagem virtual e como estimuladores de uma leitura crítica e reflexiva.  

Para ampliar o assunto sobre a leitura faremos um link com a prática da 

escrita em tempos de internet e nada melhor que associarmos a escritora amante 

das letras e, principalmente da Língua Portuguesa, Clarice Lispector, que define 

muito bem e de forma poética a definição do ato de escrever:  

 
Não, não é fácil escrever. É duro como quebrar rochas. Mas voam faíscas e 
lascas como aços espalhados. Ah que medo de começar e ainda nem 
sequer sei o nome da moça. Sem falar que a história me desespera por ser 
simples demais. O que me proponho contar parece fácil e à mão de todos. 
Mas a sua elaboração é muito difícil. Pois tenho que tornar nítido o que está 
quase apagado e que mal vejo. Com mãos de dedos duros enlameados 
apalpar o invisível na própria lama. (LISPECTOR, 1984, p. 25) 

 
 

Associando ainda as palavras de Lispector traçamos um paralelo entre o 

surgimento da linguagem humana e o da escrita. Desde então, sucederam-se 1.400 
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gerações. Para se ter ideia da dimensão das descobertas desde então 

conquistadas,  ilustraremos algumas datas e números: há 1.700 gerações a 

linguagem se desenvolveu, somente há 300 gerações a escrita surgiu. Há 25 

gerações foram formuladas formas rudimentares de impressão e então novos meios 

de comunicação foram surgindo como: em 1910, o telégrafo; em 1920, o telefone; 

em 1930, o rádio; em 1950, a televisão; em 1970, o fax; em 1990, o computador e 

celular e, em 2000, a internet.  Conclui-se diante desse apanhado de informação que 

no intervalo de vida de uma geração, cerca de vinte anos, novos paradigmas 

tecnológicos são inventados e reinventados. 

E por que insistir na descrição e detalhamento destes números? A resposta é 

simples: para entender as transformações ocorridas nos últimos anos no que se 

refere à leitura e à escrita. 

Segundo Marcuschi e Xavier (2010, p. 17), com as novas tecnologias digitais, 

vem se dando uma espécie de “radicalização do uso da escrita” e nossa sociedade 

parece tornar-se “textualizada”, isto é, passar para o plano da escrita. Associada a 

esta realidade tomamos contato com uma expressão que está em destaque 

ultimamente para justificar este fenômeno, o letramento digital. 

Dessa forma, partindo da noção de gênero textual como fenômeno social e 

histórico, aqui equivale destacar que eles surgem em determinados momentos na 

história e contextos da sociedade, a internet e seu sucesso deve-se, segundo 

Marcuschi e Xavier (2010, p. 16) ao fato de reunir num só meio várias formas de 

expressão, tais como texto, som e imagem, o que lhe dá maleabilidade para a 

incorporação simultânea de múltiplas semioses, interferindo assim na natureza dos 

recursos linguísticos utilizados. 

É a partir desse ponto que a presente pesquisa volta-se para as contribuições 

teóricas de Bakhtin (1997, 2010), que considera o gênero como texto situado na 

história, na sociedade e na cultura, sendo que “relativamente estável” e outros 

pesquisadores também expõem do ponto de vista estilístico e composicional como 

percebemos nas contribuições de Swales (1990 apud Marcuschi e Xavier, 2010), 

que compreende o gênero como instrumento comunicativo com propósitos 

específicos e Miller (1984 apud Marcuschi e Xavier, 2010) como forma de ação 

social. As três contribuições colaboram no entendimento de que as novas 

tecnologias interferem na natureza do gênero produzido. 
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Portanto, é necessário para a contextualização da pesquisa registrar que a 

centralidade da escrita é um dos aspectos fundamentais e essenciais da mídia 

virtual, pois esta mídia depende exclusivamente da escrita, no entanto, é plausível 

destacar que as novas tecnologias não mudam os objetos, mas as nossas relações 

com eles.  

Na internet, a escrita permanece essencial mesmo com o forte uso de 

imagens e de som possibilitando uma escrita mais espontânea e despreocupada 

com as normativas gramaticais. O escritor-navegador sente-se livre de pressões 

sociais que, muitas vezes, se apresentam numa conversa face a face. Esta 

característica é comum a todos os discursos virtuais e gera uma questão importante 

para contribuir na definição dos gêneros na internet que Marcuschi e Xavier (2010) 

ilustram quando  

 
Essa questão se torna relevante porque em certo sentido pode contribuir 
para definir gêneros diversos por um traço importante como a qualidade da 
participação dos atores sociais nas atividades conjuntas. Este será também 
um aspecto importante porque implica a identificação dos atores e o 
partilhamento desse conhecimento. (MARCUSCHI e XAVIER, 2010, p. 29 
(grifo dos autores)). 

 
Sendo assim, o estranhamento com a novidade ou boom da internet produz 

concepções de uso e ensino da Língua Portuguesa, cristalizadas pela escola e até 

mesmo pelos próprios usuários da língua, como: “O internetês substituirá a 

gramática normativa”; “Os adolescentes só escrevem com abreviaturas”; “ Não utilizo 

o computador ou as redes sociais porque os alunos só escreverão com internetês” 

ou “A escola deve impor a gramática normativa nas aulas de Língua Portuguesa”, 

entre muitos outros discursos. 

É importante lembrar que quando o telefone foi inventado houve também este 

estranhamento e aversão ao novo aparelho que para alguns distanciaria as pessoas 

ou até mesmo substituiria o diálogo face a face. 

Côrrea (2003) reflete muito bem estes posicionamentos quando diz que:  

 
Antes de compreender o que significam as inovações tecnológicas, temos 
de refletir sobre o que são velhas e novas tecnologias. O atributo do velho 
ou do novo não está no produto, no artefato em si mesmo, ou na cronologia 
das invenções, mas depende da significação do humano, do uso que 
fazemos dele. (CÔRREA, 2003, p. 44) 

 
Relacionando as ideias acima à formação e à ação do professor em sala de 

aula, acreditamos que as inovações tecnológicas no campo do ensino-aprendizagem 
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não garantem inovações pedagógicas nem torna obsoletos os saberes acumulados 

pelo professor, visto que muitos docentes não são advindos da geração na qual a 

tecnologia avançou e, além do mais, alguns não se permitem abrir a novos métodos 

e interfaces tecnológicas, inserindo-as no cotidiano de sala de aula e até mesmo nos 

planejamentos. 

Nesse sentido, o homem ao praticar alguma ação, reflete sobre, que dizer dos 

professores que comprometidos com o sucesso dos alunos, procuram soluções e 

assumem uma postura investigativa? Praticar o ensino da pesquisa significa superar 

tanto o ensino feito sem pesquisa quanto uma pesquisa feita sem ensino. 

 

2.3.3 Leitor e escritor do Ensino Médio da escola pública  

 

Compreender o outro, sua história de vida e sua visão sobre as coisas pode 

ser a melhor maneira de entender o que ele escreve. Pensando nisso, é pertinente 

acrescentar as nossas ideias as palavras de Boff (2000) quando diz: 

 
Cada um lê com os olhos que tem. E interpreta a partir de onde os pés 
pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender como 
alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é sua visão de 
mundo. Isso faz da leitura sempre uma releitura. A cabeça pensa a partir de 
onde os pés pisam. Para compreender, é essencial conhecer o lugar social 
de quem olha. Vale dizer: como alguém vive, com quem convive, que 
experiências tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como assume os 
dramas da vida e da morte e que esperanças o animam. Isso faz da 
compreensão sempre uma interpretação. Sendo assim, fica evidente que 
cada leitor é um co-autor. Porque cada um lê e relê com os olhos que tem. 
Porque compreende e interpreta a partir do mundo que habita (BOFF, 2000, 
p. 9-10). 
 
 

A partir de Boff (2000), mediante a nossa pesquisa sobre a escrita na internet, 

começamos a perceber quem seria este outro – o aluno da rede pública de ensino - 

sua história, seus anseios, suas dúvidas, seus sonhos, enfim. Para compreender 

melhor o que o aluno da escola pública escreve e lê é preciso este olhar sobre o 

mesmo, porque assim como o escritor e teólogo Leonardo Boff escreveu no texto A 

galinha e a águia é preciso compreender e interpretar o outro a partir do mundo que 

habita.  

De início percebemos sua familiaridade com as ferramentas digitais, no 

entanto, com limitação em relação ao conhecimento técnico em relação as 

possibilidades de utilização, muitas vezes, o aluno possuía conta nas redes sociais, 
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porém não sabia postar no blog por não entender que para comentar no blog, o 

endereço eletrônico solicitado pela plataforma era o mesmo de seu e-mail ou 

facebook.  

Em outro momento, deparamo-nos com o maravilhamento do aluno diante da 

tela e suas imagens em movimento, quando o blog em estudo apresentava, em seu 

layout, um ícone do twitter que se movimentava enquanto o mouse estava em uso; 

outras vezes quando os alunos acessavam a página do blog e percebiam uma 

música relacionada ao tema da postagem e ficavam sem saber como aquilo era 

possível, como fazia este procedimento. Mais espantados ficavam ao saber que tudo 

havia sido feito pela professora de Língua Portuguesa, considerada talvez 

“despreparada” para tal feito.  

Dessa forma, percebemos que chegando ao Ensino Médio, o aluno encontra-

se numa fase em que deseja fazer parte de grupos, consciente de que pertence a 

uma sociedade e que desempenha um papel na mesma. Esse sentimento de 

pertença, aliado ao desejo de participação, que é característico da idade, precisa ser 

aproveitado e valorizado. Nesse período, o jovem apresenta necessidade de se 

expressar e o faz de diversas formas escritas: textos em agendas, montagem de 

álbuns, pichação e grafite em muros e paredes, nas salas de bate-papo, entre 

outros. Também é um consumidor em potencial dos mais diversos tipos de texto, 

motivado pela necessidade premente de conhecer o diferente, movido por uma 

curiosidade permanente. 

A velocidade com que as informações chegam até nós, de imediato, podem 

nos assustar; no entanto, para a geração de nativos digitais, esse ato de 

estranhamento é totalmente normal e típico dessa geração de usuários da língua. A 

leitura em meio à hipertextualidade possibilita a formação de um novo leitor, que 

muitas vezes é ignorado pela escola, e, consequentemente, pelos professores. 

Segundo Santaella (1998), há três tipos diferentes de leitor em tempos de internet: o 

leitor contemplativo, associado à era do livro; o leitor fragmentado, relacionado com 

leituras breves e fugazes; e o novo tipo de leitor, o leitor virtual, relacionado à 

linguagem integrada aos meios virtuais, o que a própria autora esclarece como um 

leitor de época em que máquinas transformam variadas espécies de semiose em 

uma linguagem integrada, o que ela nomeia de “esperanto das máquinas”. É 

importante perceber que esse novo leitor não tropeça nos signos físicos, mas 

navega na tela, programa leituras, e por muitas vezes, não perde a rota que leva a 
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eles. Em suma, é um leitor sempre pronto, conectado entre nós e nexos, “num 

roteiro multilinear, multissequencial e labiríntico que ele próprio ajudou a 

construir”.(Santaella, 1998,p.1) 

Sendo assim, a formação de leitores perpassa também pelo espaço escolar 

através de práticas de escrita e de leitura significativas para os alunos, inserindo-os 

no universo do leitor em tempos de internet, sem distanciar-se das bibliotecas.  

Dentre as formas de comunicação e de expressão adolescente, a Internet 

configura-se como um ambiente dos mais atraentes e utilizados pelos jovens, pois 

estão imersos no mundo virtual desde crianças. Aí encontram espaço para se 

expressar com liberdade e imaginação. 

De acordo com Smith (1999, p.155) 

 
Milhões de escritores reais ou potenciais da Internet estão contando as 
histórias de suas vidas, reais ou imaginárias e falando de suas esperanças 
e temores, verdadeiros e fictícios. Nunca houve uma linha divisória clara 
entre a realidade e a fantasia, o fato e a ficção, o desejo e o medo, a 
intenção e o ato, a observação e a participação, e as distinções podem 
desaparecer completamente com a escrita espontânea, com a leitura 
instantânea e com as perspectivas ilimitadas de assuntos e experiências da 
Internet. Em princípio, todos podem ler tudo e interagir com todos.  

 
 

Popular e acessível, a internet cumpre um papel social de democratizar a 

informação, universalizando-a em tal velocidade que hoje pode ser considerada 

como valiosa moeda de troca. É entendido como um elemento tecnológico de 

fantástica capacidade de armazenamento de dados em uma também grande 

diversidade de formatos. 

No entanto, nesse ponto cabe-nos um questionamento: como a escola pode 

utilizar essa ferramenta em seu benefício, como forma de aquisição e divulgação do 

conhecimento? Para responder este questionamento, recorremos a Tedesco (2004) 

que reconhece: 

 
O conhecimento é produzido e utilizado dentro de um quadro de grande 
diversidade institucional, o que significa que há mais lugares onde se gera o 
conhecimento que os puramente acadêmicos, que eles são diferentes entre 
si, e que esse conhecimento está associado a um uso intenso das redes 
eletrônicas de comunicação. (TEDESCO, 2004, p.33) 

 
O espaço virtual, representado pela internet, abre um leque de possibilidades 

para o leitor e a escola precisa criar condição para que o aluno encontre também na 

tecnologia eletrônica o que ele realmente quer ler. 
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Nesse nível de ensino faz-se necessário um maior investimento em recursos 

para o acesso ao conhecimento, por conseguinte à leitura, elemento indispensável à 

formação do cidadão, por isso a escassez ou a falta de recursos para esse fim pode 

refletir seriamente na formação desse cidadão e, consequentemente, na sociedade 

em que está inserido. 

Tendo em vista a organização do trabalho acadêmico, apresentamos no 

próximo capítulo, os procedimentos metodológicos e a trajetória da pesquisa que 

nortearão a análise. O capítulo a seguir consiste na explicitação dos aspectos 

metodológicos que seguiremos para relacionarmos a teoria com a análise do corpus 

da pesquisa. 
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3 CONTEXTUALIZ@NDO OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

“As palavras não são de ninguém e não comportam um juízo de valor. Estão 
a serviço de qualquer locutor e de qualquer juízo de valor, que podem 
mesmo ser totalmente diferentes, até mesmo contrários”. (BAKHTIN, 
1997.p.309) 

 

Neste capítulo, discutirmos os aspectos metodológicos e a trajetória da nossa 

pesquisa, apresentando o percurso por nós realizado, destacando objetivos, 

demarcação do corpus, análise dos dados e resultados obtidos. 

3.1 Caracterização da pesquisa participante 

 

A escola pode encontrar formas de permitir experiências significativas aos 

alunos, compreendendo a constituição destes enquanto sujeitos leitores, 

possibilitando-os a produção de conhecimentos de forma dialógica, estabelecendo a 

conexão entre o mundo da vida e o mundo teórico através das relações interativas. 

Com base no conceito de autoria de Bakhtin, a nossa pesquisa busca analisar 

os indícios de autoria nos comentários do blog Diário Virtual de Leitura encontrado 

no endereço eletrônico: www.diariovirtualdeleitura.blogspot.com.br nos anos de 2011 

e 2012. O gênero virtual é uma das atividades desenvolvidas na disciplina de Língua 

Portuguesa com turmas do Ensino Médio Integrado de uma escola pública da cidade 

de Aracati-Ce. 

A partir da referência ao lócus da pesquisa, nosso trabalho busca subsídios 

na pesquisa participante que visa produzir, compreender, intervir e transformar a 

realidade dos alunos envolvidos na pesquisa possibilita perspectivas diferentes nos 

campos de ensino se associada às abordagens quantitativas e qualitativas, não 

sendo consideradas necessariamente opostas, pois alguns elementos de ambas as 

abordagens podem ser utilizados em conjunto para fornecer mais informações do 

que poderia se obter utilizando um dos métodos isoladamente. 

Nessa perspectiva, 

 
[...] à medida que um investigador vai passando mais tempo com os sujeitos, 
a relação torna-se menos formal. O objetivo do investigador é o de aumentar 
o nível de à vontade dos sujeitos, encorajando-o a falar sobre aquilo de que 
costumam falar, acabando por lhe fazer confidências. Este terá de lhes dar 
provas, de forma a merecer a confiança que os sujeitos depositam nele. 
(BOGDAN, BIKLEN, 1994, p.113) 
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Dessa forma, a presente pesquisa se constitui de uma pesquisa participante 

conciliando as abordagens quantitativas e qualitativas apresentando análises 

estatísticas, baseadas tanto em números como na análise dos indícios de autoria 

presentes nos comentários do blog Diário Virtual de Leitura. Com a pesquisa quanti-

qualitativa, o pesquisador participa fisicamente do processo e preocupa-se com a 

qualidade das informações e respostas no nosso objeto de estudo os indícios de 

autoria. 

Sabemos que a pesquisa é a base da ciência e possibilita uma aproximação e 

um entendimento no ato de investigar, de pesquisar, um processo permanente e 

constante em nossas vidas. É evidente que a pesquisa quantitativa e a qualitativa, 

apesar de suas particularidades metodológicas, são complementares, podendo 

compor, juntas as ferramentas necessárias para a realidade dessa pesquisa com os 

indícios de autoria no blog Diário Virtual de Leitura. 

A nossa pesquisa é de caráter quanti-qualitativa considerando que lida com 

números, usa mapeamento estatístico para explicar os dados, além de lidar com 

análises dos comentários do blog que compõem o corpus. 

3.2 O objeto de investigação 

 

O blog que ancora as postagens e comentários para este estudo chama-se 

Diário Virtual de Leitura e é encontrado no endereço 

<http://diariovirtualdeleitura.blogspot.com.br>, tem como responsável a própria 

pesquisadora, professora da Escola Estadual de Educação Profissional Elsa Maria 

Porto Costa Lima da cidade de Aracati-Ce. Este espaço virtual entra em contato com 

o universo da escola que funciona em sistema integral de ensino, atualmente com 

doze turmas e 480 alunos distribuídos nos cursos de Informática, Enfermagem, 

Comércio, Finanças e Hospedagem.  

Durante os dez anos em sala de aula, sempre lecionando no Ensino Médio, a 

professora pesquisadora trabalhou com alunos que traziam consigo o conceito de 

que a aula de Literatura servia apenas para a resolução dos conhecidos 

questionários de datas, autores e obras, enfim, uma “tortura massacrante” e se 

intensificava nos dias de provas em que o texto literário era utilizado apenas como 

pretexto das conhecidas “pegadinhas” não possibilitando ao aluno nenhuma 

interpretação ou diálogo com a leitura realizada. 
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Desta forma, este círculo vicioso perdura por muito tempo nas escolas 

durante as aulas de Literatura e de Língua Portuguesa, o que mais espanta a 

professora pesquisadora, ainda, é perceber esta mesma prática no Ensino Superior 

quando se depara com adultos que confidenciam, durante suas aulas de Literatura 

Brasileira, as memórias de ensino e de professores das referidas disciplinas que 

tiveram em sua formação básica.  

O aluno carrega em si marcas destas práticas, que são difíceis de serem 

retiradas de uma hora para outra, isto porque nada garante que este aluno será 

acompanhado por outro professor que adote o mesmo ponto de vista e conceito de 

leitura literária capaz de instigar no aluno o desejo de ter valorizada a subjetividade.  

Partindo destas reflexões, a professora pesquisadora tem desmistificado nos 

últimos anos sua prática em sala de aula, como professora de Língua Portuguesa, 

este olhar diferente para o ensino da língua materna, distanciando-a um pouco dos 

paradigmas sustentados pelo ensino tradicional em que vê o usuário da língua 

apenas como reprodutor de regras e normas gramaticais. 

Para que esta mudança começasse a apresentar efeitos foi necessário um 

fator: a mudança da atuação da professora pesquisadora do ensino particular para o 

ensino público foi fundamental para acontecer o ensino com dedicação exclusiva. 

Consideramos importante este registro porque muitas pesquisas no campo do 

ensino veem a distância entre as práticas pedagógicas envolvendo a escola privada 

e a pública. 

Porém, constatamos mediante esta pesquisa que a partir desse paralelo de 

escola privada e pública, esta tem subsídios humanos e materiais para a realização 

de práticas pedagógicas exitosas como o projeto Leitura com gêneros textuais: uma 

proposta com atividades lúdicas. Para a realização desse projeto foi realizada a 

seleção de dois monitores, alunos do 1º ano de Informática, além de ações 

periódicas desenvolvidas em 2010 que tinham relação com o projeto, não somente 

com os alunos da professora pesquisadora, mas também com a participação dos 

demais alunos da escola e com atividades transdisciplinares. No final do primeiro 

ano do projeto com atividades lúdicas, os monitores realizaram uma pesquisa de 

opinião que registrou a satisfação dos alunos em utilizar o gênero blog nas 

atividades desenvolvidas dentre os outros gêneros apresentados pelo projeto inicial, 

desta forma, a professora pesquisadora e os monitores decidem utilizar o blog Diário 
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Virtual de Leitura para incentivar a leitura e a escrita dos alunos como pode ser 

observado no gráfico abaixo. 

Gráfico 01: Pesquisa de opinião sobre o Projeto Leitura com gêneros textuais: uma proposta com 

atividades lúdicas 

 
Fonte: Arquivos da professora pesquisadora 

 

Desta forma, o blog é alimentado diariamente por textos de vários autores, 

inclusive com as produções textuais dos alunos, as quais não recebiam 

direcionamento ou intervenção gramatical ou temática, sendo coletadas e/ ou 

encaminhadas com auxílio dos monitores desde 2011 à professora pesquisadora, 

responsável pela divulgação e escrita das postagens no blog, o qual apresenta 

vários comentários (post) de internautas indicando ser visitado regularmente. Vale 

salientar que o projeto desde sua criação já participou de feiras regionais de 

iniciação científica, recebendo premiação por dois anos consecutivos, além de 

participação em eventos acadêmicos em universidades federais, estaduais e 

particulares.  

Nesse universo de escrita, o blog Diário Virtual de Leitura apresenta frames 

do lado direito da página, indicando uma série de arquivos dos meses anteriores, 

número de visualizações, projetos educativos, lista de livros virtuais e lista de 

indicação de blogs. Do lado esquerdo, encontra-se o endereço eletrônico para 

contato com o blog, número de visitantes, top dos comentaristas, lista de blog da 
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escola e páginas de interação para outras instituições educativas como universidade 

e faculdades. No topo da página inicial, encontram-se as páginas com assuntos 

ligados a proposta do ambiente, como: Materiais complementares, Fotoblog@ndo, 

Eu estava em sala de aula..., Dialog@ndo, entre outras. O nome do blog, Diário 

Virtual de Leitura, sugere a ideia do próprio termo blog, um diário na internet, com 

espaço para comentários, página disposta em ordem cronológica e espaço para 

discussão, especificamente para a leitura de textos nos seus mais variados 

formatos. No centro do blog, há um grande frame com recursos verbais e não 

verbais, onde se ancoram as postagens principais, seguidas de um link indicativo 

para os comentários abaixo dos textos postados. 

 

3.3 Apresentação do corpus e do locus 

 

No corpus temos 10 textos-base, aqui chamados de postagens, selecionados 

entre os anos de 2011 e 2012, tendo como critério de escolha o número de 

comentários, isto é, as postagens com mais de 20 comentários foram escolhidas 

independentemente de sua temática ou natureza de textos de autoria reconhecida 

ou não. Vale destacar que os alunos participantes da pesquisa assinaram e 

concordaram com um termo de consentimento livre e esclarecido para que seus 

comentários e textos pudessem ser analisados e fizessem parte dessa pesquisa 

como podemos constatar em anexo. 

Buscamos, então, como corpus, textos que permitissem levar adiante uma 

análise sobre a questão da autoria associada a textos publicados em ambiente 

virtual. Para tanto não há uma quantidade específica para a composição dos 

comentários analisados uma vez que o critério de escolha dos mesmos foi os que 

apresentavam de forma nítida os agenciamentos e as marcas de autoria já que havia 

repetições dos recursos utilizados pelos comentaristas em grande parte do corpus.  

Pretendemos, a partir desse aspecto, adotar um referencial teórico que 

possibilitasse traçar uma trajetória conceitual sobre autoria e, posteriormente 

adentrar na análise propriamente dita. A própria natureza do corpus – textos 

produzidos por alunos – já defende a priori a ideia de que os conceitos de autoria 

podem ser discutidos e analisados em textos publicados em gêneros virtuais. 
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As publicações ou postagens versam sobre os mais variados temas e 

assuntos, os gêneros textuais dessas postagens também são diversificados como 

poesias, tirinhas, artigos de opinião, imagens, charges, piadas, desenhos, entre 

outros. A autoria dos textos não se limita apenas a autores consagrados, mas os 

próprios alunos têm seus textos, poemas e desenhos publicados no blog Diário 

Virtual de Leitura. O intuito é manter as publicações do blog com os textos dos 

alunos, pois estes não se limitam apenas a avaliação do professor de Língua 

Portuguesa, pelo contrário, ultrapassam o birô do professor sendo reconhecidos 

socialmente pelo grupo de produtores e leitores da escola, e dessa forma, o aluno 

passa a ser leitor e produtor, ação que promove o protagonismo juvenil, o qual é 

premissa presente no projeto político pedagógico da EEEP de Aracati, a 40ª escola 

a fazer parte do projeto pedagógico das Escolas Estaduais de Educação Profissional 

– EEEP, lócus da presente pesquisa. A mesma escola tem como objetivo preparar o 

jovem para enfrentar os problemas da vida cotidiana, através de uma formação 

global que dê conta das demandas e das transformações contínuas que passam a 

sociedade, a economia e o mundo do trabalho, seguindo a natureza do projeto de 

Educação Profissional, traçado em 2007, quando o Governo Federal lança o 

programa Brasil Profissionalizado visando o fortalecimento das redes estaduais de 

educação profissional e tecnológica, através do repasse de recursos para que os 

estados investissem  na criação, modernização e expansão das redes públicas de 

ensino médio integrado à educação profissional, como forma de integrar o 

conhecimento do ensino médio à prática. 

 

3.4 Procedimentos de geração dos dados  

 

Neste item, tratamos dos procedimentos referentes à geração e análise dos 

dados. Para a realização da nossa pesquisa, fizemos a coleta do corpus através da 

plataforma do próprio blog Diário Virtual de Leitura, e realizamos a coleta dos dados 

seguindo fases significativas para a pesquisa: 

1. delimitação do objeto; 

A partir de leituras e aprofundamento da categoria de análise a “autoria” nos 

escritos de Bakhtin, vimos que este deveria ser delimitado, uma vez que é uma 

temática ampla; assim sendo, elegemos como elemento principal para análise, as 
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categorias de Possenti as quais são: dar voz a outros enunciadores; manter 

distância em relação ao próprio texto. 

2. levantamento das marcas de autoria. 

Para o levantamento das marcas de autoria, foi feita a leitura atenta do corpus 

e detectadas as marcas; em seguida, analisamos cada texto, apontando marcas de 

autoria e posicionamento do autor. 

Identificamos e segmentamos as postagens através de convenções que se 

referenciam, que são as abreviaturas em que P, significa postagens, e C, significa 

comentários, seguidas de uma sequência numérica; vejamos P1.2011; P2.2011; 

P3.2011; P4.2011; P5.2011 e P1.2012; P2.2012; P3.2012; P4.2012; P5.2012. Outra 

notificação refere-se aos comentários que aparecem com o símbolo  seguido do 

nome do comentarista e, no decorrer da análise serão citados como C1, C2, C3 e 

assim sucessivamente, também há as interações dos comentários que serão 

denominados de C1.1 se for um comentário do comentário C1 e assim por diante. 

Desta maneira, mostramos na análise, como o sujeito-comentarista se 

posiciona no seu texto, através de marcas de autoria, como também mostramos que 

esse comentarista utiliza-se do discurso do outro para dar sustentabilidade ao seu 

texto. 

 

3.5 Mostra do mapeamento estatístico 

 

O trabalho com o blog Diário Virtual de Leitura agrega também uma proposta 

interdisciplinar com o objetivo de estimular a leitura prazerosa dos educandos, 

considerando o perfil da referida escola e as tendências tecnológicas advindas do 

processo de globalização que são vivenciadas no contexto local. 

 No desenvolvimento do blog, no ano de 2011, a partir do mês de abril e 

durante todo o ano de 2012 até os dias atuais, alguns objetivos traçados foram 

alcançados com a utilização do gênero virtual e estão aqui descritos.  

Os gráficos demonstram o crescimento mensal significativo de comentários 

(posts), visualizações e acessos ao blog a partir de abril de 2011 e o ano de 2012, 

no entanto, vale frisar que o número de acessos ou visualizações não reflete o 

número de comentários, por isso, na pesquisa, a distinção entre esses números é 

relevante, por exemplo, ao acessar o blog o aluno pode não postar, mas o acesso é 
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contabilizado, ao passo que o comentarista ao postar no blog sua postagem será 

contabilizada assim como seu acesso. 

Consideramos que o resultado foi obtido pelo trabalho interdisciplinar 

realizado pelos educadores em sala de aula, e pela relevância do gênero blog para o 

desenvolvimento da escrita, a partir do momento em que o professor, após seu 

planejamento diário, insere a utilização do blog em sua disciplina e sugere 

postagens e atividades nesse suporte para desenvolver o conteúdo com a turma. 

Outro resultado em destaque para este trabalho refere-se aos dados de 

comentários realizados pelos alunos através das postagens disponibilizadas no 

endereço eletrônico: diariovirtualdeleitura.blogspot.com.br. 

A seguir vejamos a média de visualizações mensais crescentes apresentadas 

nos gráficos 02 e 03, além do comparativo demonstrado no gráfico 04: 

 

Gráfico 02: Visualizações mensais de 2011  

 

Fonte: Arquivos da professora pesquisadora 
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Gráfico 03: Visualizações mensais de 2012 

 

 

Fonte: Arquivos da professora pesquisadora 

 

Gráfico 04: Comparativo de visualizações mensais dos anos de 2011 e 2012 

 

 

Fonte: Arquivos da professora pesquisadora 
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É preciso analisar os gráficos referentes às visualizações do blog, mas saber 

a diferença entre page views e número de visitantes da página. Estas duas 

informações parecem simples, mas quando combinadas na mesma página ou 

relatório de visualização podem confundir o usuário. 

A page views é a tradução simples de página visualizada e isso não indica 

quantidade de pessoas que acessaram o blog ou site e sim quantas páginas os 

visitantes visualizaram.  Enquanto o número de visitas é mostrado no relatório dos 

softwares Blogger ou Analytics, e representa a quantidade de pessoas que visitou o 

blog ou site, no caso do nosso objeto de estudo já ultrapassa em 135.000 visitantes. 

Em média, quando acessamos o blog no Blogger, o software mostra a 

quantidade de visitas que o gênero teve e esta visita é a quantidade de pessoas que 

veio até a página da web, no caso o blog Diário Virtual de Leitura, no entanto o 

Blogger não mostra a quantidade de visualizações de páginas, isto é, as visitas ou 

estatísticas. Isso explica porque muitos blogueiros usam o aplicativo gratuito 

chamado Google Analytics para complementar as informações do blog. Em nossa 

pesquisa, este aplicativo não foi utilizado, pois o foco não é associar estes dados à 

quantidade de comentários ou visitantes do blog, mas analisar os indícios de autoria 

gerados pelos comentários. 

Ter um número de páginas visualizadas é muito importante, pois o site ou 

blog que apresenta bom mapa ou índice de navegação, indica que os leitores se 

interessam pelo conteúdo sendo atraídos a ficar mais tempo e tornarem-se um 

seguidor e comentarista assíduo. Podemos deduzir que blogs ou sites que tem 

visualização baixa, menor do que o número de visitantes, significa que o leitor não 

consegue encontrar algo de interesse nos primeiros segundos que acessa os links. 

Analisar esse elemento é muito importante porque o blogueiro percebe o que está 

faltando no blog. Em muitos casos, o que falta é linkar um post com outros, ou até 

mesmo associar links com outras redes sociais como facebook e twitter, foi o que 

aconteceu no Diário Virtual de Leitura quando analisamos os gráficos. No início da 

coleta dos dados, averiguamos que os usuários permaneciam pouco tempo 

visualizando o conteúdo exposto no blog o que despertou identificar as razões que 

proporcionavam este dado. Posteriormente usamos o sistema de links relacionados 

ao facebook e detectamos que esse recurso proporcionou uma visibilidade mais 

ampla fazendo com que muitas pessoas tivessem acesso aos múltiplos conteúdos 
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do blog, ampliando os acessos e comentários no Diário Virtual de Leitura, nosso 

principal objeto e foco da pesquisa.  

O número de “cliques” em outras páginas aumentou neste tempo, além dos 

comentários na página principal do gênero, estas informações podem ser 

comprovadas quando visualizamos os gráficos e percebemos os comparativos dos 

anos de 2011 e 2012, em relação aos meses iniciais de janeiro, fevereiro e março, 

as visualizações são inexistentes em dois meses e inexpressiva no terceiro mês de 

divulgação do gênero. 

Desta forma, passamos a usar o recurso de compartilhamento no facebook 

que não dependia de terceiros nem de recursos complexos e o resultado nas 

análises foram satisfatórios.  

A seguir demostramos os gráficos referentes aos comentários mensais de 

2011 e 2012 nos gráficos 05 e 06, além do comparativo demonstrado no gráfico 07. 

Gráfico 05: Comentários mensais de 2011 

 

Fonte: Arquivos da professora pesquisadora 
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Gráfico 06: Comentários mensais de 2012 

 

Fonte: Arquivos da professora pesquisadora 

 

Gráfico 07: Comparativo dos comentários nos anos de 2011 e 2012 

 
Fonte: Arquivos da professora pesquisadora 
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Considerando que o marco de início da utilização do blog Diário Virtual de 

Leitura foi entre os meses de março e abril de 2011, os gráficos 05 e 06 traçam os 

números de comentários realizados pelos alunos e, consequentemente, o gráfico 07 

aponta o comparativo de comentários entre os dois anos e, desta forma, 

consideramos avanços no aspecto quantitativo de escrita virtual.  

Quando se analisam estes gráficos algumas variáveis podem ser 

consideradas, como férias escolares, paralizações devido às greves e problemas 

técnicos, como: não acesso a internet e manutenção do próprio blog.  

Vejamos a seguir os gráficos comparativos dos dois aspectos analisados até 

aqui: 

 

Gráfico 08: Comparativo de visualizações e comentários dos textos do corpus em 2011 

 

 
Fonte: Arquivos da professora pesquisadora 
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Gráfico 09: Comparativo de visualizações e comentários dos textos do corpus em 2012 
 

 

 
 

Fonte: Arquivos da professora pesquisadora 
 
 

Gráfico 10: Visualizações nos anos de 2011 e 2012. 
 

 

Fonte: Arquivos da professora pesquisadora 
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Outro dado relevante é o de visitantes da página. Para detectar o que 

realmente o blog disponibiliza de conteúdo interessante para os usuários é 

importante observar os itens disponíveis nos relatórios fornecidos pelo próprio 

Blogger, como visualizações, comentários, acessos, visitantes, páginas visualizadas, 

entre outras possibilidades para atrair seguidores e proporcionar espaço de 

interação através dos comentários.  

Dessa maneira, percebemos que as mudanças são inevitáveis, faz-se 

necessário incrementar o gênero digital diversificando as publicações com assuntos 

da atualidade sem perder o foco no objetivo do blog Diário Virtual de Leitura: 

incentivar a leitura e a escrita no meio digital.  

Gráfico 11: Comentários nos anos de 2011 e 2012. 

 

Fonte: Arquivos da professora pesquisadora 

 
O nosso propósito é analisar os comentários do blog Diário Virtual de Leitura, 

investigando como se constitui, nesses textos, a autoria. Para tanto, constituímos o 

corpus de 10 (dez) textos, baseados no número de comentários (acima de 20) entre 

os anos de 2011 e 2012, independentemente de sua temática ou natureza de textos, 

de autoria reconhecida ou não. 

As postagens são identificadas e segmentadas seguindo a mesma convenção 

em abreviaturas e sequência numérica e o sinal gráfico do asterisco convencionado 
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neste gráfico como referência ao texto de autoria de alunos da EEEP Elsa Maria 

Porto Costa Lima, além do título da postagem realizada no blog Diário Virtual de 

Leitura. Os gráficos 12 e 13 são representativos do corpus em análise como 

podemos visualizar a seguir.  

 
Gráfico 12: Textos e postagens mais comentados de 2011.  
 

Fonte: Arquivos da professora pesquisadora 

 
Gráfico 13: Textos e postagens mais comentados de 2012.  

 

Fonte: Arquivos da professora pesquisadora 
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 Destacamos que o interesse pela pesquisa surgiu após a construção do 

mapeamento estatístico do blog Diário Virtual de Leitura, pois ao passo que a 

utilização do blog foi crescendo e os dados gerados pela plataforma Blogger foram 

coletados, percebemos como essas informações poderiam ser úteis para a 

realização de uma intervenção pedagógica não apenas durante os 45 minutos de 

aula de Língua Portuguesa, mas durante as pesquisas dos alunos, nas demais 

disciplinas através da interdisciplinaridade e durante as visitas no horário de 

intervalos no Laboratório Educacional de Informática (LEI) possibilitando desta 

forma, um maior contato com a leitura e a escrita no meio eletrônico e, 

consequentemente, no meio impresso. 

Sendo assim, podemos constatar o aumento da utilização do blog Diário 

Virtual de Leitura pelos docentes da EEEP de Aracati mediante a visibilidade na 

própria comunidade educativa na qual o blog está inserido, bem como na 

comunidade virtual, por isso almejamos apontar no capítulo a seguir o diálogo entre 

a interação e a análise permeada pelos indícios de autoria no próprio blog. 
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4 DIALOG@NDO & INTER@GINDO: ANÁLISE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA NO 

BLOG DIÁRIO VIRTUAL DE LEITURA 

 

“Nosso próprio pensamento nasce e forma-se em interação e em luta com o 
pensamento alheio, o que não pode deixar de refletir nas formas de 
expressão verbal do nosso pensamento”. (Bakhtin, 1997.p.317) 

 

Neste capítulo, fazemos a análise e interpretação dos dados obtidos na 

pesquisa, constituindo um diálogo interativo entre a teoria e a prática. Todos esses 

elementos se encaminham para a busca de resultados que venham a responder às 

nossas questões de pesquisa: 

 Há indícios de autoria nos textos do corpus do blog Diário Virtual de Leitura? 

 Quais recursos os sujeitos comentaristas agenciam para a construção da 

autoria em seus comentários no blog Diário Virtual de Leitura?  

 

4.1 Análise e interpretação dos dados 

 

Analisamos que o corpus da pesquisa leva em consideração as vozes 

presentes no texto postado no blog Diário Virtual de Leitura e os posicionamentos 

dos alunos em seus comentários, bem como os modos de inserção do sujeito-autor 

do comentário.  

As postagens aparecem no corpo do nosso trabalho com as imagens 

transportadas da própria plataforma do blog Diário Virtual de Leitura, obedecendo ao 

layout e disposição do gênero no meio eletrônico, considerando o contexto e a 

temática. O discurso do aluno comentarista aparece seguido do símbolo da 

plataforma blogger, conhecido pela letra  “B” em maiúsculo e de cor alaranjada, 

destacando-se, assim, dos comentários da professora pesquisadora assim como as 

convenções padronizadas P1. 2011 equivalente a primeira postagem e C1 para o 

primeiro comentário do corpus analisado e assim sucessivamente. Além disso, a 

professora pesquisadora também escreve e posta no blog, sendo considerada 

blogueira, termo específico para os gerenciadores e mantenedores do gênero virtual 

em estudo. 

Considerando, pois, a autoria na visão teórica bakhtiniana, esboçamos a 

nossa análise e nos constituímos sujeito-autor. Para isso expomos, na nossa 
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produção, a nossa posição axiológica, ou seja, a nossa forma de ver o mundo, de 

nos posicionar e de atuar como sujeitos ativos.   

A construção das nossas categorias de análise baseia-se nas leituras que 

fizemos do corpus, no caso, as postagens e comentários, bem como nos conceitos e 

definições do nosso aporte teórico. 

Após a seleção dos dez textos e seus respectivos comentários, analisamos os 

indícios de autoria com base nas categorias apresentadas por Possenti (2002), que, 

a partir da concepção dialógica da linguagem, defende como indícios de autoria:  

a) dar voz a outros enunciadores;  

b) manter distância em relação ao próprio texto. 

Ressaltamos que ambas as categorias serão analisadas ao mesmo tempo e 

estão em estreita consonância com a concepção de autoria de Bakhtin (1997), uma 

vez que o teórico concebe a autoria a partir de uma posição axiológica de um sujeito 

historicamente contextualizado, que reflete e ao mesmo tempo refrata as diferentes 

vozes sociais.  

Assim, tem grande foco na nossa análise, o diálogo que os textos dos 

sujeitos-comentaristas estabelecerão com o discurso alheio, uma vez que a 

postagem oferece texto e contexto a partir do próprio layout do blog e a 

multimodalidade típica do gênero, muitas vezes com a linguagem verbal e não verbal 

com os quais o sujeito-comentarista deveria dialogar para o desenvolvimento do 

comentário, de modo que uma tentativa de marcar a constante autoria é através da 

apropriação das ideias dos textos que acompanham a postagem. 

A seguir, analisaremos as postagens e seus respectivos comentários 

selecionados, a partir das categorias elencadas. Com essa análise, pretendemos 

analisar os indícios de autoria nos comentários do blog Diário Virtual de Leitura nos 

anos de 2011 e 2012 e investigar como acontece a inserção da voz do autor dos 

comentários do blog Diário Virtual de Leitura e do dizer dos outros autores no 

decorrer das interações, além de descrever o contexto dos textos publicados.  

Cabe compreender que os possíveis desvios de ortografia ou elementos 

pertinentes à gramática normativa não serão analisados, pois se entende o gênero 

textual blog como um espaço democrático e propício para as interações entre o 

sujeito e o texto de forma mais “despojada” e livre do olhar repressor da gramática 

e/ou do professor corretor, até mesmo porque a natureza do contexto em que o texto 
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foi produzido, publicado e socializado não viabiliza esta análise com tal apuro e 

considerações.  

 

 P1. 2011: Desenvolvimento do Minha Terra - Eixo Temático: Cidade e Cultura 
 Postado em 25 de agosto de 2011   45 comentários 

 
 

Quadro 04: P1. 2011: Desenvolvimento do Minha Terra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A postagem publicada em 25 de agosto de 2011 tem como texto-base o vídeo 

produzido pela equipe Asas da Imaginação da EEEP Elsa Mª Porto Costa Lima, 

resultado da aula em campo realizada no Projeto Recicriança situado na praia de 

Canoa Quebrada na cidade de Aracati e foi assinada pelas professoras Jemima e 

Marília, como pode ser constatado no quadro P1. 2011. O vídeo tem duração de 

11‟05‟‟ e está disponível no you tube no endereço 

<http://www.youtube.com/watch?v=NbDcbLC8gIA> e destaca o roteiro da aula 

através de entrevistas, visita as imediações do parque eólico e trilha ecológica sob a 

orientação do guia Técio, coordenador do Recicriança. A aula em campo aconteceu 

Oi, pessoal, que se conecta no Diário! Temos uma entrevista quentinha para vocês. O 
pessoal do Grupo Asas da Imaginação entrevistou o Profº Técio, coordenador do 
Espaço Recicriança- Canoa Quebrada/Ce. Assistam e comentem. Abraços, profª Jemima 
e Marília. 

 

 

Entrevista realizada com o profº Técio coordenador do  Recicriança na aula de campo do 
dia 11 de agosto. 

 
Fonte: http://diariovirtualdeleitura.blogspot.com.br/2011/08/desenvolvimento-do-minha-
terra-eixo.html. Acesso em 10/05/2013 

 

http://www.recicrianca.org.br/
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em 11 de agosto de 2011, sob a orientação dos professores de Biologia, Geografia e 

Língua Portuguesa envolvendo 36 alunos dos cursos da escola. As entrevistas 

foram realizadas pelos alunos Erlen Kaline Ávila e Herick Breno Oliveira, monitores 

do blog Diário Virtual de Leitura e membros do grupo Asas da Imaginação, projeto 

interdisciplinar elaborado pelas professoras do Laboratório Educacional de 

Informática (LEI), que registram a opinião dos alunos e professores envolvidos na 

atividade. 

A postagem recebeu 45 comentários durante mais ou menos um mês e 

apresentou na grande maioria indícios de autoria de retomadas e repetições através 

de marcas de juízo de valor quanto à avaliação da aula em campo, para os alunos 

que participaram do momento, pela iniciativa do Projeto Recicriança ou até mesmo, 

pela ideia da escola em apresentar uma aula significativa associando a teoria à 

prática, levando o aluno a conhecer o espaço ao seu redor, sua cidade, pois muitos 

alunos eram moradores da praia de Canoa Quebrada e desconheciam o projeto, 

enquanto os que moravam na cidade, já tinha visitado o Recicriança antes. 

Constatamos assim, a repetição de palavras como: “gostei” 12 vezes; “interessante” 

22 vezes; “bom” 04 vezes; “adorei” e “legal” 01 vez respectivamente. Vale ressaltar 

que na maioria das vezes, esses termos foram empregados no início do comentário, 

marcando uma posição do sujeito comentarista a respeito da postagem. 

Para a P1 de 2011, selecionamos o recorte de quatro comentários que 

ilustram os indícios de autoria a partir da voz explícita de outros e a inserção de 

discursos correntes no texto dos comentários. Os comentários 01 e 02 abaixo 

transcritos são do mesmo sujeito comentarista e foram publicados no mesmo dia 

com intervalo curto de tempo entre eles.  

 
Comentário 01 

   pablo31 de agosto de 2011 11:24 
É interessante pq ele aborda um tema que precisa ser muito estudado hj.É importante que a 
juventude desse século fique interessada em aprender não só o convio com a sociedade, 
mais também com a natureza. por que sem ela não conseguiríamos respirar e 
sobreviver... pablo teobaldo 2 ano de enfermagem. 

 
Comentário 02 

pablo31 de agosto de 2011 11:45 
Eu gostei muito dessa aula de campo principalmente pq os jovens desse século precisa 
saber que o futuro do planeta estar nas nossas mãos. PARABÉNS A TODOS OS 
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PROFESSORES E ALUNOS QUE PARTICIPARAM. Atitudes pequenas muitas vezes 
trazem grandes resultados continuem assim todos que participaram da aula de campo. 

 
Percebemos que a voz do próprio comentarista em C1 é retomada em C2 

quando utiliza as expressões recorrentes dos lugares-comuns: “a juventude desse 

século” e “os jovens desse século” quase sinônimas, no entanto os dois comentários 

apresentam progressão textual, quando o sujeito comentarista acrescenta os 

argumentos para que a juventude de hoje se interesse pelos assuntos de 

preservação do meio ambiente. No C1, o uso do pronome pessoal de 3ª pessoa 

“ele” possibilita a retomada a dois interlocutores: o vídeo, base da postagem ou a um 

dos entrevistados. 

Em C2, há a utilização de mais uma frase considerada clichê “o futuro do 

planeta estar nas nossas mãos”, no entanto, o comentário vai além quando 

parabeniza os professores e alunos envolvidos na aula em campo, expressando sua 

opinião em caixa alta, destacando seu posicionamento e conclui reforçando que 

pequenas atitudes assim “trazem grandes resultados”, desta forma, o texto avança 

em relação ao comentário C1 do mesmo sujeito comentarista. 

O comentário 03 mantém um diálogo com o texto de apoio da postagem além 

do vídeo o que reforça a ideia de Bakhtin (2010) que não há um discurso único, a 

não ser no discurso adâmico. Vejamos a seguir: 

 
Comentário 03 

GeorgiaDenise31 de agosto de 2011 11:32 
É de uma "ENORME" satisfação saber que ainda existem pessoas que se 
preocupam com o nosso meio-ambiente. Melhor ainda é saber que essas mesmas 
pessoas moram aqui pertinho de nós! Canoa-Quebrada "PARABÉNS" pois além de 
levar o título de beleza natural praieira, leva também um dos projetos com o objetivo 
de conservar o que temos de bom e de envolver crianças e adolescentes nessa luta! 
E um MEGA Parabéns pra Escola Profissional de Aracati, por envolover-se sempre 
nesses projetos, por sempre estar se preocupando com o bem-estar do meio natural! 
Parabeéens as professoras que se empenharam... O Nosso Meio-Ambiente tem que 
ser conservado, afinal temos que cuidar da nossa CASA! 
PARABÉEENS PRA TOOOODOO MUNDO! GEORGIA DENISE 2 ANO DE 
ENFERMAGEM 

 
 Em C3, o sujeito comentarista demostra a satisfação em saber que há 

pessoas no seu munícipio preocupadas com a preservação do meio ambiente. O 

que chama nossa atenção no comentário são as marcas de posicionamento do 

sujeito comentarista através da escrita em caixa alta de algumas palavras e frases, 

ora entre aspas, ora não, como “ENORME”, “PARABÉNS”, “MEGA” e 
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“PARABÉEENS PRA TOOOODOO MUNDO!”. Tais intervenções podem ser 

consideradas marcas de singularidade e de originalidade na medida em que não se 

trata de um comentário que retoma outros já postados no blog, mas um comentário 

original no que se refere a sua apresentação estrutural, que apresenta progressão 

textual e, consequentemente, posicionamento. Há o registro de duplicidade de 

vogais, característica da escrita na internet, mas por outro lado, podemos deduzir 

que seja outra marca de chamamento de atenção para o posicionamento do sujeito 

comentarista, que reforça sua opinião agenciando esses recursos da língua. 

O comentário a seguir remete-nos a vários elementos como: o aluno não ter 

ido à aula em campo; de ter observado os comentários dos alunos que foram; de 

associar o conteúdo teórico ensinado em sala com a prática vivenciada com a aula 

em campo; a reflexão sobre a importância de preservarmos o meio ambiente e a 

iniciativa dos professores da escola. Leiamos agora o comentário. 

 
Comentário 04 

breno uchoa31 de agosto de 2011 12:10 
gostei bastante,apesar de ñ ter ido para aula de campo, É muitoo interessante o jeito 
em que foi abordado o asunto foi trebalhado de maneira bastante licida e foi muito 
comentado pelos alunos que foram e para nos ficarmos sabendo que o mundo hoje 
esta em nosas maos sabendo que la no recicriança estao com esse trebalho 
belisimo e a escola proficional teve essa grande sabedoria de ter levado esses 
alunos e profesores previlegiado por te conhecido uma praia muito bacana com 
muita valorizaça entao nos temos que valorizarmos a nossas teras valorosas 
parabems escola profisinhal realmente voces estao de parabens . obrigado 
profesores da escola proficional . breno uchoa 2ano enfermagem 

 
 

Para registrar as impressões citadas em C4, o sujeito comentarista não 

agenciou os recursos gramaticais como pontuação, ortografia, concordância, 

regência, entre outros, no entanto, de acordo com Possenti (2002) não basta que um 

texto satisfaça exigências de ordem gramatical para ser considerado um texto, pois a 

qualidade do mesmo não está relacionada às exigências de ordem textual e 

gramatical, mas sim à marca de posicionamento do autor, isto é, dentre os demais 

comentários que a P1 de 2011 recebeu, o C4 apresentou conexões ricas sobre a 

importância da preservação ambiental, além da aprendizagem significativa 

possibilitada através de aulas em campo, informações que os demais comentaristas 

não mencionaram, talvez pela repetição de ideias, pelo pouco conhecimento de 

mundo, pelo desconhecimento do que acontece ao seu redor, entre outros fatores.  
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 P2 2011: Link para a atividade da página Di@log@ndo... 
 Postado em 24 de agosto de 2011  32 comentários 

 
 
Quadro 05: P2 2011: Link para a atividade da página Di@log@ndo... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 A postagem intitulada “Link para a atividade da página Di@logando” foi 

publicada em 24 de agosto de 2011 e recebeu 32 comentários. Vale destacar que 

essa postagem mantém uma relação direta com a postagem publicada e analisada 

anteriormente em nossa pesquisa porque dá continuidade à temática da 

 
Oi, galerinha leitora e consciente que interage no blog Diário Virtual de Leitura! 

Mais uma página foi criada para a participação mais efetiva nas discussões que são 
pertinentes ao dia a dia da escola, da comunidade em que vivemos, enfim, da sociedade 
em que estamos inseridos. 
    Por isso, aproveitemos, então, o espaço e contribuamos com nossa opinião a 
respeito dos mais variados temas que circularão por aqui. 

Para iniciar o debate o blog Diário Virtual de Leitura sugere o seguinte 
questionamento: É possível a utilização de energias renováveis sem impacto ambiental?  
           Bom debate a todos! Profª Sâmela 

 

Fonte:http://diariovirtualdeleitura.blogspot.com.br/2011/08/link-para-atividade-da-pagina-

dilogndo.html. Acesso em 23/02/2013 
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preservação ambiental. O texto-base da postagem apresenta as características 

estilísticas da blogueira quando saúda os seguidores do blog chamando-os de 

“galerinha” e sempre os convidando a interagir e comentar no espaço. Há também a 

recorrência do destaque do nome do blog sempre em negrito e itálico, recurso que 

marca o estilo da escrita da blogueira em relação às demais postagens analisadas 

nessa pesquisa que ora apresentam esses recursos sinalizando ter sido de autoria 

da professora pesquisadora, ora não apresentam esses recursos sinalizando a 

autoria dos outros sujeitos envolvidos na manutenção do blog, como: monitores ou 

professores do LEI. 

As imagens utilizadas para essa postagem são sugestivas e uma delas é fruto 

da aula em campo realizada dias antes pelos alunos da escola, a outra reporta ao 

leitor a importância do diálogo entre pais, escola e sociedade para a melhor 

orientação dos jovens e adolescentes e é reforçada pela proposta da postagem que 

instiga o sujeito-comentarista a responder o seguinte questionamento: “É possível a 

utilização de energias renováveis sem impacto ambiental?” E as respostas devem 

ser realizadas na página Di@logando, criada dentro da estrutura do blog para 

aportar questões que envolvem o diálogo e a construção de ideias a respeito dos 

assuntos mais comentados e discutidos por seus seguidores. 

Pela natureza da postagem, que incita aos seguidores a uma resposta ao 

questionamento central, percebemos que os comentários são mais extensos e 

apresentam uma estrutura próxima do texto dissertativo-argumentativo solicitado nas 

redações escolares. Para essa análise, escolhemos um recorte com 04 comentários 

que ilustram as questões de nossa pesquisa. Leiamos o primeiro recorte. 

 
Comentário 01:  

marcos24 de agosto de 2011 19:30 
O impacto ambiental gerado durante a obtenção de energia vem sendo 
discutido mundialmente, mediante a conscientização da gravidade da questão.  
O Planejamento Integrado de Recursos é uma ferramenta para se atingir as 
metas que vêm Sendo estabelecidas em conferências internacionais que tem 
como foco central a mitigação dos impactos ambientais provocados pela 
busca do desenvolvimento econômico. As concentrações de gases do efeito 
estufa vêm sendo discutidas desde de 1992, por ocasião da Conferência das 
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Com a criação do 
Protocolo de Kyoto foi estabelecido que parte dos países desenvolvidos devem 
atingir uma redução média de 5% nas emissões dos gases do efeito estufa 
durante o período de 2008 a 2012. Países em desenvolvimento, apesar de 
isentos dos compromissos quantificados, devem seguir o princípio de 
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responsabilidade comum, visto que o aquecimento global é responsabilidade 
de todos os países. A busca da sustentabilidade requer planejamento e 
inserção de novas fontes de energia, que sejam renováveis e impactem o 
mínimo possível no meio ambiente.2º ano de Informática Marcos Antônio da Costa 
da Silva Filho nº33 

 
 O comentário 01 apresenta cópia fiel da introdução do artigo científico 

intitulado Análise dos impactos ambientais na produção de energia dentro do 

planejamento integrado de recursos encontrado em 

http://www.espacosustentavel.com/pdf/inatomi_tahi_impactos_ambientais.pdf, o que 

demonstra uma falta de originalidade do autor, e, consequentemente, não há 

construção de autoria. Considerando que o gênero blog possibilita a facilidade de 

interação, o leitor-navegador é livre para discutir o conteúdo na web através do seu 

comentário, editando-o, comentando-o e removendo-o de acordo com sua 

necessidade. Partindo desse princípio, podemos levantar algumas hipóteses que 

justifiquem o fato do sujeito comentarista ter recorrido à cópia integral de ideias de 

outrem, como: a dificuldade de se construir um texto, nesse caso, um comentário 

autoral até mesmo pelo questionamento sugerido pelo texto-base da postagem ou 

talvez pela falta de leitura prévia do texto-base da P2 2011. Dessa forma, C1 não 

apresenta um trabalho satisfatório de um sujeito autor, em meio às vozes dos 

demais comentaristas dessa postagem com as quais ele tenta traçar um diálogo.  

O comentário a seguir apresenta cópia parcial de trecho de enciclopédia 

virtual da internet para construir seu posicionamento a respeito da postagem, como 

percebemos no destaque em negrito visualizado no próprio comentário, no entanto, 

o sujeito comentarista avança em relação ao do C1 quando se posiciona sobre a 

temática a partir do trecho: “Essas energias” até “forma de consumo.” reelaborando 

as ideias de outrem para compor sua opinião, o que segundo Possenti (2002) 

caracteriza o processo de autoria, pois os dados de porcentagem utilizados para 

compor o comentário funcionam como argumento de autoridade e demonstra o 

domínio desse recurso linguístico-discursivo por parte do sujeito comentarista. 

Percebamos os destaques no recorte a seguir. 

 
Comentário 02:  

JERFFESONCF24 de agosto de 2011 20:12 
A energia renovável é a energia que vem de recursos naturais como sol, vento, 
chuva, marés e calor, que são renováveis (naturalmente reabastecidos). Em 
2008, cerca de 19% do consumo mundial de energia final veio de fontes 
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renováveis, com 13% provenientes da tradicional biomassa, que é usada 
principalmente para aquecimento, e 3,2% a partir da hidroeletricidade. Novas 
energias renováveis (pequenas hidrelétricas, biomassa, eólica, solar, 
geotérmica e bicombustível) representaram outros 2,7% e este percentual 
estão crescendo muito rapidamente. A percentagem das energias renováveis 
na geração de eletricidade é de cerca de 18%, com 15% da eletricidade global 
vindo de hidrelétricas e 3% de novas energias renováveis. Essas energias 
mesmo sendo um pouco mais caras e menos usadas, são uma ótima escolha para 
todos os países, pois alem de não poluírem e serem inesgotáveis elas não causa 
impacto ambiental (ou quase nunca). Com isso podemos perceber que em pouco 
tempo essas formas de energia serão a principal forma de consumo. Jerffeson 
Gomes n°22 2° ano Informática 

 
  

Embora o C2 se fundamente por meio de vozes alheias, poderia ter 

autenticidade em seu discurso citando a fonte do trecho copiado, não sendo dessa 

forma uma mera cópia, sem fins enunciativos, mas tornando-o um recurso 

linguístico-discursivo, propiciando indícios de autoria com maior autoridade 

marcando uma particularidade no posicionamento do sujeito comentarista, 

ratificando o trabalho autoral. 

Ainda em relação aos dois comentários analisados nesse ponto da pesquisa, 

percebemos que a apropriação de vozes do outro realizada constantemente por 

candidatos em situação de produção de texto para inserção no ensino superior 

repete-se na utilização dos textos motivadores da proposta de texto adotada pelos 

sujeitos comentaristas na P2 de 2011, porém os “textos motivadores” nesse caso 

são encontrados na web, através de sites de busca em que o comentarista se 

“apoia” para construir o comentário, ora apresentando um projeto discursivo que 

representa a posição de um sujeito autor, que interage ativamente com as vozes 

sociais, apropriando-se dos discursos que circulam de acordo com as intenções 

discursivas, ora apenas copiando-os como uma série de recortes de textos 

fragmentados e descontextualizados, sem nenhum trabalho de reelaboração de 

ideias o conhecido “copia e cola”, o CTRL + C – CTRL+ V. 

O sujeito comentarista do C3 inicia seu texto com um posicionamento já bem 

definido, marcado pelo uso do advérbio de negação retomando o questionamento 

proposto pelo texto-base da P2 de 2011, assim o autor do comentário expressa sua 

posição em relação à temática, como podemos perceber a seguir. 

 
Comentário 03: 

Herick Breno24 de agosto de 2011 22:49 
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Não, pois como diz na Lei de Newton “toda ação corresponde a uma reação”. Um 
exemplo das energias renováveis é a energia eólica. Ela é muito importante para a 
nossa sociedade e como todas essas energias, têm seus malefícios e seus 
benefícios. Um dos seus maiores malefícios é a não contribuição para o meio 
ambiente, pois nem toda energia renovável é totalmente limpa. Outro aspecto 
negativo é o transtorno causado à comunidade onde foram instalados os 
equipamentos para a produção dessa energia. Além disso, há o problema da 
poluição sonora. Falando assim, parece que a energia eólica não tem pontos 
positivos. Mas têm é bom destacar. Uma das principais contribuições é a não 
poluição do nosso ar. Coisa importantíssima num mundo em que vivemos. Por fim, a 
energia eólica é considerada uma das mais limpas do nosso planeta e uma das mais 
baratas do mundo. Aluno: Herick Breno Gomes Silva Nº:20 Curso: Informática - Ano: 
2º Ano 

 
 

 O discurso do outro é bem marcado no C3, quando o discurso indireto é 

agenciado através da conhecida frase de Isaac Newton marcada pelo uso das aspas 

em: “toda ação corresponde a uma reação”, percebemos nesse recurso linguístico 

uma particularidade no posicionamento do sujeito comentarista que ao utilizar um 

argumento de autoridade, através da citação direta, demonstra um trabalho de 

autoria. A partir da citação conhecida, o sujeito comentarista sugere ao leitor o 

conhecimento prévio a respeito das pesquisas de Newton e a natureza de sua 

aplicação no campo da física.  A organização do C3 desenvolve-se na oposição da 

expressão clichê “pontos positivos e negativos” utilizada em textos dissertativo-

argumentativos, no caso do comentário “seus malefícios e seus benefícios” que são 

sempre retomados no texto. A última frase do comentário, apesar de ser introduzida 

pela expressão conclusiva “Por fim”, não faz uma conclusão, apresenta apenas mais 

informações sobre a energia eólica e suas vantagens, mas nenhuma argumentação. 

Observamos que o C3, assim como os demais comentários referentes à P2 de 2011, 

registram marcas típicas do texto dissertativo-argumentativo, como afirmamos 

anteriormente, no entanto, o sujeito comentarista tenta aproximar o leitor, utilizando 

linguagem informal com as expressões “falando assim, parece que” e” Mas têm é 

bom destacar”.  

 O comentário a seguir logo no início registra a retomada de ideias do C3 com 

o uso da mesma lei da física, a Lei de Newton, marcada de forma quase idêntica 

como podemos perceber no trecho negritado. 

 
Comentário 04: 

Erlen Kaline25 de agosto de 2011 08:38 
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A energia eólica é muito importante pois não polui o ar que respiramos, porque é um 
meio renovável, que tem seus benefícios, mas também seus malefícios, como a 
terceira lei de Newton diz "toda ação corresponde a uma reação". Por isso que 
está energia também tem malefícios, como por exemplo, as torres eólicas, produzem 
certo impacto ambiental nas áreas que são implantadas, mas o benefício que causa 
compensa o mal, pois através dela temos um ar mais puro. 
Aluna: Erlen Kaline Ávila do Nascimento Nº: 15 Curso: Informática Ano: 2º ano 
 

 

O sujeito comentarista tenta reelaborar as ideias contidas em C3, no entanto, 

o que predomina no decorrer de C4 é uma série de recortes com relação de sentido 

em algumas partes e, em outras, há o emprego recorrente dos lugares-comuns, as 

frases e expressões são quase-sinônimas, de maneira que o comentário não 

apresenta progressão discursiva, nem posicionamento de um sujeito autor, uma vez 

que o C4 é construído com “recortes” do senso comum, como em: “mas o benefício 

que causa compensa o mal”, “produzem certo impacto ambiental”. O C4 não 

apresenta um trabalho satisfatório para a construção da autoria, pois, conforme 

ilustramos, alguns trechos desse comentário são repetições do C3 com pequenas 

alterações que o sujeito comentarista fez na tentativa de não caracterizar o seu 

comentário como cópia. Por fim, não registramos o posicionamento de C4 a partir do 

questionamento suscitado pela postagem, o que percebemos na maioria dos 

comentários de P2 de 2011 em que os sujeitos comentaristas recorreram à 

aproximação de ideias dos comentários já realizados pelos seguidores do blog 

deixando o posicionamento e reelaboração de ideias em segundo plano. 
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 P3. 2011 – Eu sou o amor                   
 Postado em 19 de setembro de 2011  30 comentários 

 
Quadro 06: P3. 2011 –  Eu sou o amor 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte da imagem: http://guerreirodareal.blogspot 

 
Eu sou o sangue que corre nas veias; 

Eu sou o sol de todas as manhãs; 
Eu sou o brilho das estrelas; 

Eu sou a luz do luar; 
Eu sou a tristeza e a alegria; 

Eu sou a terra e o céu; 
Eu sou o brilho dos olhos; 

Eu sou o grito dos injustiçados; 
Eu sou as lágrimas que correm no rosto; 

Eu sou o mais belo sorriso; 
Eu sou a raiz da árvore; 

Eu sou a caneta e o papel; 
Eu sou o perfume da flor; 

Eu sou a mais saborosa fruta; 
Eu sou o inimigo dos corruptos; 

Eu sou o destruidor do ódio; 
Eu sou e sempre serei o amor; 

Me busquem tentem me encontrar no 
meio do deserto, eu sou o único que 
vou satisfazer a tua sede de "Amor" 

 
Leise Rodrigues da Silva - 1º ano de Informática da EEEP Elsa Mª Porto Costa Lima 

 
Fonte: http://diariovirtualdeleitura.blogspot.com.br/2011/09/eu-sou-o-amor.html Acesso 

em 19/03/2013. 
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A produção escrita pela aluna Leise Rodrigues, quando cursava o 1º ano do 

Ensino Médio, do curso de Informática, na EEEP Elsa Maria P. C. Lima de Aracati, 

postada no dia 19 de setembro de 2011, foi ilustrada com imagem sugestiva e 

formatação contextualizada com o tema da produção e recebeu trinta comentários 

em um intervalo de tempo de cinco dias. 

Associado ao texto intitulado Eu sou o amor de Leise Rodrigues, há um 

recorte de comentários postados no blog e realizados pelos seguidores do ambiente 

virtual e sobre os quais traçaremos um paralelo a partir das pesquisas de Possenti 

(2002) quando discute os indícios de autoria observando as duas categorias 

elencadas para a pesquisa, que serão analisadas no corpus da pesquisa, ao mesmo 

tempo. 

A marca de autoria da aluna Leise Rodrigues já se apresenta bem definida no 

ambiente virtual, tomando com o primeiro aspecto o número de comentários quando 

comparada a outros textos de autores consagrados ou não, outros gêneros textuais 

ou até mesmo textos de autoria de alunos e/ou educadores que não receberam um 

número considerável de comentários. Acreditamos assim que a partir dos relatos 

coletados pela professora pesquisadora durante as vivências no Laboratório 

Educacional de Informática (LEI), se a postagem é um texto da referida aluna, os 

seguidores e comentaristas do blog já consideram a postagem merecedora de maior 

atenção e digna de comentários, tornando-a conhecida pelo grupo de leitores e 

seguidores do blog.  

Neste sentido, as questões sobre autoria levantadas por Possenti podem ser 

exemplificadas quando o autor, para ser declarado como tal, não necessariamente 

precisa apresentar uma lista de obras e assim ser reconhecido por elas, um 

estudante em situação de escrita avaliativa para vestibulares pode ser considerado 

autor, sem necessariamente estar na lista de best sellers ou clássicos, como afirma 

o próprio Possenti (2002) citando Freud e Marx, como modelos. 

Desta forma, a questão da autoria aplicada ao número de acessos ao texto de 

Leise vale como um exemplo de marca, de como um nome conhecido é usado para 

atrair o leitor, que passa a receber esse texto de forma diferente. Para ilustrar esta 

observação no mesmo mês da publicação do texto em questão, um quadrinho de 

autoria de Quino foi publicado e recebeu sete (07) comentários, enquanto um artigo 

de opinião de Lya Luft recebeu (05) comentários, considerando variáveis que podem 

possibilitar estes números. 
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O conteúdo do texto-base é uma poesia que explora a subjetividade do eu-

lírico, aspectos sensoriais abstratos e concretos para expressar o lirismo amoroso ao 

ser amado. O texto poético apresenta 20 versos dispostos um após o outro. A 

composição de métrica livre é repleta de recursos expressivos como figuras de 

linguagem, entre elas: anáforas (“Eu sou...”), metáforas (“Eu sou e sempre serei o 

amor”) e antíteses (amor e ódio, tristeza e alegria). A construção da anáfora, figura 

de construção que consiste na repetição de uma palavra ou expressão para reforçar 

o sentido contribuindo para uma maior expressividade, remete-nos em uma primeira 

leitura a outro texto: a música Meu eu em você. 

Para a reflexão aqui pretendida sobre o processo de autoria e estilo no texto 

Eu sou o amor, apresentamos um paralelo intertextual entre a letra da música Meu 

eu em você e o texto de Leise Rodrigues.  

 

Quadro 07- Comparativo entre o texto Eu sou o amor e a música Meu eu em você 

 

Texto: Eu sou o amor 
Autora: Leise Rodrigues da Silva 

Música: Meu eu em você  
Letra: Paula Fernandes 

 
Eu sou o sangue que corre nas veias; 
Eu sou o sol de todas as manhãs; 
Eu sou o brilho das estrelas; 
Eu sou a luz do luar; 
Eu sou a tristeza e a alegria; 
Eu sou a terra e o céu; 
Eu sou o brilho dos olhos; 
Eu sou o grito dos injustiçados; 
Eu sou as lágrimas que correm no rosto; 
Eu sou o mais belo sorriso; 
Eu sou a raiz da árvore; 
Eu sou a caneta e o papel; 
Eu sou o perfume da flor; 
Eu sou a mais saborosa fruta; 
Eu sou o inimigo dos corruptos; 
Eu sou o destruidor do ódio; 
Eu sou e sempre serei o amor; 
Busquem-me, tentem me encontrar no 
meio do deserto, eu sou o único que 
vou satisfazer a tua sede de "Amor" 
 

 

Fonte:http://diariovirtualdeleitura.blogspot.com. 

Eu sou o brilho dos teus olhos ao me olhar 
Sou o teu sorriso ao ganhar um beijo meu 
Eu sou teu corpo inteiro a se arrepiar 
Quando em meus braços você se acolheu 
Eu sou o teu segredo mais oculto 
Teu desejo mais profundo, o teu querer 
Tua fome de prazer sem disfarçar 
Sou a fonte de alegria, sou o teu sonhar 
Eu sou a tua sombra, eu sou teu guia 
Sou o teu luar em plena luz do dia 
Sou tua pele, proteção, sou o teu calor 
Eu sou teu cheiro a perfumar o nosso 
amor 
Eu sou tua saudade reprimida 
Sou o teu sangrar ao ver minha partida 
Sou o teu peito a apelar, gritar de dor 
Ao se ver ainda mais distante do meu 
amor 
 
(Refrão) 
Sou teu ego, tua alma 
Sou teu céu, o teu inferno a tua calma 
Eu sou teu tudo, sou teu nada 
Minha pequena, és minha amada 
Eu sou o teu mundo, sou teu poder 
Sou tua vida, sou meu eu em vocêFonte: 
http://letras.mus.br 

 



89 

 

O texto e a música promovem discursos parecidos, é notório que a poesia da 

aluna dá voz a outras vozes e incorpora ao texto poético o discurso musical, talvez 

involuntariamente ou até mesmo influenciado pela preferência musical da autora. É 

importante reconhecer a representação dessas vozes interlocutivas através do 

léxico, ou melhor, da repetição da expressão: “Eu sou...” no texto de Leise Rodrigues 

assim como na música de Paula Fernandes. Em uma primeira leitura, o leitor do blog 

motivado pela leitura do texto de um autor já conhecido por ele não percebe esta 

relação, no entanto, um leitor mais atento e conhecedor da música fará esta 

comparação e aproximação dos dois textos. 

O segundo momento da análise diz respeito aos comentários produzidos 

sobre o texto Eu sou o amor. Optamos pela escolha de sete comentários para traçar 

os indícios de autoria. É importante destacar que a transcrição dos comentários a 

seguir preserva o nome dos sujeitos envolvidos, a data e o horário em que o texto foi 

publicado e visto pelos sujeitos envolvidos nos comentários.  

Vejamos a seguir os sete comentários selecionados do corpus da pesquisa 

disponibilizados no endereço eletrônico http://diariovirtualdeleitura.blogspot.com.br 

acessados no dia 19/03/2013: 

 
Comentário 01: 

          Adriana Fernandes19 de setembro de 2011 17:54 
Menino, como Leise Rodrigues estar apaixonada, parabéns pelo texto que continui 
assim 'excelente'. Muito show o texto me deixou mais apaixonada. Esse texto deixa a 
pessoa com um gostinho de quero mais! 

 

Comentário 02: 

Adriana Fernandes19 de setembro de 2011 17:57 
Gostei desse trecho:♥ 
Eu sou o brilho dos olhos; 
Eu sou o grito dos injustiçados; 
Eu sou as lágrimas que correm no rosto; 
Eu sou o mais belo sorriso;♥ 

 
Comentário 03: 

Thais Moreira19 de setembro de 2011 18:19 
Adorei o texto, parabéns por sua belíssima criatividade. Há e outra coisa você com 
certeza pensou em algo muito importante na sua vida, para te dar essa inspiração 
para fazer esse texto excelente. 
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Comentário 04: 

- αlιรรԾи23 de setembro de 2011 15:46 

AMeei esse texto de Leise, qnd eela mostrou a priimeira vez pra gente da saala, 
pensei q eela tiveesse apaiixonada, mas qnd Leiise leu explicou q o texto falava do 
sentiido real do amr. Tudo nos leva ao que deveríamos levar para toda a viida, o 
Amor.-alissonf.1ºInformática 

 

Comentário 05: 

Maiara23 de setembro de 2011 16:02 
adorei este texto, fikei emocionada na primeira vez que a Leise leu, pois o amor está  
presente em nossas vidas onde agente esteja, o amor é um grade amigo. Maiara 
1°ano de informática 

 

Os comentários 01 e 02 são da mesma aluna e foram postados no mesmo dia 

com intervalo de alguns minutos. Seguindo uma lógica de complemento de ideias, a 

aluna provavelmente esqueceu-se de mencionar os trechos de que mais gostou do 

texto de Leise, registrando uma ação típica dos usuários de redes sociais, que 

enviam as mensagens em intervalos curtos de tempo antes de conclui-las 

integralmente. 

No início de suas exposições, os sujeitos comentaristas de C2, C3, C4 e C5 

apresentam as construções sintáticas “Gostei desse trecho”- comentário 02; “Adorei 

o/este texto”- comentários 03 e 05 e “Ameei esse texto”- comentário 04, neste 

sentido o comentarista se apropria da escrita do outro comentarista e o texto 

comentado mantém com o já comentado uma relação, bem como com o já escrito e 

o já lido. 

Nesse primeiro agrupamento de comentários, percebemos o diálogo dos 

comentaristas com a autora Leise parabenizando-a pelo “excelente” texto, pela 

“belíssima criatividade”, no entanto no corpus coletado não constatamos o diálogo 

propriamente concretizado da autora com os comentaristas. 

No comentário 02, a aluna limitou-se a utilizar a citação do trecho de que mais 

gostou do texto “Eu sou o brilho dos olhos,/ Eu sou o grito dos injustiçados,/ Eu sou 

as lágrimas que correm no rosto,/ Eu sou o mais belo sorriso.”, enquanto os 

comentários 04 e 05 apresentam estruturas sintáticas semelhantes quando os 

alunos comentaristas declaram conhecer a autora do texto em questão e reforçam 

sobre a leitura e a socialização dos textos de Leise Rodrigues em sala de aula, 
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deixando claro que os comentaristas também fazem parte da mesma turma da 

autora do texto.  

Os comentários 02 e 04 trazem a perspectiva de que a autora possivelmente 

esteja apaixonada e por isso escreve o poema inspirada pelo amor vivenciado, como 

podemos visualizar no quadro abaixo. 

 

Quadro 08 – Comparação entre o comentário 01 e 02 

 

Comentário 01 Comentário 04 

“Menino, como Leise Rodrigues estar 
apaixonada”. 
 

“qnd eela mostrou a priimeira vez pra 
gente da saala, pensei q eela tiveesse 
apaixonada”.  

 

Comentário 06:  

 Aline Lima Enfermagem 3°ano19 de setembro de 2011 18:58 
Parabéns, você sem duvidas sabe como cultivar o amor dentro das pessoas. Cada 
um de nós somos flores de um jardim que precisa constantemente ser regado de 
amor, e as palavras são uma forma de rega-lo. Todos os seres humanos possuem o 
dom de amar e o privilegio de ser amado. 

 

Já no comentário 06, a aluna também se posiciona sobre o tema amor e 

utiliza o diálogo com um interlocutor, possivelmente Leise ou os seguidores do blog 

para avaliar o texto e definir sua posição, como percebemos no trecho: “Parabéns, 

você sem duvidas sabe como cultivar o amor dentro das pessoas”. Logo após, a 

comentarista faz uma alusão de forma metafórica sobre as pessoas e as flores, 

possivelmente motivada pela imagem sugerida na postagem. Percebemos também 

uma quebra da estrutura do comentário, levando-nos a um discurso de outrem, 

comumente divulgado em mensagens reflexiva, como comprovamos no seguinte 

trecho: “Cada um de nós somos flores de um jardim que precisa constantemente ser 

regado de amor, e as palavras são uma forma de rega-lo. Todos os seres humanos 

possuem o dom de amar e o privilegio de ser amado”.  

 

Comentário 07:  

 ádilla 20 de setembro de 2011 10:14 
O amor esta em coisas pequenas, em momentos simples e é isso que nos faz ver a 
grande alegria que é amar. Ame o mundo, as pessoas, as plantas, os animais e por 
fim, ame primeiramente a Deus, ele é o mais importante e deve ser o centro do 
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nosso amor! Parabéns Leise seus textos são muito bom, continue fazendo esses 
textos bem legais e postando sempre. 

 

O comentário 07 amplia a discussão sobre o tema amor, acrescentando a 

visão de mundo do próprio comentarista e retomando de maneira sutil ao texto-base 

de Leise, quando podemos observar que o aluno-comentarista se distancia do texto 

para dar voz a sua visão do texto e, consequentemente, apresenta autoria própria, 

indo além da visão superficial do que está sendo comentado e conclui registrando a 

importância de Leise continuar escrevendo e postando suas produções.  

De princípio, observamos indícios de autoria tanto no texto principal da 

postagem intitulado Eu sou o amor de autoria de Leise Rodrigues, como nos textos 

dos sete comentários selecionados, assim como na relação entre o texto principal e 

os comentários. Mesmo apresentando relações intertextuais com a música Meu eu 

em você, o texto poético apresenta marcas de estilo de autoria, que são indícios de 

autoria quando os sujeitos são capazes de dar voz a um outro sujeito que 

possivelmente, neste caso, conheça a música, mas é capaz de ampliar seu 

entendimento e criar uma relação intertextual. 

Por fim, percebemos que o ato de repetir palavras-chave do texto-base nos 

comentários denota que os comentaristas não fazem marca de autoria, apenas 

tentam estruturar uma paráfrase de uma ideia exposta: uma voz solitária e original, 

referente à P3 de 2011. 

A publicação do texto de Leise Rodrigues via internet em um gênero virtual de 

fácil acesso passa da escrita íntima sobre si mesmo para uma escrita pública com 

participação e comentários, inicialmente “tímidos”, mas que demarcam aspectos de 

sujeitos unidos, não mais solitários na escrita pelo contexto social, histórico e 

estilístico. 
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 P4. 2011: Imagine 
 Postado em 23 de agosto de 2011  29 comentários  

 
Quadro 09: P4. 2011: Imagine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        Durante as aulas de Língua Portuguesa deste ano no 1º ano de Informática, tive a 

feliz oportunidade de conhecer alguns alunos que me proporcionam raros momentos 
de deleite através da leitura de seus próprios textos. 
         Sendo assim, pedindo permissão a estes nobres e jovens escritores, começo a 
postar com muito orgulho suas produções, muitas delas construídas a partir de 
reflexões cotidianas e  refletem situações típicas da juventude, da vida estudantil e 
entre outras temáticas. 
          Nosso primeiro deleite fica por conta de Leise  Rodrigues da Silva. 
 

IMAGINE 

 
 

Fonte da imagem: http://jubatrem.blogspot.com 

Imagine se as mãos fossem os pés, 
e se os pés fossem as mãos. 
Imagine se o rosto fosse os olhos, 
e se os olhos fossem o rosto. 
Imagine se a lua fosse o sol, 
e se o sol fosse a lua. 
Imagine se a noite fosse o dia, 
e se o dia fosse a noite. 
Imagine se a corrupção fosse a honestidade. 
Imagine se a violência fosse a paz. 
Imagine se a escuridão fosse a luz. 
E agora imagine se o ódio fosse o AMOR. 
     

Leise Rodrigues da Silva - aluna do 1º ano de Informática - EEEP Elsa Mª Porto  Lima  
         

E então galerinha que acompanha o blog, vocês gostaram? Se sim, comente e 
aproveite para registrar aqui neste espaço os textos, os poemas, enfim as produções 
de vocês.  
          Até a próxima postagem! 
 
Fonte: http://www.diariovirtualdeleitura.blogspot.com.br/2011/08/imagine.html. Acesso em 
20/03/2013. 
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A quarta postagem a ser analisada também foi escrita pela aluna Leise 

Rodrigues, do curso de Informática, na EEEP de Aracati, postada no dia 23 de 

agosto de 2011, ilustrada com imagem sugestiva e formatação contextualizada com 

o tema da produção e recebeu vinte e nove comentários.  

A poesia intitulada “Imagine” contém doze versos distribuídos em uma única 

estrofe. A subjetividade está presente inicialmente no título, o verbo “imaginar” no 

imperativo, induz o leitor a ativar sua imaginação deduzindo e inferindo 

possibilidades de significados.  Os versos iniciam sempre com o mesmo verbo, 

assim, o leitor é orientado a seguir uma progressão de ideias e fatos, ressaltada por 

comparações negativas e positivas. No início do poema, a autora faz menção a uma 

transmutação de partes físicas do corpo humano, fazendo o leitor “imaginar” uma 

espécie constitutiva de um corpo deformado, diferenciado anatomicamente. A autora 

segue um círculo semântico de palavras, ou seja, ela utiliza termos com sentidos 

afins para refutar sua transmutação no corpo humano, como podemos ver no verso 

“se as mãos fossem os pés, e se os pés fossem as mãos”, “se o rosto fosse os 

olhos, e se os olhos fossem o rosto”. Depois há uma quebra lógica das palavras, a 

autora insere na sua produção termos ligados à natureza, como “se a lua fosse o sol, 

e se o sol fosse a lua” e “se a noite fosse o dia, e se o dia fosse a noite”.  

Considerando que a linguagem não é apenas o reflexo da realidade, ela 

sempre terá espaço, tempo e contexto, fazendo o outro se tornar construtor de 

sentidos. Nesse contexto, o leitor é, implicitamente, levado a dialogar com o 

posicionamento que a autora tem diante do mundo, quando se depara com termos 

que trazem cargas de valor, como podemos ver nos versos que seguem o final da 

poesia, “E agora imagine se o ódio fosse o AMOR”.  O jogo de palavras presente na 

poesia numa espécie de antítese remete o leitor a realizar juízos de valor, 

influenciados pela noção de política, de crença, de educação do sujeito escritor e do 

sujeito leitor, como constatamos nos versos “se a corrupção fosse a honestidade”, 

“se a violência fosse a paz.”, “se a escuridão fosse a luz” e “se o ódio fosse o 

AMOR.”.  

O sujeito leitor possivelmente imagina concepções divergentes no que se 

refere às consequências no campo material da sociedade, imaginando um mundo 

sem corrupção por um com honestidade, já que a poesia deixa amplo esse espaço 

de imaginação. Consideramos também que a autora Leise já tem marca de autoria 

com um estilo próprio e conhecido no universo do blog Diário Virtual de Leitura e no 
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espaço escolar, o número de comentários pode ser um registro que justifique a 

popularidade da autora, pois dos 29 comentários, o nome de Leise se repete 13 

vezes, afirmando a ideia de aceitabilidade sempre que seus textos são publicados. A 

natureza temática de suas produções na maioria das vezes sugere reflexões que 

envolvem os sujeitos das mais variáveis faixas etárias, principalmente os 

adolescentes, levando em consideração este período de descoberta, 

relacionamentos, autoconhecimento. Para essa análise, destacamos quatro 

comentários que reforçam as categorias de análise.  

  

Comentário 01 

Patrícia Carla23 de agosto de 2011 12:02 
Amei o texto e a iniciativa de divulgar esses pequenos e grandes escritores está de 
PaRaBéNs. Se o mundo fosse o inverso da realidade tudo seria maravilhoso teria menos 
choros e mais alegrias, como diz no texto...E agora imagine se o ódio fosse o AMOR.", 
viveriamos em plena paz e a felicidade enfim iria reinar. 

 

Seguindo a análise, observamos que no C1 há uma retomada do trecho do 

texto-base, tornando de forma notável a apropriação de ideias durante o curso da 

enunciação, como pode ser observado no fragmento, “e agora imagine se o ódio 

fosse o AMOR”, em que a comentarista coloca em caixa alta o substantivo abstrato, 

amor, assim como a autora da postagem. A autoria está presente na apropriação da 

ideia central do texto poético, o sujeito comentarista por meio da incerteza coloca 

seu posicionamento, fazendo um resumo da ideia central, além de utilizar o verbo 

dicendi para dar voz ao discurso da postagem, como percebemos no fragmento 

“como diz o texto”.  

 

Comentário 02 

vanessa23 de agosto de 2011 20:07 
Gostei bastante é um texto que nos faz pensar. Concordo com o pessoal que comentou ue 
não basta apenas imaginar e sim agir também. Então é isso gente vamos agir, por enquanto 
que somos o futuro, pois o tempo passa e quando percebermos, o nosso futuro já será 
nosso passado e o presente de outros. E se o mundo continuar como está, o que será dos 
outros?(filhos, netos nossos)...Vanessa Maria da S. Viana Carvalho Enfermagem I 
 

O comentário 02 indica-nos que há um diálogo entre os demais 

comentaristas, que interagem na postagem, como observamos no seguinte trecho: 

“concordo com o pessoal que comentou”. A autoria de C2 encontra-se na terceira 
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sentença do comentário na qual há uma junção de sujeitos, ou seja, a comentarista 

quebra a sequência de verbos na primeira pessoa “gostei”, “concordo” e usa o verbo 

na primeira pessoa do plural “vamos”, incluindo a autora, ela mesma e outros leitores 

na ação que prossegue por ela descrita. O comentário 02 ainda apresenta a 

expressão clichê “somos o futuro” que dialoga com a lógica temporal do 

desenvolvimento humano: nascer, crescer, desenvolver, envelhecer e morrer 

analisada na frase “pois o tempo passa e quando percebermos, o nosso futuro já 

será nosso passado e o presente de outros. E se o mundo continuar como está, o 

que será dos outros? (filhos, netos nossos)”. Nesse sentido, a tomada de 

posicionamento do sujeito comentarista é relacionada à ideia central da poesia da 

postagem. 

 

Comentário 03 

Eliene Santana25 de agosto de 2011 07:50 
O texto me fez refletir sobre algumas ações que o ser humano comete, querendo ou não, 
com pessoas que por muitas vezes não tem nada haver com sua raiva momentânea, algo 
que aconteceu que o deixou muito triste. Mas isso só acontece por um pequeno motivo: não 
não nos colocamos no lugar do outro, estamos nem aí se irá machucar os seus sentimentos, 
estamos nem aí se irá machucar os seus sentimentos. Dialogar é o melhor remédio. 
Parabéns Leise. 

 

No C3 percebemos a expressão “me fez refletir”, expressão que se repete 

10 vezes em um total de 29 comentários, tornando explícita a retomada constante do 

verbo “refletir” e “pensar” no decorrer dos comentários. O comentário apresenta 

variações de pessoas do tempo verbal, ou seja, há verbos na 1ª pessoa do plural, 

incluindo outras pessoas na voz do comentarista, como: o eu comentarista, o eu 

leitor e o eu autor, marcado no fragmento “não nos colocamos no lugar do outro, 

estamos nem aí se irá machucar os seus sentimentos”, ou seja, há menção a fatos 

históricos e pessoais, carregando uma gama de valores e tornando o enunciado 

permeado das palavras dos outros, segundo Bakhtin (2010) assimilando, 

reelaborando e reacentuando o discurso já-dito. Dessa forma, o “nós” reestruturado 

no enunciado remete a vários sujeitos, que constroem a tessitura da vida em 

sociedade deixando espaço para acontecer os valores humanos: amar o outro e 

pensar no outro, colocando-se no lugar dele, visto no trecho “não nos colocamos no 

lugar do outro, estamos nem aí se irá machucar os seus sentimentos”.  
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Comentário 04 

Ana Kecia,hospedagem,1 ano27 de agosto de 2011 18:59 
O valor das coisas não estar no tempo que elas deviam estar, mais na intensidade 
com que acontecem, por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inesquecíveis 
e pessoas incomparáveis! Às vezes surgem momentos que não deviam desperdiça, por 
que mais tarde podemos querer essa chance e não haverá mais. Talvez um dia descubram 
que ficar sozinha não faz bem para ninguém, que pelo contrario só nos prejudica. Às vezes 
construímos grandes sonhos em cima de grandes pessoas e quando acordamos 
descobrimos que grandes são os sonhos e as pessoas pequenas demais para tornarmos 
reais. 

 

O último comentário escolhido para análise em relação à postagem 

“Imagine” será subdividido em três partes para referenciar os recursos agenciados 

pelo sujeito comentarista. Percebemos autoria no C4, a partir da utilização de vozes 

de outros sujeitos sociais conhecidos, que se intercalam pelo discurso da 

comentarista através de frases quase-sinônimas que delimitaremos em duas partes 

a seguir.  

A primeira parte do comentário dialoga com o texto supostamente de autoria 

de Fernando Pessoa, porém com pesquisas realizadas em sites de busca no 

Google, verificamos inúmeros sites que citam o escritor português como autor da 

frase: “O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade 

com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis 

e pessoas incomparáveis.”, no entanto, mediante a ausência de referencial teórico 

físico que afirmasse a verdadeira autoria da frase, recorremos a uma enciclopédia 

virtual que destaca falsa atribuição da frase a Fernando Pessoa mencionando que 

não consta no livro Obras Completas do autor uma vez que foi citado pela editora 

Loyola em 2004 na obra Qual o tempo do cuidado? (SILVA, 2004, p. 49). Sendo 

assim, achamos conveniente nomear a citação em destaque como de domínio 

público.  

A segunda parte do comentário 04 refere-se a uma frase autoral confirmada 

em sites de busca na internet sobre Bob Marley, cantor e compositor jamaicano que 

construía letras de músicas defendendo o ideal rastafári, influenciado pelas questões 

sociais e políticas de sua terra natal, África.  

A seguir o quadro comparativo do C4 que ilustra as paráfrases e repetições 

em destaque negrito utilizados no comentário como recurso de autoria. 
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Quadro 10 - Comparativo do comentário 04 

 

C4 – 1ª parte Texto de domínio público 

O valor das coisas não estar no tempo 
que elas deviam estar, mais na intensidade 
com que acontecem, por isso existem 
momentos inesquecíveis, coisas 
inesquecíveis e pessoas incomparáveis! 
[...]  
 

O valor das coisas não está no tempo que 
elas duram, mas na intensidade com que 
acontecem. Por isso existem momentos 
inesquecíveis, coisas inexplicáveis e 
pessoas incomparáveis. 

C4 – 3ª parte Texto de Bob Marley 

Às vezes construímos grandes sonhos em 
cima de grandes pessoas e quando 
acordamos descobrimos que grandes são 
os sonhos e as pessoas pequenas 
demais para tornarmos reais 
 

Às vezes construímos sonhos em cima 
de grandes pessoas… O tempo passa… e 
descobrimos que grandes mesmo eram 
os sonhos e as pessoas pequenas 
demais para torná-los reais!  

 
 

 

Partindo da visualização do quadro, observamos que o verbo “durar” no 

texto de domínio público apresenta-se conjugado na 3ª pessoa do plural no presente 

do indicativo é substituído pela locução verbal “deviam estar”, criando gerundismo, 

ainda no texto de domínio público houve a diferença entre a conjunção de oposição 

“mas”, para a conjunção de adição “mais” presente e, C4, preservando a ideia de 

oposição, e por fim, a substituição do adjetivo “inexplicáveis” por “inesquecíveis”.  

A terceira parte relacionada a uma frase de Bob Marley, averiguamos que 

em C4 há o adjetivo “grandes” entre o verbo “construímos” e o substantivo “sonhos”, 

e na frase de Marley não há.  Também há a mudança da expressão “o tempo passa” 

no texto de Bob Marley por “e quando acordamos” presente em C4 e por fim, temos 

duas variações de tempos verbais: o verbo “ser” e “tornar”. Em C4 o verbo ser é 

conjugado no presente do indicativo, já na frase de Marley está no pretérito 

imperfeito do mesmo modo, e “torná-los” é substituído por “tornamos”.  

A segunda parte do comentário 04 consiste na autoria propriamente 

expressa pelo sujeito comentarista, apesar de não fluir na proposta da postagem, a 

comentarista explicitou um estado emocional melancólico e insatisfeito, marcado por 

palavras fortes e valorativas, como pode ser visto na expressão: “Talvez um dia 

descubram que ficar sozinha não faz bem para ninguém, que pelo contrario só nos 

prejudica”.  
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 P5. 2011: Meu querido diário... 
 Postado em 22 de setembro de 2011  28 comentários  

 
Quadro 11: P5. 2011: MEU QUERIDO DIÁRIO... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A postagem “Meu Querido Diário” do dia 22 de setembro de 2011 recebeu 28 

comentários: 16 realizados por sujeitos do sexo feminino e 10 do sexo masculino, e 

02 foram removidos por opção do comentarista, que a seguir posta seu comentário a 

respeito da indicação da leitura proposta pelo blog. Para essa análise utilizaremos 

um recorte de 08 comentários do corpus.  

         Olá, galerinha do blog Diário Virtual de Leitura!  
         Semana passada estava na hora do almoço na escola observando algumas 
alunas, e percebi que após a refeição elas se reuniam em um espaço bem ventilado 
para ler juntas. Cada uma com seu livro e trocando informações, escolhendo os trechos 
mais importantes da leitura, enfim, me aproximei e trocamos figurinhas.  
         E foi a partir desta conversa que nós, aqui do blog, decidimos em parceria postar 
alguns trechos das obras sugeridas pelas alunas do 1º ano de Enfermagem. E esta 
primeira indicação tem tudo haver com o blog, começando pelo nome "diário" 
           Esperamos que todos apreciem o primeiro trecho, que faz parte do livro Diário de 
um Banana do autor Jeff Kinney, um sucesso de vendas e de bilheteria, pois o filme de 
mesmo nome também já foi lançado nos melhores cinemas do planeta. O livro conta as 
aventuras e desventuras de Greg, um garoto que está no Ensino Fundamental e o ano 
escolar acabou de começar. Já no começo, Greg explica que aquilo não é um diário, 
mas sim um livro de .... 
           Bem, chega de aguçar sua curiosidade, não vamos mais atrapalhar sua leitura, o 
bom mesmo é você tirar suas próprias impressões, então boas gargalhadas.  

 

fonte: www.diariodeumbanana.com.br/ 

Fonte:http://www.diariovirtualdeleitura.blogspot.com.br/2011/09/meu-querido-diario.html. 

Acessado em 25/03/2013 
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A P5 de 2011 utiliza a relação intertextual do livro Diário de um Banana, do 

autor Jeff Kinney, desde o título da postagem “Meu Querido Diário” até a inserção da 

imagem da primeira página do livro, que destaca a natureza do personagem Greg 

que escreverá suas memórias, não sentimentos, como o próprio afirma no prefácio 

do livro, motivado pelo presente da mãe, o diário, para escrever o cotidiano de um 

adolescente mediante um enredo bem-humorado e ilustrado que revelará as 

aventuras do jovem com que os leitores se identificarão, reconhecendo-se nas 

“gafes” e “micos” típicos dessa faixa etária. 

O título, podemos afirmar que, é sugestivo e proposital, pois remete o leitor ao 

gênero diário e ao blog que carrega essa nomenclatura. Com uma saudação inicial, 

a blogueira estabelece a relação da contextualização da postagem com as 

características do gênero textual diário, como: saudação inicial, data da postagem, 

vocativo, a narração de fatos do cotidiano. Neste caso, o fato de a blogueira ter 

mantido contato com as alunas leitoras no intervalo de almoço na escola e ter 

“trocado figurinhas” parece ter motivado a postagem com a indicação de leitura do 

grupo. Percebemos o uso do pronome possessivo em 1ª pessoa (meu), que nesse 

contexto não, necessariamente, indica posse, mas subjetividade, aproximação do 

público leitor com o próprio blog. A blogueira provoca a curiosidade no leitor no 

trecho “Greg explica que aquilo não é um diário, mas um livro de...”, atraindo a 

atenção do leitor-navegador, buscando estimulá-lo a prosseguir na leitura, tendo em 

vista que a “atenção” é a palavra-chave para a efetivação do diálogo com o outro 

nesse gênero digital, pois, muitas vezes, se uma postagem não chamar a atenção, 

ele não lê, não dialoga e, consequentemente não haverá comentários. Vejamos o 

primeiro comentário da P5. de 2011 a seguir. 

 

Comentário 01 

Jessica Simões22 de setembro de 2011 08:47 
kkk..."mas se ela pensa que eu vou escrever aqui os meus sentimentos ..." 
indignação,vergonha, preocupação também são sentimentos. Criamos a imagem 
que diário é só pra menina, é senvivel e sentimental de mais...pode ser, mas se um 
homem colocasse no papel o que sente veríamos as mulheres fortes. Temos mania 
de usarmos um sinônimo e achar que mudamos o conteúdo. 

 

O sujeito comentarista de C1 já inicia com dando a voz ao outro quando esta 

se apresenta marcada pelo uso das aspas no trecho retirado do texto-base “mas se 

ela pensa que eu vou escrever aqui os meus sentimentos..." que se encontra na 
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imagem da página do livro. Percebemos a apropriação de ideias no C1 para reforçar 

uma nova ideia, visto que o trecho selecionado carrega implicitamente sentimentos 

do personagem do livro, Greg, que são correlacionadas pelo sujeito comentarista 

com os substantivos abstratos pospostos ao trecho. Como podemos averiguar: “mas 

se ele pensa” remete ao terceiro substantivo, preocupação; “que vou escrever aqui”, 

indica-nos a raiva, atos de ação, pois indignado o sujeito reclama, grita, escreve, 

denuncia e a expressão “os meus sentimentos”, relacionando-se com a vergonha 

possivelmente vivida ou vivenciada por Greg, pois os sentimentos são pessoais e 

trazem a força do ego, do eu interiorizado, possibilitando vergonha de acordo com a 

situação.  

Posteriormente ao jogo semântico, o sujeito comentarista do C1 se posiciona 

promovendo sua marca de autoria, quando usa o verbo “criar” na primeira pessoa do 

plural, trazendo o leitor a um campo de proximidade com a afirmação feita “diário é 

só pra menina”. Este posicionamento quebra a sequência de expressões do 

universo feminino quando afirma que “diário é só pra menina, é sensível e 

sentimental de mais”, e ainda quando usa a conjunção de oposição “mas” 

retomando a ilustração da postagem, a fragilidade masculina de ambas partes: do 

menino maior  que empurra e do Greg que sofre a ação. O sujeito comentarista 01 

conclui o comentário com uma generalização ideológica, o que será complementada 

com o comentário a seguir na sequência cronológica das postagem desse dia, 

vejamos: 

 
Comentário 02 

Bruna Ingrid22 de setembro de 2011 09:17 
Ele fala que não vai escrever no seu LIVRO DE MEMÓRIAS os seus sentimentos, 
mas sem perceber ao escrever acaba nos transmitindo o que ele está sentindo 
naquele momento. 

 

A comentarista ao usar o discurso indireto “ele fala que” também demonstra 

indícios de autoria dando voz explícita a outros, neste caso ao trecho do livro Diário 

de um banana. De acordo com Possenti (2002) um dos recursos que podemos 

mencionar em outros discursos seria através de um léxico, nesse caso destacado 

em caixa alta “LIVRO DE MEMÓRIAS “uma expressão que retoma o posicionamento 

dos comentários 01 e 02, além do léxico utilizado pelo próprio personagem do livro. 
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Os comentários a seguir são de meninos que se posicionam a respeito do 

tripé: homem sentimental/ preconceito/ sociedade que estão interligados mediante 

repetição do léxico e paráfrases da ideia da presença do medo, como podemos ver 

em C3: “pessoas tem medo de mostra seus sentimento como o garoto ai.” e C4: “os 

garotos de hoje tenhem medo de dizer que gostar de alguém ou coisa parecida!!”, 

enquanto o C5: “O problema éer q aiinda exite muiito preconceito” justifica a 

presença do medo dos meninos em “mostrar” e “dizer” seus sentimentos.  

 

Comentário 03 

caio rodrigues 22 de setembro de 2011 17:57 
Aco que muitas pessoas tem medo de mostra seus sentimento como o garoto ai. 
Mikael Rodrigues 1° ano de informática 

 
Comentário 04 

breno 23 de setembro de 2011 16:19 

concordo com o caio rodrigues os garotos de hoje tenhem medo de dizer que gostar 
de alguém ou coisa parecida!!Edson Breno 1° ano informática 

 
Comentário 05 

- αlιรรԾи23 de setembro de 2011 16:29 

O problema éer q aiinda exite muiito preconceiito. Talvez se nós fóssemos educados 
de outra forma ou em outra cultura não existisse isso. Sinceramente já pensei em ter 
um "Caderno de Anotações".-alissonf. 1°Informática 

 
Comentário 06 

Karen23 de setembro de 2011 16:34 
É muita gente tem vergonha de expressa seus sentimentos uns desapafam 
num diario e outros fica pra si próprio e concordo com meu amigo Edson Breno! 
Karen Freitas Informática 1 

 

Os comentários também registram o que Possenti (2002) aborda sobre a 

existência de indícios de autoria relacionada à ausência de uma demarcação 

categórica de elementos linguísticos de um texto, não considerando os possíveis 

desvios de ortografia ou elementos pertinentes a gramática normativa como “aco”, 

“tenhem”, “éer”, “exite”, “fóssemos”, “desapafam”, “outros fica pra” e termos com 

características de digitação rápida com duplicidade de letras: “aiinda”, “muiito”,  

“preconceiito”, que revelam que os textos produzidos em blogs assemelham-se a 
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uma conversa transposta para o registro escrito sem perder totalmente as marcas da 

oralidade, além da pressa em registrar o que se pensa o que podem também revelar 

uma economia vocabular. Outro ponto que observamos nesse agrupamento de 

comentários foi o coloquialismo como: “Aco que”, “coisa”, “éer q”, “outros fica” e “pra 

si próprio”, o que reforça a semelhança dos blogs, sejam eles pessoais ou não, com 

os diários de papel. 

Mias um aspecto observado refere-se ao diálogo estabelecido entre os quatro 

sujeitos comentaristas nesse agrupamento, quando o autor de C4 se posiciona 

concordando com as palavras de C3 e este se posiciona trazendo a voz de outros, 

neste caso, reflexos da sociedade machista que não admite os sentimentos 

masculinos serem expostos, assim como na ilustração do personagem Greg 

concretizado no final de seu comentário “como o garoto ai.” Ainda nesse raciocínio, 

constatamos que o C6, retoma as ideias de C4 também concordando com seus 

posicionamentos na expressão: “concordo com meu amigo Edson Breno”, assim 

como o autor do C4 e o do C3: “concordo com o caio rodrigues” 

 Os comentários ainda estabelecem entre si o diálogo com as ideias de que o 

personagem Greg tem medo de ser visto com um diário, assim como avergonha de 

sua exposição sentimental no objeto através da escrita. O quadro a seguir demostra 

melhor essa repetição, muitas vezes, demarcada por palavras quase sinônimas. 

 
Quadro 12 – Comparação entre os comentários 03, 04, 05 e 06. 

 
C3 Aco que muitas pessoas tem medo de mostra seus sentimento como o 

garoto ai . 

C4 concordo com o caio rodrigues os garotos de hoje tenhem medo de dizer que 
gostar de alguém ou coisa parecida!! 

C5 O problema éer q aiinda exite muiito preconceiito. Talvez se nós fóssemos 
educados de outra forma ou em outra cultura não existisse isso. 
Sinceramente já pensei em ter um "Caderno de Anotações". 

C6 É muita gente tem vergonha de expressa seus sentimentos uns desapafam 
num diario e outros fica pra si próprio e concordo com meu amigo Edson 
Breno! 

 
Os comentários 07 e 08 a seguir apresentam autoria através do 

posicionamento de seus sujeitos comentaristas quando retomam o texto-base da 

postagem P05. 2011 e utilizam a estratégia de mencionar generalizações a respeito 

da opinião machista de quem não assume ou admite possuir um diário, o que 

percebemos nos seguintes trechos do C7: “é possível observar que o garoto tem 
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uma expressão muito machista. Para ele, homens não tem sentimento” e do C8: “os 

meninos devem parar com esse preconceito de que só mulheres escrevem nos 

diários”, os sujeitos comentaristas refletem as opiniões de uma sociedade 

preconceituosa que pode influenciar mediante as mídias a esse posicionamento, não 

necessariamente o sexo masculino.  

 
Comentário 07 

Jéssica Pachêco22 de setembro de 2011 21:23 
Nesse trecho, é possível observar que o garoto tem uma expressão muito machista. 
Para ele, homens não tem sentimento. E isso, na verdade, é uma questão bem 
corriqueira desde muitos tempos. Os homens sempre foram educados para ser fortes 
e insensíveis, e acabaram absorvendo e levando essas características para sua vida 
adulta. O que é importante ressaltar, é que, assim como as mulheres, os homens 
também estão sob a condição humana. Eles também amam, choram, sofrem, têm 
sonhos, enfim, eles também têm sentimentos. 

 
 

Comentário 08 

Marianne Ribeiro26 de setembro de 2011 19:31 
Livro de memórias, diário ou qualquer outro nome que damos a esses pequenos 
caderninhos não importa, o que vale é expressarmos nossos sentimentos sendo 
Mulheres ou Homens. Nada melhor que desabafar em frases o que sentimos o que 
vivemos... Bom, os meninos devem parar com esse preconceito de que só mulheres 
escrevem nos diários, eles também tem algo que não querem conversar com 
ninguém a não ser consigo mesmo. 

 

Além disso, os dois comentários retomam velhos discursos, lugares comuns 

como: “Os homens sempre foram educados para ser fortes e insensíveis” e “só 

mulheres escrevem nos diários”. 

A categoria de como dar voz ao outros pode ser exemplificada através dos 

comentários 07 e 08, na substituição dos verbos dicendi para expressões que 

funcionam como elos para acionar a voz do outro no discurso dos comentaristas 

como: “é possível observar que”, “acabaram”, “é importante ressaltar” e 

“expressarmos” o que Possenti (2002) reforça quando afirma que a variação só é 

interessante quando obedece a tomadas de posição ou se faz sentido de outra 

forma. Por fim, os dois comentários reafirmam o que o autor esclarece como um 

texto que apresenta indícios de autoria com diversos recursos da língua, os quais 

são agenciados e, simultaneamente, produzem efeitos de autoria a partir de 

dependências históricas fazendo sentido. 
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Em síntese, o corpus de 2011 apresenta indícios de autoria, muitas vezes, 

construídos a partir de retomadas e repetições através de marcas de juízo de valor. 

Apresenta também autoria definida apresentando citações diretas, uso de aspas e 

verbos dicendi possibilitando a presença da voz do outro por meio da familiaridade e 

aceitabilidade das postagens com textos de autores já conhecidos pelos leitores e 

seguidores do blog, por exemplo, Leise Rodrigues, ampliando-se assim o número de 

comentários, além de autoria não constituída com apropriações de vozes alheias. 

Portanto, na mesma perspectiva à luz de Possenti (2002) e Bakhtin (1997), 

analisaremos a seguir o corpus de 2012, composto por cinco postagens e seus 

respectivos comentários, seguindo as mesmas categorias de análise definidas para 

a pesquisa com o intuito de perceber os indícios de autoria nos comentários do blog 

Diário Virtual de Leitura. Para início, segue a primeira postagem do ano de 2012 

para análise. 
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 P1. 2012: Amar sozinho 
 Postado em 23 de março de 2012  87 comentários 

 
Quadro 13: P1. 2012: Amar sozinho 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A postagem “Amar sozinho”, do dia 23 de março de 2012, recebeu 87 

comentários: 47 realizados por sujeitos do sexo feminino e 38 do sexo masculino, 02 

foram removidos por opção do comentarista, que logo a seguir posta seu comentário 

a respeito da indicação da leitura proposta pelo blog. Para essa análise utilizaremos 

um recorte de 04 comentários do corpus.  

A saudação inicial da postagem registra uma marca do blog, presente em 

outras postagens já analisadas e que compõem o corpus, com caráter juvenil, 

utilizando termos comuns a essa faixa etária, e fazendo um intercâmbio com o 

Oiiii genteeee ! 
A postagem de hoje vem diretamente do 2º ano de Hospedagem. Pela primeira 

vez temos o prazer de receber uma linda poesia do aluno Theodoro de Sena. 
Convidamos tod@s a navegar nesses lindos versos.  
 

Amar sozinho 
Por Theodoro de Sena 

O que vale o vento do Sul 
Levar-me para o Norte 
Sendo que quando te vejo  
Meu chão estremece forte  
Dos vales campos verdes  
A primavera vende sorte   As cinzas martes do meu amor 

Nunca chegaram a se queimar  
Sofri em vão uma maldição de se elevar 
No quarto escuro do meu pensar  
Escrevi-me na condição de poeta  
Para no futuro em agudo eu chorar 

 
Das tardes vastas contigo  
Eu me lembro do vazio que me preenche  
Naveguei no teu olhar 
E cruzei a amizade  
Porém, esqueci de lhe falar  
Que te amar é eternidade    Grato sou por conviver sua presença,  

Vestido de armadura em ti    
       Gritos, sussurros e devaneios  

Pois, amei sozinho um amor de verdade  
Com um cálice de dor 
De um copo meio cheio 
meu sangue derramou 
De vermelho meio fusgo 
teu amor me enforcou  

 
Fonte:http://www.diariovirtualdeleitura.blogspot.com.br/2012/03/amar-sozinho.html. Acessado em 
13/05/2013 
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possível leitor navegador. A blogueira menciona, sutilmente, por meio da postagem, 

seu posicionamento em relação à poesia do autor Theodoro, fazendo com que o 

leitor projete para si conclusões sobre o texto poético, como podemos ver nas frases 

“temos o prazer”, “uma linda poesia” e “lindos versos”. 

O título da postagem “Amar sozinho” é composto por um verbo no infinitivo e 

por um adjetivo e sugere um posicionamento em relação aos sentimentos humanos 

abrangendo emoções, como: amar as pessoas, a família, os amigos, dentre outros 

amores, enquanto o adjetivo “sozinho” remete-nos ao isolamento pessoal, uma 

introspecção sentimental, comum em vários estados emocionais, principalmente dos 

apaixonados, característica muito comum dos adolescentes. Nesse contexto a 

atuação do blog e a interação dos alunos remetem-nos novamente ao gênero diário, 

dentre as suas várias funções, espaço de desabafo e confidências.   

Iniciamos a análise de P1. 2012, observando C1, que apresenta a interação 

entre dois comentaristas. É válido destacar que a interação dos comentaristas 

relacionada às postagens torna-se uma característica recorrente no corpus 

analisado da pesquisa, a partir de 2012, sinalizando, possivelmente, uma 

familiaridade dos seguidores com o contexto virtual do gênero, com os temas 

propostos, com a plataforma e, principalmente, com os autores dos textos. Nesse 

caso, o aluno da EEEP Elsa Maria P. C. Lima, de Aracati, como averiguamos a 

seguir, quando o C1 recebe o comentário logo abaixo de seu registro, com um breve 

recuo à direita, marcando de forma visual a interação de comentário para comentário 

contendo o nome do autor, com data e horário, estrutura padrão dos demais 

comentários do blog. 

 

Comentário 01  

Ana Kelly Vale1 de abril de 2012 15:18 
Inspirador, como sempre, Theo. Fico impressionada com tanto talento acumulado numa 
pessoa só. Adorei teu poema, assim como os outros que já vi. É um bom exemplo não 
só para os meninos, assim como para os outros poetas talentosíssimos dessa escola que 
tem a boba timidez de expor o que há de melhor nas suas palavras e sentimentos. Amar 
sozinho é uma das piores dores que se pode ter. Triste quando damos todo nossa vida a 
alguém para, no fim, termos ela despedaçada de volta. Mas são fatos da vida, coisas para 
nos fortalecerem. Melhoras para seu eu lírico, pois um coração partido ainda é um coração. 

C1.1. Theodoro 6 de outubro de 2012 20:02 
Realmente, um coração partido ainda é um coração. Quem me dera saber amar sem sofrer, 
isso é meio que impossível, pois se for amor vai haver sofrimento também; é inevitável! 
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 O comentário contém o adjetivo “inspirador” relacionado ao autor da poesia, 

a partir de uma prática discursiva dos seguidores, quando se deparam com textos 

produzidos pelos alunos e/ou colegas da escola, parabenizando-os ou elogiando-os 

para em seguida produzir seu posicionamento referente à postagem. Observamos 

também que o sujeito de C1 possivelmente conheça o autor da poesia, pois utiliza 

em sua frase inicial o advérbio “sempre”, acompanhado do comparativo “como” que 

reforça a característica de que Theodoro produz textos inspiradores, comprovada 

também no decorrer do C1, nos trechos: “Fico impressionada com tanto talento 

acumulado numa pessoa só.” e “como os outros que já vi”. 

 A comentarista promove, por meio do seu discurso, indícios de que conhece 

o blog e observa os textos publicados, assim como os autores que são alunos da 

escola quando diz: “assim como para os outros poetas talentosíssimos dessa 

escola”. Em outro trecho de C1, a comentarista utiliza o título do texto-base “Amar 

sozinho” para se posicionar a respeito da temática do poema, além de retomar de 

forma explícita a voz do outro, nesse caso o título, e continua seu posicionamento 

afirmando impressões possibilitadas pela subjetividade do tema. O sujeito 

comentarista retoma situações vividas por elas de amor e de sofrimento, englobando 

outras pessoas no seu discurso com o uso da 1ª pessoa do plural, como 

percebemos por meio dos grifos em: “Triste quando damos todo nossa vida a 

alguém para, no fim, termos ela despedaçada de volta”. Também, há indícios de 

autoria em C1, quando apresenta originalidade, mesmo agenciando a retomada do 

título do poema “Amar sozinho”. A comentarista apresenta duas progressões: a 

textual, pois o comentário é subdividido em três partes: elogio ao autor, referência ao 

poema e o posicionamento e a progressão ideológica, quando utiliza as frases: 

“Amar sozinho é uma das piores dores que se pode ter”, “são fatos da vida” e conclui 

“um coração partido ainda é um coração”, dessa forma, destacamos a interação do 

autor do poema com a comentarista, retomando a voz do outro, quando repete a 

frase que conclui o comentário “um coração partido ainda é um coração” e, em 

seguida, constrói um novo posicionamento, marcado pela subjetividade, relacionado 

ao discurso do outro, agenciando recursos que expressam a subjetividade do autor 

do texto-base, como a seleção dos adjetivos usados e já mencionados nessa 

análise, não se tratando, apenas, de marcas de subjetividade, gratuitamente 

empregadas, entretanto, sempre mediante uma motivação interdiscursiva: posição 

histórica do sujeito e do contexto da produção textual.  
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 O comentarista, e também autor da poesia, inclui nesse comentário sua 

visão sobre o amor e o sofrimento quando menciona: “se for amor vai haver 

sofrimento” possivelmente marcando no texto um silogismo hipotético, construindo 

mediante as premissas a seguinte ideia: se for amor haverá sofrimento; se houver 

sofrimento, é amor; dessa forma, segundo o autor do poema e também 

comentarista, quem ama sofre, porém não apresentando indícios de autoria 

considerando que é um conceito cristalizado na sociedade. A interação foi realizada 

seis meses após o comentário, o que possibilita a retomada ao texto de forma 

aleatória, e não instantânea, característica própria da escrita na internet, o que 

confirma mais uma vez, em nossa pesquisa, a semelhança com o diário impresso, 

que possibilita ao diarista a volta ao texto escrito, independente da cronologia para 

relê-lo, refleti-lo, revivê-lo, entre outras sensações. 

 Os comentários a seguir registram aspectos textuais e estruturais 

semelhantes, aos presentes nos comentários de P2. 2012, no entanto, para essa 

análise, destacamos a seguir o agrupamento de três composições. 

 

Comentário 02 

Jefferson 23 de março de 2012 11:12 
Primeiramente meus parabéns ao theodoro por esse poema lindo, teve um verso que me 
chamou muita atenção. 
"Das tardes vastas contigo 
Eu me lembro do vazio que me preenche 
Naveguei no teu olhar 
E cruzei a amizade 
Porém, esqueci de lhe falar 
Que amar é eternidade." 

 
 Em C2, constatamos que não há autoria construída, pois o comentarista 

copia a terceira estrofe do texto-base da postagem, agenciando o recurso do 

discurso direto, marcado pelo uso das aspas, o que pode ser considerado uma 

apropriação das vozes alheias numa relação harmoniosa, do ponto de vista de que o 

comentarista apenas cita o trecho que mais lhe chamou a atenção. Dessa forma, 

podemos nos remeter a Francelino (2007), quando aborda que o sujeito garante sua 

singularidade no espaço enunciativo esgotado e limitado pelo discurso de outrem, ou 

seja, o sujeito comentarista sem reformular um desenvolvimento e sem tecer sua 

visão sobre a temática constituiu uma única voz e manifestou-se a partir dos 

elementos formadores do texto-base sem atribuir a autenticidade de sua voz. 
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 A seguir os comentários 03 e 04 ilustram as mesmas construções e 

agenciamento de recursos, pois os comentaristas não elaboram seus discursos, 

apenas repetem os enunciados alheios, presentes no poema, sem utilizar as aspas, 

recurso gráfico que demarca a voz do outro, sem constituir plágio. 

 
Comentário 03 

MaIZa Virginio31 de março de 2012 16:36 
Parabéns Theodoro o poema e muitoo emociona-te ao ler lembrei de uma antiga paixão e 
como você disse no poema: 
As cinzas martes do meu amor 
 Nunca chegaram a se queimar 
Sofri em vão uma maldição de se elevar 
No quarto escuro do meu pensar 
Escrevi-me na condição de poeta 
Para no futuro em agudo eu chorar. 
Continue assim através de seus poemas tocar as pessoas e fazer que elas vivam essa 
emoção com você bjs. Maiza Informática II 
 

Comentário 04 

GEOVAN&#39;s2 de abril de 2012 11:46 
Antes de tudo, quero parabenizar á vc Theodoro,e que vc seja sempre assim,um poeta . 
A estrofe que mas me chamou atenção foi: 
O que vale o vento do Sul 
Levar-me para o Norte 
 Sendo que quando te vejo 
Meu chão estremece forte 
Dos vales campos verdes 
A primavera vende sorte. 
-.::Geovane Viana::.-HOSPEDAGEM II 
 

 O poema “Amar sozinho” é composto por cinco estrofes, que foram citadas 

em C2, a 3ª estrofe, C3, a 2ª estrofe e C4, a 1ª estrofe, constituindo a retomada do 

texto-base, considerando que os comentários se apresentaram um após o outro, 

seguindo a sequência cronológica das datas, C2: 23 de março de 2012; C3: 31 de 

março de 2012 e C4: 2 de abril de 2012. Vale salientar que há uma semelhança na 

estrutura textual de C2 e C4 de acordo com o quadro a seguir e revela a utilização 

de termos e frases quase sinônimas: 

 

Quadro 14 – Comparação entre os comentários 02 e 04 
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 Observamos a partir do quadro, que o emprego recorrente de termos e 

expressões em negrito, são estruturas quase sinônimas, tal que não há uma 

progressão discursiva no texto, nem o posicionamento do comentarista, à medida 

que o texto é feito com recortes do senso comum e do texto-base da postagem. 

Conforme a análise, parece faltar aos sujeitos comentaristas um projeto discursivo 

que estruture seu posicionamento referente ao que foi proposto pelo blog através do 

texto-base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 C4 

“Primeiramente meus parabéns ao 
theodoro por esse poema lindo, teve um 
verso que me chamou muita atenção.” 

 

“Antes de tudo, quero parabenizar á vc 

Theodoro, e que vc seja sempre assim, um 
poeta. A estrofe que mas me chamou 
atenção foi:” 
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 P2. 2012: Que esporte você pratica?   
 Postado em 7 de maio de 2012   84 comentários  

 
Quadro 15: P2. 2012: Que esporte você pratica?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A P2 de 07 de maio de 2012 apresenta o vídeo Motivação através do esporte 

e de exemplos de vida de 5‟ 35” disponível no endereço eletrônico 

http://www.youtube.com/watch?v=2_sGITKdKzM, apresenta imagens, palavras e 

cenas conhecidas por todo o mundo, pela divulgação do esporte através de atletas 

olímpicos e premiados em várias modalidades. Além desses recursos, o vídeo 

explora a letra da música Reach, de Gloria Esteban, que foi tema da cerimônia de 

encerramento da Olimpíada de Atlanta, em 1996, associando palavras-chave e 

efeitos visuais, motivando os seguidores do blog, bem como os demais internautas 

que tiverem acesso à produção, a refletirem sobre a prática de esportes, registrando 

suas impressões a respeito do vídeo e destacando em seus comentários qual o 

    Saudações esportivas, galera que segue o blog Diário Virtual de Leitura! 
    A postagem de hoje traz uma empolgante reflexão sobre a importância do esporte 
como fonte de motivação destacando exemplos de pessoas que superaram seus limites 
através de práticas esportivas. 
    Assista ao vídeo e, em seguida, registre suas impressões sobre a prática de esportes. 
Se você pratica esporte, cite-o e se tem seu preferido indique-o para nossos seguidores. 

 

 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=2_sGITKdKzM&feature=related 

 

Fonte:http://www.diariovirtualdeleitura.blogspot.com.br/2012/05/que-esporte-voce-

pratica.html. Acesso em 24/05/2013. 
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esporte praticado e/ou preferido, respondendo à pergunta título da postagem: Que 

esporte você pratica? 

A postagem recebeu 84 comentários, mas apenas 69 são relevantes para o 

corpus, pois 07 foram removidos pelos seguidores e 08 são comentários de 

comentários, não são considerados na contagem crescente das postagens. Vale 

destacar que esse aspecto é percebido nas postagens de 2012, pois as de 2011, 

escolhidas para compor a pesquisa, não apresentaram essas características. É a 

partir do corpus de 2012 que percebemos o aumento significativo dos comentários, 

já justificados no mapeamento estatístico. Além disso, houve o avanço das 

interações entre os comentaristas, que passam a ser leitores e comentaristas 

assíduos do gênero apresentando-se mais familiarizados na plataforma do blog, 

possibilitando trocas de ideias e diálogo entre os comentários, transpondo para a 

escrita virtual o movimento característico do diálogo oral entre os sujeitos envolvidos 

no contexto discursivo. Por outro lado, esse movimento leva-nos a perceber a 

maturidade do seguidor em alimentar a discussão do tema da postagem, refutando, 

acrescentando, opinando e interagindo com propriedade, remetendo-nos ao 

pensamento de Bakhtin (2010), quando afirma que a construção da autoria ocorre à 

proporção que o sujeito interage outros discursos, reproduzindo-os e também 

refratando-os de acordo com seus interesses. Vejamos a seguir o agrupamento de 

comentários que ilustram essas características. 

 
Comentário 01 

vitoria10 de maio de 2012 20:16 
O esporte é essencial em nossas vidas porque traz diversos benefícios. Eu pratico 
vôlei ! :DVitória - Informatática II 

C1.1. Prof. Márcio Virginio11 de maio de 2012 14:32 
O ESPORTE É ÓTIMO PRA SÁUDE MESMO. 

C1.2. Prof. Márcio Virginio11 de maio de 2012 14:33 
O ESPORTE É ÓTIMO PRA SÁUDE MESMO. 

C1.3. - αlιรรԾи28 de maio de 2012 15:38 

pois é concordo com vc Vitória! E no nosso caso o esporte serve ate pra tirar 
o stress tbm, kk! 

 
Comentário 02 

vanessa14 de maio de 2012 19:08 
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Como já foi dito aqui, "o esporte é essencial para nossa vida". E se todos praticassem pelo 
menos o mínimo de exercícios físicos precisos, as pessoas não adoeceriam tanto. Ah sim, e 
o meu esporte favorito é o basquete, apesar de não ter a altura cobrada para esse esporte, 
pelo menos eu atrapalho as adversárias.^^Vanessa Carvalho - Enfermagem II 

C 2.1. - αlιรรԾи28 de maio de 2012 15:41 

kk, e como atrapalha. Mas seria bom memso se todo mundo soubesse a importância 
q tem a prática de esportes nas nossas vidas, teríamos um mundo mais saudável. 

 

 
 A relação estabelecida entre os C1 e C1.3. reforça a ideia de que os sujeitos 

envolvidos se conhecem, mediante os trechos: “concordo com vc Vitória! E no nosso 

caso” e “kk, e como atrapalha”. A interação ocorre não de maneira passiva, mas de 

acordo com seus interesses, nesse caso o esporte, especificamente as modalidades 

vôlei e basquete praticadas pelos sujeitos comentaristas. Os indícios de autoria são  

percebidos no momento em que o comentarista se posiciona “concordo com vc”, 

fazendo referência a frases já mencionadas como em C2, quando diz: “Como já foi 

dito aqui, „o esporte é essencial para nossa vida‟ ". Dessa forma, constatamos o 

pensamento de Bakhtin (2010), quando afirma que a construção da autoria ocorre à 

proporção que o sujeito interage com outros discursos, como pode ser comprovado 

quando o autor comentarista de C1.3 interage com C1, e também C2.1 interage C2, 

promovendo uma movimentação composta por  acréscimo de ideias, 

posicionamento e interação realizados com propriedade.  

 
Comentário 03 

Laìs15 de maio de 2012 18:22 
Esporte é bastante importante para termos uma vida saudavel, é muito 
importante você tirar um tempo para se dedica ao esporte. Maria Laís Enfermagem 
2 

C 3.1. maria luana moura da silva25 de maio de 2012 12:46 
Concordo com você laís o esporte é muito importante para a nossa vida, 
para que nóis possamos ter uma vida saudavel. Maria luana moura da silva 
Enfermagem 2 

 

 
Percebemos que a relação de C3 com seu interlocutor não apresenta 

reelaboração de ideias, nem de significados, visto que os sujeitos comentaristas 

apenas repetem o discurso alheio para construir o próprio, utilizando a mesma 

estrutura sintática através de expressões quase sinônimas. Dessa forma, 

constatamos a ausência de elementos linguísticos discursivos no agenciamento do 
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posicionamento do texto do interlocutor para o comentário. A dificuldade do 

comentarista em reelaborar discursos de outrem é possivel de ser visualizada nos 

trechos em negrito. 

O comentário 04 apresenta um desenvolvimento com indícios de autoria, 

quando demonstra apropriação das ideias de outrem, bem como o posicionamento 

de um sujeito autor, pois destaca, inicialmente, sua posição a respeito do esporte 

praticado, handebol, e a visão da sociedade para com quem o pratica, revelando 

vozes de outros sujeitos que consideram a modalidade esportiva violenta, como 

confirmado em: “apesar de falarem que é um esporte violento e outras coisas falsas 

que falam a respeito do esporte” e no trecho: “Violência existe em todo canto, em 

todo esporte, não é questão de violência, é questão de forca, garra, vontade de 

vencer, isso não retrata violência, retrata apenas vontade que uma equipe tem de 

vencer, de ser campeão!” como podemos comprovar a seguir. 

 

Comentário 04 

Mayanne Lima16 de maio de 2012 18:24 
Bem, pratico handebol e indico para qualquer pessoa, apesar de falarem que é um 
esporte violento e outras coisas falsas que falam a respeito do esporte. Pratico porque 
sei que vai contribuir para minha saúde e porque dentro de quadra me sinto bem, me sinto 
livre, é como se fosse algo que eu tivesse que fazer pra ser feliz sabe?! Violência existe 
em todo canto, em todo esporte, não é questão de violência, é questão de forca, garra, 
vontade de vencer, isso não retrata violência, retrata apenas vontade que uma equipe 
tem de vencer, de ser campeão! Estou conseguindo “SUBIR”, um dia chego lá, primeiro 
comecei representando minha cidade em competições pequenas. Hoje representa meu 
estado em competições nacionais, quem saber um dia eu possa representar meu país! -> 
Meu futuro a Deus pertence (yn). Mayanne Lima Informática 2º ano. 

C4. 1. - αlιรรԾи28 de maio de 2012 15:45 

Cremos q um dia vc chegará lá Mayanne, se Deus quiser(yn)! E concordo com 
vc, muitas pessoas criticam o handebol pq não conhecem. Tem é que respeitar. 

 
  

Dessa forma, a autoria em C4 se constrói quando o sujeito comentarista 

reelabora o discurso social alheio refutando um preconceito existente na sociedade 

que ver a modalidade de handebol como uma prática esportiva violenta, dando 

historicidade ao seu discurso, diferenciando-se dos demais comentaristas que 

destacaram, em boa parte dos comentários de P2 de 2012, os benefícios da prática 

esportiva, ou seja, o que caracteriza o trabalho de autoria é como o sujeito a 

enuncia, utilizando o termo de Possenti (2002). O sujeito comentarista também 
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agencia o recurso da subjetividade para se posicionar a respeito dos benefícios 

físicos e psicológicos que a prática de exercícios proporciona quando utiliza os 

verbos e pronomes em 1ª pessoa do singular, como destacado em: “Pratico porque 

sei que vai contribuir para minha saúde e porque dentro de quadra me sinto bem, 

me sinto livre, é como se fosse algo que eu tivesse que fazer pra ser feliz sabe?!”, 

convocando o leitor e/ou seguidor do blog a responder sua pergunta retórica, criando 

uma situação comunicativa semelhante ao diálogo face-a-face, comum na conversa 

informal entre amigos em uma roda de conversa, mas que se materializa na escrita 

na internet, transpondo-a via blog ou redes sociais em uma nítida aproximação entre 

os sujeitos envolvidos no discurso. Por fim, o C4 retoma as palavras-chave do vídeo 

destacadas em negrito quando reforça a capacidade do sujeito comentarista, atleta 

de handebol, que representa sua cidade, seu estado e projeta para suas próximas 

aspirações, representar seu país, no trecho: “é questão de forca, garra, vontade de 

vencer de ser campeão! Estou conseguindo “SUBIR”, um dia chego lá,”. 

Percebemos também mais uma vez a marca do como o sujeito enuncia sua marca 

de autoria através do verbo “subir”, escrito em caixa alta e entre aspas, dando 

ênfase à subjetividade em relação à temática do texto base e reiterada com a frase 

final: “Meu futuro a Deus pertence (yn)”, seguida do símbolo específico na escrita 

em blogs (yn) que representa a tecla de atalho, que significa “dedos cruzados”, 

popularmente utilizado por sujeitos em situações comunicativas para expressar 

expectativas, pensamentos positivos e desejos de conquista e transposto para a 

escrita virtual com a mesma significação.  

 Analisamos o diálogo de C4.1 estabelecido com o C4 e percebemos logo no 

início do texto a retomada da frase conclusiva do comentário sendo registrada 

através do mesmo símbolo (yn), comum entre os interlocutores, o que 

provavelmente sugere que ambos conheçam o significado. No trecho “concordo com 

vc, muitas pessoas criticam o handebol pq não conhecem. Tem é que respeitar” 

averiguamos que em C4.1 há o registro do posicionamento do outro sujeito 

comentarista quando afirma concordar com a autora de C4 no que se refere à opção 

da modalidade handebol. 

Em C5, a presença de interação entre os sujeitos comentaristas foi mais 

numerosa em relação às demais postagens escolhidas para esse recorte como 

visualizamos a seguir:  
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Comentário 05 

Blackout18 de maio de 2012 08:24 
Nossa! Muito Lindo! Amei o vídeo. Eu já levo esse tipo de mensagem dentro de mim 
para a minha vida, e com esse vídeo, eu vejo que quando queremos algo, e 
sabemos onde queremos chegar, só depende de nós e de mais ninguém. Seja no 
esporte ou nas mais diversas áreas da vida, estes exemplos de vidas são essenciais 
para todos. Rebeca Porto, Enfermagem II. 

C5. 1. Ramon18 de maio de 2012 08:55 
O esporte é muito importantes para as pessoas com ele nois podemos , 
levanta nosso alto estima , evitar varias doenças causada pelo 
sendetarismo e ajunda também a manter o nosso corpo em forma , mais 
esse video é muito bom pois passa a reflexão de que podemos chegar a onde 
queremos Ramon Pacifico Enfermagem II 

C5. 2. maria luana moura da silva 25 de maio de 2012 12:43 
Concordo com você ramon, pois o esporte nos proporciona bem estar fisico 
e mental, alem de ser muito importante para saúde. Maria luana moura da 
silva Enfermagem 2  

 
 

 O sujeito comentarista de C5 apresenta-se como um produtor de texto que se 

posiciona quanto à temática do texto-base da postagem, ou seja, o vídeo em 

destaque, comprovado em “Nossa! Muito Lindo! Amei o vídeo”. Apresenta logo no 

início de seu texto frases com locuções interjetivas, usadas com frequência na língua 

falada informal, imprimindo marca de subjetividade, retomando o sentido de como foi 

dita a mensagem presente no vídeo, além da utilização de palavras e de frases 

motivacionais, suscitando no leitor sensações e impressões a respeito do esporte, 

tema central da postagem. O sujeito comentarista se posiciona quando inclui em seu 

comentário novos significados à premissa central do vídeo, como percebemos no 

trecho: “quando queremos algo, e sabemos onde queremos chegar, só depende de 

nós e de mais ninguém”. Em C5, não identificamos a resposta às propostas 

sugeridas mediante o uso de verbos registrar, citar e indicar no modo imperativo no 

texto-base da postagem. 

 O comentário recebeu a interação de dois sujeitos, no entanto, a primeira não 

dialoga diretamente com C5 porque o texto remete ao vídeo, à temática do esporte, 

e retoma, quase de forma sinonímica, significados de C5.1., pois o sujeito 

comentarista constrói a estrutura da frase na forma inversa com as mesmas palavras 

do autor do comentário 5, como podemos ver no quadro a seguir. 
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Quadro 16: Comparação entre o comentário 5 e C5.1 

 

 

 

 

De acordo com a visualização do quadro, o comentarista de C5.1 desloca o 

verbo “chegar” para o início da frase, dispõe o advérbio “onde” para o centro da frase 

e, por último, desloca o verbo “queremos” para o final da frase. Não altera sentido 

inicial de C5, comprovando a retomada do discurso do outro em agenciamento de 

recursos linguísticos discursivos, ou seja, uma mera inversão de palavras. Já C5.2, 

dialoga diretamente com C5.1, pois inicialmente o verbo “concordar” reafirma o 

posicionamento do outro presente em C5.1, juntamente com o registro do nome do 

comentarista no próprio texto, como pode ser observado em “Concordo com você 

ramon”. Ainda em C5.2, percebemos que não há posicionamento do sujeito 

comentarista. Portanto, o comentário não apresenta indícios de autoria, como 

negritado no corpus. 

Sabendo que a estrutura da interação no gênero blog, faz-se através de recuo 

à direita e abaixo do comentário; as duas interações, C5.1 e C5.2, não respondem a 

esse movimento de localização dentro do gênero virtual, visto que os dois 

comentários não dialogam com C5 e muito menos com o texto base da postagem. 

 O agrupamento de comentários a seguir apresenta o emprego recorrente dos 

lugares-comuns, essas frases são quase sinônimas, de modo que muitas vezes não 

possibilitam a progressão discursiva do texto, nem o posicionamento do sujeito 

comentarista, uma vez que os comentários são construídos com “recortes” do senso 

comum. Vejamos a seguir esses elementos negritados nos textos dos comentários 

06 a 11. 

 
Comentário 06 

vitoria10 de maio de 2012 20:16 
O esporte é essencial em nossas vidas porque traz diversos benefícios . Eu pratico vôlei ! 
:D Vitória - Informatática I 
 

Comentário 07 

Victor Tadeu12 de maio de 2012 14:55 

C5 “onde queremos chegar” 

C5.1 “chegar a onde queremos” 



119 

 

O esporte hoje é essencial, pois traz vários benefícios para a nossa saúde. Sempre achei 
ótimo praticar esportes. Prático um pouco de cada esporte, mas prefiro Vôlei e Futebol. 
Victor Tadeu Informática 2 
 

Comentário 08 

Maiara moura14 de maio de 2012 16:39 
O esporte é muito importante, pois ele nos traz uma boa saúde e além disso nos traz 
varios beneficios. Gostei bastante do video. O meu esporte favorito é o Volêi. Maiara 
Moura Informática II 
 

Comentário 09 

vanessa14 de maio de 2012 19:08 
Como já foi dito aqui, "o esporte é essencial para nossa vida". E se todos praticassem pelo 
menos o mínimo de exercícios físicos precisos, as pessoas não adoeceriam tanto. Ah sim, e 
o meu esporte favorito é o basquete, apesar de não ter a altura cobrada para esse 
esporte, pelo menos eu atrapalho as adversárias.^^Vanessa Carvalho - Enfermagem II 
 

Comentário 10 

nayara lima15 de maio de 2012 13:00 
O video mostra a realidade das pessoas que vencem, os obstaculos, tem muitas pessoas 
que naum gostam de esporte, mas o esporte é essencial para a vida,ele acalma as 
pessoas, tira o estresse,e ajuda na manutençao dos musculos. meu esporte favorito é o 
vÔlei, pratico ele quase todos os dias e até nos finais de semana, assisto a todos os jogos 
que passa na tv,gosto do pan,da super liga e ate o mundial. nayara lima-enfermagem II 
 

Comentário 11 

Ana Kécia15 de maio de 2012 16:55 
A prática de esportes é essencial para a vida do ser humano,libera todo o extresse mentale 
nos deixa relaxadaos para as demais atividades no dia-a-dia. Meu esporte favorito é o 
handboll...mas estou um puoco afastada devido ao meu dia que é muito puxado. 
 

 
 Averiguamos que as palavras “vida”, “esporte”, “essencial” e “favorito” formam 

a base lexical do agrupamento de comentários acima citados, uma vez que a 

estrutura sintática das frases é mantida em uma mesma lógica, baseada nessas 

palavras não produzindo agenciamento para a construção autoral, dessa forma, há a 

apropriação da voz alheia, limitando as possibilidades de interpretação e possíveis 

interações sobre o assunto central da postagem P2.2012 que refere-se ao esporte 

como hábito de vida saudável, não realizando reelaboração de ideia. 
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 P3. 2012: Qual valor eu dou ao meu aprendizado?  
 Postado em 3 de maio de 2012 – 61 comentários 

 

Quadro 17: P3. 2012: Qual valor eu dou ao meu aprendizado? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

        
A postagem de 03 de maio de 2012 apresenta a tirinha “O melhor de Calvin”  

como texto base da P3, recebeu 77 comentários, dos quais 04 foram removidos 

pelos autores. Sendo assim, serão corpus para essa análise o total de seis 

comentários. A saudação inicial segue uma estrutura conhecida pelos seguidores do 

blog e vem acompanhada da imagem e texto-base da postagem para a participação 

Salve, salve galera que segue o blog Diário Virtual de Leitura! 
      A postagem de hoje vem cheia de reflexão!  

      Observem a tirinha abaixo e teçam comentários sobre a temática tratada. 
 

 

http://sitedaeducacao.com.br/2011/08/tirinhas/calvin-e-o-futuro 

Após a leitura da imagem, reflitam: Por que a educação é importante para o futuro 
dos estudantes? 

 

Fonte:http://www.diariovirtualdeleitura.blogspot.com.br/2012/05/qual-valor-eu-dou-ao-

meu-aprendizado.html. Acessado em 24/05/2013. 
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dos leitores, levando-os a refletir sobre a temática da educação e responder à 

questão: “Por que a educação é importante para o futuro dos estudantes?”  

  O gênero textual tirinha é uma pequena sequência de ilustrações no formato 

de quadrinhos, muitas são famosas pelos seus personagens como Calvin e Haroldo, 

uma série de tiras criada, escrita e ilustrada pelo autor norte-americano Bill 

Watterson e publicada em mais de 2000 jornais do mundo inteiro entre 1985 e 1995. 

 Watterson sempre apresenta Calvin, um garoto de seis anos de idade cheio 

de personalidade, que tem como companheiro um tigre de pelúcia, que para ele está 

tão vivo como um amigo verdadeiro. De acordo com algumas visões, as fantasias de 

Calvin, constituem na maioria das vezes, uma fuga da cruel realidade do mundo 

moderno para a personagem e uma oportunidade de explorar a natureza humana 

para Watterson. Para essa análise destacamos seis comentários que apresentam 

indícios de autoria e recursos agenciados pelos sujeitos comentaristas do blog, além 

das duas atitudes que podem ser assumidas pelos sujeitos comentaristas quando 

dão voz a outros enunciadores e mantém a distância em relação ao próprio texto. 

Vejamos a seguir o primeiro comentário da P3. 2012. 

 

Comentário 01 

David3 de maio de 2012 21:03 
A Educação e importante na nossa vida, para que a gente aprenda mais, conheça 
mais, para depois poder estar preparado para o mercado de trabalhao, isso requer 
muita dedicação. David Informática I 

 

O comentário 01 inicia-se com o conceito da palavra educação e essa mesma 

estrutura é utilizada em vários comentários, repetindo-se 23 vezes nos comentários 

relacionados à tirinha.  Notamos que a primeira parte da frase pode ser considerada 

um clichê, “a educação e importante na nossa vida”, uma vez que a educação, 

muitas vezes, é vista pela sociedade como mais um elemento social que favorece o 

amadurecimento e a libertação cognitiva do ser humano, apresenta seu grau de 

importância e de relevância na vida humana. Em análise, pode se afirmar que não 

há quaisquer informações inéditas na sentença utilizada em C1. Em seguida, 

averiguamos que o sujeito comentarista citou as finalidades da educação “aprenda 

mais”, “conheça mais” e “estar preparado”. Nesse sentido, a relação de causa e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tira_de_jornal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bill_Watterson
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bill_Watterson
http://pt.wikipedia.org/wiki/1985
http://pt.wikipedia.org/wiki/1995
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finalidade conhecimento/mercado de trabalho imprime as marcas de posicionamento 

do comentarista perante a atuação da educação na vivência social dos homens. 

O sujeito comentarista a seguir em C2, de forma explícita, expressa seu 

posicionamento em relação à temática proposta: a importância da educação para os 

estudantes e suscita logo de início a presença de atores sociais, o que caracteriza 

indícios de autoria conforme os nossos pressupostos teóricos. Leiamos.  

 

Comentário 02 

Karin4 de maio de 2012 17:45 
A Educação é o único recurso capaz de alterar a pirãmide social do mundo 
capitalista, pois através das opotunidades geradas para o jovem suburbano porém 
capacitado, ela desmistifica o determinismo e impõe essa uma visão de mundo 
mais igualitária através da inserção desse jovem no mercado de trabalho. 

 
 
Em C2, as expressões “pirãmide social”, “mundo capitalista”, “jovem 

suburbano”, “determinismo” e “igualitária” são recursos agenciados para introduzir 

vozes sociais da Sociologia, da Geografia, da História e da Filosofia, refratadas pelo 

sujeito comentarista, que possivelmente através da escola, dos livros didáticos e do 

discurso dos professores, imprime no comentário seu posicionamento embasado 

nessas ideias. O sujeito comentarista apresenta a união de vozes construindo a 

originalidade do texto, visto que há um direcionamento em sua argumentação, a fim 

de explicitar um posicionamento claro sobre a importância da educação para os 

estudantes.   Portanto, observamos que no trecho: “impõe essa uma visão de mundo 

mais igualitária através da inserção desse jovem no mercado de trabalho” há uma 

tentativa de complementação à ideia inicial do seguinte trecho: “a Educação é o 

único recurso capaz de alterar a pirãmide social do mundo capitalista”, dessa forma, 

o autor de C2 assemelha seu texto ao modelo dissertativo-argumentativo, em uma 

relação de causa e consequência.  

O sujeito comentarista de C3 demonstra facilidade na construção de um texto 

autoral, tendo em vista a exposição dos argumentos numa sequência gradativa, 

como podemos ler a seguir. 
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Comentário 03 

Luís Felipe Santiago dos Santos Silva5 de maio de 2012 09:22 
Além de ser essencial, a educação permite a evolução gradativa do indivíduo, 
possibilitando assim que o mesmo tenha uma formação ampla e capacitada, 
fortalecendo-o ainda mais no mercado de trabalho. 

 

Percebemos, nas expressões de C03: “evolução gradativa do indivíduo”, 

possivelmente associada à educação básica do sujeito, a “formação ampla e 

capacitada”, relacionada à formação em nível superior e “mercado de trabalho”, 

relação direta ou não com a carreira profissional do indivíduo, promovendo o 

emprego ordenado de argumentos, gerando uma particularidade no seu discurso, 

conforme Possenti (2002), um trabalho autoral.  

O sujeito comentarista de C4, a seguir, demonstra várias visões sobre o 

conceito de educação, inserindo discursos sociais destacados no comentário com os 

seguintes termos: “futuro”, “mercado de trabalho”, “vida”, “humanos”, “sensíveis”, 

“problemas sociais” e “amor”. Observamos aí a apropriação do sujeito comentarista 

das palavras que a tirinha sugere. 

 

Comentário 04 

Káh18 de maio de 2012 14:06 
A nossa preparação para o futuro começa na escola e no tipo de educação que 
recebemos. Educar-se é a forma mais simples e eficaz de se dar bem no mercado de 
trabalho e também na vida, porque além nos preparar para sermos profissionais a 
educação também faz indivíduos melhores. É por meio do trabalho e da educação 
que nos tornamos mais humanos e sensíveis para com os problemas sociais. Educar 
é amor, por isso obrigada a todas as pessoas que me ajudaram a crescer 
profissionalmente e humanamente. Obrigada por me educar... Karina Santos - 
Informática III 

 

A comentarista agencia em seu discurso a utilização da 1ª pessoa do plural 

através dos verbos “recebemos”, “sermos”, “tornamos” e o pronomes “nos” e 

“nossa”, imprimindo a subjetividade ao discurso, relacionando um diálogo entre a 

educação e com a vivência de estudantes, já que a comentarista se enquadra na 

mesma condição.  

 Os dois comentários a seguir registram um diálogo entre os comentários 5 e 

6, quando C6 apresenta a repetição quase que integral de C5 já postado em 21 de 

maio, pelo mesmo sujeito comentarista, porém com um acréscimo de expressões 
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convenientes à situação histórico-social de comunicação de ambas as postagens. 

Além disso, o questionamento proposto pelo texto-base da postagem não foi 

respondido, mesmo citando outras vozes marcadas pela expressão: “muitas 

pessoas”. Vejamos a seguir.  

 

Comentário 05 

adailson21 de maio de 2012 16:10 
Muitas pessooas não valorizam o estudo e diz que bestira que estudar e coisa 
de nerd mais se não valorizarmos agora mais tarde pode não da. 

 

Comentário 06 

adailson2 de junho de 2012 08:39 
Muitas pesoas hoje em dia não valoriza muito os estudos pois diz que e coisa de 
nerd, mais apesar disso eu os ignoro, pois sem educação acho que não iremos a 
lugar nenhum. 

 

Ainda em C6, registramos a presença do verbo “dizer”, verbo dicendi o qual é 

um recurso agenciado pelo sujeito comentarista para marcar a voz de outros sujeitos 

e abrir espaço na sentença estrutural para a presença da voz do outro, um discurso 

citado que não foi formulado na situação histórico-social do comentário, o que pode 

ser comprovado no próprio comentário com a expressão “muitas pesoas”. Em 

seguida, o sujeito comentarista tenta construir marcas de um possível 

posicionamento, quando utiliza a frase “eu os ignoro”. Sendo assim, essa atitude do 

sujeito na construção de textos, conforme Bakhtin (1995), é uma negociação de 

sentido com os interlocutores. No entanto, o comentarista expõe sua opinião, mas 

não a desenvolve, provocando uma quebra da sequência textual dos argumentos 

citados, que são de outrem, negando-os, segundo sua visão de mundo.  
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 P4. 2012: Liberte-se!  
 Postado em 29 de março de 2012  72 comentários 

 

Quadro 18: P4. 2012: Liberte-se!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Oi, galera! 
 A postagem de hoje vem diretamente do 3º ano de Enfermagem. Nossa 
escritora assina como HL, convidamos tod@s a prestigiar e a refletir com esse texto. 

 

Liberte-se de sua própria prisão 
 
 Às vezes ficar relembrando o passado, já nem adianta, pensar sobre o lado da 
história que passou, ou para o outro ficou. É muito difícil acreditar e mais difícil ainda é 
ter que acreditar em uma só opção, ou versão dos fatos, ter que seguir em frente, sem 
poder voltar. 
 Passei a pensar em certos momentos da vida, e em outros acreditei, e no final 
pensar e acreditar transformaram em viver apenas por viver. Mesmo não querendo 
sempre ficam aquelas lembranças, que por ventura foram as melhores de nossas vidas, 
mas que passaram só por passar. Sendo que no final, ficou um questionamento, o 
porquê de isso tudo acontecer? 
 Em pensar que superar foi tudo e que seguir já valeu a pena, me enganei, 
porque o amor e o sofrimento são parceiros por todas as horas. E o que resta? 
 A vida é cheia de efêmeros. Mas sempre há quem diga que existe "final feliz”, 
que tudo é para sempre, que nada é passageiro. Eu cheguei a concluir que a vida é 
cheia de derrotas para nos abalar. Temos que encará-las como um aprendizado na 
busca de vitórias. 
 Superando os próprios erros e aprendendo com eles. Somos aquilo que 
fazemos, pois o tempo muda tudo menos a nós mesmos. Na vida, sempre há tempo 
para recomeçar, pois o destino é raramente inevitável, mas há sim uma escolha! 

 

Fonte: http://www.diariovirtualdeleitura.blogspot.com.br/2012/03/liberte-se.html. Acesso 

em 30/06/2013 
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 A postagem P4. 2012 é iniciada com a saudação típica do gênero blog, 

resgatada do diário impresso, criando uma relação de proximidade com os 

interlocutores, nesse caso, os seguidores do gênero virtual. O texto-base intitulado 

“Liberte-se de sua própria prisão” é composto por cinco parágrafos e assinado por 

HL, pseudônimo de uma estudante da turma de 3º ano do curso de Enfermagem do 

lócus de nossa pesquisa. Apesar de o texto ser assinado por com um pseudônimo, 

podemos registrar o sexo do autor, devido à utilização do substantivo “escritora” na 

apresentação do texto-base da postagem. A produção de HL ilustrada com imagem 

sugestiva e condizente com a temática do texto, expressa um “eu” preso às próprias 

circunstâncias da vida, provocadas por relacionamentos diversos, dentre eles 

amorosos e interpessoais. De acordo com HL, a libertação sugerida no título só é 

promovida com a utilização do tempo, quando a pessoa consegue amadurecer e ver 

que esses são fatos inevitáveis e que tornam a vida real, com problemas 

desmistificando que há sempre um “final feliz”, que há a presença do sofrimento e 

que este serve para o aprendizado. A postagem recebeu 72 comentários entre os 

meses de março até agosto de 2012 e para essa análise traçamos o recorte de 09 

comentários.  

A autora da postagem, HL, conceitua o termo vida no decorrer da sua 

produção com intuito de autenticar seu posicionamento, presente no texto-base, 

como pode ser observado no trecho “A vida é cheia de efêmeros” como podemos ler  

no comentário a seguir. 

 

Comentário 01 

os sentidos de um erro29 de março de 2012 10:00 
É isso aí mesmo gente a vida é uma caixinha de surpresa que vai no mostrando 
todos os dias mais e mais barreiras que nos atingem ferozmente como uma bomba 
nuclear sem destino...muitas vezes chegam pessoas pra nos derrubar e apontar 
nossos defeitos mais são raros os que entram em nossas vidas para nos dar uma 
palavra amiga que nos faça superar qualquer desafio...são muitas as prisões que 
assolam as nossas vidas mais a principal delas é o medo...o medo nos faz perder os 
sentidos, o futuro gosto da vitoria, nos faz perder as alegrias, os amores futuros e 
principalmente nos faz perder nossa vida...É a partir desse momento que deixamos 
de viver e começamos a sobreviver num mundo sem aventuras onde só as magoas 
se reproduzem dentro de nossos corações....meu recadinho pra todos vcs e que 
se libertem abram os seus corações para o novo vivam vivam vivam sem medo de 
ser feliz, façam, cantem, brinquem como crianças sem medo sem arrependimentos, 
pois só os que fazem tudo pela felicidade são os que realmente são felizes...xelooo 
pra todos vc e HL foi muito bom o texo parabéns.... Neulliane Carla, Finanças 2.  
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O comentário 01, dentre os 72 comentários que a postagem recebeu, foi o 

primeiro a ser postado, no dia 29 de março, mesma data da postagem, e apresenta 

uma especificidade em relação aos demais, quando o sujeito comentarista cria uma 

aproximação entre o seu texto e os seguidores, como pode ser comprovado nos 

seguintes fragmentos: “É isso aí mesmo gente”, “meu recadinho pra todos vcs” e 

“xelooo pra todos vc”. O uso do termo “gente” no início do comentário sugere um 

diálogo com os possíveis seguidores do blog, considerando que o autor de C1 

pressupõe outros comentários. O termo “gente” também nos remete a uma 

característica específica do gênero digital, tornar público o que antes era privado, 

íntimo, pessoal, características do diário escrito. Este gênero do discurso evidencia 

um modo de enunciação que Komesu (2004) apresenta em seus estudos como 

publicização de si, pois o escrevente no meio virtual, no nosso caso da pesquisa, o 

sujeito comentarista, constrói um lugar de importância para si no relato cotidiano, de 

sua história individual. É pertinente destacar que o C1, por ser a primeira postagem 

do corpus analisado, instiga a participação do leitor/seguidor do blog, no intuito de 

manter “viva” a discussão da temática, pois a falta de participação e, 

consequentemente, de comentários são uma das mais recorrentes justificativas para 

a “morte” dos blogs, associada à falta de “tempo para postar” dos escreventes, ainda 

de acordo com Komesu (2004). 

O quadro a seguir compara fragmentos do texto-base com o comentário 01, 

associando os termos negritados numa relação de sentido e de retomadas, 

considerando o uso da voz do outro, nesse caso HL, para construir seu 

posicionamento. 

 

Quadro 19: Comparação entre o texto-base e C01 

 
 

 

Texto-Base “Liberte-se de sua própria 
prisão” 

 

C1 

“A vida é cheia de efêmeros.” “a vida é uma caixinha de surpresa”. 
 

“a vida é cheia de derrotas para nos 
abalar”. 

“vai no mostrando todos os dias mais e 
mais barreiras que nos atingem ferozmente 
como uma bomba nuclear sem destino”. 
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Em, C1, percebemos o agenciamento de recursos linguístico-discursivos 

como metáfora, que pode ser apontado nos trechos “a vida é uma caixinha de 

surpresa” e analogia, percebida nos fragmentos “caixinha de surpresa” e “cheia de 

efêmeros”, em que o ponto de semelhança semântica refere-se à transitoriedade 

dos fatos da vida, os quais podem ser passageiros, de acordo com as situações da 

vida, pois estas passam muito rápido mediante um turbilhão de circunstâncias, 

causando estranheza, uma vez que o ser humano não detém o controle do tempo, o 

que provoca também um espanto, semelhante às reações advindas das surpresas 

em geral, assim como a repetição de estrutura sintática “a vida é”. Outra metáfora 

construída pelo sujeito comentarista relaciona-se ao campo semântico das palavras 

“derrotas” associada a “barreiras” quando há menção a obstáculos inerentes à vida, 

a fim de fortalecer o ser humano; “abalar” associada à “bomba nuclear”, quando se 

remete à destruição. O autor do comentário 01 evidencia uma proficiente leitura de 

mundo, com reflexos do campo filosófico, quando usa os termos “medo”, “destino”, 

“sentidos” e “prisões”, e esse recurso é corroborado por meio de uma reestruturação 

ideológica na qual o sujeito comentarista ratifica como base, seguindo o seu projeto 

discursivo, demonstrando autoria, segundo Bakhtin e seu Círculo.  

O comentário 01 ainda apresenta um retorno ao próprio posicionamento, a 

partir do trecho “É a partir desse momento”, no qual o termo “momento” retoma a 

reflexão criada entre o medo e a vida. Sendo o medo uma prisão que atrapalha o 

desenvolvimento de vários setores da vida. Dessa forma, a produtora do comentário 

aborda que esse momento permeado pelo medo é o ponto crucial para outras 

reflexões pertinentes à vida, retomando, dessa forma, a palavra-chave do texto-

base, “prisão”.   

Os comentários a seguir apresentam algumas partes idênticas em negrito, ou 

seja, os sujeitos comentaristas não fazem nenhum trabalho de reelaboração, 

inserindo em seus textos trechos literais no texto-base de P4. 2012, e, 

consequentemente, não estruturando sua própria voz, o que não caracteriza indícios 

de autoria, como aborda Possenti (2002), como podemos conferir no comentário a 

seguir. 

 
Comentário 02 

Mayara hospedagem 129 de março de 2012 11:51 
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Eu cheguei a concluir que a vida é cheia de derrotas para nos abalar. Temos que 
encará-las como um aprendizado na busca de vitórias. Essa frase nos ensinar a 
enfrentar nossas dificuldades para sermos pessoas melhores e vencer na vida. 

 

 
Comentário 03 

cibellefreitas29 de março de 2012 11:54 
Eu cheguei a concluir que a vida é cheia de derrotas para nos abalar. Temos que 
encará-las como um aprendizado na busca de vitórias. pois só aprendemos 
realmente com nosso próprio erro.  

 
Os comentários 02 e 03 são iniciados com estruturas semelhantes “Eu 

cheguei a concluir”, remetendo-nos a estruturas cristalizadas nas produções textuais 

de estudantes, quando, para concluir um texto ou concordar com as ideias e 

argumentos apresentados, utilizam as expressões: “eu acho que”, “na minha 

opinião”, “no meu ponto de vista”, entre outras para marcar seu posicionamento a 

respeito do tema em questão. Os C2 e C3 poderiam ser introduzidos através de 

argumentos de autoridade com a inserção de discursos expostos, mas percebemos 

que há a ausência de agenciamento de recursos linguístico-discursivos por parte dos 

sujeitos comentaristas. Sendo assim as duas comentaristas, possivelmente, se 

apropriam das ideias do texto-base de HL e refratam essa apropriação no próprio 

comentário, quando observamos o horário das postagens, com intervalo de tempo 

de três minutos, confirmados primeiro pelo sujeito comentarista de C2, quando utiliza 

trechos de HL, seguida de C3, quando utiliza trechos de C2. 

No comentário C4 percebemos que a retomada ao texto-base é evidenciada 

logo no início através da citação direta do título do texto-base, como comprovamos a 

seguir: 

 
Comentário 04 

fabricio29 de março de 2012 19:47 
SÓ em ler o tema: Liberte-se de sua própria prisão. Ja da para imaginar q o texto fala 
sobre liberdade, e no momento q eu terminei de ler deu uma emoção muito forte, 
pois, ele fala sobre nos mesmo q ficamos sempre lembrando do q passou por nossas 
vida.... Mas é claro q eu n posso deixar de falar sobre o verso q mas me tocou que 
foi: Passei a pensar em certos momentos da vida, e em outros acreditei, e no final 
pensar e acreditar transformaram em viver apenas por viver. Esse trexo me tocou 
muito, pois ele fala q nos pensamos tanto e as vezes n agimos da forma correta q 
vivemos só por viver. Então eu quero parabenizar o 3° de Enfermagem por ter uma 
grande criatividade de fazer uma maravilhosa lição de vida...PARABÉNS!!!Fabricio 
Coelho 2° de Finanças. 
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O sujeito comentarista produz seu comentário apresentando marcas da 

oralidade com o uso do termo “só” no início de sua produção, como se continuasse o 

raciocínio de uma conversa já iniciada com interlocutores não identificados no texto, 

sinalizando o não planejamento e a fragmentação da ideia. Essa característica da 

oralidade é ainda associada ao C4 pela presença de abreviação de algumas 

palavras, provavelmente pela rápida digitação dos caracteres. Portanto, percebemos 

a repetição oito vezes da palavra “que” sendo grafada apenas pela letra “q”, 

caracterizando possivelmente uma norma da escrita na internet motivada por várias 

razões: fluidez, economia de grafemas, dentre outros.  

Observamos também a presença do advérbio “não” marcado pela letra “n”, 

repetido duas vezes no corpo da postagem. Nesse sentido, compreendemos que a 

escrita na internet, considerada fragmentada e vista como descompromissada com 

as regras da gramática normativa apresenta-se com uma estrutura e padrões 

estabelecidos e conhecidos pelos seus usuários. O comentarista agencia o recurso 

da citação direta do texto-base da postagem através do fragmento “Passei a pensar 

em certos momentos da vida, e em outros acreditei, e no final pensar e acreditar 

transformaram em viver apenas por viver.” introduzido por dois pontos sem a 

utilização de aspas.  

O autor do comentário ainda insere o ponto final na citação e também conclui 

a ideia iniciada em seu comentário, utilizando esse recurso apenas como retomada 

direta, sem possibilitar a progressão textual, nem se posicionando a respeito da 

escolha, nem inferido novas ideias a C4, mediante a reflexão gerada pelo texto de 

HL, provavelmente comprovando mais uma marca do discurso oral na escrita, em 

que o sujeito expõe uma fala interrompida por pensamentos paralelos, não seguindo 

uma lógica textual, registrando essas disposições linguísticas por meio do texto.  

O produtor de C4 apropria-se do fragmento já mencionado no texto-base 

através de paráfrase, entretanto, não efetua a concretização de um posicionamento 

autoral, mesmo que a palavra do outro tenha sido introduzida de modo intencional e 

consciente pelo sujeito comentarista que escreve, mas só será percebida em sua 

alteridade, como defende Bakthin (1997), demarcando a ausência de uma leitura 

proficiente da postagem, que poderia ter sido aliada ao discurso do sujeito 

comentarista como suporte. 
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Para construir o comentário 05, o sujeito comentarista agencia o recurso da 

citação direta de duas frases: uma do autor Machado de Assis, mestre da literatura 

brasileira, e a outra de Sócrates, filósofo ateniense. Comprovamos ainda no 

agenciamento desse recurso, o uso de aspas sinalizando a autoria construída e 

reconhecida pelo comentarista, considerando que utiliza o discurso alheio para 

sustentar seu posicionamento a respeito do texto-base da postagem como podemos 

ler a seguir. 

 

Comentário 05 

João Gabriel INFO.13 de abril de 2012 21:46 
Como diz Machado de Assis "A primeira glória é a reparação dos erros." e como 
disse Sócrates "É costume de um tolo, quando erra, queixar-se dos outros." Essas 
duas frases resumem o que eu compreendi do texto, que o culpado pelos nossos 
erros somos nós e cabe a nós corrigi-los. 
 

 Dessa forma, ao apropriar-se do discurso alheio, o sujeito comentarista 

promoveu unidade de sentido ao seu posicionamento mantendo a relação de sentido 

entre as partes, umas com as outras, não sendo considerado recorte ou junção de 

fragmentos.  O autor de C5 utiliza uma nova forma de dizer o que já foi dito, 

caracterizando “o como foi dito”, segundo Possenti (2002), sendo capaz de interligar 

seu posicionamento com as frases citadas e possibilitar a retomada de ideias 

defendidas por HL, quando diz: “ter que seguir em frente, sem poder voltar” 

associada a “o culpado pelos nossos erros somos nós” e o trecho  “Superando 

os próprios erros” associado a “e cabe a nós corrigi-los” 

 O comentário a seguir foi selecionado com o intuito de ser base para a análise 

de C7, considerando que o sujeito comentarista de C7 inicia seu texto posicionando-

se contrário às ideias de C6, em relação ao ponto de vista do texto-base de HL, 

como ilustrado. 

 

Comentário 06 

Livia Damasceno. Finanças30 de março de 2012 08:58 
Amei o texto, reflexivo, eu estava precisando mesmo ler um texto tão lindo assim , 
{parabéns a quem o fez}. Gostei muito do trecho: "Que sempre há quem diga que 
existe "final feliz”, que tudo é para sempre, que nada é passageiro." É verdade eu 
tenho amigas que quando se apaixonam ficam falando que o amor deles é para 
sempre e elas tem raiva quando eu descordo totalmente disso ,pois para mim nada é 
para sempre tudo tem um fim momentos bons ou ruins , tudo mais sedo ou mais 
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tarde acaba. E também não vale apena ficar relembrando o passado arrependidos 
por algo fez ou deixou de fazer , não fique preso no seu passado viva o presente que 
esta ai a sua frente pois o tempo nunca volta , faça como eu viva a vida como você 
acha que ela tem que ser vivida , pois o maior arrependimento é de não ter feito! 
Livia , Finanças 2º ano 

 

  
 Percebemos que há um posicionamento em C6, quando remete ao seu 

discurso, apresentando uma visão radical sobre os relacionamentos e os 

sentimentos, especificamente o amor entre os adolescentes. Nesse sentido, o sujeito 

comentarista de C7 discorda do ponto de vista encontrado em C6, demarcado na 

frase inicial “Eu discordo de você”, acompanhada do vocativo referente ao nome do 

comentarista.  

 
Comentário 07 

Maria Viviane Monteiro30 de março de 2012 20:35 
Eu discordo de você, Lívia Damasceno. Acredito sim que as pessoas possam viver 
um Amor e que esse Amor possa durar para sempre. Não acho que seja ilusão 
alguém pensar em viver algo assim, pelo contrário, devemos querer exatamente isso 
para nós: viver um Amor eterno. Mas para que isso aconteça, devemos fazer as 
coisas certas, não devemos nos levar por emoções e nem deixar que o coração 
mande em nós, pois como falei antes, podemos fazer coisas que possamos nos 
arrepender de ter feito. Acredito que as pessoas falam que não se pode viver algo 
para sempre, justamente por viverem fazendo as coisas do jeito errado, deixando-se 
levar por carícias, por desejos e outras coisas que não levam ninguém a canto 
algum, isso aí não é Amor. Quando deixamos de lado esses desejos e essas carícias 
e começamos a pensar somente em fazer com que a outra pessoa seja feliz, e você 
vive algo realmente sério, e quando estar simplesmente ao lado de alguém te faz 
feliz, sem a necessidade de ter nada em troca, e você passa não só a pensar naquilo 
que vive no presente, passa a ter uma visão de futuro com aquela pessoa e faz de 
tudo para que esse Amor apenas floresça, não há nada neste mundo que faça com 
que esse Amor não seja eterno. Vejo exemplos de muitos velhinhos, que estão 
juntos até hoje e que não pretendem acabar com esse Amor que eles tem um pelo 
outro. Maria Viviane Monteiro, Informática III. 

 
 

Outro ponto importante a ser destacado em C7 refere-se à utilização de 

verbos que determinam claramente e de maneira marcada a visão de mundo, a 

opinião sobre as ideias sugeridas pelo texto-base, como comprovamos em: 

“discordo”, “Acredito” e “Não acho” como recursos agenciados pelo sujeito 

comentarista para a construção de autoria, evidenciando mais uma vez as 

contribuições de Possenti (2002), quando defende o como foi dito,  além de construir 

conexões e apresentar progressão textual, mostrando-se proficiente na leitura de 

mundo e na escrita de textos em meio eletrônico. Nesse sentido, percebemos a 
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construção de uma tese a respeito do assunto amor, que especificamente vem 

grafado sempre com letra maiúscula evidenciando mais um recurso estilístico, 

denominado pela teoria literária como maiúscula alegorizante, agenciado pelo sujeito 

comentarista, remetendo-nos à possibilidade de uma voz já conhecida no meio 

literário, que também utiliza essa marca, no caso o poeta português Camões, no 

poema “O amor é um fogo que arde sem se ver”, verificamos no 1º verso do primeiro 

quarteto “Amor é um fogo que arde sem se ver” e no 14º verso do segundo terceto 

“Se tão contrário a si é o mesmo Amor?”. Observamos que uma nova ideia é 

centralizada na base dos posicionamentos de C7, quando o sujeito comentarista cita 

orientações para se chegar a um determinado fim, no caso, a vida com um amor 

eterno, como podemos ilustrar no fragmento: “viver um Amor eterno” e “devemos 

fazer as coisas certas, não devemos nos levar por emoções e nem deixar que o 

coração mande em nós” e, posteriormente, o produtor do comentário utiliza outras 

vozes sociais, negações “isso aí não é Amor” e exemplificações concretas “vejo 

exemplos de muitos velhinhos” para sustentar sua tese promovendo autenticidade 

ao texto. 

Verificamos que em P4. 2012 há três comentários do mesmo sujeito 

comentarista, ora analisado nesse recorte como: C7, discordando do 

posicionamento do sexto comentário; C8, retomando as ideias centrais do texto-base 

de HL e C.9.1, denunciando apropriação literal sem as demarcações de autoria de 

outrem como podemos ler a seguir. 

 

Comentário 08  

Maria Viviane Monteiro30 de março de 2012 20:08 
Durante esse tempo todo que vivi, pude aprender que é inevitável não lembrarmos 
momentos que fizeram sentir-nos bem, momentos estes que por mais que tentemos 
esquecer, sempre há algo que faça com que eles voltem para nossos pensamentos. 
Mas estes não são os momentos que mais aprisionam alguém, poderemos lembrar 
sempre e continuaremos felizes. O que aprisionam as pessoas são ações que 
elas praticaram sem pensar, que por mais que seja uma pequena besteira, pode 
transformar sua vida e fazer com que algo que você gostaria que acontecesse 
em seu futuro não aconteça. E isso te coloca em uma prisão, porque não 
podemos voltar no tempo e mudar tudo. E por mais que você tente não consegue 
parar de arrepender-se daquilo e isso te faz sofrer. A solução seria pensar antes de 
fazer qualquer coisa, pensar se isso no futuro te fará bem ou mal, se for te fazer mal, 
é melhor ficar longe. Maria Viviane Monteiro, Informática III. 

 
 O comentário 09 não apresenta originalidade do autor, consequentemente, há 

ausência de autoria, uma vez que não houve reelaboração, ressignificação e 
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reestruturação do fragmento copiado de C8, apresentando, constituindo-se cópia, 

pois o sujeito comentarista não retomou ao texto-base de HL e também não o 

utilizou para construir um posicionamento, demarcando a ausência de proficiência 

leitora. O fragmento extraído de C8 poderia ser introduzido no novo comentário 

como um argumento de autoridade, com a sua inclusão de forma explícita; no 

entanto, o que verificamos é a ausência total do domínio do recurso linguístico-

discursivo inerente a um sujeito autor, sendo que o produtor de C9 poderia ter 

defendido ou contrariado a ideia contida no trecho copiado. Dessa forma, o sujeito 

comentarista demonstra uma dificuldade em construir a autoria no comentário, 

porquanto há apenas repetição do fragmento do comentário C8 como comprovamos 

a seguir. 

 

Comentário 09 

willianaevalente3 de abril de 2012 20:41 
O que aprisionam as pessoas são ações que elas praticaram sem pensar, que 
por mais que seja uma pequena besteira, pode transformar sua vida e fazer 
com que algo que você gostaria que acontecesse em seu futuro não aconteça. 
E isso te coloca em uma prisão.williane valenteinfor II 

C9.1 Maria Viviane Monteiro3 de abril de 2012 21:42 
 Acho que conheço este comentário --'Maria Viviane Monteiro, Informática III 

 

C9.2 João Gabriel INFO.13 de abril de 2012 21:51 
 Ctrl+c - Ctrl+v (KK'S) 
 
 

 Ainda nesse contexto, nos registros de C9.1 e C9.2, os próprios seguidores 

do blog Diário Virtual de Leitura demonstraram atenção e leitura pró-ativa na 

participação dos comentários que a P04. 2012 recebeu, durante o período de março 

a agosto, ficando claramente comprovado que o seguidor não apenas “passeia” pelo 

blog, mas lê os comentários já existentes, comenta-os e interage com os demais 

sujeitos comentaristas em uma relação dialógica e contínua.  Constatamos que tanto 

o produtor de C9.1 e C9.2 foram capazes de identificar a apropriação alheia do 

discurso de forma inadequada, como está demarcado no comentário 9.1: “Acho que 

conheço este comentário.” Destacamos que em um contexto propício para a 

realização de tal recurso, considerando que a escrita na internet permite o 

apoderamento sem as devidas permissões e créditos, o sujeito comentarista de 9.2 

denuncia tal prática por meio da técnica de atalhos como CTRL + C – CTRL + V, 
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evidenciado no próprio texto do comentário 9.2 “Ctrl+c - Ctrl+v (KK'S)” e ainda 

podemos inferir que a abreviatura isolada entre parênteses é um recurso que se 

refere à representação do riso na escrita da internet, nessa situação caracterizando, 

possivelmente, uma ironia à atitude de apropriar-se da voz do outro de forma correta 

e, muitas vezes, não percebida pelo autor do texto original, que nesse caso foi 

denunciado pelos seguidores do blog e partícipes desses comentários. 

 
 P5. 2012: Solidão # Saudade?  
 Postado em 20 de março de 2012  67 comentários  

 
Quadro 20: P5. 2012: Solidão # Saudade? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A postagem P5. 2012 completa nosso corpus da pesquisa e foi publicada em 

20 de março. Apresenta um texto reflexivo, que recebeu 67 comentários e aborda 

pensamentos a respeito de valores e sentimentos, numa ótica entre regionalismo e 

subjetividade, como pode ser constatado através das palavras “sertão” e “emoções”, 

 

Saudações poéticas vindas diretamente do sertão! 
Opa, opa, não estranhe a localização! O blog Diário Virtual de Leitura tem o 

prazer de mais uma vez publicar um texto de Flor do Sertão. 
Na imensa caminhada da vida nos deparamos com pessoas, eventos  e diversas 

situações marcantes, muitas das quais  encosta-nos na parede das emoções e deixa-nos 
a só com a solidão. 

Será que aproveitamos cada momento passado e vivido ao lado de quem 
amamos? Os segundos de nossa história aqui na terra duram o bastante para serem 
inesquecíveis. 

Por isso tem que existir um contemplamento dos amigos  e dos familiares, pois 
nós encontraremos na estrada, um novo ser, o sentimento chamado saudade. 

Ame, elogie e aproveite os entes amados e queridos antes de encontrá-lo porque 
depois pode ser tarde demais para pedir perdão. 

 Flor do Sertão.            
 
Deixe seu comentário e relembre fatos que possam nos levar a saudade ou 

solidão.  
Fonte da imagem: http://mensagens.culturamix.com/frases/frases-de-saudade 
Fonte: http://www.diariovirtualdeleitura.blogspot.com.br/2012/03/solidao-saudade.html. 
Acessado em 13/08/2013. 
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tendo como tema central a saudade. A autora denominada Flor do Sertão utiliza 

linguagem simples e juvenil, provocando catarse através da utilização de palavras 

que combinadas provocam sentidos e sensações no leitor, provocando-lhes 

interpretações semânticas que o levam a refletir sobre situações comuns ao ser 

humano, como encontros, desencontros, falhas e perdão, como pode ser averiguado 

pelos trechos “nos deparamos com pessoas, eventos  e diversas situações 

marcantes”, “deixa-nos a só”, “depois pode ser tarde demais” e “para pedir perdão”, 

respectivamente.  

Flor do Sertão é o pseudônimo de uma aluna e seguidora do blog que já teve 

seus textos publicados no espaço virtual e, dessa forma, já é considerada conhecida 

pelos seguidores do Diário Virtual de Leitura. Para compor o corpus da pesquisa 

selecionamos esta postagem seguindo os critérios de seleção, que consiste em 

textos que receberam mais de 20 comentários entre os anos de 2011 e 2012. 

Associada ao texto há imagem sugestiva que representa um acróstico, forma textual 

em que a primeira letra de cada frase ou verso formam uma palavra ou frase. O 

acróstico analisado que aborda a mesma temática da solidão e sofrimento, com 

cores diferentes e dispostas horizontalmente.  

O texto do acróstico estabelece uma relação intertextual com a postagem de 

Flor do Sertão. A frase “Os segundos de nossa história aqui na terra duram o 

bastante para serem inesquecíveis”, presente no texto Saudade, de Flor de Sertão 

pode ser considerada uma reelaboração de um discurso alheio já construído, uma 

vez que se interliga semanticamente com a 13ª estrofe da música Vícios e Virtudes de 

Charlie Brown Jr., banda brasileira formada em Santos no ano de 1992, como 

podemos conferir no trecho “Só o que é bom dura tempo o bastante pra se tornar 

inesquecível”. Assim como mantém também relação com a frase “Tudo o que é bom 

dura o tempo necessário para ser inesquecível” de Fernando Pessoa.  

O trecho da música e a frase do escritor português podem ser facilmente 

encontradas em sites da internet, onde filtramos nossa busca para essa análise. O 

texto-base da postagem ainda apresenta, no parágrafo final, os verbos “deixar” e 

“relembrar” no imperativo, incitando os seguidores a interagirem e postarem seus 

respectivos comentários sobre o texto em destaque. Para essa análise selecionamos 

quatro comentários e a seguir tomaremos contato com o primeiro comentário dessa 

análise. 

 

http://letras.mus.br/charlie-brown-jr/
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Comentário 01 

Brena Juliana21 de março de 2012 16:57 
Realmente é um texto lindo e que nos leva a refletir o verdadeiro valor das pessoas 
que passam por nossas vidas. Portanto se tivermos que pedir perdão, que 
venhamos deixar o orgulho de lado, é verdade que não é fácil pedir perdão, 
mas quem disse que fácil perdoar a mágoa, deixada muitas vezes por uma 
simples palavra. Como o texto diz: "pode ser tarde demais para pedir perdão". 
 

O comentário 01 inicia elogiando a postagem, o que se percebe ser uma 

característica entre os sujeitos comentaristas já analisados no corpus da pesquisa, 

mediante suas postagens, parabenizando ou elogiando o texto-base. Percebemos 

autoria pontualmente construída, pois há o posicionamento em C1 quando insere 

uma condição através da conjunção “se”, ou seja, o sujeito comentarista afirma que 

para haver o perdão é necessária a anulação do orgulho, isso numa esfera de 

interesse, se o homem quiser pedir perdão precisa “deixar” o orgulho.  Averiguamos 

ainda em C1 que o sujeito comentarista assegura que a ação de pedir perdão não é 

fácil. Assim, a posição da produtora do comentário apresenta-se de forma explícita 

no trecho “Portanto se tivermos que pedir perdão, que venhamos deixar o orgulho de 

lado, é verdade que não é fácil pedir perdão, mas quem disse que fácil perdoar a 

mágoa”. No final do seu posicionamento, os motivos da mágoa relacionados à 

“palavra” são apresentados, e infere-se que possivelmente o sujeito comentarista 

tenha vivido situação semelhante, quando, através do uso de uma palavra em tom 

agressivo ou rancoroso, tenha possibilitado separações, distanciamentos e gerado a 

razão do sofrimento, uma vez que o texto-base aborda a saudade em situações e 

circunstâncias, assim como o distanciamento de pessoas, ocasionando a solidão, 

que, possivelmente, foi ocasionada pela falta de diálogo entre as pessoas.  

Por fim, o texto-base de P5. 2012 orienta que o seguidor do blog aborde, em 

seu comentário, uma situação que remeta à saudade, assim como percebemos no 

trecho de C1, quando o sujeito comentarista utiliza os verbos em 1ª pessoa, 

marcando a sua inclusão no posicionamento, através da subjetividade de fatos 

vividos. O comentarista ainda utiliza a voz do outro para ressaltar seu 

posicionamento, uma vez que agencia o recurso linguístico-discursivo da citação 

direta com marcação do uso de aspas para delimitar a voz do eu comentarista, do eu 

Flor do Sertão, como verificamos em: “Como o texto diz: „pode ser tarde demais para 
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pedir perdão”, confirmando Possenti (2002), quando afirma que o discurso é 

atravessado pelo outro.  

No comentário a seguir não percebemos um posicionamento direto sobre a 

temática abordada, nem encontramos a citação de uma situação vivida que 

provoque saudade, promovida pelo texto-base. 

 

Comentário 02 

JERFFESONCF21 de março de 2012 21:37 

Haaaaaaa todo texto que fala em saudade me da uma aperto no coração!!! me 
lembra tudo aquilo que deixei de fazer para agradar as pessoas que amo!!!!!! Hoje já 
tomo mais cuidado, mas ainda erro. O texto ta ótimo, só uma pessoa que já viveu 
esses tipos de momentos pode fazer algo assim, tão profundo! Em fim vale lembra, 
vamos fazer tudo que for possível para fazermos a coisa certa e para mais la na 
frente não termos saudade de algo que perdemos com nossas burradas. ^^Jerffeson 
Gomes 3° ano Informatica 

 

O sujeito comentarista de C2 faz uma sequência narrativo-discursiva de 

sensações e atitudes relacionadas à temática saudade, como podemos analisar 

pelos trechos “todo texto que fala em saudade me da uma aperto no coração”, “me 

lembra”, “já tomo mais cuidado”, “fazermos a coisa certa”. O comentarista aciona o 

conhecimento social para relacionar que o sentimento abordado na postagem é 

possivelmente compreendido por pessoas que o tenham sentido e na tentativa de 

dar consistência à sentença, utiliza-se de um advérbio de intensidade e de um 

adjetivo, acompanhado de um ponto de exclamação, observado no trecho “tão 

profundo!”. Há, dessa forma, apenas descrições linguísticas justapostas umas às 

outras, não formando unidade de sentido o que é esperado na situação de produção 

da postagem. Associado a esses recursos, o sujeito comentarista ainda agencia os 

sinais de pontuação em demasia, muitas vezes repetindo-os como em: “todo texto 

que fala em saudade me da uma aperto no coração!!!” e “que deixei de fazer para 

agradar as pessoas que amo!!!!!!”, provocando uma sensação de desabafo no 

texto, também propiciada pela utilização de expressão interjetiva ou onomatopeias, 

como “ Haaaaaaaa” no início do comentário.  

Na primeira frase do comentário a seguir, apreendemos uma associação de 

metáforas interligadas ao pseudônimo do texto-base, pois o substantivo “jardim”, 

presente em C3 é constituinte do mesmo campo semântico de “Flor”, possivelmente 

referindo-se não a uma horta, mas a vida da escritora colaboradora do blog, Flor do 
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Sertão, entrecruzada, talvez, pela influência do próprio blog Diário Virtual de Leitura 

e comprovada a partir da leitura do comentário a seguir. 

 

Comentário 03 

ABIGAIL22 de março de 2012 08:57 
Parabéns flor, que continues enfeitando o nosso jardim... Esse texto me lembrou 
de uma frase que diz que agente só dá valor quando perde. Eu não gosto da 
solidão pois quando ela vem, é sinal que o amor já foi embora... abigail Ada 
Finanças 1 

 

Na segunda parte do comentário 03, destacada em negrito, verificamos a 

presença de vozes sociais na frase reelaborada pelo sujeito comentarista, quando 

usa o verbo “dizer”, seguido da palavra “que” em: “diz que agente só dá valor 

quando perde”. O trecho apesar de ser de outras vozes sociais não demarcadas no 

texto-base, mas possíveis de ser resgatadas por qualquer leitor, apresenta autêntica 

carga axiológica no posicionamento do sujeito comentarista. Na última parte do 

comentário, o posicionamento é ampliado quando aborda a conceituação de solidão, 

associada ao fim de um relacionamento, como pode ser ponderado no fragmento 

negritado “Eu não gosto da solidão, porquanto quando ela vem, é sinal que o amor 

já foi embora...”. 

O sujeito comentarista de C4 faz a seguir a apropriação da voz alheia 

encontrada no texto-base, quando copia trechos na íntegra da postagem, não 

fazendo reelaboração na estrutura linguística da frase, como demostrado nos 

trechos em negrito. O grau de dificuldade na formação de um posicionamento a 

respeito da temática é observado no autor do comentário, não constituindo assim na 

postagem indício de autoria, tendo em vista que o produtor do C4 não demonstra 

uma eficaz e ativa leitura do texto-base tomando-o apenas como subsídio na 

elaboração de seu próprio discurso e não ferramenta para cópia. 

 

Comentário 04 

cleiarbezerra24 de março de 2012 15:42 
Na imensa caminhada da vida nos deparamos com pessoas, eventos e 
diversas situações marcantes, muitas das quais encosta-nos na parede das 
emoções e deixa-nos a só com a solidão. .. eu mi deparei com este texto e vcs 
AMOR fazer tudo que vem no meu coração e amar quem me ama.emocionarão 
cleiara bezerra 2 hospedagem 
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Apesar de utilizar sem distinção os fragmentos do texto-base, o sujeito 

comentarista poderia estabelecer e imprimir seu posicionamento a respeito do texto, 

expondo sua visão de mundo sobre a temática, porém apresenta apenas a junção 

de frases desconexas, que não formam uma unidade de sentido, dificultando o 

entendimento do leitor, uma vez que a ausência de pontuação entre a abreviação 

“vcs” e o substantivo, escrito em caixa alta, “AMOR” interfere na progressão textual e 

semântica do fragmento. A mudança do tempo verbal na última frase pode confundir 

o leitor se não for feita uma atenta e minuciosa leitura, não deixando explícita a real 

comunicação a ser transmitida mediante o trecho “AMOR fazer tudo que vem no 

meu coração e amar quem me ama. emocionarão”.  

Inferimos que o sujeito comentarista pretende registrar seu desejo de amar 

quem o ama e que essa atitude é um dos elementos presentes em seu coração. 

Porém, essa premissa foge do tema saudade, já que o texto-base não aborda 

saudade numa perspectiva de relacionamento amoroso.  

A partir das análises realizadas, no capítulo Dialogando & Interagindo: 

análise dos indícios de autoria no blog Diário Virtual de Leitura, constatamos 

que a autoria se constituiu de variadas formas, visto que os discursos se relacionam 

dentro de um contexto sócio-histórico-ideológico em que os sujeitos estão 

envolvidos. Por isso, convém afirmarmos que na maioria das formas de autoria, 

discutidas e analisadas nessa pesquisa, nos deparamos com um sujeito autor do 

seu dizer, pois quando envolvido nesse contexto assume posicionamento em seu 

discurso e manifesta seu ponto de vista. Por fim, a seguir, teceremos nossas 

considerações finais a respeito dos resultados encontrados durante a realização de 

nossa pesquisa.  
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CONSIDERAÇÕES FIN@IS 

 

Os blogs na educação apresentam-se como importante recurso pedagógico, 

sendo a escola a responsável direta pelo ensino da leitura, implementando a 

construção de um espaço de reflexão, dando um novo redirecionamento a essa 

prática, frente às novas tecnologias de informação, em que, dependendo do 

processo de como for conduzida, irá transformar o aluno em um leitor crítico. Nesse 

contexto, a escola é, ou deverá ser, o espaço de construção de sentidos, tendo que 

ser cada vez mais de caráter interdisciplinar e, porque não, transdisciplinar. 

A partir de várias pesquisas realizadas na academia e, em especial, no 

CAMEAM/UERN, que fazem reflexões sobre autoria, a nossa pesquisa insere-se 

nesse contexto, visando relacionar o estudo sob a ótica bakhtiniana associada aos 

gêneros digitais, para contribuir com o desenvolvimento cognitivo e a formação de 

alunos da educação básica, como profissionais da rede de ensino público que irão, 

também, promover criticidade para exercer a cidadania enquanto ser social. O nosso 

estudo teve como objeto os comentários do blog Diário Virtual de Leitura e para 

tratarmos dessa temática fomos conduzidos a questionamentos que nos permitiram 

chegar a algumas conclusões relativas à construção do sujeito-autor. 

O sujeito compõe-se das multifacetadas relações com outros sujeitos do 

discurso. Averiguamos, dessa forma, que o processo axiológico de relações é a 

base do surgimento do ser autor, pois o discurso é apresentado como social, uma 

vez que é efetuado de acordo com as ações discursivas, tais como: os sujeitos com 

os quais se dialoga e o contexto sócio-ideológico dos sujeitos. 

Ainda nesse sentido, percebemos que o corpus estudado apresentou indícios 

de autoria de acordo com Bakhtin (1997, 2010) e Possenti (2002), quando diversos 

recursos da linguagem foram agenciados, sejam eles mais ou menos realizados de 

forma única, o que pode sugerir que se trata de um saber íntimo e, muitas vezes,  

funciona como um critério de escolha lexical. No entanto, a utilização desses 

recursos produz efeitos de autoria quando agenciados a partir de relações históricas 

e sociais, desenvolvendo significados, uma vez que refletem a vivência e o 

conhecimento do aluno leitor/escritor/autor.  

A análise dos indícios de autoria nos comentários do blog Diário Virtual de 

Leitura retomou as categorias de análise defendidas por Possenti (2002) quando 
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sugere a apropriação do discurso alheio, ou seja, a voz do autor na postagem 

através do discurso direto, indireto e indireto livre; assim como as marcas de 

posicionamento as quais identificamos como marcas de subjetividade.  Logo, para o 

autor, o texto não pode ser analisado apenas nos aspectos gramaticais e textuais, 

pois, segundo o autor, um bom texto só pode ser avaliado em termos discursivos. 

Assim, a inclusão do discurso do sujeito no contexto histórico-social relaciona-se 

diretamente com a autoria, já que os textos apresentam marcas e singularidades de 

seus respectivos sujeitos autores, ou seja, independente do espaço histórico-social 

de outros sujeitos, estes não são iguais, e, portanto, não enunciam da mesma forma. 

Possenti também sinalizou que a existência de indícios de autoria vai além do 

registro de elementos linguísticos específicos que indicariam a existência de autoria 

nos textos. Conforme já mencionamos, o pesquisador assinala que um texto não se 

limita a atender apenas aos critérios gramaticais e de textualidade, pois é necessário 

inserir os textos nos discursos construídos socialmente, e a autoria se enquadra 

como critério discursivo. 

A produção dos textos no âmbito virtual segue padrões desse contexto, e os 

internautas, a partir das relações estabelecidas, nesse processo, constituem-se 

sujeitos autores. Retornamos às nossas questões de pesquisa do nosso referencial 

teórico sobre a autoria, a fim de melhor compreendermos as análises, como também 

para discutirmos os resultados obtidos. Uma das questões de pesquisa é: que 

marcas ou indícios de autoria aparecem no corpus do blog Diário Virtual de Leitura? 

Outros aspectos destacados no corpus do trabalho são importantes tais 

como, o registro dos procedimentos metodológicos, das dificuldades de produção 

textual e da presença de autoria nas postagens e nos comentários dos anos de 2011 

e 2012. Dessa forma, em 2011 averiguamos que a produção dos sujeitos 

comentaristas apresenta-se em menor quantidade, possivelmente associada às 

visualizações, também reduzidas e limitadas no que concerne à escrita autoral, o 

que identificamos como posicionamentos fragmentados e imaturos. Consideramos 

esses dados importantes, visto que o blog estava em seu processo inicial de 

atuação, assim como o público alvo limitava-se aos alunos da EEEP Elsa Maria 

Porto Costa Lima e ainda estavam se familiarizando com o gênero virtual, podemos 

dizer em processo de letramento digital, termo aqui considerado como o contato de 

iniciação do usuário com os gêneros emergentes na internet, desde a aprendizagem 
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do funcionamento das ferramentas tecnológicas (computador, teclado, mouse) ao 

processo de interação no ciberespaço.  

Em 2012, o blog ampliou seu campo de atuação, saindo do espaço da 

referida escola, assim como seu público alvo passa a ser de alunos, ex-alunos, 

professores e visitantes da web, que se denominam seguidores do blog Diário 

Virtual de Leitura. Podemos afirmar que a produção escrita evolui 

consideravelmente, o que pode ser percebido no próprio corpus coletado e no 

mapeamento estatístico construído para essa pesquisa, inferindo dessa forma que 

em 2012 já existia uma familiaridade com o gênero e sua plataforma, o que motivou 

um interesse coletivo, como pode ser comprovado pelo crescente registro de 

visualizações e comentários no blog e possível amadurecimento nos agenciamentos 

para a construção de um texto autoral. 

Através das análises, examinamos que os elementos linguísticos que indicam 

a presença do sujeito autor constituem marcas ou indícios de autoria. A nossa 

pesquisa identifica alguns recursos agenciados pelos sujeitos comentaristas 

presentes no corpus como: subjetividade, marcada pelo uso ou não da 1ª pessoa do 

singular ou plural, presença do autor do texto, uso ou não de aspas nas citações 

diretas, figuras de linguagem, abreviações, marcas da oralidade, padrões da escrita 

da internet, entre outros recursos. Percebemos, no corpus analisado, que se 

constituir autor no ambiente virtual, blog, é apresentar ponto de vista a partir do 

texto-base da postagem, ou seja, o sujeito comentarista expõe, refrata, aceita, nega, 

julga, copia, reestrutura seu posicionamento. 

 Ser autor é dar voz ao outro, estabelecendo um diálogo com outras vozes, 

outras visões de mundo, seja através das diversas formas de manifestação do 

pensamento, seja através do contexto-discursivos ou dos recursos agenciados.  

Evidenciamos, em relação às categorias retratadas em nossa pesquisa, que 

os posicionamentos construídos pelos sujeitos comentaristas do blog são expressos 

por meio da utilização de marcadores discursivos, que iniciam os comentários, 

como: “parabéns”, “lindo texto”, “amei o texto” entre outros. 

Averiguamos também o aumento de comentários realizados pelos alunos 

através das postagens disponibilizadas no endereço eletrônico: 

www.diariovirtualdeleitura.blogspot.com.br, a partir da coleta das informações 

disponibilizadas pela plataforma Blogger e das ações pedagógicas desenvolvidas 

nas aulas de Língua Portuguesa. A professora pesquisadora percebeu a 
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participação dos alunos quando acessavam o blog e gradativamente os resultados 

passaram a ser coletados e possibilitaram a constituição do mapeamento estatístico, 

que sinalizava, de forma mais concreta, através dos gráficos o número de acessos, 

visualizações e comentários. Portanto, os gráficos do nosso corpus demonstram o 

crescimento mensal significativo de comentários (posts), visualizações e acessos ao 

blog, de abril de 2011 a dezembro de 2012, o que sustenta o princípio de que 

através do blog a leitura e a escrita dos alunos seriam desenvolvidas de maneira 

eficiente e capaz de interferir positivamente nos resultados das avaliações internas e 

externas, às quais os alunos são submetidos, entre elas podemos citar o ENEM.   

Na produção de conhecimentos significativos, o aluno precisa ser conduzido, 

nas situações de aprendizado, a relacionar o que aprende na escola ao que foi 

vivenciado e observado de maneira espontânea. Daí a necessidade de uma abertura 

curricular para a vivência do aluno, bem como para o conhecimento a que ele está 

exposto fora do contexto escolar, carregado, pois, de informações que 

desconsideram fronteiras nacionais, culturais e materiais. Dessa forma, ele vai 

analisando, inferindo, prevendo, solucionando problemas, continuando o 

aprendizado, adaptando-se às mudanças, trabalhando em grupo, interferindo e 

intervindo de maneira proativa e solidária no contexto social.  

 Hoje a leitura torna-se uma ferramenta indispensável à vida do cidadão na 

maioria das sociedades. Barros (2002) chama a atenção para o importante fato de 

que a formação de um leitor deve primar por indivíduos capazes de compreender o 

mundo atual, leitores críticos, que desvelem os significados possíveis “mascarados” 

nos textos. Sendo assim, o domínio da leitura tem uma relevância inteiramente 

diversa de anos passados e tende a facilitar todos os outros conhecimentos que se 

buscam. 

No entanto, não podemos deixar de considerar que é de extrema 

importância um “projeto interdisciplinar de leitura”, como nos moldes do blog Diário 

Virtual de Leitura, em que professores de diversas disciplinas que compõem o 

currículo escolar, somem esforços na promoção da leitura, sem deixar, portanto, de 

contemplar objetivos específicos relacionados à sua disciplina, mas também, 

atentando para atividades que visem formar cidadãos.   

Nesse contexto de convergências das mídias na escola, em que as novas 

tecnologias estão transformando os meios de produção dos livros e dos textos, 

presenciamos o surgimento de um novo leitor. Um leitor que busca informação pelos 
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meandros do ciberespaço que ao interagir no ambiente, é envolvido por uma teia 

digital, em que vai encontrando caminhos que o levam a seu objetivo ou não. Esse 

processo de busca depende, também, do repertório cultural digital, ou seja, que ele 

esteja aparelhado das estratégias e técnicas de navegação nesse espaço digital e, 

assim, transcorre com muita rapidez e é preciso ser ágil para não perder a 

informação encontrada. Assim, esse leitor, ao passo que a internet se expande, vai 

construindo espaços de cultura, de uma nova cultura em meio digital, com seu 

caráter de interação, onde a rapidez das transformações tecnológicas, bem como a 

expansão da rede digital de comunicação, reflete no comportamento do indivíduo e 

em sua cultura, fazendo assim, novos valores, pois independente do suporte, a 

leitura continua sendo um meio necessário e essencial para compreendermos e 

atuarmos no meio social.   

Outra contribuição desse trabalho pretende voltar-se para o âmbito escolar, 

especificamente para os professores de Língua Portuguesa, no que se refere ao 

processo de correção textual do professor de língua materna, em estar apto a 

identificar os indícios de autoria em textos descartados pela presença de falhas 

ortográficas e gramaticais, além de escrita da internet, o conhecido internetês. Além 

disso, esperamos que o professor estabeleça um paralelo do texto do aluno, 

produzido em meio virtual ou não, com as competências do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), o qual preconiza que o participante/sujeito comentarista/ 

sujeito leitor/ sujeito autor explicite a tese, selecione argumentos que possam 

comprová-la e elabore conclusão ou proposta que mantenha coerência com a 

opinião defendida na redação. O exame espera ainda que selecione, organize e 

relacione informações, opiniões e argumentos pertinentes ao tema proposto de 

forma consistente, configurando autoria, e, consequentemente, defendendo seu 

ponto de vista.  

Faz-se necessário e urgente, inserirmos a tecnologia no processo educativo 

no século XXI, pois se realmente pretendemos formar uma sociedade crítica e 

transformadora, a presente pesquisa não responderá apenas aos questionamentos 

propostos, mas também terá a pretensão de servir de referência para os professores 

de educação básica de outras escolas do munícipio de Aracati, como uma 

experiência de prática exitosa com a utilização do gênero virtual blog, considerando 

que pode ser um instrumento de aprendizagem de uma leitura crítica e participativa, 
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além de observar a evolução dos alunos quanto à escrita no processo ensino-

aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

REFERÊNCI@S  

 

ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de. Ensinar e aprender com computador: a 
articulação inter-trans-disciplinar. Boletim Salto para o Futuro, Brasília, 1999. 
Informática na educação.  
 
ALMEIDA, Rubens Queiroz de. O leitor-navegador (I). In: SILVA, Ezequiel Theodoro 
da. A leitura nos oceanos da internet. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

 
ANTUNES, Celso. Professores e professauros. Petrópolis: Vozes, 2007.  

 
AQUINO, L. D.  de.; SOUZA, M. M. de. A multimodalidade no gênero editorial on-
line. In: Anais do II Encontro Nacional sobre Hipertexto, 2008. Disponível em 
http://www.ufpe.br/nehte/hipertexto2007/anais/ANAIS/Art08_Aquino&Souza.swf. 
Acesso em 13 ago. 2013. 
 
ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Globo, 
1999. 
 
BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 
2010. 

 
______.  Estética da criação verbal. Tradução de Maria Ermantina Galvão G. 
Pereira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

 
BARROS, Francisca da Rocha. A escola e a formação do sujeito-leitor. In: 
TARGINO, Maria das Graças. CASTRO, Mônica M. M. R. N de. (Orgs.). Desafiando 
os domínios da informação. Terezina: EDUFPI, 2002.  

 
BARROS, Diana Luz Pessoa de. Contribuições de Bakhtin às teorias do discurso. In: 
BRAIT, Beth (Org.). Bakhtin, dialogismo e construção de sentido. 2. ed. 
Campinas: Unicamp, 2011. 
 
BOFF, Leonardo. A águia e a galinha: uma metáfora da condição humana, 36. ed. 
Rio de Janeiro: Vozes, 2000. Disponível em: 
<http://www.olimon.org/joseluis/a_aguia_e_a_galinha.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2013. 
 
BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. Investigação qualitativa em educação: uma 
introdução à teoria e aos métodos. Tradução: Maria J. Alvarez, Sara B. dos Santos e 
Telmo M. Baptista. Porto: Portugal, 1994. 
 

BOURDIEU, Pierre. Sobre a televisão: seguido de A influência do jornalismo e Os 
jogos olímpicos. Tradução: Maria Lúcia Machado. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1997. 
 
BORDINI, Maria da Glória; AGUIAR, Vera. A formação do leitor: alternativas 
metodológicas. 2.ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1993. (Série Novas 
Perspectivas 27). 
 



148 

 

BRAIT, Beth. (Org.). Bakhtin: conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2008. 
 
______. Bakhtin: outros conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2006. 
 

BRASIL. MEC. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Língua Portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1997 
 
CHARTIER, Roger. A aventura do livro: do leitor ao navegador. Tradução: 
Reginaldo Carmello Côrrea de Moraes. São Paulo: Editora UNESP / Imprensa Oficial 
do Estado, 1998.  
 
CÔRREA, Juliane. Novas tecnologias da informação e da comunicação; novas 
estratégias de ensino/aprendizagem. In: COSCARELLI, Carla Viana (Org.). Novas 
tecnologias, novos textos, novas formas de pensar. Belo Horizonte: Autêntica, 
2003.  
 
COTES Paloma. Quer aprender? Crie um Blog. In: MARINHO, Simão Pedro P. Blog 
na educação & manual básico do blogger. 3. ed. Belo Horizonte, PUC-MG, 2007. 
p. 31-32. 
 
CUNHA, L. L. da. Autoria e Escrita: uma reflexão acerca do autorar em memórias 
de leituras de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. 2011.113f. Dissertação 
(Mestrado em Estudos da Linguagem) – departamento de Letras Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2011. 
 
ELIAS, Vanda Maria da S. Hipertexto, leitura e sentido. Revista de Linguística 
Aplicada Calidoscópio (Volume 3, número 1). São Leopoldo: UNISINOS, 
janeiro/abril de 2005.    Disponível: 
<http://www.pucsp.br/pos/lgport/downloads/publicacao_docentes/hipertexto_vanda.p
df > Acesso em: 08 de out. de 2012. 
 
FARACO, Carlos Alberto. Autor e Autoria. In: BRAIT, B. (Org.). Bakhtin: conceitos-
chave. 4. ed. São Paulo: Contexto, 2008. 
 
FIORIN, José Luiz. Interdiscursividade e intertextualidade. In: BRAIT, Beth. (Org.). 
Bakhtin: outros conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2006.  
 
FRANCELINO, P. F. A autoria no gênero discursivo aula: uma abordagem 
enunciativa. Tese. Doutorado em Linguística. UFPE. Recife, 2007.  
 
GAGNÉ, G. A norma e o ensino da língua materna. In: BAGNO, M.; STUBBS, M.; 
GAGNÉ, G. Língua materna: letramento, variação & ensino. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2002.  
 
GOMEZ, Margarida Victoria. O face-a-face virtual possível pela responsabilidade 
ética. Revista de Educação AEC. Rio de Janeiro, ano 36, nº. 145, p. 56-75, 
out./nov. 2007. 
 
KENSKY, Vani Moreira. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. 
Campinas, São Paulo: Papirus, 2007. (Coleção Papirus Educação) 



149 

 

KLEIMAN, Ângela. Oficina de leitura: teoria e prática. 11. ed. Campinas, SP: 
Pontes, 2007. 
 
KOMESU, Fabiana. O que é um autor na internet? In: Anais do 6º Encontro do 
Círculo de Estudos Linguísticos do Sul- Celsul. 2004. Disponível em: 
<http://www.celsul.org.br/Encontros/06/Individuais/129.pdf>. Acesso em 13 ago. de 
2013.  
 
KOMESU, Fabiana Cristina. A escrita das páginas eletrônicas pessoais da 
internet: a relação autor-herói/leitor. Dissertação (Mestrado em Linguística). Instituto 
de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas. Campinas (SP): 
[s.n.], 2001.Orientadora: Profª. Drª. Maria Bernadete Marques Abaurre.  
 
LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 
 
LISPECTOR, Clarice. Água viva: ficção. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. 
 
MARCUSCHI, Luiz Antônio e XAVIER, Antonio Carlos. (Orgs.). Hipertexto e 
gêneros digitais: novas formas de construção de sentido. 3. ed. São Paulo: Cortez, 
2010. 
 
______. Gêneros textuais: definição e funcionalidade.In: DIONISIO, A. P.; 
MACHADO, A. R.; BEZERRA, M. A. (Orgs.). Gêneros textuais e ensino. Rio de 
Janeiro: Lucerna, 1999. 
 
______. Gêneros textuais: configurações, dinamicidade e circulação. In: 
KARWOSKI, A. M. ; GAYDECZKA, B. BRITO, K. S. (Orgs.). Gêneros textuais: 
reflexões e ensino. Palmas e União da Vitória, Paraná: Kaygangue, 2005, p. 17-33.  
 
______.   A questão do suporte dos gêneros textuais. In: DLVC: língua, linguística e 
literatura. João Pessoa: Ideia, 2003, p.9-40.  
 
MARINHO, Simão Pedro P. Blog na educação & manual básico do blogger. 3. 
ed. Belo Horizonte: PUC-MG, 2007.  
 
MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 
Tradução Eloá Jacobina. 8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 
 
PIMENTEL, Carmen. Blog: da internet à sala de aula. Curitiba: Appris, 2012. 
 
POSSENTI, Sírio. Indícios de autoria. Perspectiva. Florianópolis: Editora da UFSC, 
v. 20, n. 20. 2002. 
 
POSSENTI, Sírio. Enunciação, autoria e estilo. Revista da FAEBRA. Salvador, nº 
15, jun./jul., 2001. 
 
SANTAELLA, Lúcia. Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo. 
São Paulo: Paulus, 2004. 
 



150 

 

______. A leitura fora do livro. Trabalho apresentado na exposição “Poesia 
Intersignos: do impresso ao sonoro e ao digital”, São Paulo, 1998. Disponível em: 
<http://www.pucsp.br/~cos/epe/mostra/santaell.htm>. Acesso em 21 jan.2014 
 
SILVA, Maria Julia Paes da. Qual o tempo do cuidado? São Paulo, Loyola, 2004. 
 
SMITH, Frank. Leitura significativa. Porto Alegre: Artmed, 1999. 
 
SOUZA, M.C.de. Diário Virtual de Leitura. [Internet] Aracati: Ceará, 2010 mar. 

Disponível em: http://diariovirtualdeleitura.blogspot.com.br 

 
SOUZA, Socorro Cláudia de. As formas de interação na internet e suas implicações 
para o ensino de língua materna. In: ARAÚJO, Júlio César (Org.). Internet & 
ensino: novos gêneros, outros desafios. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007. 
 
TEDESCO, Juan Carlos Tedesco (Org). Educação e novas tecnologias: 
esperanças ou incerteza? São Paulo: Cortez, 2004. 
 
TFOUNI, Leda Verdiani (Org.). As múltiplas faces da autoria. São Paulo: Unijuí, 
2008. 
 
VON STAA, Betina. Quer aprender? Crie um Blog. In: MARINHO, Simão Pedro P. 
Blog na educação & manual básico do blogger. 3. ed. Belo Horizonte, PUC-MG, 
2007. p. 27-28. 
 
XAVIER, A. C. dos S. Hipertexto e pós-modernidade. Revista Investigações: 
Linguística e Teoria literária (Volume 16, número 02). Programa de Pós-Graduação 
em Letras e Linguística da Universidade Federal de Pernambuco, Recife- PE, 2003. 
 
YUNES, Eliana. Recepção e interação na leitura. In: YUNES, Eliana. Pensar a 
leitura: complexidade. São Paulo: Loyola, 2002. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@NEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Nós autorizamos a utilização, para fins de pesquisa, dos dados fornecidos a 

pesquisadora responsável Marília Costa de Souza e a orientadora responsável, 

professora Dra. Maria do Socorro Maia Fernandes Barbosa, durante pesquisa 

realizada no Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) no Campus Avançado 

Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade Estadual 

do Rio Grande do Norte (UERN). Declaramos que fomos informados (as) e estamos 

cientes de que: 

1. A pesquisa tem como título:  DIÁRIO VIRTUAL DE LEITURA: ANÁLISE 

DOS INDÍCIOS DE AUTORIA e o objetivo geral é investigar os indícios de 

autoria nos comentários do blog Diário Virtual de Leitura nos anos de 2011 e 

2012. 

2. As questões de pesquisas são as seguintes: há indícios de autoria nos textos 

do corpus do blog Diário Virtual de Leitura? E quais recursos os alunos 

agenciam para a construção da autoria em seus comentários no blog Diário 

Virtual de Leitura? A pesquisa se justifica pelo estudo da linguagem registrada 

nos comentários através da inserção da voz do autor dos comentários do blog 

Diário Virtual de Leitura e do dizer dos outros autores no decorrer das 

interações de 2011 e 2012. 

3. Os resultados da pesquisa serão estruturados a partir dos seguintes 

procedimentos: 

a) acesso, leitura, análise e utilização pela pesquisadora dos comentários 

realizados no blog Diário Virtual de Leitura nos anos de 2011 e 2012. 

b) captura dos dados fornecidos pela plataforma Blogger para a construção 

do mapeamento estatístico da evolução das interações, dos acessos e 

dos temas mais comentados entre 2011 e 2012 no blog Diário Virtual de 

Leitura. 

4. A pesquisa obedece às normas éticas e não apresenta risco a nossa pessoa, 

pois se compromete a utilizar os dados para finalidade pedagógica e 

educativa, assegurando privacidade dos sujeitos e a confidencialidade das 

informações na redação da dissertação final. 

5. Os dados da pesquisa podem vir a ser publicados/divulgados, desde que 

garantindo o disposto no item 4. 
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6. Nossa participação é voluntária. Temos a plena liberdade para recusar a 

participar ou retirar nosso consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem 

penalização e prejuízo algum. 

7. Não receberemos nenhum pagamento para participar desta pesquisa, assim 

como não teremos custo pela participação. Toda e qualquer dúvida que nós 

possamos ter sobre o processo de investigação será esclarecida através do 

email da mestranda pesquisadora profmariliacosta@hotmail.com e pelos 

telefones (88) 3421.1034 ou (88) 9922.9282. 

8. A pesquisa está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) 

no Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia 

(CAMEAM) da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), 

situado na Br 405, Km 153, Bairro Arizona, CEP: 59900-000 em Pau dos 

Ferros/RN e o telefone para contato é (84) 3351 2560, ramal 226 e fax: (84) 

3351 3909, além do endereço eletrônico letras.pferros@mestrado.uern.br. 

9. Nossa assinatura neste consentimento mostra que entendemos a pesquisa e 

concordamos em participar. Receberemos uma cópia deste termo de 

consentimento. 

 

Aracati,__________ de _______________________ de 2013. 

 

          

 

               Marília Costa de Souza      Maria do Socorro Maia F. Barbosa 

Mestranda Pesquisadora Responsável          Profa. Dra. Orientadora 

 

Assinatura dos Participantes 

 



154 

 

 



155 

 

 



156 

 

 



157 

 

 



158 

 

 



159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


