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RESUMO 

 

Nesta dissertação, abordamos a inclusão dos gêneros discursivos emergentes da internet 

no livro didático para o ensino e à aprendizagem da Língua Portuguesa, cujo suporte apresenta-

se como um dos principais recursos didáticos de atividades do professor de Língua Portuguesa 

do Ensino Médio da rede pública e como material de aprendizagem mais distribuído aos alunos, 

nacionalmente. Na pesquisa, indagamos: Como os gêneros discursivos emergentes da internet 

podem ser utilizados para o ensino de Língua Portuguesa? A partir dessa questão, objetivamos 

analisar como os gêneros discursivos emergentes da internet são trabalhados no livro didático 

“Português: contexto, interlocução e sentido”, de Abaurre; Abaurre; Pontara (2013). Com 

abordagem qualitativa, a presente pesquisa fundamenta-se nas teorias de autores que 

possibilitaram evidenciar a importância das Tecnologias da Informação e Comunicação para o 

desenvolvimento da sociedade e a formação do cidadão para sua inserção; o constante uso dos 

gêneros discursivos emergentes da internet pelos alunos da primeira série do Ensino Médio e a 

apresentação de alguns deles; a possibilidade de utilização desses gêneros para o 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa, e; 

a necessidade de capacitação dos professores nesses meios tecnológicos como forma 

enriquecedora de suas práticas e experiências contextualizadas. No que toca à metodologia, 

caracteriza-se sob a forma de análise documental do livro didático da primeira série do Ensino 

Médio, com a finalidade de saber se as propostas dos documentos oficiais quanto à importância 

das tecnologias para o ensino de Língua Portuguesa são atendidas, e como é feita a 

contextualização sobre o uso de novos gêneros discursivos em sala de aula. Os dados obtidos, 

apontam para uma superficial e limitada presença desses gêneros discursivos emergentes da 

internet na coleção examinada, com atividades didáticas propostas apenas para o gênero e-mail, 

com centralização em gêneros discursivos oriundos das esferas literária, jornalística e 

publicitária, e a predominância e valorização do suporte impresso. No geral, podemos concluir 

que o livro não apresentou nenhuma proposta inovadora que acompanhe as mudanças sociais, 

culturais e tecnológicas da sociedade atual e da emergência dos múltiplos conhecimentos 

possíveis de serem construídos na escola através dos gêneros discursivos emergentes da 

internet.  

Palavras-chave: Gêneros discursivos emergentes da internet. Livro didático. Aprendizagem. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In this thesis, we approached a discursives gender inclusion that emerges from the 

internet on the didactic book for teaching and learning of Portuguese Language, in view of that 

the didactic book presents as one of the lead didactics resources of activities from the 

Portuguese Language teacher from High School on public school and most distributed didactic 

material nationally to the students. Our research presented the following inquiry: how the 

emergents discursives genders from the internet can be used for the Portuguese Language 

teaching? We direct our objective to analyse how the emergents discursives genders from the 

internet are worked on the didactic book: “Português: o contexto, interlocução e sentido” from 

the author Abaurre; Abaurre; Pontara (2013). This qualitative research is based on the theories 

of theoretical that enabled us to evidence the importance of the Technologies of Information 

and Communication for the society development and citizen formation for their insertion; the 

constant use of emergents discursives genders from the internet by the students of the first grade 

in high school and the presentation of some genders; the possibility of utilization of these 

genders to develop the process of learning-teaching on the Portuguese subject; the need of 

training the teachers on these technologics ways as an enriching way of their practices and 

contextualized experiences. Our methodology is characterized by a documental analysis from 

a didactic High School’s first year book to know if it meets the proposals of the officials 

documents regarding the importance of the technologies for the Portuguese Language teaching 

and how is made the contextualization about the use of new discursives genders on the 

classroom. The obtained data point to a superficial and limited presence of the emergents 

discursives genders of the internet on the examined collection, with proposed didactic activities 

only for the email gender, with centralization in discursives genders originated from the literary, 

journalism and advertise spheres, as well as the predominance and valorization of printed 

support. In this way, it could be concluded that the book did not, in general, presented any 

innovative proposal that would follow the social, cultural and technological changes of the 

current society and the emergence of the multiples possible knowledge to be constructed in the 

school through the discursives genders emergents from the Internet. 

Keywords: Emergents discursives genders from the internet. Didactic book. Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diante das constantes buscas por uma educação de qualidade são que surgem melhorias, 

implantações e adequações ao nosso sistema educacional, visando à inserção do cidadão nessa 

sociedade de base tecnológica. 

Essas tecnologias, avançam velozmente e o público jovem alcança de forma fácil e 

rápida novos conhecimentos ofertados em outros lugares que não sejam nas escolas ou 

bibliotecas, onde nestas havia o reconhecimento de serem os ambientes centrais que 

disponibilizavam o desenvolvimento educacional do cidadão. 

Frente à essa nova realidade e do mundo globalizado, que cada vez mais aperfeiçoa-se 

na relação entre os saberes, foi que percebemos a importância em desenvolver uma pesquisa 

abrangendo as tecnologias e a educação, principalmente sobre os gêneros discursivos 

emergentes da internet, que são bastante utilizados pelos alunos da rede pública de ensino. 

A utilização desses novos gêneros a favor da educação podem ser considerados desafios, 

sendo necessário superá-los para o benefício e à expansão do conhecimento. Se a tecnologia 

oferece vantagens aos métodos de ensino, cabe ao professor compreendê-los para que 

desenvolva o conhecimento de forma interativa, despertando o interesse para uma nova maneira 

de aprender, pois “com as pessoas se apropriando das tecnologias, novos saberes são 

produzidos, novas formas de ser e de pensar o mundo contemporâneo emergem” (PRETTO, 

2008, p. 580). 

Nessa perspectiva, consideramos importante o trabalho com os gêneros discursivos 

emergentes da internet no ensino de Língua Portuguesa, para que o contexto em que vivemos 

seja aproveitado no desenvolvimento do aprendizado dos alunos do Ensino Médio das escolas 

públicas, cujos avanços tecnológicos trouxeram inovações culturais. Entre elas, é inevitável não 

envolver as mudanças provocadas nesses gêneros, as quais influenciam diretamente no 

aprendizado do cidadão e na forma deste comunicar-se. 

Como afirma Simões (2009), empregar novas mídias para aprimorar o ensino, favorece 

a aprendizagem dos educados e as práticas pedagógicas dos professores, propiciando o acesso 

à informação. 

Inicialmente, as escolas públicas tinham apenas o interesse em capacitar seus alunos a 

desenvolverem técnicas para o manuseio de equipamentos tecnológicos já existentes nas 

empresas, possibilitando-lhes o ingresso ao mercado de trabalho, já que este buscava mão de 

obra treinada (PARO, 1999). 



13 

Não havia a preocupação no uso das tecnologias visando mudanças nos atos de ensinar 

e aprender. A estrutura curricular restringia o tema a uma disciplina específica nas escolas 

públicas - informática -, mas aos poucos percebemos o potencial que os aparatos tecnológicos 

apresentam para o desenvolvimento da aprendizagem de educandos e educadores. 

Assim, para que haja a mediação entre tecnologia e conhecimento é importante que os 

professores recebam capacitação, (trans)formando sua prática educativa, possibilitando aos 

alunos um conhecimento integrado sob diversos saberes, incluso o interdisciplinar, colaborando 

para a qualidade da educação da instituição e beneficiando todos os envolvidos com novos 

conhecimentos. 

O interesse em pesquisar sobre o tema tecnologias e educação despontou a partir das 

experiências cotidianas como professoras, destacando que os gêneros discursivos emergentes 

da internet podem auxiliar como estratégia de ensino nas escolas públicas. Por essa razão, 

apontamos o uso desses gêneros no ensino de Língua Portuguesa, cuja disciplina sofreu 

transgressões que interferiram diretamente na sala de aula, mesmo possibilitando a utilização 

de aparatos tecnológicos nas práticas pedagógicas dos professores no processo de ensino-

aprendizagem. 

Não tentaremos apenas confirmar a importância das tecnologias para o ensino e a 

aprendizagem, ou discordar da ideia que por meio de aplicativos da internet a escrita da língua 

materna tem seu padrão transgredido, mas tentaremos mostrar, à luz de alguns autores, que 

podemos utilizar os gêneros virtuais e adequar seu uso no cotidiano escolar. 

O uso das tecnologias digitais, tanto para ler quanto para escrever, transforma as práticas 

comunicativas e discursivas, e a intensificação das discussões sobre o tema é pertinente no 

espaço acadêmico. Igualmente, seu desenvolvimento no espaço escolar, a nível de Ensino 

Médio nas instituições públicas, é estratégico para o processo de ensino-aprendizagem. 

Intentamos que não ocorra o mesmo que aconteceu conosco, que em dez anos de 

experiência como funcionárias públicas do município de Areia Branca - RN, na área da 

Educação, não tínhamos conhecimento da definição dos gêneros discursivos emergentes, 

embora fizéssemos uso desses no cotidiano. 

Também não lembramos de terem sido trabalhados nos níveis anteriores - educação 

formal -, ou no nível de ensino que trabalhávamos - Centro Educacional Infantil com crianças 

de 2 a 5 anos.  

Nosso interesse, estava direcionado para os constantes avanços em nossas práticas 

pedagógicas, o qual deu-se através de capacitações que nos distinguiram das demais professoras 

da instituição. 
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Com o uso que fazíamos dos aparatos tecnológicos, as aulas tornavam-se dinâmicas, o 

desenvolvimento das crianças ocorria rapidamente, mas devido as habilidades com as 

tecnologias preferiram nos responsabilizar pela organização dos documentos da secretaria, 

atendendo, de forma imediata, à necessidade burocrática da instituição. Mesmo assim, em 

conversas constantes com as colegas de trabalho, incentivávamos quanto ao uso das tecnologias 

no processo de ensino. Posteriormente, fomos nomeadas diretoras da instituição e continuamos 

buscando cada vez mais conhecimento e incentivando-as a busca-lo, também. 

Também trabalhamos com a Educação de Jovens e Adultos (EJA), cujo público não 

recebe proposta curricular quanto aos gêneros discursivos emergentes da internet, mas, 

atualmente, como conhecedoras e pesquisadoras do tema, incluímos constantemente em nossas 

práticas pedagógicas esses novos aprendizados, deixando-nos satisfeitas com os resultados. 

De acordo com Kenski (1998), ao descrever que as transformações tecnológicas da 

atualidade impõem novos ritmos e dimensões, a tarefa de ensinar e aprender que avançam 

velozmente precisam ser acompanhadas. Um professor capacitado quanto ao uso de recursos 

tecnológicos pode inserir em sua prática atividades que incitem o aluno a querer mais. 

A análise e o desenvolvimento desta pesquisa tornam-se relevantes, por trazer para a 

sala de aula experiências de linguagens que os alunos já vivenciam no cotidiano, sendo uma 

prática entender como o processo de inclusão digital, por professores e alunos, pode favorecer 

o exercício pedagógico, incentivar e possibilitar a aprendizagem de forma ainda não trabalhada 

nas práticas escolares tradicionais. 

Nesse contexto, as práticas pedagógicas no ensino de Língua Portuguesa poderão ser 

aperfeiçoadas, contribuindo para o aprendizado de todos os que tenham acesso ao material, já 

que o interessante na educação é transformar as informações em conhecimento (MORIN, 2003), 

e o mesmo em sapiência, englobando sabedoria e ciência, dois elementos responsáveis pela 

educação. 

Da observação do contexto escolar vivenciado, objetivamos pesquisar sobre a utilização 

dos gêneros discursivos emergentes da internet para o ensino de Língua Portuguesa nas escolas 

da rede pública de ensino, tomando como análise os gêneros emergentes apresentados no livro 

didático da primeira série do Ensino Médio. Firmes, elaboramos o projeto de pesquisa que 

originou esta dissertação, e com a intenção de desfrutar das contribuições que esses gêneros 

oferecem ao ensino de Língua Portuguesa (LP). 

Acreditando que esses gêneros são essenciais para o desenvolvimento da linguagem e 

do processo de ensino-aprendizagem do aluno no ensino de LP, pesquisaremos, se quando 

atrelados à internet, continuam colaborando, uma vez que emergem modificações na estrutura 
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composicional, na forma de serem trabalhados pelo professor, na frequência de uso pelos 

alunos, entre outros fatores, provocando mudanças nos atos de leitura e escrita. 

Nesse caminho, emerge a questão: Como os gêneros discursivos emergentes da 

internet podem ser utilizados para o ensino de Língua Portuguesa? Consideramos que esses 

gêneros são pouco explorados no espaço escolar. Um exemplo disso, está no caráter 

complementar apresentado no livro didático, podendo a temática ser facultada e, 

consequentemente, não abordada durante o ano letivo. 

Pressupomos que os gêneros discursivos emergentes da internet não são explorados 

adequadamente nas práticas pedagógicas do ensino de LP do Ensino Médio das escolas 

públicas, mesmo sendo pertinente sua prática. A partir disso, nosso objetivo geral é analisar 

como os gêneros discursivos emergentes da internet são trabalhados no livro didático 

“Português: contexto, interlocução e sentido”, de Abaurre; Abaurre; Pontara (2013), visando 

um melhor desenvolvimento da aprendizagem do aluno da primeira série do Ensino Médio nas 

escolas públicas da cidade de Mossoró - RN. 

E como objetivos específicos: discutir sobre a importância dos multiletramentos para a 

compreensão dos gêneros discursivos emergentes da internet e a importância da formação 

continuada dos professores nas tecnologias digitais; apresentar o Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD); identificar os gêneros discursivos emergentes da internet propostos pelo livro 

didático e sua relação com a aprendizagem da Língua Portuguesa, e; compreender como o livro 

didático propõe cada gênero para a aprendizagem da Língua Portuguesa. 

Para fundamentar nosso estudo nas leis que regem a educação no Ensino Médio e sobre 

a área de ensino LP, decorreremos sobre a importância dada às Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) nos três documentos oficiais que regulamentam o referido ensino no país 

a formação do professor nessas tecnologias e em novos letramentos. A saber: Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) (BRASIL, 2000); Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN +) (BRASIL, 

2002), e; Orientações Curriculares do Ensino Médio (OCNEM) (BRASIL, 2006). 

Esses documentos, são divididos em grades áreas e subdivididas em disciplinas que 

estruturam e reestruturam os currículos escolares, em caráter obrigatório para a rede pública de 

ensino, e opcionais para as instituições privadas; são disponibilizados pelo Ministério da 

Educação (MEC) e para toda a população no site oficial do Ministério, e; regem as ações para 

o ensino no país, com efetiva consciência de sua importância para a escola e para os professores, 

orientando como atuarem em cada área específica do conhecimento e norteando e junto ao 

Ensino Médio. 
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1.1 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO MÉDIO - 

PCNEM 

 

Alguns educadores e teóricos perceberam que o ensino do país encontrava-se 

“descontextualizado, compartimentalizado e baseado no acúmulo de informações” (BRASIL, 

2000, p. 4), originados desde conteúdos organizados pelo currículo escolar às práticas 

tradicionais de ensino, prejudicando a visão crítica de alunos e dificultando o aprendizado.  

Igualmente, sentiram a necessidade de unir uma equipe competente composta por 

professores e técnicos de diferentes níveis de ensino do país para refletirem a reorganização 

curricular em áreas de conhecimento, objetivando facilitar o desenvolvimento dos conteúdos 

em uma perspectiva interdisciplinar e contextualizada e orientar os professores a buscarem 

novas abordagens e metodologias. 

A intenção do Governo Federal foi nortear as equipes escolares na execução de seus 

trabalhos e trazer mais qualidade para a educação do Brasil. As diretrizes, também estimulam 

a atualização profissional de professores, coordenadores e diretores. 

Uma das causas mais significativas que motivou o MEC a organizar novas propostas 

para o ensino, foi a revolução decorrente das tecnologias, que trouxeram para as áreas de 

conhecimento mudanças estimuladas pelos avanços das informações e o desenvolvimento 

social. 

Finalizadas as discussões, as alterações nos documentos foram dadas por encerradas e 

baseadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e apresentadas como: Bases 

Legais; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Língua Estrangeira 

Moderna, Educação Física, Arte e Informática); Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias (Biologia, Física, Química, Matemática), e; Ciências Humanas e suas Tecnologias 

(História, Geografia, Sociologia, Antropologia, Filosofia e Política). 

Dessas áreas, analisaremos, especificamente, Língua Portuguesa, suas propostas de uso 

das tecnologias e a formação do professor quanto a elas, detalhada no terceiro capítulo desta 

dissertação. 

 

1.2 PARTE I - BASES LEGAIS 

 

No início do documento, já há referência quanto ao desenvolvimento tecnológico como 

responsável por modificações tanto na estrutura econômica da sociedade brasileira quanto no 

ambiente escolar, afirmando que a escola evoluirá mais que outros setores da sociedade 

decorrente da inserção das tecnologias nesse espaço. 
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A denominada “revolução informática” promove mudanças radicais na área do 

conhecimento, que passa a ocupar um lugar central nos processos de 

desenvolvimento, em geral. É possível afirmar que, nas próximas décadas, a educação 

vá se transformar mais rapidamente do que em muitas outras, em função de uma nova 

compreensão teórica sobre o papel da escola, estimulada pela incorporação das novas 

tecnologias (BRASIL, 2000, p. 5). 

 

Não fossem essas mudanças no campo educacional serem percebidas como necessárias 

e assumidas pelas reformas educativas, o sistema escolar estaria condenado a uma crescente 

esquizofrenia com a sociedade (BARBERO, 2014), uma vez que foram as influências das TIC 

no desenvolvimento da educação que provocaram reformas no ensino. 

“O volume de informações, produzido em decorrência das novas tecnologias, é 

constantemente superado, colocando novos parâmetros para a formação dos cidadãos” 

(BRASIL, 2000, p. 5). Foi com a intenção de auxiliar os educadores na reflexão sobre a prática 

diária em sala de aula que as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN +) para o Ensino Médio veio apoiar o planejamento de aulas e o 

desenvolvimento do currículo da escola. 

O “Novo Ensino Médio”, passou a ter como principal finalidade a aquisição de 

conhecimentos básicos, a preparação científica e a utilização de diferentes tecnologias relativas 

às áreas de atuação. “Neste, a tecnologia é o tema por excelência que permite contextualizar os 

conhecimentos de todas as áreas e disciplinas no mundo do trabalho” (BRASIL, 2000, p. 93), 

dando maior significância ao uso das tecnologias e suas aplicações tecnológicas, como o mundo 

do trabalho nessa época globalizada exige da sociedade. 

Sob essas novas ideias, surgiram quatro eixos estruturais da educação na sociedade 

contemporânea: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a viver, e; aprender a ser, 

exploradas nas Bases Legais (BRASIL, 2000). A meta objetivou preparar os alunos para o 

ingresso em experiências de pesquisas e a busca por informações, capacitando-os a analisa-las 

e seleciona-las, desenvolver a aprendizagem, construir e colaborar. 

Como etapa final da Educação Básica, o Ensino Médio deve oferecer de forma 

articulada uma educação equilibrada, com funções equivalentes para todos os educandos, quais 

sejam: 

A formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias 

à integração de seu projeto individual ao projeto da sociedade em que se situa; O 

aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; A preparação e 

orientação básica para a sua integração ao mundo do trabalho, com as competências 

que garantam seu aprimoramento profissional e permitam acompanhar as mudanças 

que caracterizam a produção no nosso tempo; O desenvolvimento das competências 

para continuar aprendendo, de forma autônoma e crítica, em níveis mais complexos 

de estudos (BRASIL, 2000, p. 10). 
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Quanto às tecnologias, o documento referencia que a partir da década de 90 percebeu a 

necessidade de formação de novos parâmetros, cuja acumulação de conhecimentos passou a ser 

inaudito para atender às configurações do mundo tecnológico. Em complemento a essas metas 

e ao uso das tecnologias no ensino de Língua Portuguesa, o documento descreve: 

 

• entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informação, associá-las 

aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte e aos problemas 

que se propõem solucionar; 

• entender a natureza das tecnologias da informação como integração de diferentes 

meios de comunicação, linguagens e códigos, bem como a função integradora que 

elas exercem na sua relação com as demais tecnologias; 

• entender o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida, 

nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social;  

• aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em 

outros contextos relevantes para sua vida (BRASIL, 2000, p. 96). 

 

Não é pensar mais o Ensino Médio como memorização mecânica das informações, mas 

inserir as tecnologias em seu ensino, de modo a preparar o aluno para a vida em sociedade e 

para à sua formação profissional. 

O documento, afirma que a nova sociedade da informação pode proporcionar maior 

autonomia para a educação, uma vez que as exigências para a inserção no processo produtivo 

e para a socialização do ser humano passam a ser unas e resgata o papel da educação como 

elemento de desenvolvimento social. 

 

1.3 PARTE II - AS LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 

 

Nossa proposta não é analisar, no geral, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (PCNEM), mas perceber como os conhecimentos de LP estão organizados, suas 

competências e habilidades exploradas e a relação com as tecnologias. 

Das oito páginas dedicadas à disciplina, correspondente a área de Linguagens, Códigos 

e suas Tecnologias, tentaremos compreender apenas as competências objetivadas nas Bases 

Legais. 

Percebemos, que os PCNEM demonstram que as TIC romperam fronteiras físicas para 

desenvolver a aprendizagem. Durante algum tempo, a escola foi considerada o lugar detentor 

do saber. Hoje, o aprendizado é desenvolvido em qualquer lugar, pois as tecnologias 

possibilitaram o acesso às informações em ambientes inusitados - ônibus, lanchonetes e outros 

espaços que possibilitem o uso do aparelho celular, sendo este um dos mais portáteis e no qual 

poderemos acessar à internet, buscando conhecimento. 

Barbero (2014, p. 121), chama a atenção dos profissionais da educação que ainda não 

perceberam as mudanças que deslocam a escola, que o modelo de comunicação escolar tornou-
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se ultrapassado no tempo e espaço decorrente da era informacional, na qual “‘a idade para a 

aprender são todas’, e o lugar para estudar pode ser qualquer um”. 

Os PCNEM, reiteram que apenas conviver com as TIC não é o suficiente para o 

desenvolvimento das competências e as habilidades que os conhecimentos de LP objetivam 

para o aluno do Ensino Médio. Que é necessário compreendê-las para usufruir de suas 

vantagens.  

As adaptações da sociedade aos rápidos avanços dos aparatos tecnológicos podem até 

significar desafios, mas são importantes para que não reduzam-se a um instrumento restrito às 

práticas pouco educativas ou apenas de relacionamento pelo cidadão. 

“A problemática se encontra nas formas de seus usos e não nos fins de sua criação” 

(BRASIL, 2000, p. 12). Utilizadas devidamente, poderão desenvolver uma consciência crítica, 

resolver problemas pessoais, sociais ou políticos, e serem capazes tanto de beneficiar as 

relações sociais quanto de prejudicá-las, variando de acordo com a intencionalidade do sujeito. 

O que não se pode negar, são que todas as dimensões de nossa vida sofreram alterações 

pós relação com as TIC, e “conviver com todas as possibilidades que a tecnologia oferece é 

mais que uma necessidade, é um direito social” (BRASIL, 2000, p. 13). Elas são aplicadas em 

vários contextos da vida - escolar, laboral, entre outros -, sendo imprescindíveis para a formação 

do cidadão, pessoal, profissional ou academicamente. 

 

1.4 ORIENTAÇÕES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES AOS PARÂMETROS 

CURRICULARES NACIONAIS - PCN+  

 

Atualmente, o Ensino Médio é pautado como uma etapa final da Educação Básica, não 

devendo ser pensado como antigamente - ingresso à academia e a profissionalização dos jovens. 

A crítica a esses modelos ocorre porque o ensino preparatório para o vestibular priorizava a 

memorização e a divisão dos conteúdos em disciplinas, e o profissionalizante treinava o 

discente apenas para o trabalho, levando, muitas vezes, à especialização do conhecimento em 

detrimento de uma formação geral. 

 

O novo Ensino Médio, nos termos da Lei, de sua regulamentação e encaminhamento, 

deixa portanto de ser apenas preparatório para o ensino superior ou estritamente 

profissionalizante, para assumir a responsabilidade de completar a educação básica. 

Em qualquer de suas modalidades, isso significa preparar para a vida, qualificar para 

a cidadania e capacitar para o aprendizado permanente, seja no eventual 

prosseguimento dos estudos, seja no mundo do trabalho (BRASIL, 2002, p. 5). 

 

Esse novo objetivo é centrado em capacitar os discentes para saber viver no mundo 

contemporâneo, para algo mais ampliado, defendido por Morin (2003, p. 65), que “a educação 
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deve contribuir para a autoformação da pessoa (ensinar a assumir a condição humana, ensinar 

a viver) e ensinar como se tornar cidadão”. 

Nesse sentido, as TIC têm um papel crucial. Não podemos mais pensar a atualidade 

desprendida da revolução tecnológica e informacional que estamos vivenciando, tratado no 

documento PCN+ (Língua Portuguesa). Esse dispositivo legal, retrata que o aluno deve 

compreender que o aprender faz parte de um contexto, sendo ele consumidor e produtor de 

cultura. Cultura tecnológica que faz parte do ambiente em que vive, podendo modificar-se e 

não ser mais possível desprender-se das realidades local e global. 

Essa divisão entre o global e o local não deve existir, pois, segundo Bauman (1999), ser 

local em um mundo globalizado é sinônimo de exclusão social e privação de algumas vantagens 

desse modelo de organização social, econômico e cultural. 

No documento, as TIC apresentam elementos subjetivos e ideológicos, advertindo que 

dados e informações não são conhecimentos. Visto isso, é preciso que a escola trabalhe com as 

tecnologias da informação, visando o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa do 

educando, uma vez que ela é um espaço de sujeitos que já trazem valores do meio em que vivem 

e que, portanto, estão impregnados por diversas informações. 

Isso não quer dizer que o aluno utilize-as corretamente. Por essa razão, o PCN+ 

menciona que o educando, ao sair da escola, “[...] deve ter construído uma sólida competência 

de analisar criticamente as informações e saberes como construções humanas [...] e não como 

um universo fragmentado de certezas vazias de ideologia” (BRASIL, 2002, p. 52). 

Defendemos que a escola utilize as tecnologias para fins de aprendizagem, desde que 

seus objetivos sejam claros, e que o aluno tenha consciência desse uso e finalidade igual à 

escola. 

Entre as competências elencadas pelo documento, é importante que a escola faça uso 

das tecnologias para “promover passos metodológicos importantes para a sistematização dos 

conhecimentos” (BRASIL, 2002, p. 62). 

O PCN+, evidencia que as tecnologias estão “[...] indissociavelmente ligadas ao 

cotidiano da maioria dos jovens” (BRASIL, 2002, p. 69). Cabe à instituição escolar estimula-

los à leitura crítica e consciente das informações que os cercam. 

Jordão (2009), classifica que os alunos nativos digitais já nascem envolvidos no mundo 

das tecnologias diariamente. No entanto, isso não quer dizer que eles utilizem-nas corretamente. 

A escola, torna-se um importante componente na construção de um pensamento crítico 

e autônomo nos alunos, direcionando a aptidão que estes apresentam para o mundo virtual e 

tecnológico e para que utilizem de forma benéfica e engrandecedora. 
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E quanto aos professores, o documento relata que não devem ficar inalteráveis nesse 

processo de revolução tecnológica e informacional. Para o PCN+, há quatro possibilidades de 

práticas plausíveis para o uso: “utilizar editores de texto; explorar as potencialidades didáticas 

dos programas em relação aos objetivos de ensino; estimular a comunicação à distância por 

meio da telemática; e utilizar as ferramentas multimídia no ensino” (BRASIL, 2002, p. 88). 

Cabe-os discernir sobre o trabalho com as TIC, com objetivos claros e compreensíveis. 

 

1.5 ORIENTAÇÕES CURRICULARES DO ENSINO MÉDIO - OCNEM 

 

Após várias mudanças no percurso dos documentos oficiais do Ensino Médio, ainda foi 

pensado mais propostas para esse nível de ensino e registradas pelas Orientações Curriculares 

do Ensino Médio (OCNEM). Elas “[...] visam estabelecer diretrizes para o trabalho docente, 

contemplando orientações relacionadas a conteúdos e metodologias, bem como breves 

interdiscursos com as teorias linguísticas da atualidade” (MELO; OLIVEIRA; VALEZI, 2012, 

p. 147), abrangendo a ideia de desenvolvimento de multiletramentos para que o aluno construa 

sua autonomia nas sociedades contemporâneas enquanto leitor e escritor. 

Analisamos o primeiro volume do OCNEM, dedicado a área Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias, especificamente aos conhecimentos de LP, visando ampliar à discussão do 

currículo dessa disciplina quanto às questões em documentos anteriores. E foi organizado na 

tentativa de proporcionar melhor qualidade à educação, utilizando as TIC para o 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem que a sociedade globalizada exige. 

Barbero (2014, p. 51), situa essa sociedade à segunda alfabetização, “que nos abre as 

múltiplas escrituras que hoje conformam o mundo do audiovisual e do texto eletrônico”, não 

descartando a importância da primeira alfabetização - inicial da escritura fonética que a 

considera como modo canônico de ler os livros -, uma vez que uma não substitui a outra. E, 

obviamente, o desenvolvimento tecnológico foi a articulação de uns em outros, cuja educação 

deve formar cidadãos aptos a compreender tanto a leitura escrita quanto a televisiva, 

hipertextual, visual, entre outros. 

Diferentes segmentos envolvidos com o trabalho educacional participaram da discussão 

e contribuíram para a organização do documento, sem desconsiderar a prescrição quanto ao 

trabalho a ser desenvolvido pelos docentes. Igualmente, trazendo referências e reflexões de 

ordem estrutural que sirvam de apoio à prática docente, embora as propostas curriculares das 

escolas devam atendê-las e aproximarem-se da realidade que a instituição está inserida. E: 

 

[...] apontar e desenvolver indicativos que pudessem oferecer alternativas didáticos-

pedagógicas para a organização do trabalho, a fim de atender às necessidades e às 
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expectativas das escolas e dos professores na estruturação do currículo para o Ensino 

Médio (BRASIL, 2006, p. 8). 

 

Essas tecnologias, devem possibilitar a promoção de novas práticas pedagógicas e 

requerer novos letramentos que atendam à demanda dos alunos, os quais constantemente 

trabalham com inúmeras e diferentes TIC. 

 

O que se defende, portanto, é a absoluta necessidade de se evocar e levar adiante o 

desafio de criar condições para que os alunos construam sua autonomia nas sociedades 

contemporâneas - tecnologicamente - complexas e globalizadas - sem que, para isso, 

é claro, se vejam apartados da cultura e das demandas de suas comunidades. Isso 

significa dizer que a escola que se pretende efetivamente inclusiva e aberta à 

diversidade não pode ater-se ao letramento da letra, mas deve, isso sim, abrir-se para 

os múltiplos letramentos, que, envolvendo uma enorme variação de mídias, 

constroem-se de forma multissemiótica e híbrida - por exemplo, nos hipertextos na 

imprensa ou na internet, por vídeos e filmes, etc. (BRASIL, 2006, p. 29). 

 

É importante que o professor considere em sua prática o contexto das comunidades em 

que a escola está inserida, utilizando textos que representem sua realidade e, indiretamente, 

trabalhando com os recursos tecnológicos, cuja sociedade contemporânea está 

tecnologicamente complexa e globalizada. Outrossim, que “emerge nos alunos um potencial de 

saberes diversos e entrelaçados, que provêm menos do saber escolar que de sua experiência 

cultural e vital imersa de corpo inteiro na terceira dimensão do digital” (BARBERO, 2014, p. 

126). 

As novas tecnologias, trouxeram novidades para o contexto escolar. Os textos passaram 

a ser conhecidos como multissemióticos, ou seja, “[...] combinam imagens estática (e em 

movimento), com áudios, cores e links” (DIAS, 2012, p. 25). 

O OCNEM, abrange a ideia de desenvolvimento de múltiplos letramentos para que o 

aluno construa sua autonomia nas sociedades contemporâneas como leitor e escritor. Para isso, 

o educando precisa adquirir habilidades necessárias emergentes das tecnologias que favoreçam 

a interação entre os sujeitos. Outro ponto destacado nessas Orientações, é: 

 

A de que considerar a variação e a mudança linguísticas como fatos intrínsecos aos 

processos sociais de uso da língua deveria contribuir para que a escola entendesse as 

dificuldades dos alunos e pudesse atuar mais pontualmente para que eles viessem a 

compreender quando e onde determinados usos têm ou não legitimidade e pudessem, 

tendo alcançado essa consciência social e linguística, atuar de forma também mais 

consciente nas interações de que participasse, fossem elas vinculadas às práticas orais 

ou às práticas escritas de interação (BRASIL, 2006, p. 20). 

 

A proposta é orientar ao aluno que as TIC são responsáveis por novas formas de interações que 

modificam as formas já existentes de comunicação e se adequem às necessidades de seu tempo, 

respeitando as características de cada gênero e contexto. Assim, além de serem instrumentos de 

comunicação e interação, passam a ser objetos de ensino e de aprendizagem. 
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Sob essa lógica, pretende-se que o estudante veja a fala e a escrita como modalidades 

de uso da língua complementares e interativas, sobretudo quando se levam em conta 

práticas de linguagem nascidas na/da tecnologia digital, que também permitem a 

recorrência on-line desses dois tipos de modalidade (BRASIL, 2006, p. 34). 

 

Referenciar as TIC como meio de produção de textos orais e escritos, que usa a língua 

complementar e interativa na relação social entre os sujeitos, é, também, considerar as ações do 

Ensino Médio importantes para ampliar e consolidar os conhecimentos do discente para que 

este possa agir em práticas letradas de prestígio, como o trabalho sistemático com textos 

literários, científicos e outros, e reportar a importância das tecnologias para o meio de circulação 

dessas práticas. 

Nenhum desses documentos apresentam modelos de propostas pedagógicas práticas 

para o uso das TIC na sala de aula para os professores de LP, mas as indicam, constantemente, 

e obedecem aos marcos legais para a oferta do Ensino Médio através da LDB N° 9394/96. 

Esses dispositivos legais, defendem que o ensino seja adequado à realidade das TIC, de 

forma a promover a aprendizagem crítica e significativa nos discentes, para que saibam 

distinguir o leque de informações que os bombardeiam diariamente, selecionando o que é 

relevante para a vida e para a aprendizagem. Igualmente, que prepare o educando não apenas 

para o prosseguimento dos estudos e para o trabalho, mas para o ensino, para a vida, para o 

convívio social e para a comunicação com os seus pares. 

 

1.6 METODOLOGIA  

 

Explicitaremos as decisões metodológicas que nortearão o percurso da pesquisa, desde 

os passos iniciais à finalização da dissertação. A abordagem da pesquisa é qualitativa, 

caracterizada em cinco traços: fonte direta dos dados é o ambiente natural, e o investigador 

agente principal na recolha; os dados recolhidos são descritivos; o interesse dos investigadores 

é mais pelo processo em si do que propriamente pelos resultados; a análise dos dados é feita de 

forma indutiva, e; o investigador tem como principal interesse compreender qual o significado 

dado pelos sujeitos às experiências verificadas (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

Há o contato direto do pesquisador com o objeto de estudo, para que haja possibilidade 

de descrever todos os dados da realidade, detalhar toda situação e o contexto em que ele está 

inserido. 

Enquanto procedimento metodológico, realizamos uma pesquisa documental, em que a 

maior parte das fontes escritas, ou não, são quase sempre a base do trabalho de investigação. 

Guba; Lincoln (1981 apud LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 39), “resumem as vantagens do uso de 

documentos dizendo que uma fonte tão repleta de informação sobre natureza do contexto nunca 
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deve ser ignorada, quaisquer que sejam os outros métodos de investigação escolhida”. E realizar 

a análise de um documento favorece a construção de novos conhecimentos sobre o objeto 

estudado. 

O documento analisado é o livro didático da primeira série do Ensino Médio, serial que 

desenvolvemos nossa pesquisa. Consideramos o instrumento pertinente para a análise, por 

apresentar o caráter transitivo do Ensino Fundamental para o Ensino Médio, e pelo cunho 

inovador de suas relações e aprendizados. Igualmente, por compreender um público focalizado 

em jovens que utilizam de forma intensa à internet como meio de comunicação, possibilitando-

lhes transcrever e apresentar a língua oral criativamente, e por explorar no cotidiano inúmeros 

gêneros discursivos emergentes da internet. 

Embasamo-nos nas propostas dos documentos oficiais que fundamentam a educação: 

LDB (N° 9394/96); os específicos do Ensino Médio, e; os complementares - Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) (BRASIL, 2000), Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) (BRASIL, 

2002) e Orientações Curriculares do Ensino Médio (OCNEM) (BRASIL, 2006) para o ensino 

de LP.  

E por alcançar as novidades tecnológicas e provocar novas exigências na prática dos 

educadores, “estas alterações nas estruturas e na lógica dos conhecimentos caracterizam-se 

como desafios para a educação e, sobretudo, requerem novas orientações para o que se vai 

ensinar, novas metodologias e novas perspectivas para a ação docente” (KENSKI, 1998, p. 67). 

Durante a análise, observamos se o livro didático de LP “Português: contexto, 

interlocução e sentido”, do Ensino Médio, de Abaurre; Abaurre; Pontara (2013), atende às 

propostas dos documentos oficiais quanto à importância das tecnologias para o ensino de LP e 

como é feita a contextualização sobre o uso de novos gêneros discursivos em sala de aula. 

Embora saibamos que todos esses gêneros não sejam considerados novos, haja vista que 

“a tecnologia favorece o surgimento de formas inovadoras, mas não absolutamente novas” 

(MARCUSCHI, 2002, p. 20), sua utilização pode auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem 

dos educandos no contexto escolar, principalmente quando preocupam-se em aplicar o uso 

correto das palavras, independente da formalidade do discurso envolvido e da permissão que o 

gênero usado possibilita, ou deparam-se com a incoerência presente nos textos e interessam-se 

em corrigi-los. 

Infelizmente, também entendemos a possibilidade de agravo quando são influenciados 

pelo constante uso dos “internetês” nas redes sociais e, sem perceberem, utilizam-nos em 

qualquer situação comunicativa. 
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Como suporte teórico, assentamos nas obras de Bawarshi; Reiff (2010), Bakhtin (1997), 

Garcia; Silva; Felício (2012), Kenski (1998), Lima-Neto (2014), Lorenzi; Pádua (2012), 

Marcuschi (2002; 2003; 2004), Mendonça (2007), Miguel et al. (2012), Pinheiro (2010), Pretto 

(2008), Rojo (2012), Soares (1999), Xavier (2007), entre outros. 

E quanto aos capítulos, foram construídos visando alcançar aos objetivos planejados. 

No capítulo introdutório, são levantadas importantes contribuições para o desenvolvimento 

desta pesquisa, abordando temas estruturais da dissertação, como: a importância das TIC para 

o desenvolvimento da sociedade e a formação do cidadão para a inserção nestas; o constante 

uso dos gêneros discursivos emergentes da internet pelos alunos da primeira série do Ensino 

Médio, e a apresentação de alguns desses gêneros; a possibilidade de uso desses gêneros para 

o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem na disciplina de LP, e; a necessidade 

de capacitação dos professores nesses meios tecnológicos como forma de enriquecer suas 

práticas e experiências contextualizadas. 

Por se tratar do capítulo de abertura, trazemos a importância desses assuntos para os três 

documentos oficiais que regulamentam o Ensino Médio na área da Língua Portuguesa, os quais 

versam sobre a importância das TIC para o desenvolvimento da qualidade da educação, a 

formação dos professores nessas tecnologias e novos letramentos. E fundamentamos a pesquisa 

já sob créditos das leis que regem a educação. 

O segundo capítulo, apresenta a etimologia da palavra gênero, os estudos do Círculo de 

Bakhtin sobre os gêneros discursivos e a emergência desses gêneros na mídia virtual, discussões 

importantes que contextualizam nossa pesquisa. 

No terceiro capítulo, principiamos no atendimento aos objetivos específicos. Nele, 

demonstramos a importância dos multiletramentos para a compreensão dos gêneros discursivos 

emergentes da internet e a importância da formação continuada dos professores nas tecnologias 

digitais. 

No quarto capítulo, são apresentados os resultados da pesquisa. Oportunamente, 

atendemos aos três últimos objetivos específicos: apresentar o Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD); identificar os gêneros discursivos emergentes da internet propostos pelo livro 

didático e sua relação com a aprendizagem da Língua Portuguesa, e; compreender como o livro 

didático propõe cada gênero para a aprendizagem da Língua Portuguesa. 

Todos os capítulos estão organizados por subtítulos para melhor compreensão das 

ideias, os quais apresentam o elo entre educação e tecnologias, considerando o cotidiano escolar 

da rede pública de ensino, sobretudo quanto aos gêneros discursivos emergentes da internet 
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apresentados no livro didático de Língua Portuguesa da primeira série do Ensino Médio 

“Português: contexto, interlocução e sentido”, de Abaurre; Abaurre; Pontara (2013). 

Considerando a forma que esses gêneros são trabalhados, e para melhor desenvolver o 

desempenho da aprendizagem dos discentes, outra ideia presente em todos os capítulos está na 

forma de comunicação específica para cada gênero discursivo. Logo, precisamos considerar 

cada situação para não ponderá-los erroneamente. E, detalhadamente, descrevemos mais sobre 

os assuntos de cada capítulo. 

Na introdução, justificamos o interesse em desenvolver a presente pesquisa, a relevância 

do tema e da pesquisa para a academia. Apresentamos o objetivo geral - analisar como os 

gêneros discursivos emergentes da internet são trabalhados no livro didático “Português: 

contexto, interlocução e sentido”, de Abaurre; Abaurre; Pontara (2013), volume 1 -, e os 

objetivos específicos, trabalhados nos dois últimos capítulos, realizamos um estudo dos 

documentos oficiais de LP para o Ensino Médio e desenvolvemos a metodologia. 

O segundo capítulo - “Gêneros Discursivos” - está dividido em três subtítulos, que 

discorrem sobre a teoria dos gêneros discursivos, proposta por Bawarshi; Reiff (2010). No 

segundo subtítulo, enfatizamos o pensamento de Bakhtin (1997), desenvolvido em seu Círculo.  

Também apresentamos o processo da emergência dos gêneros, destacando a última fase 

do percurso histórico dos gêneros, desde a fase oral e escrita à junção e expansão desses dois 

tipos nos dias atuais com as tecnologias. 

Baseadas em Bawarshi; Reiff (2010), conceituamos o termo gênero e suas cinco 

trajetórias principais, apresentando-as e contestando-as com outros autores, como, por exemplo, 

Marcuschi (2002). 

Enfatizamos os eixos horizontais e verticais descritos por Bakhtin (1997) e suas 

definições de textos, enunciados e discurso, para que identifiquemos suas diferenças, 

facilitando a compreensão dos leitores do trabalho quanto aos elementos que compõem um 

gênero, bem como o conteúdo/tema, o estilo verbal e a construção composicional que também 

caracterizam-no. 

No desenvolvimento do primeiro subtítulo desse capítulo, trouxemos a concepção de 

gênero adotada neste trabalho, segundo os autores Bawarshi; Reiff (2010). Sob o propósito de 

apresentar as contribuições de Bakhtin e o Círculo, apresentamos, no segundo subtítulo, o 

pensamento bakhtiniano e os elementos pertinentes para a compreensão do tema da pesquisa. 

E no terceiro subtítulo, tratamos sobre a emergência dos gêneros no Brasil e explicamos 

o motivo da escolha pela definição dos gêneros discursivos emergentes da internet, e não 

gêneros digitais. 
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Destacamos o primeiro objetivo específico como ponto de partida para a produção do 

terceiro capítulo. Nele, discutimos acerca da importância dos multiletramentos para a 

compreensão dos gêneros discursivos emergentes da internet e a importância da formação 

continuada dos professores nas tecnologias digitais, vislumbrando à construção do 

conhecimento e o desenvolvimento das habilidades de uso. 

No referido capítulo, nominado “Multiletramentos e Formação Continuada dos 

Professores”, tributamos cunho especifico, por considerar a discussão fundamental para o tema 

proposto na dissertação. Percebemos a importância do uso das tecnologias digitais nas práticas 

pedagógicas e discutimos sobre os multiletramentos e o envolvimento dos alunos nesse 

contexto contemporâneo. E iniciamos com a apresentação de Mendonça (2007) sobre o 

conceito de letramento, com contribuições dos pensamentos de Soares (1999) e Garcia; Silva; 

Felício (2012). 

Esses autores, comprovam que o letramento supera a codificação da alfabetização, da 

prática de ler e escrever, ou seja, ter letramento é saber fazer uso dessas habilidades. E o 

letramento pode anteceder à alfabetização. Um exemplo, é quando nos deparamos com crianças 

que demonstram entenderem as variadas semioses dos textos nas telas digitais, mas ainda não 

sabem ler, assim como o alfabetizado pode não usufruir do letramento - um texto lido e não 

compreendido, não contextualizado. 

O capítulo, também trata das multiplicidades do letramento e da importância em 

trabalha-las em sala de aula; apresenta a necessidade de uma pedagogia dos multiletramentos 

para orientar os alunos sobre as novas formas de construção do conhecimento (ROJO, 2012), 

como relatam Lorenzi; Pádua (2012) e Miguel et al. (2012). 

Possibilitando práticas pedagógicas inovadoras, somente é possível o andamento com 

essas novidades quando os professores interessam-se e adequam-se a essa nova realidade 

educacional, buscando formação continuada e desenvolvimento em letramentos digitais 

(XAVIER, 2007). 

No quarto capítulo, trazemos os resultados da pesquisa, no qual apresentamos o 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), identificamos os gêneros discursivos 

emergentes da internet propostos no livro didático analisado e sua relação com a aprendizagem 

da LP, e compreendemos como são propostos para o desenvolvimento da aprendizagem dessa 

disciplina. 

Investigamos o tratamento dado pelas autoras quanto aos gêneros discursivos 

emergentes da internet na obra explorada e, na oportunidade, analisamos como são trabalhados 

para o desenvolvimento da aprendizagem, uma vez que o contato com eles na sala de aula 
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possibilita ao aluno uma interação com tudo que, na realidade de muitos, já faz parte de sua 

vida fora do espaço escolar 

E também analisamos como são apresentadas as atividades didáticas propostas para a 

exploração desses gêneros - se satisfatórias ou não, se desenvolvem nos alunos as habilidades 

de questionar, pensar, desenvolver e estimular sua criatividade, melhorando a assimilação e 

fixação dos conhecimentos. Igualmente, mostramos a forma que o livro trabalha esses gêneros 

da esfera digital, analisando-os quanto ao seu desenvolvimento da aprendizagem e o 

aprofundamento do conhecimento sobre eles, e demonstramos outras possibilidades de 

contribuição de forma significativa para o desenvolvimento cognitivo do aluno. 
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 2 GÊNEROS DISCURSIVOS 

Este capítulo, está estruturado em torno da concepção de gênero discursivo adotado para 

este trabalho e do surgimento do conceito de gênero emergente ao longo dos últimos anos. Ele 

é formado pelo que Bawarshi; Reiff (2010) discutem sobre o termo gênero, pela ênfase ao 

pensamento de Bakhtin (1997) e por autores que discutem o conceito de emergência e gêneros 

emergentes, como Lima-Neto (2014), Marcuschi (2004) e Silva (2017). 

A escolha por esses teóricos, deu-se porque seus pensamentos esclarecem o momento 

de grandes avanços em que a sociedade contemporânea atravessa, e contribuíram para 

fundamentar as análises dos demais teóricos que pesquisam sobre o assunto, apresentados no 

decorrer desta dissertação. 

 

 2.1 O TERMO GÊNERO 

 

A noção de gênero tornou-se objeto de interesse e pesquisa nos contextos escolar e 

acadêmico. No geral, o estudo, a descrição e a discussão dos gêneros e a proposição dos projetos 

pedagógicos para o ensino de leitura e produção textual, ancorados nesses, têm aflorado 

significativamente e incentivou-nos a desenvolver um estudo desde a definição da palavra.  

Bawarshi; Reiff (2010), mencionam que o termo genre (gênero textual) deriva do 

francês e diverge de sentido para o seu significado. Ele é apresentado como tipos de texto e 

como sistemas artificiais de classificação, o que, respectivamente, significaria utilizar os 

gêneros para dividir e organizar espécies de texto e outros objetos culturais. Igualmente, 

também como formador de textos, com sentidos baseados nas ações sociais e históricas que 

representam. 

 

Por um lado, genre remonta, através do termo correlacionado gender [gênero social], 

ao termo latino genus, que se refere a “espécies” ou “classes de coisas”. Por outro 

lado, genre, por meio do correlato gender, também pode remontar ao cognato latino 

gener, que significa gerar (BAWARSHI; REIFF, 2010, p. 2-3). 

 

Percebe-se, então, que desde à definição de gênero há divergência de sentidos. 

Bawarshi; Reiff (2010), apresentam cinco trajetórias principais dos estudos literários de gênero, 

quais sejam: as abordagens neoclássicas; as abordagens estruturalistas; as preocupações 

românticas e pós-românticas; a estética da recepção, e; as abordagens dos estudos culturais.  

Essa última abordagem, atende às características do sentido de gênero que trabalhamos 

na pesquisa. E, para situar o leitor sobre as demais trajetórias, fazemos um rápido apanhado das 

demais abordagens. 
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Nas abordagens neoclássicas, os gêneros classificam os textos literários, categorizam, 

definem os gêneros dos textos pelas relações temáticas e não analisam-nos como emergem dos 

contextos. 

 

Em termos de impacto sobre o ensino da escrita, tais atitudes em relação aos gêneros 

têm ajudado a autorizar a criação de taxonomias descontextualizadas que resultaram 

no uso de modos de escrita tais como “descrição”, “narração”, “persuasão” e 

“exposição”, ainda largamente ensinadas. Esses modos artificiais isolam forma e 

conteúdo e presumem que toda escrita (e processos cognitivos associados) pode ser 

classificada e explicada por meio de categorias universalmente aplicáveis 

(BAWARSHI; REIFF, 2010, p. 14). 

 

Marcuschi (2002), desenvolve uma pesquisa que trata dessa categorização, 

classificando-a como “tipos de textos”1, bem como os diferenciam do que conhece por gêneros 

textuais. E afirma que os textos têm seus tipos, assim como os gêneros. 

Os tipos textuais são poucos e não empíricos. Já os gêneros textuais são inúmeros e 

apresentam característica empírica, atendendo às situações comunicativas, e; compostos por 

algum tipo textual, ou mais de um, no mesmo gênero.  

Entendemos, então, que os tipos textuais manifestam-se sempre em um ou outro gênero 

textual. A carta pessoal, por exemplo, é um gênero textual e apresenta uma finalidade 

específica, mas pode caracterizar tanto o tipo textual narração como descrição, e também ser 

organizada por argumentações. 

O que essa abordagem neoclássica define como gênero, descaracterizando-o como ações 

dinâmicas e situadas, Marcuschi (2002) define-o como tipos textuais que compõem os gêneros. 

“Em suma, pode-se dizer que os gêneros textuais fundam-se em critérios externos (sócio 

comunicativos e discursivos), enquanto os tipos textuais fundam-se em critérios internos 

(linguísticas e formais)” (MARCUSCHI, 2002, p. 14). 

Como já afirmava Bakhtin (1997), a comunicação verbal é possível apenas por algum 

gênero textual, que é impossível comunicar-se verbalmente, a não ser por algum texto que 

apresente características de algum gênero textual. 

Na pesquisa, percebemos que os gêneros são formados através de fenômenos históricos 

inerentes à vida cultural e social e são bastantes comuns. São eventos textuais maleáveis e 

dinâmicos, o que significa que eles despontam de acordo com as necessidades socioculturais. 

                                                 
1 Marcuschi (2002), diferencia tipos textuais de gêneros textuais. Afirma que os tipos textuais abrangem cerca de 

meia dúzia de categorias, conhecidas como: narração, argumentação, exposição, descrição, injunção. E que os 

gêneros textuais são materializados em nossa vida diária e apresentam características sociocomunicativos definidas 

por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica. 
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Logo, inúmeros novos gêneros textuais apareceram a partir das inovações tecnológicas, de seu 

uso e interferência nas atividades comunicativas. 

Conhecida como histórico-literárias, as abordagens estruturalistas interessam-se em 

como os gêneros sociohistoricamente situados moldam ações, estruturam nossa percepção das 

ações. Por exemplo, o sentido de um mesmo discurso pode mudar de acordo com o gênero 

adotado, bem como estruturam sentidos por meio de configurações espaciais/temporais, ou seja, 

“o tempo passado, na ficção, não sugere o tempo passado como o conhecemos, e sim uma 

situação no presente; [...]” (DUBROW 1982 apud BAWARSHI; REIFF, 2010, p. 16).  

Essas abordagens definem que os gêneros moldam a interpretação e a produção textual, 

estruturando ações e relações textuais. Quanto à escrita, “esquecem que todos os gêneros, e não 

só os literários, ajudam a organizar e gerar práticas e realidades sociais de maneira muito 

importante para o ensino de escrita” (BAWARSHI; REIFF, 2010, p. 16). 

Em contrapartida, as abordagens românticas e pós-românticas rejeitam o poder 

constitutivo dos gêneros, admitindo que os textos literários adquirem seu status por excederem 

às convenções de gêneros, transmitem uma singularidade dos textos literários. 

Classificar qualquer obra estética, de acordo com o gênero, é negar sua verdadeira 

natureza, baseada na intuição, e não na lógica. Croce (1968 apud BAWARSHI; REIFF, 2010, 

p. 18), afirma que “os gêneros são conceitos lógicos, e como tal não podem ser aplicados a 

obras literárias, que resistem à classificação e são indeterminadas”. 

Exemplos claros dessa afirmação são, por exemplo, os livros que são importantes por 

si, as poesias românticas, que são livres e infinitas, são a própria arte da poesia, vai além de 

classificações. 

Derrida (2000 apud BAWARSHI; REIFF, 2010, p. 18), reconhece que “assim que a 

palavra ‘gênero’ é pronunciada, assim que ela é ouvida, assim que alguém tenta compreendê-

la, um limite é traçado. E quando se estabelecem limites, normas e interdições não estão muito 

longe”. 

É interessante entendermos que essas abordagens românticas e pós-românticas admitem 

que não há texto sem gênero. Que todo texto participa de um gênero ou de vários 

simultaneamente, todavia, não pertencem a eles como em uma relação taxonômica, como as 

abordagens neoclássicas o fazem. 

Segundo Bawarshi; Reiff (2010, p. 19): 

 

Essa resistência ao gênero teve implicações para o ensino de escrita, na forma de 

debates sobre limitação e escolha, convenção e criatividade. Essas dicotomias criaram 

um falso conjunto de escolhas para os estudantes de escrita e seus professores, quando 
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se percebia uma tensão entre a “verdadeira” voz e visão dos alunos e as forças 

“limitadoras” das convenções de gênero. (BAWARSHI; REIFF, 2010, p. 19) 

 

Isso decorreu pelo fato dos gêneros oferecerem a professores e alunos limitações e 

escolhas de escrita de acordo com o gênero trabalhado. 

As abordagens de gênero da estética da recepção, assemelham-se às abordagens 

românticas e pós-românticas, ao apresentarem relação entre textos e gêneros, mas diferenciam-

se quando relacionam ao texto literário. 

Enquanto as abordagens românticas e pós-românticas reconhecem o texto literário como 

um desempenho do gênero, as abordagens de estética da recepção reconhecem-no como uma 

performance do leitor sobre o texto. Isso significa, que “tal abordagem reconhece o poder 

constitutivo do gênero, embora como uma ferramenta interpretativa, envolvida na recepção, e 

não na produção da literatura” (BAWARSHI; REIFF, 2010, p. 20); considera o gênero uma 

função da leitura, e não uma propriedade do texto; seria uma categoria que atribuímos aos textos 

que, dependendo da circunstância, pode mudar. 

Portanto, a visão de gênero com características mais dinâmicas surge como uma forma 

argumentativa que não altera o texto e seu sentido. Como afirmam Bawarshi; Reiff (2010, p. 

20), “o mesmo texto pode estar sujeito a diferentes explicações de gênero sem comprometer 

sua integridade”, beneficiando apenas o ensino de leitura e negligenciando a produção e a 

interpretação de textos. 

A quinta e última abordagem são a dos estudos culturais, a qual atende às características 

do sentido de gênero que trabalhamos em nossa pesquisa. Segundo Bawarshi; Reiff (2010, p. 

20): 

 

As abordagens dos estudos culturais procuram examinar a relação dinâmica entre os 

gêneros, os textos literários e os elementos socioculturais - particularmente, a maneira 

como os gêneros organizam, produzem, normalizam e ajudam a reproduzir tanto ações 

literárias como não literárias de maneira dinâmica, contínua e culturalmente definida 

e definidora. 

 

Nessa abordagem, os textos se identificam a determinados gêneros. São os leitores que 

os selecionam e os interpretam como adequados. Com isso, as abordagens dos estudos culturais 

objetivam identificar a forma que os gêneros agregam certos textos e leitores. 

Todorov (2000 apud BAWARSHI; REIFF, 2010, p. 22), contribui para o alcance desse 

objetivo, ao afirmar que: 

 

Como qualquer outra instituição, os gêneros revelam os traços constitutivos da 

sociedade à qual pertencem; como tal, a sociedade escolhe e codifica os atos 

[discursivos] que correspondem mais proximamente a sua ideologia; é por isso que a 
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existência de certos gêneros em uma sociedade, e sua ausência noutra, são reveladoras 

daquela ideologia. 

 

Nesse sentido, o gênero é definido e usado após a análise das relações dinâmicas entre 

textos literários e práticas e estruturas sociais historicamente situadas, considerando que todos 

os gêneros refletem e moldam textos e ações sociais. 

Isso significa, que “as formações e transformações de gênero estão ligadas a formações 

e transformações sociais de modo ideológico e poderoso” (BAWARSHI; REIFF, 2010, p. 23), 

considerando sempre os valores e a cultura. 

Segundo Frow (2006 apud BAWARSHI; REIFF, 2010, p. 23), essa abordagem propõe 

que “a teoria de gêneros diz respeito, ou deveria dizer, ao modo como diferentes estruturas de 

sentido e de verdade são produzidos em e por meio de vários tipos de escrita, conversação, 

pintura, filmes e atuação pelos quais o universo do discurso é estruturado”. E problematiza as 

fronteiras tradicionais entre gêneros literários e não literários.  

Quanto à escrita, essa abordagem declara o gênero como “essencialmente a pré-

condições para a criação e a leitura de textos” (BEEBEE, 1994 apud BAWARSHI; REIFF, 

2010, p. 25). 

Sobre essas complexas relações entre os gêneros literários e gêneros do cotidiano, não 

se pode deixar de descrever os dois eixos da obra de Mikhail Bakhtin: o horizontal e o vertical. 

Bakhtin (1997) referencia as relações horizontais como as responsáveis em descrever a natureza 

dialógica dos gêneros, ou o modo como um gênero se constitui em resposta a outro em uma 

esfera de comunicação. E quanto às relações verticais, envolvem o que o autor chama de 

gêneros primários e secundários. 

Bakhtin (1997), diferencia o gênero de discurso primário (simples) e o gênero de discurso 

secundário (complexo). E define-os: 

 

Os gêneros secundários do discurso - o romance, o teatro, o discurso científico, o 

discurso ideológico, etc. - aparecem em circunstâncias de uma comunicação cultural, 

mais complexa e relativamente mais evoluída, principalmente escrita: artística, 

científica, sociopolítica. Durante o processo de sua formação, esses gêneros 

secundários absorvem e transmutam os gêneros primários (simples) de todas as 

espécies, que se constituíram em circunstâncias de uma comunicação verbal 

espontânea. Os gêneros primários, ao se tornarem componentes dos gêneros 

secundários, transformam-se dentro destes e adquirem uma característica particular: 

perdem sua relação imediata com a realidade existente e com a realidade dos 

enunciados alheios (BAKHTIN,1997, p. 282). 

 

No geral, os gêneros literários são gêneros secundários, compostos por outros gêneros, 

e os gêneros primários considerados simples e do cotidiano, das conversas informais, mais 
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presentes na intimidade familiar ou entre amigos, ou por outrem, e, também, secundários. Por 

isso, consideram pertencentes à comunicação cultural complexa. 

É na relação vertical que os gêneros literários e cotidianos interagem para formar e 

transformar ações sociais. Essa possibilidade, acontece quando os gêneros secundários 

absorvem e transmutam os gêneros primários ou outros também secundários, enquanto que na 

relação horizontal há a possibilidade de comunicação por meio dos possíveis diálogos entre 

gêneros. 

Essas e outras concepções teóricas de Bakhtin têm sido retomadas e citadas pelas 

pesquisas que se propõem a realizar estudos sobre gêneros do discurso. E, diante da importância 

desse pensamento bakhtiniano no Brasil e em outros países, também discutiremos a questão do 

gênero, segundo as contribuições do Círculo de Bakhtin. 

 

2.2 GÊNERO EM BAKHTIN 

 

Nos estudos de gêneros do discurso realizados no Brasil, Bakhtin é um dos autores mais 

citados. Ele é um dos mais destacados pensadores de uma rede de profissionais preocupados 

com as formas de estudar a linguagem, a literatura e a arte, que incluía o linguista Valentin 

Voloshinov (1895-1936) e o teórico literário Pavel Medvedev (1891-1938), e que juntos 

formaram um grupo que ficou conhecido como Círculo de Bakhtin. 

Segundo o pensamento bakhtiniano, defendido pelo grupo, a linguagem é um constante 

processo de interação mediado pelo diálogo - conhecimento da língua materna, do vocabulário 

e sua estrutura gramatical - que inicia-se ao ouvir e reproduzir enunciados das pessoas que nos 

rodeiam e com as quais realizamos nossa primeira comunicação. Posteriormente, a linguagem 

é aperfeiçoada pelo uso de dicionários e manuais de gramática. 

Para entendermos a reflexão bakhtiniana, é preciso compreender e diferenciar os termos 

“discurso”, “texto” e “enunciado”. Não aprofundaremos a discussão, uma vez que não atendem 

diretamente a nenhum objetivo específico desta pesquisa, mas faz-se necessário entendê-los 

para que venhamos conhecer esses elementos bastante relatados, quando tratamos de gêneros 

discursivos. 

Marcuschi (2002, p. 5), traz algumas definições e diferenciações desses elementos: 

 

(...)deve-se ter o cuidado de não confundir texto e discurso como se fossem a mesma 

coisa. Embora haja muita discussão a esse respeito, pode-se dizer que texto é uma 

entidade concreta realizada materialmente e corporificada em algum gênero textual. 

Discurso é aquilo que um texto produz ao se manifestar em alguma instância 

discursiva. Assim, o discurso se realiza nos textos. Em outros termos, os textos 

realizam discursos em situações institucionais, históricas, sociais e ideológicas. Os 

textos são acontecimentos discursivos para os quais convergem ações linguísticas, 
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sociais e cognitivas, segundo Robert de Beaugrande (1997). (...) os domínios 

discursivos são as grandes esferas da atividade humana em que os textos circulam. 

Importante é perceber que os gêneros não são entidades formais, mas sim entidades 

comunicativas. Gêneros são formas verbais de ação social relativamente estáveis 

realizadas em textos situados em comunidades de práticas sociais e em domínios 

discursivos específicos. (MARCUSCHI, 2002, p. 5) 

 

Nessa conjuntura, o discurso está relacionado à uma linha ideológica, como, por 

exemplo, o discurso feminista, o discurso político, o discurso jurídico, o discurso religioso, 

entre outros. São áreas com ideias específicas de interesse e que produzem textos que as 

exteriorize. E o texto é uma unidade discursiva que apresenta início, meio e fim, para dar sentido 

completo, e por isso somente é possível existir discurso por meio de textos. 

Os discursos partem de indivíduos com objetivos em comum que formam uma 

comunidade discursiva. Sobre comunidade, entendemos que caracteriza-se por um grupo de 

pessoas que relacionam-se de forma recíproca, desenvolvem confiança e partilham valores e 

práticas sociais, produzem e distribuem bens coletivamente e permanece organizada durante 

muito tempo (MARCUSCHI, 2004). 

Swales (1990 apud Bawarshi; Reiff, 2010, p. 44), propõe seis características definidoras 

das comunidades discursivas. 

 

Primeiro, “a comunidade discursiva possui um conjunto amplamente consensual de 

objetivos públicos em comum”, que pode estar explicitamente declarado ou ser 

tacitamente compreendido (p. 24-25). Segundo, a fim de realizar e promover seus 

objetivos, a comunidade discursiva deve possuir “mecanismos de intercomunicação 

entre seus membros”, tais como salas de reunião ou tecnologias de telecomunicação 

ou boletins informativos etc. (p. 25). Terceiro, a vinculação a uma comunidade 

discursiva depende do uso desses mecanismos pelos indivíduos como forma de 

participação na vida da comunidade (p. 26). Quarto, “a comunidade discursiva utiliza, 

e consequentemente possui, um ou mais gêneros na promoção comunicativa de suas 

metas” (p. 26). Esses gêneros devem ser reconhecíveis e definidos pelos membros da 

comunidade discursiva (p. 26). Quinto, “além de possuir gêneros, a comunidade 

discursiva adquire um léxico específico” que pode assumir a forma de uma 

“terminologia cada vez mais partilhada e especializada”, tais como abreviações e 

siglas (p. 26). Finalmente, “a comunidade discursiva possui um nível mínimo de 

membros com um grau adequado de conteúdo relevante e expertise discursiva”, 

capazes de transmitir aos novos membros o conhecimento sobre objetivos partilhados 

e propósitos comunicativos (p. 27). Como tais, os gêneros não só ajudam os membros 

da comunidade discursiva a alcançar e promover seus objetivos, mas também ajudam 

os novos membros a adquirir e iniciar-se nos objetivos partilhados daquela 

comunidade. 

 

São características fundamentais que nos faz entender de forma bem definida o que 

significa o discurso e como ele se desenvolve. Quanto ao enunciado, é a emissão dos textos, 

seja de forma escrita, falada, cantada, desenhada etc... Para Pinheiro (2010, p. 39): 

 

Todo enunciado mantém relações dialógicas não só com os elos (enunciados) 

anteriores, mas também com os elos posteriores, ou seja, o interlocutor constrói seu 

enunciado levando em conta as possíveis reações-resposta do outro (até que ponto 
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conhece a situação, se tem ou não conhecimentos específicos da esfera comunicativa 

em questão, quais são suas opiniões e convicções, qual é seu poder de influência sobre 

o enunciado etc.). 

 

No discurso, há a alternância dos sujeitos falantes, e os locutores, alternam em uma 

relação reações-respostas. O locutor, ao finalizar o enunciado, passa a palavra a outrem, para 

que este possa expressar sua compreensão, considerações, opiniões etc.. 

Nessa lógica, o enunciado é um elo que desenvolve outros enunciados, diálogo 

estabelecido que dar a possibilidade de resposta ao outro, uma interação, diferente das orações 

que por si não desenvolvem diálogo, tornando-se inteligíveis, o que define a oração como 

unidade da língua e o enunciado como unidade da comunicação verbal. E a expressividade dos 

enunciados define o gênero do discurso uma forma do enunciado, e não uma forma da língua. 

 

Uma oração totalmente inteligível e acabada, se for uma oração e não um enunciado 

- constituído de uma única oração - não poderá suscitar uma reação de resposta: é 

inteligível, está certo, mas ainda não é um todo. Este todo - indício da totalidade de 

um enunciado - não se presta a uma definição de ordem gramatical ou pertencente a 

uma entidade do sentido (BAKHTIN 1997, p. 299). 

 

 

Bakhtin (1997) ainda acrescenta, que por não haver uma teoria baseada no enunciado, 

compreendido como unidade da comunicação verbal, há confusão na distinção entre a oração e 

o enunciado. Não se pode falar, por exemplo, de aspectos expressivos ao tratar de unidades da 

língua, ou seja, de palavras e de orações, mas falar de enunciado essa característica é marcante. 

A partir do momento que uma palavra isolada é pronunciada com entonação expressiva 

e passa a ser enunciado completo, “a emoção, o juízo de valor, a expressão são coisas alheias à 

palavra dentro da língua, e só nascem graças ao processo de sua utilização ativa no enunciado 

concreto” (BAKHTIN (1997, p. 311).  

É através do contato entre a palavra e a realidade efetiva, nas circunstâncias dos 

contextos, que o vocábulo ganha expressividade e torna-se enunciado, e o faz ganhar forma de 

gênero do discurso. Logo, ao analisar uma palavra isoladamente, não será possível ser 

pronunciada com uma entonação expressiva que a torne enunciado e suscite uma resposta. 

Portanto, as relações de interação entre os usuários da língua e as atividades sociais são 

responsáveis pelo tipo de enunciados construídos. Algumas vezes, escolhemos determinado 

gênero, e não outro, por ele variar de acordo com o enunciado, que, por sua vez, varia de acordo 

com o contexto e as características do interlocutor para que alcance propósito comunicativo. 

Logo, os enunciados vão além das características linguísticas e estruturais, formais e de 

conteúdo. 
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De acordo com essa concepção, a língua somente existe em função do uso que os 

locutores e os interlocutores fazem em situações de comunicação. Um enunciado sempre é 

modulado pelo falante para o contexto social, histórico, cultural e ideológico. Para Bakhtin 

(1997), os gêneros do discurso são relativamente estáveis, significando serem submetidos a um 

traço histórico e social relacionados aos contextos interacionais. Dessa maneira, sofrerão 

modificações decorrente do momento histórico em que estão inseridos. Afinal, cada situação 

social origina um gênero, com características que lhe são peculiares. 

Bakhtin (1997), reitera que só nos comunicamos, falamos e escrevemos através de 

gêneros do discurso; que temos um infindável repertório de gêneros, até na conversa mais 

informal; o discurso é moldado pelo gênero em uso. E categorizou-os afirmando que são 

concretizados em forma de textos baseados pelos elementos tema, estilo verbal e construção 

composicional. 

a) Tema: responsável por expressar o conteúdo. É composto, também, pelo acento 

valorativo dado ao enunciado, estabelecendo um diálogo com os interlocutores e outros 

temas. É o assunto abordado pelo gênero discursivo; 

b) Estilo verbal: posição enunciativa do locutor, o qual compõe uma organização interna 

própria de autonomia e caracteriza suas especificidades. Considera a forma individual 

de escrever, vocabulário, composição frasal e gramatical. Mas, não é sempre possível 

ao sujeito representar sua individualidade estilística, pois alguns gêneros requerem um 

padrão de linguagem, como, por exemplo, em documentos oficiais; 

c) Construção composicional: é a forma da estrutura do enunciado determinada pela 

estabilidade do gênero discursivo, a construção das relações entre os elementos do 

enunciado em si, de modo que seja interpretável por sua estrutura. 

Essas características, relacionam-se entre si e são determinadas em função das 

especificidades de cada esfera da comunicação, principalmente quanto à sua construção 

composicional.  

Bakhtin (1997), trabalha o conceito de gêneros discursivos afirmando que são sempre 

construídos com base em outros preexistentes; que não existem por si, e; por isso; é considerado 

um fenômeno histórico e social. Aliás, todo o processo de atualização ou mudança constitui-se 

através de um processo sociohistórico, que se dá através das relações sociais do indivíduo e que 

sofre alterações no decorrer do tempo. 

Os gêneros discursivos apresentam essas alterações para atender às necessidades 

comunicativas das relações sociais que mantemos, na cultura e na história que somos inseridos, 
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interferindo, significativamente, no processo de ensino-aprendizagem. Para entendê-los, faz-se 

importante compreender que constituem-se historicamente acompanhando as mudanças das 

relações sociais e a alternância do enunciado, devendo considerar o contexto e as condições 

específicas em que acontece a comunicação. 

Por essa razão, Bakhtin e o Círculo conceberam uma abertura conceitual que hoje 

permite analisar as formações discursivas dos meios de comunicação de massa e das modernas 

mídias digitais. 

A abordagem enunciativa desse autor é a mais apropriada para os estudos dos gêneros 

emergentes, a qual considera a dimensão histórica dos gêneros e a relação com os contextos 

sociocultural, tecnológico e ideológico, respeitando a relativa estabilidade desses que o autor 

alude. 

Diante disso, nos deleitamos sobre as contribuições dos gêneros discursivos emergentes 

da internet para a aprendizagem dos alunos do Ensino Médio no contexto das escolas públicas. 

Retratamos nossa realidade atual, advinda das transformações dos gêneros provocadas pelas 

novas tecnologias e mídias e dos avanços desses no cotidiano do educando, podendo serem 

aproveitados para o ensino-aprendizagem no ensino de LP. 

 

2.3 GÊNEROS EMERGENTES NO BRASIL 

 

Além de realizarmos a classificação de algumas características dos gêneros, também 

percebemos a necessidade de conhecer a emergência dos gêneros discursivos para discutir as 

formas que favorecem uma aprendizagem significativa aos alunos do Ensino Médio das escolas 

públicas, e atender às discussões em torno das políticas educacionais que cada vez mais ganham 

espaço no setor acadêmico, buscando uma melhor qualidade da educação. 

Nossa atenção voltar-se-á aos gêneros discursivos no domínio da mídia virtual. De 

acordo com Kenski (1998), as tecnologias sempre existiram. A partir do momento em que o 

homem utilizou os recursos existentes da natureza - galhos, pedras e ossos - para beneficiar sua 

vida, produziu e criou tecnologias. 

Para a época, essas transformações eram consideradas novas, inusitadas, assim como 

consideramos inusitada cada nova descoberta tecnológica nos dias atuais, como, por exemplo, 

as TIC, que trouxeram novidades para o processo de ensino, revolucionando a forma de ensinar 

e aprender, bem como os espaços onde o conhecimento é desenvolvido. 

No final do século XX e início do século XXI, surge um novo contexto sociohistórico. 

Rápidas transformações sobre a vida social através do uso das novas tecnologias da informação 
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e da comunicação supriram necessidades do mundo atual. Não somente de ordem social, mas 

econômica, política, cultural e tecnológica.  

Passamos a ter fácil acesso a uma gama de informações que modificou nossa forma de 

viver, levando-nos a escolher, acelerar e alterar ações perante a sociedade para acompanhar os 

avanços que as tecnologias acarretam nesse século globalizado, ou se conformar com um 

sentimento de insegurança e impotência diante de uma realidade marcada por tantas 

transformações. 

A mídia, por exemplo, foi uma das que mais sofreu alteração para acompanhar as 

transformações que influenciam a vida social dos indivíduos, provocando modificações na 

forma de comunicarem-se no tempo e espaço. A internet, é um tipo de mídia que possibilita o 

diálogo com várias pessoas simultaneamente de qualquer parte do mundo sem sair do quarto, 

sala, escritório etc., proporcionando uma experiência de estar presente em vários lugares no 

mesmo momento, “essa nova relação espaço-tempo [...] vêm intensificando as relações sociais 

em escala mundial ligando localidades antes distantes, tem nos proporcionado um novo tipo de 

vida nunca antes experimentado” (PINHEIRO, 2010, p. 47).  

 São transformações que também permitiram mudanças nas características dos gêneros 

discursivos. Segundo Pinheiro (2010), a constituição desses passa por uma perspectiva 

sociohistórica da linguagem, com origens na Retórica Aristotélica, como um gênero oral; sua 

redefinição, a partir da invenção da escrita tipográfica no século XV, e; transformação em 

gêneros digitais, com o advento da internet, nominando-os gêneros discursivos emergentes da 

internet, uma vez que digital é a plataforma, e que independente do ambiente em que 

encontram-se, todos são discursivos. 

Anterior a Pinheiro (2010), Marcuschi (2002) já havia apresentado o percurso dos 

gêneros discursivos, dividindo-os em três fases: oral, escrita e a junção e expansão das duas nos 

dias atuais. Na primeira fase, foi desenvolvido um conjunto limitado de gêneros pelo povo de 

cultura essencialmente oral. Com a invenção da escrita alfabética, aproximadamente no século 

VII a.C., essa quantidade multiplica-se, surgindo os típicos da escrita. 

Já no século XV, os gêneros se expandem e são ampliados a partir do século XVIII, com 

o início da industrialização, chegando à fase atual, conhecida como cultura eletrônica, na qual 

ocorreu uma explosão de novos gêneros e novas formas de comunicação, tanto na oralidade 

quanto na escrita.  

Nesta pesquisa, foi realizada uma abordagem da terceira fase sobre os gêneros 

discursivos que emergiram da internet, uma vez que foi através desta mídia que as atividades 
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socioculturais alteraram-se e despontou a necessidade de outros gêneros textuais que 

atendessem às atividades comunicativas diárias, nascendo novas formas de comunicação.  

Igualmente, não os conceituamos como digitais, como fizeram Pimentel (2014) e Xavier 

(2007), pois consideramos o digital a plataforma que o gênero está exposto, e entendemos que 

não existe gênero exclusivamente digital. Todos são discursivos, independente do ambiente em 

que estão. 

Com os avanços tecnológicos, emergem da internet ou encontram-se na internet. Sobre 

essas preposições, Lima-Neto (2014, p. 73) diferencia: 

 

É por isso que entendemos gêneros na internet, e não necessariamente da internet. O 

uso da primeira preposição reitera a ambiência onde os gêneros discursivos se 

manifestam; o uso da segunda denota posse, o que evidentemente não se pode afirmar 

acerca de todas as práticas de linguagem que ali acontecem (LIMA-NETO, 2014, p. 

73, grifo do autor). 

 

Portanto, os gêneros discursivos emergentes da internet são aqueles que somente 

funcionam com acesso à internet (Ex.: o e-mail), e os gêneros discursivos emergentes na 

internet são expostos na web - exemplo, uma notícia que se encontra em um blog, continua 

sendo o gênero discursivo notícia se estiver em um jornal ou revista, o que mudou foi apenas o 

suporte. Entre essas definições, preferimos trabalhar com os gêneros discursivos emergentes da 

internet. 

Diante dessa explanação, traremos contribuições sobre a emergência dos gêneros. 

Marcuschi (2004), faz uma análise e descreve as características dos gêneros que emergiram no 

contexto das tecnologias digitais em ambientes virtuais nas últimas três décadas, dos quais já 

usufruímos diariamente, entre outros que tornaram o uso generalizado na sociedade. Reconhece 

que na época tratar dessa temática não era fácil, por ser um assunto complexo e ainda pouco 

explorado entre acadêmicos e outros pesquisadores. Mas, percebendo a importância do 

desenvolvimento do tema, estimulava pesquisadores para que a emergência dos gêneros fosse 

contextualizada no ambiente escolar. 

“Já se pode indagar se a escola deverá amanhã ocupar-se de como se produz um e-mail 

e outros gêneros do ‘discurso eletrônico’ ou pode a escola tranquilamente continuar analisando 

como se escrevem cartas pessoais, bilhetes e como se produz uma conversação” 

(MARCUSCHI, 2004, p. 17). 

Em 2004, quando esse autor realizou a pesquisa, apenas os manuais didáticos mais 

atualizados do Ensino Fundamental traziam reflexões sobre os gêneros virtuais e-mail, blog e 

chat. Atualmente, é comum encontrar trabalhos sobre a emergência dos gêneros e livros 

didáticos que abordam o tema. Nesse contexto, as instituições escolares são as principais a se 
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integrarem nessa realidade, sendo influenciadas diretamente com as mudanças da sociedade 

que as cercam.  

Essas instituições, também sentem o reflexo dessas mudanças culturais e, por vezes, 

buscam agrega-las em suas propostas curriculares e práticas de ensino, buscando adequarem-

se às condições inerentes de sua época. Caso não se adequem, podem ocorrer embates entre os 

anseios dos atores sociais presentes nesse espaço, gerando um “[...] mal-estar na escola ou a 

consciência de uma educação que caminha por trilhos diferentes daqueles da sociedade” (RUZ, 

1998, p.91). 

São mudanças frequentes que a educação, como um todo, sofre em virtude das 

necessidades dos interlocutores e em consequência das influências externas nas diversas esferas 

sociais. Com os gêneros discursivos não é diferente. No Brasil, Marcuschi é uma das principais 

referências sobre estudos realizados sobre os gêneros discursivos emergentes que discute 

plausivelmente sobre o tema que permeia o ensino de Língua Portuguesa. 

 

Quadro 1 – Gêneros emergentes e suas contrapartes em gêneros preexistentes 

 
                                       Fonte: Marcuschi (2004, p. 31). 

Os gêneros constantes no Quadro 1, são transmutações de outros já existentes, 

recriações de gêneros de outros campos e outras mídias para uma específica: a digital. Sobre 

alguns desses gêneros emergentes e outros encontrados no livro didático analisado, 

discutiremos no quarto capítulo desta dissertação.   

O surgimento desses “novos” gêneros e à ressignificação de outros, decorrente das 

mudanças trazidas pelos avanços tecnológicos, conduzem-nos para uma época em que são 

várias as formas pelas quais podemos usar a linguagem. Em todos eles, a comunicação se dá 

pela linguagem escrita, pela presença de som e imagem nas mensagens e que enriquecem a 
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comunicação, predominando a semelhança com a oralidade, ao ser utilizada a escritura de 

palavras presentes nas conversações face a face. 

Sobre esses gêneros emergentes, Lima-Neto (2014, p. 22) afirma: 

 

Para ser emergente, um elemento não basta apenas aparecer/surgir. Este novo 

“padrão” precisa ser utilizado pelos usuários com certa recorrência, o que garantirá 

uma busca pela reorganização e estabilidade do sistema que está apresentando tal 

comportamento emergente. 

 

Para o autor, todo gênero discursivo passa por algum momento de emergência no curso 

da história, por um comportamento novo que forma novos padrões não previstos pelo sistema 

e que apresenta convenções sociais em desenvolvimento, diferenciando-o dos gêneros da mídia 

impressa e o acréscimo da funcionalidade em suas características. Os demais gêneros 

discursivos, apresentam apenas conteúdo e forma, e os emergentes da internet são atribuídos 

de uma funcionalidade. 

O maior fator responsável pelas mudanças, atualmente, é a internet, novo meio de 

comunicação que supera qualquer outra mídia que venha a influenciar mudanças dos gêneros. 

“[...] os gêneros evoluem com o tempo por meio de interações recíprocas entre práticas 

institucionalizadas e ações individuais humanas, uma vez que as interações online têm um 

grande potencial de acelerar a evolução dos gêneros” (ERICKSON, 1997 apud PINHEIRO, 

2010, p. 50-51). Assim, a nova mídia pode variar de um gênero existente e também criar 

“novos” gêneros diferentes. 

Nesse contexto, a dinâmica de leitura pode ser alterada e despertar maior interesse do 

aluno, através de softwares educacionais, redes sociais específicas, salas de aula virtuais, entre 

outros, podendo auxiliar no ensino de LP, não faltando opções de métodos de ensino quando 

falamos em gêneros discursivos emergentes da internet, pois através deles a curiosidade é 

aguçada e os caminhos tornam-se mais acessíveis. 

 

É de suma importância que a escola proporcione aos alunos o contato com diferentes 

gêneros, suportes e mídias de textos escritos, através, por exemplo, da vivência e do 

conhecimento dos espaços de circulação dos textos, das formas de aquisição e acesso 

aos textos e dos diversos suportes da escrita. Ela também pode incorporar cada vez 

mais o uso das tecnologias digitais para que os alunos e os educadores possam 

aprender a ler, escrever e expressar-se por meio delas (LORENZI; PÁDUA, 2012, 

p.36). 

 

Nessa ótica, fundamentamos a problemática da pesquisa apresentada na introdução 

desta dissertação, que questiona a possibilidade das tecnologias digitais contribuírem para o 
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ensino de LP e a forma que se desenvolve o aprendizado por meio dos gêneros discursivos 

emergentes da internet. 

Esses gêneros, superam a característica de instrumento de comunicação e interação e 

passam a ser objetos de ensino-aprendizagem. Logo, antes de impedir ou criticar o uso do 

internetês fora de um momento na internet como, por exemplo, em bilhetes, recados, redação, 

ou outro gênero utilizado sem acesso à internet, cabe ao professor orientar como esse modo de 

expressão por escrito funciona e quando é permitido o seu uso. Essa é uma das formas que esses 

gêneros podem ser utilizados para o ensino de LP. 

“Podemos afirmar que a internet não é nenhuma ameaça para a língua nem para o ensino 

da produção textual em língua materna e/ou estrangeira, visto que apenas amplia as 

possibilidades de seus usos e, portanto, pode e deve ser objeto de reflexão na escola” (ARAÚJO, 

2013, p. 13-14).  

Consideramos que nossos alunos passaram a ler e a produzir mais textos depois do 

acesso às redes sociais, e que a escola brasileira deve considerar esse exercício como um ganho 

para a prática educativa, confirmando a importância do uso das tecnologias no contexto escolar. 

Entendemos que a escrita nas redes sociais não pode ser considerada errada, mas 

adequada ao gênero em uso. Que utilizar essa escrita em outro contexto que exija o padrão culto 

da língua é inadequada. Ao utilizar os gêneros discursivos emergentes da internet é possível 

aprimorar a escrita dos alunos, desenvolvendo habilidade e agilidade em sua prática. 

Corroboramos com Pretto (2008), ao afirmar que as TIC são responsáveis por essas 

novas formas de ser, pensar, construir o conhecimento e assimilar as informações que, também, 

são alteradas tanto em sua essência quanto na transmissão, na linguagem e escrita. Mas não 

devemos associar o estilo a uma ideia de deformação da norma linguística, pois há significativa 

diferença, segundo Bakhtin (1997), entre traço estilístico e erro gramatical. 

O traço estilístico ocorre quando há uma intenção estética-expressiva que justifique o 

desvio da norma gramatical. Já o erro gramatical, não apresenta uma intenção estética, 

configurando-se apenas como um desconhecimento das regras. 

Bakhtin (1997), continua afirmando que o enunciado possui um estilo individual, mas 

nem todos os gêneros são igualmente aptos para refletir essa individualidade. Os gêneros mais 

propícios são os literários, e os menos favoráveis são os gêneros do discurso, os quais requerem 

uma forma padronizada. 

Apenas no âmbito da literatura há uma diversidade de gêneros que oferece uma gama 

de possibilidades variadas de expressão a essa individualidade. Ou seja, de acordo com as 
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necessidades do gênero, é alterado o estilo da escrita, o que pode ser confundido com 

desrespeito às normas gramaticais e ao padrão da escrita. 

Essas questões são complexas e nos levam a pesquisa-las, para que possamos contribuir 

com o ensino ao orientar os alunos sobre a importância do uso correto das normas gramaticais, 

e que determinados estilos de escrita são permitidos devido ao gênero que o compõe, evitando, 

possivelmente, a prática constante de certas formas de escrever em toda situação e 

oportunidade. Igualmente, para que não se torne um “vício” e prejudique os educandos em 

contextos de comunicação formal, pois o gênero “privilegia a natureza funcional e interativa e 

não o aspecto formal e estrutural da língua” (MARCUSCHI, 2002, p .3).  

É interessante uma maior atenção quanto aos gêneros emergentes, iniciando pela 

orientação à questão gramatical e estilística da escrita trabalhada por Bakhtin (1997, p. 286): 

 

A gramática (e o léxico) se distingue radicalmente da estilística (alguns chegam a opô-

las), e, ao mesmo tempo, não há um único estudo de gramática (ainda mais a gramática 

normativa) que não incorpore a estilística. Em toda uma série de casos, a fronteira 

entre a gramática e a estilística parece apagar-se totalmente. 

 

Muitos casos, dão preferência à grafia de forma abreviada, encurtando os textos. 

Todavia, não podemos pensar que ao falarmos sobre gêneros emergentes da internet poderemos 

ser informais e usar abreviações. Dependerá da formalidade existente na conversa. 

Não podemos pensar que a comunicação virtual é uma forma desorganizada de 

interação, que não respeita tipologias ou gêneros, tampouco os níveis da linguagem. Mas saber 

quando e como utilizar os diferentes níveis de fala, até mesmo nos ambientes virtuais, 

compreendendo que há níveis distintos de formalidade e informalidade. 

É importante orientar ao aluno que as TIC são responsáveis por novas formas de 

interações que modificam as formas já existentes de comunicação e adeque-se às necessidades 

de seu tempo, utilizando-as e cumprindo as características de cada gênero, seja emergente das 

TIC ou anteriores a elas. 

Embora os meios tenham sido modernizados, a estrutura de comunicação e a forma com 

a qual nos expressamos continuam seguindo parâmetros que estabelecem uma relação dialógica 

com formas textuais preexistentes. Como vimos, ao escrever um e-mail temos a estrutura 

textual de uma carta pessoal mentalmente preconcebida. É normal que iniciemos o texto 

utilizando elementos de uma carta tradicional, como a identificação do remetente e a despedida. 

No passado recente, enviávamos mensagens de celular. Hoje, utilizamos as redes 

sociais. Além dos envios de cartas pessoais para informar aos parentes mais distantes os últimos 
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acontecimentos na família, haviam trocas de bilhetes entre casais apaixonados, recados 

expostos nas geladeiras para informar algo a alguém daquele ambiente. 

Atualmente, na maioria das vezes, substitui-se esses gêneros por outros emergentes da 

internet. Enviamos e-mail, uma mensagem de texto pelo aplicativo whatsapp, um recado pelo 

Messenger e outros gêneros emergentes da mídia virtual. 

É importante que os jovens tenham noção de que para cada uma dessas situações de 

comunicação há um tipo de linguagem específica, de acordo com o gênero discursivo 

empregado.  

Diante dessas necessidades de conhecimento, acreditamos, cada vez mais, que esta 

pesquisa contribuirá para os estudos acadêmicos e para o meio social, sendo um tema presente 

no cotidiano dos estudantes e que precisa ser abordado pela LP, integrando essa nova forma de 

construir conhecimento, atualizando suas práxis e atraindo a atenção dos educandos. 

Daí, a importância em verificar as possibilidades de utilização das tecnologias digitais 

nas práticas pedagógicas nas aulas de LP, de analisar as principais diferenças no aprendizado e 

interesse do educando quando as aulas são ministradas utilizando o computador, uma vez que:  

 

A aplicabilidade do computador junto ao espaço escolar não deve privilegiar apenas 

as vantagens operacionais (distribuir e receber lições de casa e trabalhos de pesquisa, 

passar notas etc.), mas buscar uma utilização flexiva sobre o ato educativo, 

propiciando experimentações, simulações, antecipações, soluções e (re)construções 

referentes às atividades de ensino e aprendizagem (FERREIRA; FRADE, 2010, p. 

17). 

 

O computador nas escolas, portanto, deve servir de apoio didático tanto para a 

comunicação quanto para a produção de informação e conhecimento. Novas metodologias de 

ensino surgem para atender os desafios que a educação passa a enfrentar.  

Como visto, não são apenas os equipamentos que modernizam-se para atender as 

necessidades sociais. Os gêneros discursivos também. Aperfeiçoam-se para se adequarem às 

novas formas de comunicação. 

Diante desse contexto, novos letramentos são necessários para educandos e educadores 

entenderem as inovações no ensino que as tecnologias proporcionaram no decorrer dos anos. 

Marcuschi (2004, p. 13), afirma que: 

 

Pode-se dizer que parte do sucesso da nova tecnologia deve-se 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 na 

natureza dos recursos linguísticos utilizados. 

 

Portanto, para que haja o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem diante 

dos acelerados avanços tecnológicos, os professores precisam de formação continuada, cujos 
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métodos de ensino os quais foram capacitados já não atendem à necessidade da sociedade 

contemporânea, vetando o manuseio de recursos utilizados para o ensino, e sequer facilitam o 

ensino dos conteúdos propostos pelos livros didáticos mais atualizados.  
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3 MULTILETRAMENTOS E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES  

 

Destacamos o primeiro objetivo específico como ponto de partida para a produção do 

presente capítulo. Nele, discutiremos acerca da importância dos multiletramentos para a 

compreensão dos gêneros discursivos emergentes da internet e a importância da formação 

continuada dos professores nas tecnologias digitais em busca de construir conhecimento e 

desenvolver habilidades de manuseio dessas tecnologias. 

Apresentaremos, o processo gradual que existiu na mudança do termo letramento para 

multiletramentos, considerando que professores e alunos, sujeitos envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem, precisam ser atendidos com essa nova forma de ler, escrever e dar sentido 

às coisas. 

Diante das diferentes mídias, surgiram mudanças na forma como as pessoas lidam, 

produzem e leem os textos. Precisamos compreender as representações audiovisuais, textos 

musicais, hipertextos, animações, entre outras habilidades. 

 

3.1 MULTILETRAMENTOS 

 

Atualmente, para que os sujeitos participem ativamente das práticas sociais é essencial 

que conheçam os modos que as mensagens são apresentadas, para que possam construir 

sentidos ao que se pretendem transmitir. 

O leitor, precisa ter competência para reconhecer os fatores multimodais presentes no 

gênero que está avaliando, ou que o texto está submetido, para que haja para uma construção 

dos sentidos desejados. 

Zacharias (2016, p. 20), defende que “é necessário incluir no contexto escolar uma 

pedagogia que valorize e reconheça o universo multimidiático e multissemiótico marcado pelos 

ambientes digitais, uma pedagogia que não se restrinja à cultura do impresso”. Concordamos 

com a ideia do autor, ao demonstrar a necessidade de uma pedagogia que desenvolva 

letramentos digitais no contexto escolar, ideia também defendida por Rojo (2012), ao 

contemplar, em seus discursos, uma pedagogia dos multiletramentos. 

Uma pedagogia que facilite a compreensão e utilização dos gêneros emergentes da 

internet de forma favorável ao desempenho da aprendizagem, pois a proposta de ensinar, seja 

em qualquer disciplina, com base nas tecnologias digitais, tem sido a iniciativa das escolas para 

formar cidadãos críticos e participativos. 

Cabe a essas instituições, trabalhar a aprendizagem significativa dos alunos, objetivando 

“formar jovens capazes de conquistar melhor qualidade de vida, não somente de um ponto de 
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vista profissional e correspondente às expectativas do mercado do trabalho, mas, sobretudo, em 

termos de cidadania, autonomia e pensamento crítico” (PISCHETOLA 2016, p. 44). 

Igualmente, atender às expectativas no processo ensino-aprendizagem por meio das tecnologias 

digitais, as quais têm influenciado diretamente as práticas pedagógicas. 

Faz-se necessário, desenvolver o letramento digital também no professor. Segundo Van 

Dijk (2005 apud Pischetola 2016, p. 42), o letramento digital abrange três tipos de competências 

digitais: as operacionais, que é o conjunto de habilidades técnicas necessárias para acessar as 

aplicações das tecnologias de informações e comunicações; as informacionais, voltadas à 

pesquisa, seleção e elaboração dos conhecimentos disponíveis na rede, e; as estratégicas, que 

auxiliam o sujeito a manter ou melhorar suas metas, posição social, alcançar propósitos mais 

amplos. 

É mais que apresentar técnicas para manusear os equipamentos. É, principalmente, 

entender, selecionar as informações apresentadas e aplica-las para o seu desenvolvimento, e na 

prática de sua função, para o desenvolvimento dos alunos. 

Segundo Pischetola (2016, p. 39): 

 

Os cidadãos que não sejam capazes de incorporar a flexibilidade exigida pelas novas 

tecnologias terão mais dificuldade de atender às mudanças sociais, de participar dos 

processos democráticos, de utilizar os fluxos de comunicação e de aproveitar as 

oportunidades de emprego. 

 

A capacitação dos professores tornou-se inquestionável, uma vez que as práticas 

pedagógicas devem atender às necessidades educacionais do cotidiano dos alunos. Posto isso, 

corroboramos com Amaro (2016, p. 95), ao dizer que “O ensinar a aprender, no contexto da 

internet e de seus dispositivos envolve uma formação docente que dê conta de mudar sua forma 

de ver, pensar e fazer educação”. 

A formação continuada docente deve ser uma preocupação pertinente dos governos:  

 

Dentre algumas de suas metas, destacamos algumas: assegura às instituições de 

educação básica, o acesso universal às redes educativas de televisão e outras redes de 

programação educativo-cultural, fornecendo equipamento necessário às escolas; 

capacitar pelo professores para a utilização plena da TV Escola e de outras redes; 

instalar núcleos de tecnologia educacional que deveriam atuar como centros de 

orientação para escolas e para a administração dos sistemas de ensino; instalar 

computadores nas escolas públicas de educação básica, promovendo condições de 

acesso à internet; capacitar professores multiplicadores em informática (AMARO, 

2016, p. 96). 

 

De fato, se os governos Federal, Estadual e Municipal atendessem-nas, contribuiriam 

para o aperfeiçoamento das práticas docentes, adequando-as à contemporaneidade, e não teriam 
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profissionais educadores insatisfeitos nesse quesito, com pouca ou nenhuma capacitação 

necessária visando atender às necessidades básicas dos alunos nesse contexto tecnológico. 

Novos letramentos são necessários, na medida em que emergem novas formas de 

compreender os modos que a escrita está sendo apresentada no cotidiano dos alunos. Mendonça 

(2007, p. 46), esclarece que: 

 

“Letramento” é um termo relativamente recente, visto que surgiu há cerca de 30 anos, 

e nomeia o conjunto de práticas sociais de uso da escrita em diversos contextos 

socioculturais. Tais práticas de letramento sempre existiram nas sociedades letradas, 

ou seja, nas sociedades que fazem uso da escrita. É preciso, portanto, atentar para o 

fato de que o conceito de letramento, como prática social de uso da escrita, não é algo 

criado pelos meios científicos sem relação com o mundo que nos rodeia. Menos ainda 

se trata de um método de alfabetização, como equivocadamente alguns professores 

passaram a compreendê-lo. As práticas de letramento são um fenômeno existente na 

realidade, que passou a ser estudado, tendo sido nomeado e definido. 

 

Reconhecemos que os processos de letramento sempre existiram na sociedade. Para 

Soares (1999), o termo é a versão para o Português da palavra de Língua Inglesa literacy, 

valorizada devido às novas realidades sociais que superam a necessidade do cidadão saber ler 

e escrever, sendo preciso que este saiba fazer uso dessas habilidades, “saber responder às 

exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz continuamente” (SOARES, 1999, p. 20). 

Foi essa mudança na maneira de considerar o significado do acesso à leitura e escrita à 

inserção de práticas sociais que favoreceu o aparecimento do termo letramento, a capacidade 

de fazer uso da escrita. 

Segundo Garcia; Silva; Felício (2012), o termo letramento, no singular, foi inaugurado 

no Brasil, em 1986, por Mary A. Kato. Mas o conceito foi assimilado à palavra alfabetização, 

confundindo-a com alfabetismo. 

É importante destacar que o termo letramento não substituiu a palavra alfabetização. 

Aparece associada a esta, embora apresente uma complexidade maior sobre a compreensão e 

domínio da noção de alfabetização, restrito à capacidade do sujeito saber ler ou escrever, mesmo 

sem compreender o que se ler ou escrever. 

O sujeito letrado sabe fazer uso do que se ler ou escreve, como também é letrado sem 

ser alfabetizado. Para Soares (1999, p. 24), “um indivíduo pode não saber ler e escrever, isto é, 

ser analfabeto, mas ser, de certa forma, letrado”; que não consegue ler ou escrever uma carta 

pessoal, mas quando ouve alguém lendo entende e interage com o leitor, seja opinando ou 

argumentando sobre o fato lido, seja ditando cartas para que um alfabetizado escreva; está 

usando o vocabulário e estruturas próprias da linguagem escrita e envolvendo-se em práticas 

sociais de leitura e escrita; é letrado. Basta envolver-se em diferentes práticas sociais de leitura 

e escrita. 
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Nessa lógica, podemos encontrar leitores e excelentes escritores que não conseguem 

interpretar ou beneficiarem-se de alguns textos. Por exemplo, um manual de montagem de um 

brinquedo pode não ser compreendido por um alfabetizado, mas compreendido por uma pessoa 

não alfabetizada que já viu alguém montando ou que já tem experiência nessa prática. 

O mesmo acontece com alguns gêneros discursivos, principalmente os emergentes da 

internet. Bons leitores e escritores adultos podem não compreenderem os gêneros que 

apresentam variadas semioses em seu estilo, enquanto que uma criança, já habituada a um meio 

social mais tecnológico, mas ainda não alfabetizada, pode compreender a ideia que o gênero 

pretende transmitir. 

“Por isso, não é preciso esperar que a criança esteja alfabetizada para deixá-la entrar em 

contato com textos dos mais diversos gêneros” (MENDONÇA, 2007, p. 48), quando na idade 

adequada é de suma importância a frequência na escola, que proporciona o contato com uma 

diversidade de gêneros, letrando-os na realidade social contemporânea e alfabetizada. 

“Cada vez mais, o conceito de letramento é considerado central para a compreensão dos 

processos de ensino-aprendizagem e para a intervenção dos professores em sala de aula” 

(MENDONÇA, 2007, p. 46). De fato, podemos considerar que existe um número de analfabetos 

superior aos “iletrados”. Assim, o letrado compreende as práticas sociais de leituras e escritas 

que surgem no cotidiano e compreende o contexto em que estão inseridos. 

“Em outras palavras, não se pode falar em gêneros sem considerar os processos de 

letramento; não se pode falar em letramento sem considerar os gêneros” (MENDONÇA, 2007, 

p. 55). Nesse sentido, não pretendemos realizar um estudo aprofundado sobre definições de 

letramento(s), multiletramento(s), multimodalidade(s), mas situar o leitor, demonstrando a 

importância desse conhecimento para a melhor compreensão dos gêneros emergentes da 

internet. 

Brian Street (2003 apud Garcia; Silva; Felício, 2012, p. 130), por exemplo, defende que 

os letramentos são múltiplos. Logo, surgiram novos estudos do letramento, quando o termo 

passou a ser pluralizado como letramentos e, posteriormente, multiletramentos. 

Rojo (2012), chama a atenção para o prefixo “multi”, ao apontar para os dois tipos de 

“múltiplos” que as práticas de letramento contemporâneas envolvem, tanto no que diz respeito 

à multiplicidade das linguagens, semioses e mídias envolvidas na criação de significação para 

textos multimodais contemporâneos, como à pluralidade e à diversidade cultural impregnadas 

pelos autores e leitores contemporâneos e como os significados são construídos. 

Nessa perspectiva, as mudanças em torno das tecnologias permitiram aos alunos à 

promoção de sentidos e de interação com os gêneros discursivos da internet. As intenções são: 
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levar os alunos à leitura, à análise e à produção textual a partir do conhecimento de múltiplos 

letramentos. 

Essa necessidade, surgiu em 1996, em um manifesto resultante de um colóquio do 

Grupo de Nova Londres (GNL), em uma reunião de pesquisadores dos letramentos, que 

acreditavam que incluir nos currículos escolares as questões que envolvem as variedades 

culturais possivelmente diminuiria a violência social e criaria a expectativa de um futuro melhor 

para a juventude. 

Destacamos a importância dos multiletramentos na escola para desenvolver habilidades 

necessárias para que os alunos entendam os diferentes modos que as tecnologias trouxeram para 

os textos. Igualmente, por haver um diálogo dos jovens com esses saberes, mesmo sem estes 

serem trabalhados, na maioria das vezes, na escola, apesar dos documentos oficiais que regem 

à educação insiram e incentivem essa prática de ensino. 

Para Rojo (2012), essas habilidades poderiam ser desenvolvidas através de uma 

pedagogia dos multiletramentos, que abordaria a diversidade cultural e de linguagens na escola, 

baseada em Lemke (2010 apud Rojo, 2012, p. 27), vendo a necessidade de pensar sobre as 

transformações que as TIC provocaram nos hábitos de ensinar e aprender. Assim: 

 

Em vez de impedir/disciplinar o uso do internetês na internet (e fora dela), posso 

investigar por que e como esse modo de expressar por escrito funciona. Em vez de 

proibir o celular em sala de aula, posso usá-lo para a comunicação, a navegação, a 

pesquisa, a filmagem e a fotografia (ROJO, 2012, p. 27). 

 

Nesse sentido, o melhor é orientar como esse modo de expressão por escrito figura e 

quando é permitido o seu uso. Propor uma pedagogia dos multiletramentos orientará os alunos 

quanto aos letramentos digitais advindos dos novos suportes digitais de leitura e escrita. 

Os textos que circulam em meios sociais são ricos em diferentes linguagens e requerem 

multiletramentos dos leitores para compreender seus sentidos. Esses textos, apresentam as 

seguintes características:  

 

a) Eles são interativos; mais que isso, colaborativos; (b) eles fraturam e transgridem 

as relações de poder estabelecidas, em especial as relações de propriedade (das 

máquinas, das ferramentas, das ideias, dos textos [verbais ou não]); (c) eles são 

híbridos, fronteiriços, mestiços (de linguagens, modos, mídias e culturas) (ROJO, 

2012, p. 23). 

 

Outrossim, estão presentes no espaço escolar e por isso surge essa preocupação 

contemporânea, provocando a inserção dessas orientações nas práticas educacionais, uma vez 

que o aluno deve ser alfabetizado em multiletramentos para que interaja no espaço digital e 
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amplie suas possibilidades de aprendizagem, pois a escola já não é o local exclusivo para essas 

práticas. 

Lorenzi; Pádua (2012, p. 39), afirmam que “a formação de um leitor proficiente é um 

dos principais objetivos do ensino de Língua Portuguesa e uma proposta de alfabetização com 

vistas aos multiletramentos precisa levar em conta o caráter multimodal dos textos e a 

multiplicidade de sua significação”. 

A intenção é expandir as linguagens dos usuários até conseguir à significação dos textos 

multimodais, proporcionando novas atividades de leitura e escrita apenas com a linguagem 

escrita como tecnologia para ensinar o Português. 

Atualmente, “os textos combinam imagens estáticas (e em movimento), com áudio, 

cores, links, seja nos ambientes digitais ou na mídia impressa” (DIAS et al, 2012, p. 75-76). 

Nessa perspectiva, a noção de letramentos ampliou-se para multiletramentos, para dar conta da 

diversidade cultural e semioses dos textos que adentram as salas de aulas e provocam nos alunos 

e professores a necessidade de novos conhecimentos. 

“Sendo os gêneros instrumentos que possibilitam a interação humana, é necessário que 

o professor de língua materna sistematize as práticas de linguagem, para que haja uma 

progressão no domínio dos gêneros trabalhados na escola” (DIAS et al., 2012, p. 77). 

Com a intensificação das tecnologias nas novas práticas de leitura e escrita, a sociedade 

requer da escola trabalhos focados para essa realidade. “Se houve e se há essa mudança nas 

tecnologias e nos textos contemporâneos, deve haver também uma mudança na maneira como 

a escola aborda os letramentos requeridos por essas mudanças” (DIAS et al., 2012, p. 98). Essa 

realidade e a prática escolar devem configurarem-se para abordar os letramentos que as 

tecnologias provocaram nos textos contemporâneos. 

Miguel et al. (2012), afirmam que a escola deve mobilizar novas formas de produção, 

respeitando e valorizando a contemporaneidade e subsidiando práticas de ensino que integrem 

culturas locais e globais para formar cidadãos críticos, devendo-se investir em práticas de 

multiletramentos no processo de ensino-aprendizagem da linguagem. E reiteram a importância 

dos multiletramentos, de forma a possibilitar à compreensão desses espaços, considerando os 

constantes acessos dos jovens às redes sociais. 

Essas propostas são ricas para as aulas de LP, pois exploram possibilidades inovadoras 

de práticas pedagógicas utilizando as tecnologias digitais, que trouxeram a grande necessidade 

de multiletramentos na escola, tendo em vista que esses textos multissemióticos, abordados por 

um gênero discursivo emergente da internet, têm o propósito de trazer significância para o 

desenvolvimento de alunos quando estes são letrados nos modos presentes nesses gêneros. 
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Xavier (2007), chama esse letramento de digital e concentra para a urgência dos 

profissionais das instituições de ensino em dominar essas informações e habilidades, 

possibilitando um aprendizado em que o aluno terá mais condições de exercer sua cidadania 

neste novo milênio. Igualmente, especifica: 

 

O letramento digital implica realizar práticas de leitura e escrita diferentes das formas 

tradicionais de letramento e alfabetização. Ser letrado digital pressupõe assumir 

mudanças nos modos de ler e escrever os códigos e sinais verbais e não-verbais, como 

imagens e desenhos, se compararmos às formas de leitura e escrita feitas no livro, até 

porque o suporte sobre o qual estão os textos digitais é a tela, também digital 

(XAVIER, 2007, p. 135). 

 

Letrar digitalmente é desenvolver uma aprendizagem de forma dinâmica, 

interdisciplinar e continua. Seria uma valorização da crítica de Paulo Freire à educação 

bancária, ao manifestar que muitas escolas consideram o aluno uma espécie de banco de dados 

a ser alimentado por um “mestre-provedor” de conhecimento (FREIRE, 1996).  

Dificilmente, um cidadão letrado digitalmente aceitaria a ideia de ser um depósito de 

informações a ser preenchido. Na maioria das vezes, é livre, curioso e audacioso, supera os 

limites de acesso ao conhecimento oferecidos pelos meios de comunicação tradicionais -jornais, 

TV, revistas, rádio e outros -, os quais foram acoplados a uma mídia moderna: à internet.  

Por exemplo, a leitura não-linear permitida pelo link, uma grande rede de informações 

interativas, possibilita que o próprio leitor seja mais ativo, escolhendo as informações que 

prefere acessar, selecionando-as e quais caminhos seguir. 

Assim, o professor sente a necessidade de dominar o uso das tecnologias, tanto para o 

uso pessoal, quanto para o desenvolvimento das habilidades de seus educandos. Daí a 

importância em capacita-lo no uso das tecnologias digitas. 

 

3.2 A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES NAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 

 

Antes, os professores e os livros didáticos eram considerados as fontes de informações 

mais confiáveis pelos alunos. No entanto, nessa geração digital, esse status descentraliza-se e o 

processo de aprendizagem torna-se mais independente e autônomo, embora não substitua a 

figura do professor e sua importância, mas transforma suas práticas, de forma a suprir às 

necessidades dos educandos, ensinando e aprendendo mutuamente, e produzindo experiências 

sem professor fixo ou predeterminado. 
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A escola, contribui ao acompanhar esses aprendizes audaciosos da geração digital, 

orientando-os sobre o que se aprende (o conhecimento), como se aprende (o processo) e que 

proveito tem sobre o que se aprendeu (resultados). Xavier (2007, p. 137-138), diz que: 

 

O mestre agora precisa ser: pesquisador, não mais repetidor de informação; 

articulador do saber, não mais fornecedor único do conhecimento; gestor de 

aprendizagens, não mais instrutor de regras; consultor que sugere, não mais chefe 

autoritário que manda; motivador da “aprendizagem pela descoberta”, não mais 

avaliador de informações empacotadas a ser assimiladas e reproduzidas pelo aluno. 

 

As competências são desenvolvidas com os aprendizes contemporâneos em práticas 

sociais que podem contribuir na progressão da aprendizagem e na realização de diferentes 

abordagens pedagógicas para explorar seu potencial no processo de ensino, uma vez que o 

acesso aleatório não produz resultados significativos, mas quando orientado e usado 

metodologicamente para o ensino sim. 

O trabalho com os gêneros emergentes da internet, no livro didático em sala de aula, 

pode ser considerado uma experiência inusitada, sendo uma forma metodológica gratificante e 

prazerosa para professor e alunos. Acreditamos, nessa dinâmica para usufruir dessa inovação 

tecnológica e enriquecer cada dia mais o ensino de LP. 

Diante dessas inovações tecnológicas, os diversos saberes e suas formas de transmissão 

são transformados. A escola, precisa conhecê-los e apresenta-los com eficácia aos educandos. 

Para isso, é indispensável a capacitação dos professores sobre os usos das tecnologias 

educativas, favorecendo o seu conhecimento e à utilização em sala de aula. 

Fazer uso de forma efetiva das tecnologias digitais na escola é uma condição essencial 

para a inserção completa do cidadão nessa sociedade de base tecnológica, a qual supera o 

modelo do ensino - alguém decidia que conteúdo o educando precisava aprender - pelo modelo 

atual, que em sua maioria os próprios discentes determinam o que precisam aprender e em qual 

ritmo, significando suas ações. 

Dessa forma, percebemos que o uso da tecnologia interfere na escolha do que vai ser 

ensinado na escola, como, por exemplo, a necessidade atual de se trabalhar com os gêneros que 

emergiram na internet. 

Quanto aos aparatos tecnológicos, é inquestionável que “[...] não basta adquirir a 

máquina, é preciso aprender a utilizá-la, a descobrir as melhores maneiras de obter da máquina 

auxílio nas necessidades de seu usuário” (KENSKI, 2007, p. 43-44), pois mais importante que 

possuir é usufruir. 
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Sabemos que a essência da qualidade do ensino institucional não está nos ares da 

modernidade, mas na profundidade teórica e prática dos conhecimentos que seus profissionais 

dominam e oferecem, para que sejam, de fato, transformados em benefícios para o aprendizado. 

O computador deve ser visto como uma possibilidade de auxílio na relação ensino-

aprendizagem, dinamizando para a diversificação de seu uso, além de oferecer aos alunos a 

oportunidade de praticarem o conteúdo das disciplinas estudadas em sala de aula, uma vez que:  

 

O computador tem provocado muitos debates e gerado inúmeros trabalhos na área do 

ensino de línguas, mas, apesar de sua complexidade, a ideia que prevalece na área é 

de que ele seja visto apenas como um instrumento. O computador não substitui nem 

o professor nem o livro. Tem características próprias, com grande potencialidade e 

muitas limitações, que o professor precisa conhecer e dominar para usá-lo de modo 

adequado, como um componente da complexa atividade de ensinar e aprender uma 

língua (LEFFA, 2006, p. 13). 

 

Embora essa máquina eletrônica tenha trazido uma série de novidades, possibilidades, 

do fazer mais rápido ou mais fácil, deve continuar sendo utilizado como um recurso de apoio 

ao professor e ao aluno, cujas atividades principais precisam estar focadas na aprendizagem, e 

não no recurso. 

Para tanto, é necessário que o educador tenha domínio não apenas do conteúdo, mas 

também das estratégias usadas para chegar à desejada qualidade da educação, dando-lhe a 

função de mediador do conhecimento a partir dos diversos recursos tecnológicos que possam 

ser utilizados na educação, de forma não somente a saber usar o computador, mas, também, 

preparar o aluno para o uso consciente e eficaz. 

 

Precisamos dar aos alunos o acesso ao conhecimento, prepará-lo para uma vida de 

aprendizado e descoberta, com o domínio das habilidades e ferramentas de pesquisa 

como parte de sua educação básica, e para isso nós precisamos criar um ambiente de 

aprendizagem que integre ensino e pesquisa, onde os alunos exercitem 

constantemente a comunicação e a colaboração (STAHL, 1997, p. 2). 

 

 

Na realidade, quando tratamos sobre o acesso e o domínio aos novos recursos oferecidos 

no mundo contemporâneo, muitos dos educandos apresentam mais habilidades que os 

educadores. Isso seria mais uma razão para que estes busquem cada vez mais aprendizados 

práticos de utilização dos aparatos tecnológicos, utilizando-os no ensino e trazendo bons 

resultados na formação daqueles. 

Mercado (1998), colabora com essa ideia ao afirmar que a Sociedade de Informação 

exige um profissional crítico, criativo, com capacidade de pensar e de aprender a aprender. 

Logo, é preciso que se rompa a resistência dos professores à inovação, predispondo-se a adquirir 

conhecimentos e habilidades através do aprendizado e da experiência. 
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Apesar da invasão tecnológica nas escolas e constantes capacitações para os professores, 

infelizmente ainda vemos muitos recursarem-se a aprender tais letramentos, com justificativas 

que vão desde à idade que têm à subestimação da capacidade de seus alunos a compreenderem 

tantas informações. Além disso, há escolas mais carentes na rede pública de ensino que não 

apresentam condições físicas e instrumentais para trabalharem as propostas elencadas no livro 

didático ou nos documentos oficiais que regulamentam a educação do país. 

Figueiredo; Nobre; Passos (2015), demonstram a importância de trabalhar com as 

tecnologias digitais em busca da melhoria do processo de ensino-aprendizagem e a relevância 

dos professores trabalharem ações curriculares de forma diversa, o que despertaria maior 

interesse e curiosidade do aluno dessa época tão moderna em que vive-se.  

Porém, isso somente será possível se o professor apresentar interesse em buscar 

formação continuada para o efetivo uso pedagógico dos aparatos digitais, cujos avanços 

tecnológicos ocorrem celeremente e influenciam diretamente o processo de aprendizagem dos 

educandos em todo nível de ensino. E acrescentaríamos mais: políticas públicas que assegurem 

os recursos tecnológicos para seu acesso. 

Tratando-se do ensino de LP, o professor já tem alguns desafios no cotidiano, como: 

desenvolver as habilidades dos alunos para que consigam superar às dificuldades de 

compreensão textuais, principalmente os provenientes de escolas públicas, e; que apresentam 

problemas de natureza linguística, sendo alguns por desinteresse, e outros por falta de 

oportunidade, dificultando o trabalho daquele em formar produtores ou interpretadores de 

textos. 

Desenvolver as habilidades de interpretação dos educandos nessas novas implicações 

sociais têm provocado um acréscimo de atividades ao professor de LP. A partir dessas novas 

implicações pedagógicas, são inclusas ações que tratam de textos multimodais, 

multissemióticos, letramentos que também precisam ser trabalhados, pois aguçam a curiosidade 

do aluno, atraindo-o para uma prática mais ativa da leitura, interpretação e escrita, precisando 

que essas atividades sejam bem exploradas pedagogicamente pelos professores. 

O livro didático da LP do Ensino Médio, a cada coleção organizada, implementa mais 

conteúdos contemporâneos, como os gêneros digitais. Consequentemente, mais uma novidade 

a ser ensinada na sala de aula para que os alunos consigam entender os novos textos emergentes 

da internet e de seu dia a dia. 

Ocorre, de certa forma, um aperfeiçoamento e acréscimo de recursos na escrita, já que 

desde a época dos homens das cavernas os textos eram construídos através de combinações de 
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linguagens - imagens - e algumas escritas nas paredes como registros e informações para grupos 

que posteriormente passassem por aquele local. 

Araújo (2013, p. 3), chegou à lógica que “desde as cavernas até esses últimos suportes 

de escrita, o que fazemos é desenhar escrevendo e/ou escrever desenhando”. Foi assim em 

épocas remotas e permanecem quando trabalhamos com textos em ambiente digital, alterando 

características que também refletem na classificação do gênero do discurso utilizado. 

Para esse autor, “Um dos desafios trazidos à escola pelos textos digitais é o de que seus 

suportes devem ser conhecidos e compreendidos pelos professores como oportunidades de 

(re)conhecer de perto a emergência de novos gêneros e com eles, novos letramentos” 

(ARAÚJO, 2013. p. 12). Posto isso, percebe-se que os letramentos necessários nesse contexto 

dos tempos digitais são situados historicamente e colaboram para a compreensão eficaz do 

assunto pesquisado. E comenta: “(…) o bom produtor de texto hoje, sobretudo se ele navega na 

web, não precisa apenas ter uma boa ideia na cabeça, é necessário que ele não só domine 

estratégias básicas de textualização, como também domine os aspectos multimodais dessa 

atividade” (ARAÚJO, 2013, p. 8).  

Dessa forma, devemos usufruir das riquezas informativas que as diferentes modalidades 

(sons, imagens, símbolos e etc.) combinam para trazer maior significado para o texto, uma 

forma complexa de combinar os signos para melhor compreender o assunto, uma vez que “eles 

são estratégias inteligentes de construção de sentido e, por isso, devemos (e)levar essa questão 

à consciência do aprendiz da escrita de textos digitais” (ARAÚJO, 2013, p. 8).  

Esses textos digitais, definidos por diferentes tipos de gêneros discursivos emergentes 

da internet, podem assumir várias formas. Quem o constrói, pode explorar todas as suas 

habilidades e recursos para que seu sentido seja mais compreensível para aqueles que não terão 

acesso ao seu autor. O que de fato alteraram-se foram os suportes dos textos, deixando de ser 

paredes de cavernas, argila, papiro, papel, entre outros, para serem as telas digitais dos mais 

diversos aparatos tecnológicos. 

Esses aparatos têm invadido o universo adolescente, por abranger no livro didático 

conhecimentos específicos dessa área de conhecimento. A educação, deve se apropriar desses 

recursos para aproveitar as informações oferecidas por esses espaços tecnológicos, e, a partir 

deles, construir novos conhecimentos integrados às oportunidades que os avanços tecnológicos 

oferecem para o ensino. Jamais compreendendo essas novas oportunidades como ameaça para 

o ensino ou para a pessoa do professor, uma vez que vieram para auxiliar. 

Basta desenvolver seu potencial pedagógico, policiando sobre os assuntos quanto ao que 

pode ser extraído sobre eles para desenvolver um saber. Pinheiro (2010, p. 19), salienta que: 
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A escola, enquanto agência de letramento, precisa ser beneficiada pelas políticas 

públicas para que se torne mais íntima desses novos suportes de escrita a fim de poder 

ajudar, orientar e educar os jovens quanto ao uso seguro, eficaz e cidadão das novas 

tecnologias e suas práticas textuais.   

 

Esse autor, defende a permissão do uso de novos suportes textuais, como tablets, 

netbooks, iPods, iPhones, e outros tipos de smartphones, integrado ao material escolar, de 

forma que a disciplina em seu uso na sala deva ser respeitada, mas que são suportes ricos em 

oportunidades de ensino da escrita e prática leitora, entre outros benefícios de letramentos, 

podendo servir de complemento ao livro didático. 
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4 O LIVRO DIDÁTICO EM ANÁLISE 

 

 

Este capítulo, consiste em apresentar o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD e 

os resultados da análise do livro didático, volume 1, da coleção “Português: contexto, 

interlocução e sentido”, de Abaurre; Abaurre; Pontara (2013), do Ensino Médio, quanto à sua 

apresentação e o trabalho realizado com os gêneros discursivos emergentes da internet. 

E conseguimos atender aos três objetivos específicos: apresentar o Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD); identificar os gêneros discursivos emergentes da internet propostos 

pelo livro didático e sua relação com a aprendizagem da Língua Portuguesa, e; compreender 

como o livro didático propõe cada gênero para a aprendizagem da Língua Portuguesa. 

 

4.1 PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO - PNLD 

 

 

O PNLD tem como objetivo melhorar a qualidade dos livros didáticos e dar apoio ao 

trabalho pedagógico do professor. Antes de analisarmos o livro didático acima mencionado, 

buscamos apresentar o Programa, uma vez que ao apoiar o trabalho pedagógico do professor, 

simultaneamente, pela forma que é organizado, contribui na construção do conhecimento, no 

desenvolvimento da reflexão e da autonomia dos educandos, bem como na aprendizagem 

significativa e na formação da cidadania, motivos suficientes para justificar nossa dedicação 

em apresenta-lo, atendendo ao segundo objetivo específico, e analisar um livro didático, 

atendendo aos terceiro e quarto objetivos específicos. 

Segundo Brasil (2014, p. 28): 

 

 

Livro didático: é um livro de caráter pedagógico, de uso individual do aluno, que 

favorece o processo de ensino-aprendizagem. Desenvolvido de acordo com as 

disciplinas previstas no Currículo Escolar, e seus conhecimentos significativos, no 

Brasil é distribuído gratuitamente aos alunos matriculados em escolas públicas de 

educação básica e declarados no Censo Escolar. 

 

 

Depois do longo processo de seleção do livro pelo PNLD, desenvolvido pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, algumas escolas de Mossoró-RN 

adotaram a coleção “Português: contexto, interlocução e sentido”, de Abaurre; Abaurre; 

Pontara (2013) para o Ensino Médio. Segundo Brasil (2014), esse processo consiste em:  
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Quadro 2 - Processo de escolha dos livros didáticos. 

1º) É lançado um edital que define os critérios, prazos e procedimentos para os detentores 

dos direitos autorais encaminharem as obras para o Ministério da Educação; 

2º) As coleções passam por uma triagem das especificações técnicas; 

3º) São entregues para avaliação pedagógica, sem informações de identificação (autor, 

editora, etc.); 

4º) As obras são selecionadas; 

5º) O MEC publica o Guia de Livros Didáticos, com resenhas das coleções aprovadas; 

6º) O guia é encaminhado às escolas, que escolhem, entre os títulos disponíveis, aqueles 

que melhor atendem ao seu projeto pedagógico. 

OBSERVAÇÃO: são escolhidas duas opções de coleções, porque caso não seja possível ao 

FNDE a contratação da editora da 1ª opção, serão distribuídos os livros da 2ª opção. 

 Fonte: Brasil (2014, p. 18) 

 

Durante esse processo, os professores decidem com qual coleção trabalhar, tornando a 

escolha um ato coletivo. As temáticas, os conteúdos, a interdisciplinaridade e a adequação da 

linguagem são discutidos durante todo o processo, visando a melhoria do ensino e da 

aprendizagem na escola. E, consequentemente, na melhoria da qualidade da educação. O 

Ministério da Educação e Cultura, preocupou-se em formular algumas questões para orientar o 

processo de avaliação das obras e a escolha do livro didático:  

 

A seleção de conteúdos é adequada? A sequência em que estes são apresentados 

obedece à progressão da aprendizagem planejada por sua escola? O conjunto de 

conteúdos, assim como o tratamento didático dado a eles, é adequado para o aluno e 

está de acordo com o currículo? A linguagem é clara e precisa? O texto das 

explicações é acessível para os alunos? As atividades se preocupam em ajudar o aluno 

a entender os conteúdos tratados? O Manual do Professor contribuiu o suficiente para 

um melhor uso deste material didático? (BRASIL, 2014, p. 55). 

 

Todo esse cuidado é justificado por ser um material pedagógico que norteia o trabalho 

do professor em sala de aula e o único palpável utilizado pelo aluno. Seu conteúdo, precisa ser 

de qualidade e também tratar de assuntos variados. Igualmente, deixar de centrar suas propostas 

de atividades apenas em gêneros, como carta pessoal, anúncio, receita de culinária, fábula, 

conto, entre outros, haja vista a diversidade de gêneros discursivos emergentes da internet que 

podem contribuir no aprendizado e no desenvolvimento dos educandos. 

O livro didático, não deve trabalhar unicamente os gêneros convencionais do meio 

impresso. Os gêneros presentes no meio virtual também são instrumentos nas práticas 

pedagógicas, com o fim de minimizar a distância entre professores e alunos, trabalhar e 
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desenvolver novas práticas de leitura e escrita, ampliar a capacidade do educando interagir com 

o meio social através dessas novas formas comunicativas, de forma a possibilitar descobertas e 

aprendizagens para o ambiente escolar, resultante do conhecimento e da exploração de gêneros 

pertencentes à mídia digital. 

Muitas vezes, o livro é o único recurso pedagógico manuseado por professores e alunos; 

única fonte de pesquisa para o preparo das aulas; regulador de diversos aspectos da prática 

pedagógica nas escolas mais carentes de materiais. Nessa perspectiva, consideramos 

convincente, incluir os gêneros das esferas digitais na lista de conteúdo sequencial e atualizado 

que os livros didáticos oferecem ao ensino. 

Nesse sentido, é preciso propor a aplicabilidade desses gêneros para que discentes e 

docentes compreendam outras formas de desenvolver o processo de ensino-aprendizagem na 

disciplina de Língua Portuguesa. 

Sabemos que para o professor utilizar devidamente os gêneros emergentes das esferas 

digitais abordados nos livros didáticos, ele precisa proporcionar aos alunos o contato direto com 

o computador, pois trabalha-los usando apenas as orientações presentes no livro didático não é 

a mesma coisa que usar o computador ou outro aparato tecnológico digital. 

Outro aspecto importante do livro didático é que ele também concretiza-se como um 

elemento fundamental no desenvolvimento de políticas públicas para a educação, haja vista 

todo o trabalho desenvolvido pelo MEC na implementação do PNLD. 

Através desse Programa, são distribuídas coleções de livros didáticos aos alunos da 

Educação Básica da rede pública de ensino, da Educação Infantil ao Ensino Médio, subsidiando 

o trabalho pedagógico dos professores e à universalização do acesso aos livros para todos os 

discentes desses níveis de ensino. Para isso, a escola precisa aderir oficialmente ao Programa, 

seguindo as orientações, abaixo descritas: 

 

Quadro 3 - Adesão ao Plano Nacional do Livro Didático - PNLD. 

 
(Continua...) 
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(Continuação) 

  

     
     Fonte: Brasil (2014, p. 63-64). 

 

Apesar da burocracia para a execução do PNLD, os resultados são satisfatórios, como, 

por exemplo, os benefícios que o Programa oferece ao Ensino Médio. 
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Quadro 4 – Benefícios das escolas do Ensino Médio pelo programa - PNLD. 

Livros didáticos, seriados e reutilizáveis, para 1º ao 3º ano, abrangendo os componentes 

curriculares de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Biologia, Química e 

Física; 

Livros didáticos, seriados e consumíveis, para 1º ao 3º ano, abrangendo o componente 

curricular de Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol);  

Livros didáticos, em volumes únicos e consumíveis, abrangendo os componentes 

curriculares de Filosofia e Sociologia; e 

Acervos de dicionários, para uso em salas de aula de 1º ao 3º ano, com tipologia adequada 

para esta etapa. 
 Fonte: Brasil (2014, p. 34). 

 

Além do PNLD, há a distribuição trienal dos livros consumíveis e reutilizáveis, no qual 

também são repostos anualmente os livros consumíveis e complementados os livros 

reutilizáveis, para substituir aqueles que, por ventura, foram danificados ou não devolvidos, e 

para cobrir os acréscimos de matrícula. 

Livros consumíveis são utilizados uma única vez, permitido ao aluno responder 

atividades, registrar comentários ou dúvidas em suas páginas, grifar as partes mais importantes, 

pintar figuras, entre outras ações. Já os livros reutilizáveis são utilizados por três anos 

consecutivos, não sendo permitido que os dois primeiros alunos beneficiados respondam às 

atividades em suas páginas, entre as outras ações permitidas e mencionadas nos livros 

consumíveis. 

 

Quadro 5 - Livros didáticos distribuídos pelo PNLD no Ensino Médio. 

LIVROS CONSUMÍVEIS LIVROS REUTILIZADOS 

Língua Estrangeira: Inglês e Espanhol 

Filosofia 

Sociologia 

 

Língua Portuguesa 

Matemática 

História 

Geografia 

Biologia 

Química 

Física 
     Fonte: Brasil (2014, p. 35). 

 

Os livros reutilizáveis são confeccionados com material mais resistentes que os 

consumíveis, para que consigam resistir ao manuseio diário por três anos. O Programa, também 

valoriza os cuidados que os alunos devem ter com o material, considerando-os importantes 

parceiros. Brasil (2014, p. 87), destaca: 

 

Podemos afirmar que os alunos que recebem os livros didáticos também são parceiros 

dos Programas do Livro, a partir do momento que os utilizam de maneira consciente, 
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preservando-os e devolvendo-os no final do ano para que outros alunos possam 

utilizá-los.  

 

Não basta o livro ter excelente qualidade física se o aluno não cuidar adequadamente. 

Escolas fazem campanhas para que o aluno cubra seu livro com uma capa protetora, guarde-o 

em lugar adequado, entre outros cuidados, e no final do ano letivo devolvam de forma que sirva 

para outro educando no ano sequente. 

Além dessa qualidade física, outra se faz necessária para a escolha do livro didático, 

qual seja: a qualidade didática. Brasil (2014, p. 36), afirma:  

 

Quando se pensa em qualidade do livro didático, temos que entender que ela não pode 

ser só física, para garantir que o livro dure três anos. Os livros têm de ter qualidade 

didática, pedagógica, teórica e metodológica. Por isso, no âmbito dos Programas do 

Livro, ocorre uma detalhada avaliação das obras, para assegurar que este material 

pedagógico importantíssimo seja adequado.  

 

Preocupado com essas qualidades, o FNDE vem aplicando políticas na história do 

Programa para ampliar e aperfeiçoar o atendimento às escolas públicas, apresentadas no quadro 

abaixo. 

 

Quadro 6 - Organização do processo histórico dos livros didáticos. 

ANO AÇÃO FUNÇÃO 

1929 
Criação do Instituto Nacional do 

Livro (INL) 

Legitimar o livro didático nacional e incre-

mentar a sua produção; 

1937 
Criação da Comissão Nacional do 

Livro Didático (CNLD) 

Estabelecer uma política de legislação, 

regulamentando a produção, a circulação e 

o controle do livro didático; 

1945 

Estabelecimento de uma 

legislação (Decreto-lei nº 8.460, 

de 26 de dezembro de 1945) 

Controlar a distribuição, a produção e a 

importação do livro; 

1966 

Criação da Comissão do Livro 

Técnico e Livro Didático 

(COLTED) 

Coordenar, produzir, editar e distribuir 51 

milhões de livros naquele ano; 

1970 
Início do Programa do Livro 

Didático 

Implantar a política do livro didático, antes 

coordenada pela Fundação Nacional do 

Material Escolar (FENAME); 

1980 
Continuidade do Programa do 

Livro Didático 

Distribuir o material escolar, em uma ação 

maior de assistência ao estudante, 

promovida pela então Fundação de 

Assistência ao Estudante (FAE); 

1985 
Criação do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD) 

Melhorar a qualidade de ensino, assim 

como a formação de leitores; 

(Continua...)  
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(Continuação)  

1993 
Aprovação da Resolução CD 

FNDE nº 6 

Vincular recursos para a aquisição dos 

livros didáticos destinados aos alunos das 

redes públicas de ensino, estabelecendo-se, 

assim, um fluxo regular de verbas para a 

aquisição e distribuição do livro didático; 

1   

1996 

 

Constituição de uma comissão 

para avaliação pedagógica dos   

livros a serem adquiridos 

Avaliar os para os livros para que não 

contivessem mais erros conceituais e 

abordagens que caracterizassem algum tipo 

de preconceito; 

1997 

Extinção da Fundação de 

Assistência ao Estudante (FAE) e 

transferência da responsabilidade 

pela política de execução do 

(PNLD) para o (FNDE) 

Ampliar o programa para atender os alunos 

de 1ª a 8ª série do Ensino Fundamental 

público; 

2010 

Publicação do Decreto nº 7.084 

que definiu novos procedimentos 

para execução dos programas de 

material didático 

Atender não o ensino funda mental, a 

educação infantil e o Ensino Médio, o que 

levou à extinção do Programa Nacional do 

Livro Didático para o Ensino Médio 

(PNLEM). 
 Fonte: Brasil (2014, p. 30-35) 

 

Diante desse percurso histórico, notamos constantes mudanças e preocupação com a 

qualidade do material que será distribuído, evitando falhas de conteúdo ou manifestações 

discriminatórias que não integrem o Guia do Livro Didático. Além do PNLD, há outros 

programas de material didático: o PNLD-EJA (livros didáticos para a Educação de Jovens e 

Adultos), e; o PNBE (acervos para a Biblioteca Escolar). 

O PNLD também atende aos alunos com deficiência visual inseridos em salas de 

aula do ensino regular das escolas públicas e estimula a integração destes ao espaço 

escolar. “O MEC e o FNDE vêm disponibilizando livros didáticos em Braille, de forma 

gradativa, garantindo aos alunos com necessidades especiais na área da visão o acesso ao livro 

didático, ao mundo da literatura e a permanência na escola” (BRASIL, 2014, p. 39). 

Todos esses programas, apresentam objetivos de construir conhecimento, desenvolver 

a reflexão e a autonomia dos educandos e contribuir na aprendizagem significativa e em sua 

cidadania, razões que justificam a dedicação deste capítulo ao livro didático, especificamente à 

forma que explora os gêneros da esfera digital, como a inclusão do educando nessas práticas 

contemporâneas educacionais proporcionadas pelas tecnologias (BRASIL, 2014). 

Pensar em não incluir o aluno no meio digital é deixa-lo aquém da sociedade 

contemporânea, que exige um letramento altamente elevado. Por esse motivo, os livros 
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didáticos de Língua Portuguesa devem, cada vez mais, incluírem o estudo dos gêneros 

emergentes da internet como tema na sistematização de seus conteúdos.  

Todavia, não são todos que apresentam essa preocupação, visto que trazem o mundo 

digital como um estudo complementar, ou apenas uma breve apresentação de sua existência 

sem explorar os potenciais que podem oferecer à educação. 

Neste capítulo, analisaremos o tratamento dado por Abaurre; Abaurre; Pontara (2013) 

aos gêneros discursivos digitais no livro didático “Português: contexto, interlocução e sentido”, 

como são apresentadas as atividades didáticas propostas para explora-los, se satisfatórias, ou 

não, se auxiliam no questionar, pensar, desenvolver e estimular a criatividade do aluno, 

possibilitando um estudo produtivo e ao mesmo tempo divertido. 

Inicialmente, nos preocupamos em descobrir a quantidade de trabalhos desenvolvidos 

sobre os gêneros digitais nos livros didáticos, para não repetir as ideias de outros autores. Na 

sequência, realizamos um levantamento sobre o tema na conceituada Revista Linha Mestra, 

porém não identificamos o tema em nenhuma edição. 

Também recorremos informações a outras fontes de pesquisas que tratassem sobre o 

assunto, apresentando alguns resultados. E percebemos que seria interessante desenvolver 

nossa dissertação abrangendo essa temática tão pertinente. 

 

4.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Entendemos que o livro didático é um instrumento proeminente no desenvolvimento 

das atividades escolares, auxiliando na resolução dos mais diversificados problemas da área 

pedagógica e nos programas de ensino. Segundo Souza (2012, p. 80), o livro didático 

“determina os conteúdos, a ordem como eles devem ser ensinados, as atividades desenvolvidas, 

os textos a serem lidos e a forma de avaliar os exercícios propostos”. Seu conteúdo precisa ser 

sequencial, atualizado e baseado na cultura social do aluno. 

As escolas, sentem o reflexo das mudanças culturais e, por vezes, buscam agrega-las em 

suas propostas curriculares e práticas de ensino, esforçando para se adequarem às condições 

inerentes de sua época. Os documentos oficiais que organizam o ensino, coadunam com a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei N.º 9.394/1996 - LDB) e se atualizam 

constantemente para conceber a esses novos condicionamentos e não colidirem entre os anseios 

dos atores sociais. 

Nesse contexto, as instituições escolares não escapam dessa realidade, sendo 

influenciadas diretamente com as mudanças da sociedade que as cercam, como, por exemplo, 
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a inserção de novos gêneros discursivos nos livros didáticos distribuídos aos alunos da rede 

pública de ensino. 

A partir dessa realidade, nos dispusemos a identificar os gêneros discursivos emergentes 

da internet propostos no livro didático “Português: contexto, interlocução e sentido”, de 

Abaurre; Abaurre; Pontara (2013), e sua relação com a aprendizagem da Língua Portuguesa, 

sendo esses os dois últimos objetivos desta dissertação. 

Compreenderemos como o livro didático propõe esses gêneros discursivos no cotidiano 

dos alunos e como são utilizados para desenvolver a aprendizagem de LP. A escolha da obra, 

decorreu por ela está sendo utilizada em algumas escolas estaduais mais reconhecidas da cidade 

de Mossoró-RN, e por suas autoras, as irmãs Maria Luiza e Maria Bernadete Abaurre, 

juntamente com Marcela Pontara, apresentarem uma proposta sólida e segura que respeita a 

autonomia do professor. 

O livro, é organizado a partir dos eixos de Literatura, Gramática e Produção de texto, 

que aparecem delimitados na obra. As autoras, demonstram explicitamente seu objetivo de 

oferecer ao aluno o estudo integrado da língua a partir de seus diferentes contextos, do literário 

ao cotidiano. 

No eixo “Literatura”, articulam os diferentes agentes do discurso para compreender por 

que, em determinado momento da história, a criação literária é realizada por meio de 

características específicas, seja na escolha dos temas abordados, seja como a linguagem é 

utilizada pelos escritores. 

No segundo eixo, “Gramática”, as autoras resgatam o caráter discursivo da linguagem, 

que prevê a interação entre diferentes interlocutores e reconhece as intenções específicas a partir 

das escolhas linguísticas realizadas por eles. 

E no eixo de “Produção de Texto”, trabalham com os gêneros da escrita, cujas 

características estruturais, estilísticas e temáticas precisam ser reconhecidas e exercitadas pelos 

alunos. É nesse eixo que são apresentados os “gêneros da internet”, como uma seção especial 

constante no capítulo 24, denominado “Os gêneros do discurso”.  

No geral, a obra analisada é formada por dez unidades e trinta capítulos distribuídos 

entre elas. Na seção especial, as autoras organizaram uma linha do tempo para descrever o 

surgimento da internet e seu processo de desenvolvimento com os objetivos propostos. E são 

descritos nas Figuras 2, 3, 4, 5, 6 e 7, abaixo ilustradas. 
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Figura 1 - Do surgimento da primeira rede de computadores (1969) à utilização do termo 

internet (1982). 

 

                  Fonte: Abaurre; Abaurre; Pontara (2013, p. 311) 
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Figura 2- Da identificação dos endereços: .com, .org, .edu e gov. (1984) à entrada do Banco 

Mundial na rede de computadores (1992). 

 
Fonte: Abaurre; Abaurre; Pontara  (2013, p. 312) 
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Figura 3 – Do primeiro programa de navegação para a rede mundial de computadores (1993) à 

contagem do número de usuários da internet no mundo (1996). 

 

Fonte: Abaurre; Abaurre; Pontara (2013, p. 313) 
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Figura 4 – Primeira vez do uso do termo weblog (1997) às informações de mensagens ilegais 

que circulam na rede (2003.) 
 

 

Fonte: Abaurre; Abaurre; Pontara  (2013, p. 314) 
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Figura 5 - Do lançamento do Orkut (2004) à criação do Twitter (2006). 

 

 

                Fonte: Abaurre; Abaurre; Pontara (2013, p. 315) 
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Figura 6 - Do lançamento do Instagram (2010) ao lançamento do google + 

 

                Fonte: Abaurre; Abaurre; Pontara (2013, p. 316) 

 

Discutir o desenvolvimento da internet não é o objetivo principal dessa seção especial, 

mas as autoras consideraram essa apresentação pertinente com o fim de contextualizar o leitor 
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sobre a mídia que os gêneros discutidos encontram-se. Assim, apresentam a história do 

surgimento e da evolução da rede mundial de computadores, para então compreendermos o 

motivo do desenvolvimento desses gêneros virtuais. 

Segundo Pinheiro (2010), o desenvolvimento da internet se deu a partir da Guerra Fria 

(década de 1950). Nessa década, os cientistas estavam preocupados com a preservação das 

informações, “[...] como estratégia militar para possibilitar a sobrevivência das redes de 

comunicação em caso de ataque nuclear que pretendesse destruir os centros de comando e 

controle” (CASTELLS, 2003 apud PINHEIRO, 2010, p. 47). 

A partir disso, desenvolveram um projeto da agência norte americana ARPA (Advanced 

Research Projects Agency), para conectar todos os seus computadores em rede. Caso um 

computador fosse destruído, não seriam prejudicados, e continuariam enviando mensagens por 

aqueles não atingidos, trocando informações de forma rápida e protegida. 

Outro objetivo alcançado com o desenvolvimento da internet, foi “instrumentalizar o 

país com uma tecnologia que possibilitasse a sobrevivência de canais de informações em caso 

de uma possível guerra nuclear” (PINHEIRO, 2010, p. 47). A grande novidade, seria transmitir 

informações para vários pontos sem a necessidade de um ponto central. Somente em 1969, o 

projeto teve início, quando as duas Universidades da Califórnia - Los Angeles e Santa Bárbara 

-, a Universidade de Utah e o Instituto de Pesquisa de Stanford interligarem-se. 

Castells (2003 apud Pinheiro, 2010, p. 47), acrescenta: 

 

No início da década de 80, a ARPA iniciou a integração das redes de computadores 

dos outros centros de pesquisas à ARPANET. No entanto, o mesmo autor também 

aponta que, pouco tempo depois, já estava difícil separar a pesquisa voltada para fins 

militares das comunicações científicas. Por isso, a partir de 1983, “[...] houve a divisão 

entre ARPANET, dedicada a fins científicos, e a MILNET, orientada diretamente a 

aplicações militares.  

 

Ainda sustentada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a ARPANET 

passou a ser chamada ARPA-INTERNET, e, em seguida, de INTERNET, a qual por “pressões 

comerciais de redes de empresas privadas e de redes cooperativas sem fins lucrativos” 

(CASTELLS 2003 apud PINHEIRO 2010, p. 47), sendo, em 1995, privatizada. 

No início, o computador era enorme, mas aos poucos reduziu de tamanho, ao ponto de 

caber na palma da mão. Segundo Ferreira; Frade (2010), o computador surgiu na Inglaterra e 

nos Estados Unidos da América (EUA), em 1945, permanecendo, por muito tempo, restrito à 

esfera militar com o objetivo de atender às necessidades daqueles que o desenvolveram. 

Somente nos anos 1970 foi que comercializaram para o uso da população dos países 

desenvolvidos, nominando-o computador pessoal (personal computer - PC), sendo possível 



75 

nele criar textos, músicas e imagens, organizar banco de dados, realizar pesquisas e entreter-se 

com jogos. 

Mas, com o surgimento da internet, a partir dos anos 1980, novas funções foram 

incorporadas ao aparato tecnológico. O computador, possibilitou a comunicação e a interação 

entre os usuários, tema principal abordado pelas autoras na seção especial “Os gêneros da 

internet”. 

Nessa seção, é feita a apresentação do primeiro e-mail enviado, do blog e de um pequeno 

relato histórico do surgimento de algumas redes sociais, como o Orkut, o Facebook, o Twitter 

e o Instagram, sem transformação desses gêneros em objeto de ensino e aprendizagem, 

tampouco a tentativa de atribuir-lhes uma finalidade discursiva, valorizando o contexto de 

circulação e a produção dos gêneros discursivos. 

No capítulo 25, denominado “Relato, carta pessoal, e-mail e diário”, as autoras 

trabalham o e-mail atendendo ao propósito do eixo. Percebemos que a obra pouco investe no 

reconhecimento e no trabalho voltado aos aspectos característicos e comunicacionais dos 

gêneros discursivos emergentes da internet. Na maioria das vezes, são apresentados sem 

propósito algum na relação ou no desenvolvimento de práticas pedagógicas, e sequer adaptados 

para fins de aprendizagem, não havendo um estudo efetivo. 

Diante dessas considerações, detalhamos a forma que esses gêneros são apresentados 

no livro e sugerimos atividades que possibilitam à significância para o desenvolvimento 

cognitivo do aluno, iniciando pelo e-mail, o único que recebeu maior atenção na obra. 

 

 E-MAIL 

 

O tema e-mail, é o primeiro apresentado na seção especial, de Abaurre; Abaurre; Pontara 

(2013, p. 311-316). Nessas 6 (seis) páginas, as autoras trabalham os “gêneros da internet” e 

iniciam com as informações sobre a pessoa que enviou o primeiro e-mail. Ray Tomlinson foi 

um dos engenheiros da empresa norte-americana Bolt Beranek and Newman Technologies, 

contratada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para desenvolver uma rede 

chamada ARPANET. E desenvolveu um software que permitia a transferência de arquivos 

junto com pequenas mensagens de texto, e também criou o símbolo @. 
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Figura 7 - Ray Tomlinson, criador do software do símbolo @. 

 
  Fonte: Abaurre; Abaurre; Pontara (2013, p. 311) 

 

Outro momento em que o gênero em questão é retomado está no capítulo 25 do livro 

didático, páginas 318-337, com destaque para os gêneros relato, carta pessoal, e-mail e diário. 

O objetivo são que os alunos, ao término dos estudos da unidade, reconheçam e caracterizem 

cada um desses gênero, identifiquem suas finalidades, saibam escolher os recursos linguísticos 

adequados para cada um e compreendam o modo que o contexto discursivo afeta a estrutura de 

cada um deles. 

Para a proposta de leitura, são apresentados muitos textos para análise e, posteriormente, 

uma atividade de interpretação e relação entre eles, bem como é feito um levantamento das 

características desses para identificar informações específicas de cada gênero trabalhado.  

As autoras apresentam, pela primeira vez, figuras de e-mails nas páginas 325, 326 e 328, 

as quais ainda está sendo explanado o gênero relato pessoal. 

 

Figura 8 - Primeira imagem de e-mail presente no livro. 

 
Fonte: Abaurre; Abaurre; Pontara (2013, p. 325).  
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Figura 9- Segunda imagem de e-mail no livro.  Figura 10 -Terceira imagem de e-mail no livro. 

    

   
      Fonte: Abaurre; Abaurre; Pontara (2013, p. 326).        Fonte: Abaurre; Abaurre; Pontara (2013, p. 328). 
 

No capítulo 25, são propostos esses três e-mails, os quais deveriam ser lidos e, em 

seguida, analisados através de atividades de compreensão textual. São e-mails trocados entre 

um casal antes do casamento e depois transformados em livro. Todavia, as autoras não 

propuseram como atividade a criação de um e-mail, mas trabalharam a produção textual sob a 

via de relato pessoal escrito. 

Ao longo do capítulo, o e-mail é comparado com o gênero carta pessoal, sendo 

apresentados as semelhanças e diferenças. Marcuschi (2003), também descreve uma série de 

semelhanças e diferenças entre o e-mail e a carta convencional, e o considera uma transmutação 

do gênero carta pessoal. 

Entre as semelhanças, estão a existência do vocativo, a assinatura do remetente, 

destinatário(s), o assunto, a data, a despedida e a assinatura é opcional. Neles, podemos tratar 

tanto de assuntos pessoais quanto os de ordem comercial e empresarial, que tratam de assuntos 

profissionais, apresentando as mesmas características organizacionais da carta pessoal, 

acrescentando a possibilidade de extravio das mensagens. 
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E quanto às diferenças: a oferta de comodidade; agilidade e eficiência dos serviços aos 

usuários do correio eletrônico; recebimento de anúncios indesejados (spam), e; a existência dos 

espaços (cc e cco), reservados para enviar cópias para outras pessoas. 

As mensagens enviadas por e-mail podem ser transmitidas a várias pessoas e ao mesmo 

tempo. Há uma linha referente ao assunto, que embora seja opcional podemos fazer a escolha 

de leitura ou descarte e, ainda, filtrar as mensagens indesejadas. Também podem ser impressas, 

arquivadas, copiadas, reencaminhadas e reutilizadas, além de poder anexar arquivos.  

 

Figura 11– Definição dos gêneros carta pessoal e e-mail. 

 
                               Fonte: Abaurre; Abaurre; Pontara (2013, p. 327) 

 

Explicitamente, as mensagens eletrônicas são definidas pelas autoras como gêneros 

discursivos emergentes da internet. Além dessa função de gênero discursivo, Cruz (2006, p. 5-

6) acrescenta outra ao e-mail, considerando-o um suporte de outros gêneros, um meio de 

transmissão de vários gêneros: 

 

Além da carta, muitos outros gêneros podem ser enviados em anexo (recurso 

fornecido pela grande maioria dos programas de e-mail), por e-mail, – como 

currículos, memorandos, atas, notícias de jornais e revistas, fotos etc. – e podem, 

ainda, circular dentro do próprio corpo dos programas de e-mail – propostas de 

emprego, piadas, entrevistas, composições e textos diversos – dando origem a uma 

outra função do e-mail, como suporte do tipo “correio eletrônico”7: um meio através 

do qual circulam diversos outros gêneros. 

 

As figuras presentes no livro didático analisado são de janelas de envio de e-mails mais 

antigas. As atuais, apresentam mais opções de semioses e praticidade, ilustrada na figura 

abaixo. 
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Figura 12 - Janela de envio de e-mail

 

                             Fonte: Elaborado pelo autor2.  

 

Essa janela de envio do e-mail é composta por três partes: o cabeçalho, compreendido 

para o preenchimento do endereço eletrônico do destinatário ou dos destinatários principais 

[Para:]; dois elementos de preenchimento opcionais, o [Cc], destinado ao endereço eletrônico 

de um outro destinatário, sendo notificado do envio da cópia de uma mensagem remetida ao 

destinatário principal, e o (Cco), cópia oculta da mensagem destinada ao endereço eletrônico 

de um destinatário que será notificado do envio do e-mail sem o conhecimento do destinatário 

ou dos destinatários principais, e; o espaço para descrever o (Assunto), também opcional. Basta 

confirmar o envio sem identificação desse tópico quando o software avisa que a mensagem será 

enviada sem o assunto. 

A segunda parte do e-mail é o corpo, destinado ao texto digitado, e a parte que possibilita 

anexar arquivos, quando necessário, estejam eles salvos no computador ou em outro dispositivo 

conectado nele. Na mesma barra, há um ícone para anexar arquivo, em opções de formatação, 

enviar a mensagem, inserir fotos e emoticons ao texto, para suprir a ausência de dados do 

contexto, como risos e expressões faciais. 

Dessa forma, uma linguagem é criada para tornar a escrita do e-mail mais rápida e livre 

de acentuação, próxima da oralidade, uma agilidade do gênero. O uso de gírias é comum nas 

conversas informais nos gêneros virtuais, mas sendo possível a compreensão a todos os 

internautas. 

Apresentado dessa forma, os alunos realizariam troca de experiências com colegas de 

classe e demais públicos através do envio de mensagens por esse gênero. Para isso, precisariam 

criar um e-mail e ter algum momento de prática como proposta de atividade. 

Consequentemente, treinariam suas escritas e a leitura, substituindo significativamente a função 

                                                 
2 Print do computador pessoal.  
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do correio tradicional, visto que antes era necessário um tempo maior para chegar a seu 

destinatário. E, atualmente, ocorre em apenas alguns segundos. 

 

 BLOG 

 

Mais recente que o e-mail, os blogs surgiram em 1997, com a utilização do software 

Blogger, da empresa do norte-americano Evan Williams, com o propósito de publicar textos 

on-line. Ao criar o blog, Jon Barger preocupou-se em facilitar para os usuários a edição, a 

atualização e a manutenção de textos em rede, dispensando a necessidade de especialização dos 

interessados em informática. Qualquer pessoa pode criar essa página pessoal e atualizar seus 

documentos constantemente (KOMESU, 2014). 

 

Figura 13 - Criar Blog.                                Figura 14 - Página de um Blog.

     

                              Fonte: (COMO..., 2009).                        Fonte: (DANTAS, 2012). 

 

O público feminino era o que mais criava blogs, para escrever ações cotidianas e por 

sentir falta dos antigos diários de sua mocidade. Embora não sejam apenas diários on-line, aos 

poucos diversificaram-se, perdendo essa restrição. Atualmente, há blogs educacionais, 

regionais, políticos, midiáticos, entre outros, para o desenvolvimento social. Múltiplas semioses 

são encontradas nesse gênero. Além dos textos escritos, é permitida a inserção de imagens 

(fotos, desenhos, animações), som e outras formas de tornar as postagens sedutoras. 

Semelhante ao e-mail, no blog também é materializado diversos gêneros discursivos. 

Consideramos o blog, além de ser um gênero discursivo, um suporte de outros gêneros. Nele, 
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há a divulgação de muitos gêneros. Por exemplo, o escrevente pode divulgar receitas, sua rotina 

diária, notícias e outras atividades, como também a linguagem é utilizada a partir do interesse, 

da intencionalidade e da finalidade específicas de cada atividade. Assim, os enunciados 

linguísticos são realizados sob diversas formas, utilizando o mesmo espaço de divulgação. 

Silva (2017), também depara-se com esse mesmo impasse do blog ser gênero ou suporte 

de gêneros. Ao analisar o livro didático de Cereja e Magalhães (2013), descreve que “(...) não 

há, porém, nenhum exemplo que possibilite a compreensão das características do blog como 

um gênero” (SILVA, 2017, p. 91). Embora o blog tenha sido tratado inicialmente como gênero, 

essa concepção não foi evidenciada no desenvolvimento da seção. 

Há uma complexa relação entre os gêneros e seus suportes que não pode ser minimizada 

e hierarquizada, e ambos apresentam particularidades e importância. Portanto, é necessário 

entendermos o que caracteriza um suporte de gêneros. 

Para Marcuschi (2003), o significado de suporte de um gênero supera ao apresentado 

pelo Dicionário Aurélio, definido como “aquilo que suporta ou sustenta alguma coisa”. Para 

esse autor, o suporte de um gênero é “um lócus físico ou virtual com formato específico que 

serve de base ou ambiente de fixação do gênero materializado como texto” (MARCUSCHI, 

2003, p. 10). Uma superfície que suporte, fixe e mostre um texto, uma materialidade que pode 

ser física ou virtual, que apresenta um formato específico, seja ele em livro, revista, jornal, 

outdoor e etc., um meio acessível para apresentar o texto. Na linguagem oral, por exemplo, há 

a necessidade de se utilizar um gravador, computador ou qualquer outro aparelho que possibilite 

o registro. 

Muitos foram os suportes desenvolvidos até chegarmos aos mais avançados decorrentes 

das tecnologias de informação e comunicação para apresentar os gêneros discursivos. 

Marcuschi (2003, p. 1), diz que “desde a antiguidade os suportes textuais variaram, indo das 

paredes interiores de cavernas à pedrinha, à tabuleta, ao pergaminho, ao papel, ao outdoor, para 

finalmente entrar no ambiente virtual da Internet”, sempre mantendo uma interação, já que o 

suporte não é neutro, mas escolhido conforme as características do gênero. Nenhum é 

indiferente do outro, cada gênero exige um suporte especial, podendo determinar a classificação 

que o gênero discursivo recebe e mudar seu efeito de acordo com o suporte. 

Em um outdoor, por exemplo, os possíveis gêneros que combinam para apresentar são 

aqueles que possibilitam uma leitura rápida. Para isso, as letras precisam ser grandes, ter 

imagens interessantes e mensagem objetiva, como propaganda, convite, anúncio e etc.. Temos, 

então, um caso em que o melhor suporte textual a ser usado é o outdoor, enquanto, também, 

podemos nos deparar com um mesmo texto, que a depender do tipo do suporte receba diferentes 
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classificações de gêneros textuais. Portanto, a influência do suporte para que haja atividade 

comunicativa é tão importante quanto o gênero destacado, havendo relação direta entre o 

formato específico do suporte e a natureza do gênero que ele fixa. 

As autoras Abaurre; Abaurre; Pontara (2013) não questionam a possibilidade do blog 

ser gênero discursivo ou suporte. Validam-no como plataforma, e seu gênero é o post. Nosso 

propósito é identificar a relação deste com o ensino da LP, haja vista ser considerado como 

gênero discursivo, apresenta uma estrutura, como Bakhtin (1997) categorizou e descrevemos 

no segundo capítulo desta dissertação. 

Os posts fixados nos blogs são relativamente estáveis, situados em comunidades de 

práticas sociais e em domínios discursivos específicos; são desenvolvidos em um enunciado 

que atende um contexto e características do interlocutor e para que alcancem propósito 

comunicativo, para manter uma relação entre blogueiro e leitor e uma interação por meio de 

comentários. Abaurre; Abaurre; Pontara (2013), relatam o rápido avanço do número de blogs 

em pouco tempo e questionam o motivo desse site ser tão interessante para alcançar 

desenvolvimento célere.  

Verificamos, que esse foi o único momento em que as autoras estimularam os leitores a 

pensarem sobre algumas funções do blog, embora, no mesmo momento, já expliquem que são 

as possibilidades que eles oferecem aos usuários de compartilharem suas ideias e sentimentos 

por meio de comentários. 

 

Figura 15 – Apresentação do site de relacionamento Blog. 

 
                                       Fonte: Abaurre; Abaurre; Pontara (2013, p. 312) 

 

Apenas na página seguinte, as autoras apresentam a página de um blog e os posts como 

gênero discursivo dessa plataforma, além de responsabilizarem as redes sociais pela queda do 

número de novos blogs e o abandono dos já existentes. 
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Figura 16 – Página de um Blog e seu funcionamento. 

 
                                            Fonte: Abaurre; Abaurre; Pontara (2013, p. 313). 

 

No livro analisado, o blog é mencionado a título de informação, não sendo sugerida 

nenhuma proposta de produção, análise de suas características ou atividade para melhor 

compreensão do assunto. No entanto, acredita-se que para explorar esse ambiente virtual em 

sala de aula, o(a) professor(a) pode propor a criação de um blog para a disciplina de LP, 

dividindo os alunos em grupos e responsabilizando cada um por uma etapa de construção. 

Pronto, todos podem interagir nesse espaço, expor ideias, comentar as postagens, debater, 

conversar e opinar assuntos que o docente tenha sugerido. 

Uma atividade dessa natureza fará com que os(as) discentes manifestem concordância, 

ou não, acrescentem informações e possam sugerir tópicos para os próximos posts, 

oportunizando um desenvolvimento crítico, persuasivo e autônomo. Convém, que os 

professores mantenham-se atualizados e trabalhem metodologias que valorizem e reconheçam 

o universo multimidiático presente no cotidiano dos educandos. 

Embora a preferência desses, no momento, seja o Facebook, discutido adiante, um blog 

para a turma é interessante, haja vista possibilitar a interação entre os alunos e construir 

conhecimentos diversos, além do uso regular da língua culta e do conhecimento de outros 

dialetos utilizados. 
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 ORKUT 

 

Posterior ao blog, surge o Orkut (www.orkut.com), criado em 22 de janeiro de 2004, 

pelo engenheiro Orkut Büyükkokten, o qual nomeou o site em sua própria homenagem. Antes, 

para ser cadastrado na página, precisava ser convidado por outro usuário. Mas, a partir de 

outubro de 2006, foi permitido aos interessados criarem suas próprias contas, independente de 

convite, permitindo a estes acessar todas as informações pessoais de seu perfil, como: descrição 

física, amigos, recados, comunidades das quais participa, jogos, dentre outros (ABAURRE; 

ABAURRE; PONTARA  2013). De acordo com Abreu (2011, p. 36-37): 

 
Quando o turco Büyükkokten criou experimentalmente esse projeto, não tinha a 

pretensão de tornar-se mundialmente conhecido. O objetivo inicial era apenas para 

trocar mensagens, telefones e fotos com colegas de trabalho e parentes. Porém, com 

o tempo, o que anteriormente se restringia aos prédios do Google se tornou sucesso 

mundial, inclusive no Brasil. 

 

Ainda segundo o autor, quando o Orkut não contava com uma versão em português, era 

chamada de scrapbook. Para facilitar a linguagem, os recados passaram a ser chamados de 

scraps. A versão do site para a Língua Portuguesa poderia ter optado por manter esses recados 

como scraps, tamanha a popularidade do termo, mas a tradução para recados foi utilizada. 

Esse scrap (comentário, recado), possibilitava a interação de usuários nesse site de 

relacionamento, utilizando a linguagem mais adequada aos envolvidos, até mesmo a mais 

informal das conversas, que Bahktin (1997) define como primárias (originários da comunicação 

verbal espontânea). 

Os scraps são semelhantes aos gêneros recado e bilhete. Acreditamos que poderiam ser 

a origem do scrap, o resultado de uma transmutação do gênero bilhete ou do recado para o 

ambiente digital. Assim como ocorre em alguns momentos, há, também, o inverso, quando 

usuários de sites de relacionamentos registram a escrita digital em bilhetes e recados, em 

atividades escolares e outros espaços. 

 

Figura 17: Apresentação do gênero discursivo do Orkut. 

 
                            Fonte: Abaurre; Abaurre; Pontara  (2013, p. 314) 
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Dessa forma, mais um gênero discursivo emergente da internet é considerado por 

Abaurre; Abaurre; Pontara (2013) de forma correta em sua obra. Como é um site em desuso no 

momento, consideramos dispensável propor práticas pedagógicas para esse espaço virtual, mas 

complementar a explanação realizada pelas autoras, que trouxeram contribuições de outros 

autores sobre o gênero. 

Lima-Neto (2014, p. 67), por exemplo, relata que as manifestações exclusivas da fala 

são marcadas na escrita de scrap, e que “ele também pode servir como um chat, cartões digitais, 

recados animados, spams, vídeos etc., sempre com a característica de chegar ao destinatário 

final como se fosse uma mensagem íntima/pessoal”. E complementa, afirmando que não 

interessa aos usuários diversificarem os nomes dos gêneros, mas consumi-los. 

Reduções e abreviações de palavras gramaticais também é um traço comum a esse 

gênero emergente. Tanto são necessárias quanto esperadas. Passam a ser grafadas “fds”, “blz”, 

“bjo”, “q”, “pq”, “vc”, entre outros, o que na escrita convencional correspondem a, 

respectivamente, fim de semana, beleza, beijo, que, por que, você.  

Há casos que preferem o alongamento tanto de vogais como de consoantes, como, por 

exemplo: “pssoaa”, “delaa”, “issuuu”, “qmm”, “vzz” e “bjuss”. As formas verbais, também são 

escritas de forma diferente no espaço digital, mas o contexto e suportes físicos permitem à 

compreensão. Assim, a interação com o computador, especialmente através das redes sociais, 

estimula nos jovens o desejo de escrever, mas também, junto com este, propagam-se as marcas 

dessa escrita digital. Abreu (2011, p. 14), justifica que: 

 

Tal pluralidade linguística para grafar signos, mesmo afastando-se da grafia 

convencional, não atrapalha a interação, tão pouco a comunicação. Trata-se de uma 

variação da escrita, com características, interlocutores, situação comunicativa e 

suportes próprios. 

 

Os suportes definem as características de escrita. Suportes especiais implicam em 

escritas especiais, e a significação por parte dos usuários das redes sociais somente é possível 

se esses estiverem familiarizados com o tipo de linguagem. 

Abreu (2011, p. 45), afirma que “a linguagem digital representa variação da língua e 

não uma língua”; é uma variante escrita da língua materna, outro modo de se grafar o português; 

uma escrita que se mescla com a fala e exige que os usuários dominem antes o português para 

utilizá-lo modificadamente na Internet, uma transgressão intencional. 

 

Assim sendo, os interlocutores de um texto digital “brincam” com as normas e regras 

ortográficas do idioma e inovam com construções criativas e inusitadas, além de 

relegar os aspectos normativos ortográficos da Língua Portuguesa. Nesse sentido, o 

texto digital não exibe uma “escrita errada”, e sim uma escrita intencional, com uma 

transgressão também proposital, que objetiva adequar a linguagem ao suporte, 
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economizar tempo de escrita real, mesclar elementos característicos da fala com 

elementos característicos da escrita, manter a informalidade, além de criar um dialeto 

identificador da linguagem da Internet (ABREU, 2011, p. 60). 

 

Os internautas sabem diferenciar as normas que regem o uso da escrita padrão e as que 

surgem para dar conta das interações virtuais. Coadunando com Abreu (2011), acreditamos que 

cada internauta apresenta preferência estilística de escrita. Como já estudamos, o gênero não é 

composto apenas por um conteúdo temático ou construção composicional, mas também pelo 

estilo. 

Aos poucos, as pessoas adotam o comportamento de outrem com quem convivem em 

sua rede social. O problema é quando esse comportamento migra, consciente ou 

inconscientemente, para o ambiente escolar. 

Trouxemos essa discussão porque é importante apresentar a influência dessas grafias 

em ambiente escolar, uma vez que a presente dissertação trata dos gêneros discursivos 

emergentes da internet constantes no livro didático. Este, não traz nenhuma foto da Homepage 

do site de relacionamento Orkut, mas pesquisamos duas imagens para apresentar aos leitores 

desta dissertação. 

 

Figura 18 - Homepage do site de relacionamento Orkut. 

 

                              Fonte: Rocha (2008). 

 

Quatro anos depois, em 2010, a homepage do Orkut recebeu algumas atualizações. 
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Figura 19 - Homepage do site de relacionamento Orkut mais atualizada.

  
                     Fonte: Wikipédia (2018). 

 

Nessa versão, outros serviços foram disponibilizados - “grupos de amigos” -, 

objetivando à construção de relacionamentos e à troca de informações, cuja interação ocorre 

por meio de gêneros digitais, sendo o scrap o mais utilizado nesse ambiente virtual. 

 

 FACEBOOK 

 

Desativado em 30 de setembro de 2014, o Orkut foi ultrapassado pelo líder mundial 

Facebook, mais uma rede social de postar informações em perfil pessoal. Nele, um usuário 

principal inicia as discussões e outros secundários a complementam. Todos são moderadores 

(quando estão postando comentários no seu próprio perfil) e também seguidores (quando estão 

postando informações no perfil de outras pessoas). 

De acordo com Lima-Neto (2014, p. 84):  

 

O FB funciona por meio dos perfis dos atores e da interação que eles constroem a 

partir das mais variadas práticas de linguagem. Além disso, ele inova em relação ao 

Orkut, principalmente pelo fato de permitir o acréscimo de softwares aplicativos - 

dezenas de jogos, ferramentas etc. - e por causar uma maior impressão de segurança 

no ciberespaço, já que só é possível visualizar o perfil de outros usuários que estejam 

na mesma rede, o que, segundo Recuero (online), provavelmente é um dos elementos 

motivadores da migração dos usuários do Orkut para o FB. 

 

Através de sua plataforma, tornam-se possíveis diversas formas de interação social, 

transversando quatro semioses: escrita, fotos, conteúdos audiovisuais e imagéticos. Com a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/30_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2014
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escrita, é possível interligar todos os tipos de comunicação. No Facebook, as formas mais 

utilizadas de escrita são nas postagens de informações, comentários e chat, sendo este 

permissivo de interação com mais de um locutor simultaneamente e em tempo real, 

reservadamente e como se estivessem face a face. 

Sobre esse site, Abaurre; Abaurre; Pontara (2013) traz as seguintes informações: 

 

Figura 20 - Criador do Facebook. 

 
        Fonte: Abaurre; Abaurre; Pontara (2013, p. 314) 

 

Figura 21: Funcionamento do Facebook. 

 

              Fonte: Abaurre; Abaurre; Pontara (2013, p. 315) 
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Essa figura, apresenta no início o gênero discursivo do Facebook: o post. Embora sua 

metodologia permaneça em apenas apresenta-lo, não há nenhuma atividade realizada que 

caracterize o gênero post ou diferencie dos demais gêneros da internet apresentados. Outrossim, 

ainda descreve de forma objetiva o funcionamento dessa rede social, suas características 

estruturais, estilísticas e temáticas, esclarecendo que o grau de formalidade da linguagem 

postada varia de acordo com a familiaridade entre os usuários, assim como também foi 

caracterizado o gênero scrap.  

As informações apresentadas sobre o funcionamento da rede social são explicativas. 

Concordamos que o predomínio de gírias ou o prestígio da linguagem formal variam de acordo 

com o perfil do usuário, independentemente do estilo utilizado. Com isso, é possível a escola 

refletir sobre a importância dessa rede social para desenvolver o processo de ensino-

aprendizagem, servindo como extensão da sala de aula. Citamos, o grupo pertencente ao 

Programa de Pós-Graduação em Ensino - POSENSINO, do qual somos membros. Nele, 

dialogamos, interagimos e construímos conhecimentos mutuamente. 

 

  TWITTER E INSTAGRAM 

 

O livro, apresenta o Twitter como plataforma, ambiente dos gêneros discursivos tweets 

no espaço virtual. Está na relação dos gêneros da internet para apresentar o ambiente em que 

circula o gênero tweet, permitindo uma escrita de, no máximo, cento e quarenta caracteres, 

sendo vinte (20) deles para o nome do usuário, e até cento e vinte (120) caracteres para o texto 

(ABAURRE; ABAURRE; PONTARA, 2013). 

A restrição dos 140 caracteres decorreu pelo fato do aplicativo Twitter ter sido 

desenvolvido para mensagens de texto em celular. Consequentemente, há uma limitação quanto 

ao número de caracteres. Mas, recentemente, especificamente 7 de novembro de 2017, após 

dois meses de teste, o aplicativo oficializou o aumento da capacidade de texto na plataforma 

para 280 caracteres, sendo, ainda, uma troca sucinta de informações entre usuários. 

O livro “Português: contexto, interlocução e sentido”, traz os tweets como gênero 

discursivo do Twitter. Todavia, os autores Alves Filho; Alexandre (2012, p. 770-771) defendem 

que eles são elementos componentes dos perfis, e os gêneros discursivos, de fato, no aplicativo, 

são os diferentes tipos de perfis criados. 

 

Para nós, é necessário distinguir três fenômenos diferentes, embora interligados neste 

ambiente digital. Primeiro, há o aplicativo Twitter, um programa para uso em 

celulares e computadores caracterizado por um conjunto de affordances (uma 

combinação de restrições e de possibilidades técnicas). O aplicativo é 

caracteristicamente tecnológico, tendo sido criado por uma equipe pequena de 
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profissionais. Em segundo lugar, existem vários gêneros que são criados, atualizados 

e usados por intermédio do aplicativo Twitter, figurando entre eles o perfil pessoal, o 

perfil profissional e o perfil fake, para citar alguns. Cada uma destas modalidades de 

perfil é um gênero pelo fato de configurarem um conjunto de ações sociais recorrentes 

e reconhecidas pelas comunidades. Além do mais, os elementos formais e estruturais 

que compõem o perfil (imagem-símbolo, descrição do perfil, bio2 e postagens) 

constituem um enunciado todo e indissolúvel, de modo que não se pode tomar os tuítes 

como independentes e desvinculados dos outros elementos que constituem o perfil. 

Por fim, em terceiro lugar, existem as postagens (os tuítes), elementos componentes 

dos perfis, cuja função é estabelecer interação direta com outros usuários. Em síntese, 

entendemos que os tuítes são um dos elementos que compõem a estrutura 

comunicativa dos vários gêneros existentes no aplicativo Twitter ( ALVES FILHO; 

ALEXANDRE, 2012, p. 770-771). 

 

Não objetiva-se valorizar a característica de comunicação do Twitter. Para isso, o 

Facebook apresenta ferramentas muito mais interessantes. A proposta presente nesta pesquisa, 

referencia à prática pedagógica presente nas páginas destinadas aos gêneros discursivos 

emergentes da internet do livro “Português: contexto, interlocução e sentido”, de Abaurre; 

Abaurre; Pontara (2013), quanto à oferta para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos 

da escola pública na primeira série do Ensino Médio. 

Diante disso, interessa-nos como o Twitter possibilita o desenvolvimento do 

conhecimento, a busca pela informação, e reconhecemos que é possível quando o usuário segue 

pessoas com referências em determinada área do saber, objetivando aprender com as postagens, 

pois segui-las com suas ideias interessantes, em sua timeline, terá as informações diretamente 

relacionadas ao seu interesse, direcionando o usuário a uma página que contenha outros tweets 

com abordagem sobre o mesmo tema, o que é feito através de links que conduzem-nos para 

textos maiores em outros sites. 

Caso o usuário do Twitter estiver mal informado, não entenderá a mensagem do tweet, 

cujo conhecimento prévio do assunto abordado é fundamental, visto configurar uma ferramenta 

de busca de informação para os alunos. Através do hashtag (#), o aluno é levado a pesquisar o 

assunto que não domina no momento. 

O que confirma a utilização do Twitter como ferramenta pedagógica, além dessa 

aplicação, é ele ser utilizado para criar histórias coletivas com os alunos. O professor, por 

exemplo, escreve o começo de uma narrativa e pede para os educandos continuarem, como 

também pode tuitar diariamente com informações sobre diferentes assuntos de Português, 

ajudando-os a construírem conhecimentos diversos. 

Esse aplicativo, também pode ser utilizado para o docente publicar desafios para os 

discentes solucionarem e depois compartilharem a resposta na rede social. Uma prática 

interessante seria a criação de uma hashtag original para cada disciplina (por exemplo, 

#auladeportugues), incentivando-os a tuitarem as anotações da aula. 
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Outra observação quanto ao espaço destinado à apresentação do Twitter, são que as 

autoras não fornecem informações quanto ao seu criador e ao seu desenvolvimento, como faz 

com o Facebook e o e-mail, por exemplo. 

Aquino; Dioguardi (2013), diz que o Twitter foi idealizado pelo norte-americano Jack 

Dorsey, em 1992, mas que tornou-se tecnologicamente possível somente em 2006, com a 

consolidação do conceito de Web 3.0 e a consequente cofundação do microblog, por Evan 

Williams, criador do Blogger.  

Diferente do Facebook, no Twitter é possível seguir sem ser seguido e ser seguido sem 

seguir algum usuário, quebrando uma das características mais marcantes de sites de 

relacionamento: a reciprocidade. Se ambos os usuários seguem mutuamente há a possibilidade 

de conversarem reservadamente, através do Direct Message, que funciona como um chat 

privado. 

A diferença entre o tweet e o chat é que neste não há restrição dos caracteres para a 

escrita, e naquele há a possibilidade da marcação por meio de uma hashtag, que também serve 

para economizar espaço. Quanto ao estilo de escrita, ambos apresentam marcas da oralidade, 

condizendo com a posição de Bakhtin (1997) quanto ao diálogo cotidiano. 

Sobre o Instagram, é mais uma rede social que oportuniza aos educadores ampliarem 

os espaços para a aprendizagem de LP, possibilitando uma prática colaborativa entre 

professores e alunos, e também entre estes, servindo como recurso complementar e instrumento 

didático no ensino de Português, facilitando aos docentes trabalharem suas atividades 

interativamente. 

A figura, abaixo, recortada do livro didático analisado, fornece informações importantes 

para os usuários do Instagam quanto ao seu objetivo, atrativos e crescimento do número de 

usuários, comparando-o com o Twitter. 

 

Figura 22 – Instagram.

 

      Fonte: Abaurre; Abaurre; Pontara (2013, p. 316) 
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O Instagram, foi criado em 2010, pela dupla Kevin Systrom e Yosyp Shvab. É um 

aplicativo gratuito, que pode ser baixado e a partir dele fazer registro de fotos com o celular, 

aplicar efeitos nas imagens e compartilhar com amigos. Há, ainda, a possibilidade de 

compartilha-las em outras redes sociais (Facebook e Twitter). Nele, podemos seguir outros 

membros e ser seguidos também, curtir e comentar as fotos postadas e usar hashtags, de modo 

a encontrar imagens relacionadas a um mesmo tema, mesmo que as pessoas que publicaram 

essas fotos não sejam suas amigas. 

Embora o Instagram seja uma rede social de compartilhamento de fotos, considerada 

por muitos como distração, podemos transformá-lo em uma excelente utensilio educacional e 

utilizada por professores e alunos. Suas funções são baseadas em post de imagens e vídeos, que, 

com planejamento e criatividade, podem se tornar didáticos e uteis no aprendizado. 

Um perfil no Instagram, poderá dar acesso não apenas a alunos da turma, mas a outros 

estudantes da mesma instituição, funcionando como expositor para o que está sendo feito em 

sala de aula. Uma vídeo-resposta sobre algum conteúdo trabalhado, uma foto que referencia 

sobre o conhecimento prévio do aluno e introduzir algum assunto da disciplina de LP são 

exemplos de postagens interessantes que transformam a conta em um espaço virtual de 

aprendizagem. 

Outra forma interessante de engajar os alunos no uso da ferramenta é convidá-los para 

participar ativamente da sua atualização e fazer da conta um álbum de apresentações de 

trabalhos e imagens literárias que estão lendo com fim à troca de sugestões. 

  

http://canaltech.com.br/tag/Twitter/
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os gêneros discursivos emergentes da internet têm sido, com frequência, utilizados no 

cotidiano dos alunos. No entanto, quando referidos na perspectiva do ensino na rede pública, 

vem a preocupação quanto à estrutura física e aos materiais das escolas da cidade de Mossoró 

- RN. 

Nossa análise, foi embasada a partir do livro didático e suas sugestões para as atividades 

práticas, e os educandos que compõem a primeira série do Ensino Médio da rede pública de 

ensino. 

Embora as escolas apresentem estruturas físicas precárias e não tenham aparatos 

tecnológicos, acreditamos que dificilmente serão identificados adolescentes aquém de 

instrumentos tecnológicos ou que não consigam acesso à internet para realizar as atividades, 

seja na casa de vizinhos, de parentes, de amigos de sala de aula ou até mesmo em praças e 

outros ambientes que disponibilizam o acesso livre. 

O segundo impasse, foi decidir se chamaríamos os gêneros discursivos encontrados no 

livro didático de digitais, como a maioria dos pesquisadores desse assunto, ou de emergentes 

da internet, atendendo às orientações de outros professores pesquisadores. Mas, baseadas em 

Lima-Neto (2014), optou-se pela segunda expressão, justificada no segundo capítulo desta 

dissertação.  

As autoras da obra analisada, definem-nos como “gêneros da internet”. Criticou-se a 

forma que esses gêneros são trabalhados no livro didático “Português: contexto, interlocução e 

sentido”, de Abaurre; Abaurre; Pontara (2013). Diferente do que Silva (2017) contemplou, ao 

analisar Cereja e Magalhães (2013), que os gêneros discursivos emergentes da mídia digital são 

bem abordados, com propostas de atividades extra sala de aula, em equipe ou individual, 

definindo esse material como uma excelente coleção. Igualmente, que exploram práticas 

pedagógicas para o ensino de Língua Portuguesa. 

Diante do excelente trabalho já realizado por Silva (2017), da coleção “Português: 

linguagens”, Cereja e Magalhães (2013), interessamo-nos por analisar outra coleção adotada 

por algumas escolas públicas municipais de Mossoró-RN. Percebemos, a carência de propostas 

de atividades sobre os gêneros discursivos emergentes da internet apresentados na obra 

analisada, o que nos conduziu a sugerir algumas formas para responder à nossa pergunta inicial: 

Como os gêneros discursivos emergentes da internet podem ser utilizados para o ensino de 

Língua Portuguesa? A obra analisada não responde à questão. 
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A nossa hipótese foi confirmada: os gêneros discursivos emergentes da internet não 

estão sendo explorados adequadamente nas práticas pedagógicas do ensino de LP do Ensino 

Médio em algumas escolas públicas. Mas, conseguimos atender satisfatoriamente aos objetivos 

desta dissertação. 

Analisamos como os gêneros discursivos emergentes da internet são trabalhados no 

livro didático “Português: contexto, interlocução e sentido”, de Abaurre; Abaurre; Pontara 

(2013), volume 1, para o melhor desenvolvimento da aprendizagem do aluno no ensino de LP 

da primeira série do Ensino Médio de algumas escolas públicas da cidade de Mossoró-RN. 

Demonstramos, a importância do uso das tecnologias no contexto escolar, discutindo a 

relevância dos multiletramentos para a compreensão dos gêneros discursivos emergentes da 

internet e a formação continuada dos professores nas tecnologias digitais; identificamos as 

propostas do livro didático em relação a este e sua relação com a aprendizagem de LP, que 

somente ocorreu com o gênero e-mail. E, por isso, compreendemos que as autoras do livro 

didático analisado não se preocuparam em valorizar o potencial que esses gêneros apresentam 

em desenvolver aprendizagem na disciplina mencionada. 

O método de trabalhar os objetivos em capítulos diferentes nos auxiliou bastante na 

organização das ideias, no entanto uma dificuldade foi identificada: compreender algumas 

peculiaridades nos termos dos textos lidos, referente aos autores da área de Letras em Português, 

os quais contextualizam os temas com conhecimentos específicos da área, e desconhecidos por 

nós. Mesmo assim, conseguimos vencer os obstáculos e entender que os gêneros discursivos 

emergentes da internet: 

a) São artefatos sociosemióticos e culturais que materializam-se através de textos 

vinculados às tecnologias por meio da internet e que sofrem algum tipo de alteração no 

estilo, conteúdo temático e forma composicional por estarem em um suporte diferente 

que o do gênero previamente existente; 

b) Estão presentes no cotidiano do aluno, que normalmente tem um domínio no uso das 

tecnologias, daí a importância em usa-los nas aulas de Língua Portuguesa nas práticas 

metodológicas, que deveriam ser indicadas no livro didático; 

c) Demandam novas capacitações para os docentes, uma vez que precisam familiarizarem-

se com as tecnologias digitais, adequarem-se ao mundo contemporâneo e usa-las para 

fins de aprendizagem; 

d) Desenvolvem o processo de ensino e aprendizagem quando trabalhados com objetivos 

claros, bem orientados e de forma consciente para essa finalidade; 
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e) Convencem que as redes sociais e sites que não foram criados para fins educativos, 

podem contribuir com o ensino de Língua Portuguesa, ao serem abordados pelos 

docentes suas características próprias, demonstrando suas diferenças e semelhanças 

com os gêneros textuais convencionais trabalhados no livro didáticos, e incentivando à 

utilização do estilo de escrita adequada para seus suportes específicos; 

f) Demonstram a importância do letramento digital, ao proporcionar um maior 

envolvimento dos letrados com a sociedade, ao capacitar para a prática de seleção de 

conteúdos significativos disponibilizados pela internet e ao possibilita uma leitura mais 

rica em diferentes semioses; 

g) Oferecem condições ao aluno de conhecer uma nova escrita, ao mesmo tempo em que 

trabalha o discernimento frente ao que acontece no meio, para diferenciar o momento, 

o contexto e o ambiente possíveis de uso, sendo que no ambiente escolar a preferência 

deve ser pela escrita formal; 

h) São inúmeros; a cada dia novas plataformas comunicacionais são desenvolvidas, novas 

atualizações são propostas às já existentes para melhorar a interação entre os usuários, 

bem como a quantidade de gêneros discursivos virtuais aumentam consideravelmente; 

i) Não foram bem explorados e analisados pelas autoras da obra, adotada durante três anos 

consecutivos, mesmo sendo considerado uma prática eficiente e atrativa para o 

momento de ensino dos gêneros discursivos.  

Ademais, estudamos sobre os gêneros discursivos emergentes da internet no contexto 

educacional e na contemporaneidade, apresentando sua importância de serem estudados na 

disciplina de LP como metodologia para o ensino, acreditando na possibilidade da escola se 

beneficiar dos avanços tecnológicos como incentivos pedagógicos na sala de aula e no cenário 

atual da educação. 

Entendemos que as práticas docentes precisam serem analisadas para que atendam às 

necessidades dos avanços do novo modelo escolar vigente na sociedade. Reiteramos, a 

necessidade de capacitação dos docentes, de forma que estes interajam com os meios 

tecnológicos, possibilitando ao alunado uma educação que valoriza tanto a comunicação e a 

criatividade nas redes sociais, quanto nas atividades propostas em sala de aula. Para isso, 

precisam ter uma base metodológica como incentivo para às suas práticas. E, o livro didático, 

é uma excelente iniciativa para explorar no cotidiano escolar essas novas experiências. 

No tocante à escrita nos gêneros discursivos emergentes da internet, alteram as formas 

gráficas das normas gramaticais, acrescentando parênteses, traços, barras, emoticons, para 
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representar sentimentos e proximidade com quem se comunica, o internetês presente nos Blog, 

Twitter, Instagram, Facebook, e-mail etc., podendo estes serem utilizados visando um ensino 

de leitura mais crítico e uma produção de texto mais contextualizada. 

Esperávamos encontrar o trabalho com os “gêneros da internet” no mínimo em 2 (dois) 

capítulos do livro didático analisado, haja vista as muitas possibilidades diferentes para o 

ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa, mas o espaço dedicado restringiu-se a algumas 

páginas, e mesmo assim de forma complementar.  

Evidenciamos, que o livro didático analisado carece de organização nas abordagens dos 

gêneros discursivos emergentes da internet, de forma que atenda a esses gêneros com maior 

veemência, pois até o gênero e-mail, único contemplado nas atividades de análise e produção 

escrita, não apresenta satisfatoriedade no capítulo 25. 

Sobre o letramento digital, consideramos fundamental para que professores e alunos 

façam uso desses gêneros, de forma que estes possam ser instrumentos interativos no 

desenvolvimento da aprendizagem, possibilitando um desempenho significativo das 

habilidades de escrita, leitura e competência discursiva dos alunos. 

Igualmente, que favoreça a aprendizagem em sala de aula, servindo de incentivo para o 

professor alertar os educandos sobre a necessidade destes se comportarem de forma diversa 

diante dos vários gêneros e suportes textuais, adequando à escrita.  

O professor, portanto, com instrumentos e capacitação, consegue estender o uso dos 

meios de comunicação de casa à escola, despertando nos alunos a satisfação do aprender, 

utilizando-se dos mais variados recursos e obtendo um resultado positivo acerca do 

desenvolvimento da aprendizagem do educando, concretizando a nossa ideia de que os gêneros 

discursivos emergentes da internet podem ser meios educacionais enriquecedores para o 

processo de ensino-aprendizagem, capazes de transformar aqueles em bons produtores de 

gêneros textuais valorizados na sala de aula, propiciando maiores motivações e interação com 

as atividades propostas 

Outrossim, finalizar trabalhos, publicando na rede social de sua preferência, expondo 

opiniões de forma clara, madura e com saber, recebendo sugestões e despertando novas ideias 

para melhorar seu desempenho, resultando discussões enriquecedoras para a aula seguinte. 

Essas ideias precisam ser trabalhadas constantemente com os professores, de forma que 

estes percebam que os alunos escrevem e se comunicam sob a influência desses gêneros, 

demonstrando desinteresse pelas atividades de escrita na escola e com dificuldades de produção 

dos gêneros discursivos propostos na sala de aula. 
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O que mais nos angustiou, ao analisar o livro didático, foi não percebermos empenho 

das autoras em atenderem às propostas dos documentos oficiais quanto à importância das 

tecnologias para o ensino de LP, muito menos em desenvolver práticas com o uso dos gêneros 

da internet em sala de aula, desmerecendo a oportunidade de desenvolver as habilidades dos 

alunos quanto ao pensar, questionar, desenvolver e estimular à criatividade, de forma a melhorar 

à assimilação e à fixação dos conhecimentos. 

Portanto, sugerimos que em toda coleção de livro didático de Língua Portuguesa, tanto 

para o nível Ensino Médio quanto para o Ensino Fundamental, os gêneros discursivos 

emergentes da internet tenham tratamento didático semelhante aos demais gêneros discursivos, 

pois apresentá-los apenas como conteúdo complementar desconsidera suas competências 

didáticas-pedagógicas apresentadas no desenvolvimento do quarto capítulo desta dissertação. 
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