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RESUMO 

 

A introdução dos novos meios de comunicação, dinâmicos e em permanentes transformações, 

revelou a descoberta de novos gêneros discursivos, denominados de gêneros digitais. Estes 

estão presentes nos mais diversos contextos sociais, nas diversas manifestações de uso da 

língua. Partindo desse pressuposto, este estudo objetiva investigar o processo de construção 

de gêneros digitais na formação docente, a partir de uma experiência em sala de aula. Para 

tanto, desenvolvemos uma pesquisa-ação de abordagem qualitativa descritivo-interpretativa. 

A pesquisa baseia-se nos estudos do Círculo de Bakhtin e em estudos contemporâneos acerca 

da análise de gêneros discursivos e gêneros discursivos digitais. Relatamos a construção e 

aplicação da oficina "Formando Professores” desenvolvida com alunos do curso de Letras-

Inglês, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no período de 2015.1 e 2015.2, cujo 

propósito foi a produção de gêneros digitais blogs. Participaram da oficina 19 alunos e foram 

produzidos 19 blogs diferentes. Das produções, foram escolhidos para análise 2 blogs, com 

ênfase em como os autores construíram os seus blogs atendendo aos seus projetos de dizeres, 

com destaque para as suas construções temáticas, estilísticas e composicionais. Por último, 

apresentamos uma reflexão da relevância da oficina para uma ressignificação da prática 

docente dos sujeitos envolvidos. Como resultados, a dissertação nos aponta que a utilização 

das tecnologias digitais pelo docente em situações de ensino é uma possibilidade de organizar 

o ensino-aprendizagem num ambiente sistemático e prazeroso, cujo papel docente além de 

orientar o processo de leitura e produção de textos multimodais e multissemióticos, gêneros 

digitais, também orienta o aluno do ponto de vista tecnológico, pois o auxilia na utilização da 

tecnologia disponível. Nessa proposta de produção do gênero digital blog, a própria 

concepção de aula se ressignifica, na medida em que novas possibilidades didáticas se 

colocam à disposição do professor. Dessa forma, o próprio processo de ensino contribui para 

a construção de uma educação conectada com as necessidades do ensino atual e para a 

produção de saberes plurais, coletivos e interativos.       

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Língua Estrangeira; Formação de Professores; Gêneros 

Discursivos Digitais; Blogs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The introduction of new media, dynamic and permanent changes revealed the discovery of 

new genres discourse, called digital genres. These genres are present in various social 

contexts, in different language use demonstrations. Based this assumption, this study aims to 

investigate the process of building digital genres in teacher training, from an experience in the 

classroom. Therefore, we develop an action research descriptive and interpretative qualitative 

approach. The research is based on studies of Bakhtin Circle and contemporary studies on the 

analysis of genres of discourse and digital genres of discourse. We report the construction and 

implementation of the workshop "Training teachers" developed with Letters-English course 

of the Federal University of Rio Grande do Norte, between 2015.1 and 2015.2, whose purpose 

was the production of digital genres blogs. The Workshop was attended by 19 students and 

were produced 19 different blogs. These productions, were chosen for analysis 2 blogs, with 

emphasis on how the authors built their blogs in view of their sayings projects, especially its 

thematic buildings, stylistic and compositional. Finally, we present a reflection of the 

importance of the workshop for a reframing of teaching practice of the subjects involved. As a 

result, the dissertation points out that the use of digital technologies by the teacher in teaching 

situations is a possibility of organizing teaching and learning in a systematic and enjoyable 

environment, whose teaching role in addition to guiding the process of reading and production 

of multimodal texts and multisemióticos, digital genres, also guides the student from a 

technological point of view, because assists in the use of available technology. In this 

proposal, the production digital genres blog, the concepcion class is resignifies, in that new 

teaching possibilities are available to the teacher. Thus, the process of teaching contributes to 

building a connected education to the needs of current education and for the production of 

plurals, collective and interactive knowledge. 

KEYWORDS: Foreign Language Teaching; Teacher Training; Digital Discursive Genres; 

Blogs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS  

 

Figura 1: Blog criado para orientar os alunos na oficina Formando Professores. ................... 47 

Figura 2: Página 1 do blog Formando Professores  ................................................................. 48     

Figura 3: Página 2 do blog Formando Professores.  ................................................................ 49    

Figura 4: Página 3 do blog Formando Professores. .  .............................................................. 50 

Figura 5: Página 4 do blog Formando Professores.  ................................................................ 51 

Figura 6: Página 5 do blog Formando Professores.  ................................................................ 52 

Figura 7: Página 6 do blog Formando Professores.  ................................................................ 52 

Figura 8: Página 7 do blog Formando Professores.  ................................................................ 53 

Figura 9: Página inicial do SimpleSite. ..................................................................................... 55 

Figura 10: Página inicial do Blogspot.  .................................................................................... 56 

Figura 11: Página inicial do Wix. ............................................................................................. 57 

Figura 12: Página inicial do Wordpress.  ................................................................................. 58 

Figura 13: Postagem 1 do blog 1  ............................................................................................. 68 

Figura 14: Postagem 2 do blog 1 .............................................................................................. 69 

Figura 15: Postagem 3 do blog 1 .............................................................................................. 70 

Figura 16: Postagem 4 e 5 do blog 1 ........................................................................................ 71 

Figura 17: Postagem 6 do blog 1 .............................................................................................. 72 

Figura 18: Postagem 7 do blog 1 .............................................................................................. 73 

Figura 19: Postagem 8 do blog 1 .............................................................................................. 74 

Figura 20: Postagem 9 do blog 1 .............................................................................................. 75 

Figura 21: Postagem 10 do blog 1 ............................................................................................ 76 

Figura 22: Postagem 11 do blog 1 ............................................................................................ 77 

Figura 23: Postagens 12 e 13 do blog 1 .................................................................................... 78 

Figura 24: Página 1 e postagem 1 do blog 2............................................................................. 79 

Figura 25: Página 2 e postagem 2 do blog 2............................................................................. 80 

Figura 26: Página 2 e postagem 3 do blog 2............................................................................. 81 

Figura 27: Página 2 e postagem 4 do blog 2............................................................................. 82 

Figura 28: Página 3 e postagem 5 do blog 2............................................................................. 83 

Figura 29: Página 3 e postagem 6 do blog 2............................................................................. 84 

Figura 30: Página 3 e postagem 7 do blog 2............................................................................. 84 

Figura 31: Página 3 e postagem 8 do blog 2............................................................................. 85 



Figura 32: Página 4 e postagem 9 do blog 2............................................................................. 87 

Figura 33: Página 4 e postagem 10 do blog 2........................................................................... 88 

Figura 34: Página 4 e postagem 11 do blog 2........................................................................... 88 

Figura 35: Página 5 e postagem 12 do blog 2........................................................................... 90 

Figura 36: Página 5 e postagem 13 do blog 2........................................................................... 90 

Figura 37: Página 5 e postagem 14 do blog 2........................................................................... 91 

Figura 38: Página 6 e postagem 15 do blog 2........................................................................... 92 

Figura 39: Postagem 7 do blog 1 .............................................................................................. 96 

Figura 40: Postagem 11 do blog 1 ............................................................................................ 97 

Figura 41: Página 3 e postagem 8 do blog 2............................................................................. 98 

Figura 42: Postagem 2 do blog 1  ........................................................................................... 100 

Figura 43: Página 3 e postagem 7 do blog 2........................................................................... 101 

Figura 44: Postagem 8 do blog 1  ........................................................................................... 103 

Figura 45: Página 6 e postagem 15 do blog 2......................................................................... 104 

Figura 46: Postagem 1 do blog 1 ............................................................................................ 107 

Figura 47: Postagem 2 do blog 1  ........................................................................................... 107 

Figura 48: Página 1 e postagem 1 do blog 2........................................................................... 108 

Figura 49: Página 2 e postagem 2 do blog 2 .......................................................................... 109  

Figura 50: Página 2 e postagem 2 do blog 2 .......................................................................... 110 

Figura 51: Postagem 4 do blog 1  ........................................................................................... 111 

Figura 52: Página 2 e postagem 3 do blog 2 .......................................................................... 112 

Figura 53: Postagens 13 e 14 do blog 1 .................................................................................. 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de gráficos  

Gráfico 1  .................................................................................................................................. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de tabelas  

Tabela 1 .................................................................................................................................... 60 

Tabela 2  ................................................................................................................................... 62 

Tabela 3  ................................................................................................................................... 64 

Tabela 4  ................................................................................................................................... 65 

Tabela 5: Temática dos blogs ................................................................................................... 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO  ..................................................................................................................... 14 

 

CAPÍTULO 1: 

1 AS IDEIAS DO CÍRCULO DE BAKHTIN ...................................................................... 17 

1.1 Concepção de língua adotada pelo Círculo  ................................................................... 17 

1.2 Enunciado e sua constituição... ........................................................................................ 23 

1.3 Os gêneros do discurso na perspectiva do Círculo ........................................................ 27 

 

CAPÍTULO 2:  

2  OS GÊNEROS DIGITAIS NO ENSINO ...................................................................... 32 

2.1 A Internet, o Ciberespaço e a Cibercultura: uma influência para o surgimento de 

novos gêneros .......................................................................................................................... 34 

2.1 Os gêneros digitais: uma questão da hipermodernidade .................................................. 36 

2.2  O Blog em contextos educacionais ................................................................................. 38 

 

CAPÍTULO 3: 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA  .................................................... 41 

3.1 A abordagem da pesquisa  ............................................................................................... 41 

3.2 O ambiente da pesquisa e os sujeitos envolvidos ........................................................... 43 

3.3  As fases da pesquisa  ........................................................................................................ 44 

3.3.1 A aplicação do questionário ......................................................................................... 44 

3.3.2 O desenvolvimento da oficina ...................................................................................... 46 

           3.3.2.1 Contextualização dos sites dos blogs  ............................................................... 54 

 

CAPÍTULO 4: 

4  ANÁLISE DOS DADOS  ................................................................................................ 59 

4.1 Concepção de gênero adotada pelos alunos ......................................................................... 59 

4.2 Construção temática dos gêneros  ................................................................................... 67 

4.3 Aspectos estilísticos  .......................................................................................................... 95 

4.4 Construção composicional ............................................................................................. 105 

 



 

 

5 CONCLUSÃO   .................................................................................................................. 116 

REFERÊNCIAS  .................................................................................................................. 119 

APÊNDICES  ........................................................................................................................ 122 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

INTRODUÇÃO  

 

  Vivemos em tempos de hipermodernidade (ROJO e BARBOSA, 2015), de profundas 

mudanças sócio-cultural-político-histórica e epistemológica; também chamados de tempos 

pós-modernos (VENN, 2000), modernidade tardia (CHOULIARAKI e FAIRCLOUGH, 

1999), modernidade reflexiva (GIDDENS, BECK e LASH, 1997), modernidade líquida 

(BAUMAN, 2001). São novos modos de ser, de se relacionar, de aprender que surgem 

associados às novas tecnologias, novas linguagens, novos gêneros. Com essas mudanças, 

mudam-se também as concepções de ensino e aprendizagem, o papel do professor de línguas 

frente as práticas significativas de ensino com destaque para um ensino pautado nos gêneros 

discursivos.   

Muitos estudos sobre os gêneros discursivos/textuais
1
 vêm sendo desenvolvidos, 

dentre eles estudos sobre os gêneros discursivos digitais no âmbito da Linguística Aplicada 

(LA), em uma perspectiva de elaboração didática para o ensino e aprendizagem de línguas, 

(ROJO e MOURA, 2012; ROJO, 2013; ROJO e BARBOSA, 2015), bem como estudos sobre 

a formação docente, cuja preocupação se volta para o uso das tecnologias digitais. (ARAÚJO 

e LEFFA, 2016; MERCADO, 2010; TARDIFF, 2000; PAIVA, 2010).   

  Nesse contexto, iremos buscar bases conceituais nas ideias do Círculo de Bakhtin
2
 e 

nos estudos dos multiletramentos, para entendermos questões acerca do uso dos gêneros 

digitais na formação docente, cuja temática também é preocupação da Linguística Aplicada.       

  Esse campo de estudo é “um campo de investigação relativamente novo” (MOITA 

LOPES, 2011, p. 12), uma vez que surge nos anos 1940 com o interesse em desenvolver 

materiais para o ensino de línguas durante a Segunda Guerra Mundial. Ancorado nos avanços 

da Linguística como ciência do século XX, o seu foco de interesse nos anos 60 passa a ser 

questões relativas ao ensino e aprendizagem de língua estrangeira. Cavalcanti (1986) afirma 

ainda que haveria uma tendência inicial de se considerar a Linguística Aplicada como uma 

mera aplicação da Linguística teórica à prática de ensino de línguas estrangeiras, com ênfase 

nas técnicas e métodos de ensino.  

                                                           
1
 A distinção sobre ambas as conceituações será apresentada na seção 1.3 “Gêneros do discurso na perspectiva 

do Círculo”.  
2
 “O Círculo de Bakhtin trata-se de um grupo de intelectuais (boa parte nascida por volta da década de 1890), 

que se reuniu regularmente de 1919 a 1929, primeiro em Nevel e Vitebesk e, depois em São Petersburgo. Era 

constituído por pessoas de diversas formações, interesses intelectuais e atuações profissionais, incluindo vários 

outros, o filósofo Matvei I. Kagan, o biólogo Ivan I. Kanaev, a pianista Maria V. Yudina, o professor e estudioso 

de literatura Lev V. Pumpianski e Mikhail Bakhtin, Valentin N. Voloshinov e Pavel Medvedev”. (FARACO, 

2009, p. 13).      
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A partir dos anos 90, contudo, a LA passa a compreender a “linguagem como 

constitutiva da vida institucional” (MOITA LOPES, 2011, p.18), centrada na resolução de 

problemas da prática do uso da linguagem dentro e fora da sala de aula. Uma LA com 

concepções bem distantes daquela voltada para os problemas do ensino e da aprendizagem de 

línguas estrangeiras, passando a considerar outros contextos e ampliando consideravelmente 

os temas de investigação.  

O final do século XX e início do século XXI, marcado por grandes transformações no 

campo das Ciências Sociais e Humanas, também afetou a LA. Ela passou a ser considerada 

como “Linguística Aplicada Indisciplinar” (MOITA LOPES, 2006), “antidisciplinar ou 

transgressiva” (PENNYCOOK, 2006); “uma LA que deseja, sobremodo, falar ao mundo em 

que vivemos, no qual muitas das questões que nos interessam mudaram de natureza ou se 

complexificaram, ou deixaram de existir” (MOITA LOPES, 2011, p.19). Portanto, uma LA 

que mudou o seu modo de pensar e agir frente as suas pesquisas.  

É pensando nesse campo de estudo, que considera as pesquisas contemporâneas como 

uma necessidade de ir além e apresenta teorizações que dialogam com o mundo 

contemporâneo, com as práticas sociais que as pessoas de fato vivem, que nossa pesquisa 

ganha espaço e se constrói significativamente ao relacionarmos os estudos já desenvolvidos 

sobre a formação de professores e o uso dos gêneros discursivos digitais.  

O nosso interesse de investigação se deu por percebermos a necessidade dos 

educadores de utilizar novas práticas de ensino que façam uso das tecnologias com o papel de 

aliadas do ensino e da aprendizagem. Sabemos que os gêneros digitais podem ser usados em 

sala de aula, não somente como apoio metodológico, mas também como uma forma de 

desenvolver no educando uma postura crítica e reflexiva diante do ato de ler e escrever. Por 

isso, percebemos o uso dos gêneros discursivos associados às novas tecnologias digitais 

enquanto um desafio para os educadores que encaram as novas formas de comunicação 

mediadas por textos contemporâneos multissemióticos e multimodais (ROJO, 2013), que 

medeiam as práticas de leitura e escrita sócio-histórico-culturalmente situadas. Partindo dessa 

ideia, acreditamos na relevância da pesquisa, por colaborar com os estudos 

inter/transdisciplinares (MOITA LOPES, 2006) sobre os gêneros do discurso, formação de 

professores e por contribuir para a reafirmação dos campos de estudos sócio-histórico e 

dialógico de pesquisas em Linguística Aplicada.   

Neste estudo buscamos problematizar sobre: qual a contribuição dos gêneros 

discursivos digitais para a formação docente e para a construção de práticas significativas de 

ensino, tendo por base os gêneros digitais? 
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Assim sendo, objetivamos a) inventariar o que os alunos conhecem sobre gêneros 

discursivo/textuais; e b) analisar o processo de construção dos blogs digitais, considerando-os 

como uma prática de multiletramentos que nos fazem refletir sobre o uso desses gêneros 

digitais no ensino. 

Para tanto, desenvolvemos uma pesquisa-ação no curso de formação de professores 

através de uma oficina didática sobre os gêneros discursivos digitais, trabalhando o gênero 

digital blog como uma forma de registro das atividades desenvolvidas na oficina, 

considerando como base teórica os escritos do Círculo de Bakhtin 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014; BAKHTIN 2014; 2000), estudos contemporâneos sobre 

os gêneros do discurso (FARACO, 2009; RODRIGUES, 2001; ROJO, 2012; 2013; 2015; 

2007), formação de professores (OLIVEIRA, 2008; TARDIFF, 2010; MERCADO 2010), e 

estudos dos multiletramentos na hipermodernidade (ROJO, 2013; ROJO e MOURA, 2012; 

ROJO e BARBOSA, 2015).  

Assim, a dissertação se organiza inicialmente com essa Introdução, seguida do 

capítulo 1, que aborda ideias centrais do Círculo de Bakhtin, especialmente: I) a concepção 

de língua, linguagem e relações dialógicas; II) o enunciado e sua constituição; e III) a 

concepção de gêneros do discurso para o Círculo. 

Na sequência, o capítulo 2 trata sobre os gêneros digitais no ensino e 

consequentemente: I) a internet, o ciberespaço e a cibercultura, como uma influência para o 

surgimento dos novos gêneros; II) os gêneros digitais, enquanto uma questão da 

hipermodernidade; e III) o blog em contextos educacionais, cujo enfoque se volta para a 

formação docente e o uso do gênero blog na sala de aula de educação básica. 

No capítulo 3, apresentamos as diretrizes metodológicas do estudo, destacando: I) a 

abordagem da pesquisa; II) o ambiente e os sujeitos envolvidos no estudo; e III) as fases da 

pesquisa, com ênfase em: a) a aplicação do instrumento de pesquisa, o questionário; b) o 

desenvolvimento da oficina; e c) a contextualização dos sites dos blogs.  

No capítulo 4, apresentamos a análise e interpretação dos dados levantados, 

considerando I) a concepção de gênero adotada pelos alunos; b) a construção temática dos 

gêneros blogs analisados, blog 1 e blog 2; as marcas estilistas recorrentes na produção; e c) a 

construção composicional; finalizando o capítulo com reflexões da oficina para a prática 

docente dos alunos envolvidos.    

Para concluir, desenvolvemos o capítulo das considerações finais, destacando os 

resultados do estudo.  

 



17 
 

1 AS IDEIAS DO CÍRCULO DE BAKHTIN 

 

 Neste capítulo serão apresentadas discursões teóricas acerca: I) da concepção de língua 

adotada pelo Círculo de Bakhtin e as relações dialógicas no campo da linguagem; II) o 

enunciado e sua constituição; e III) os gêneros do discurso na perspectiva do Círculo.   

 

1.1 Concepção de língua adotada pelo Círculo 

 

O Círculo de Bakhtin, por volta de 1925 e 1926, conheceu uma virada linguística 

(FARACO, 2009) em que a questão da linguagem passou a ser uma discursão central em suas 

reflexões e reorientou todos os trabalhos a partir de então. 

 Em Bakhtin/ Volochínov (1976 [1926]), no texto O discurso na vida e o discurso na 

arte
3
, encontramos traços iniciais de discursões sobre o fenômeno da linguagem. Para os 

autores russos, todas as avaliações e caracterizações de enunciados pragmáticos e concretos 

levam em consideração muito mais do que aquilo que está incluído dentro dos fatores 

estritamente verbais do enunciado, pois, além disso, abrangem a situação extraverbal do 

enunciado. Nesse sentido, se tomado o discurso verbal em si isoladamente, não se poderá 

afirmar a compreensão do enunciado, pois ao desconsiderar o evento da vida, desconsidera-se 

também a situação extraverbal.  

Dado o ponto de partida para o estudo da língua (linguagem), encontramos nos escritos 

do Círculo do final da década de 20, uma reflexão mais crítica sobre o objeto de estudo da 

filosofia da linguagem, sua natureza concreta e metodologia de estudo. Para tanto, partiremos 

do problema que se instaurou concernente à linguagem, denominado pelos estudiosos do 

Círculo de “subjetivismo idealista e objetivismo abstrato”. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

2014, p. 74).  

Ao mergulharmos nas concepções de linguagem dominantes, encontramo-nos em 

presença de duas orientações basilares já apresentadas, subjetivismo idealista e objetivismo 

abstrato, atinentes à resolução do problema da linguagem, “que consiste em isolar e delimitar 

a linguagem como objeto de estudo específico (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2014, p. 74, 

grifos do autor). A concepção de língua para a filosofia da linguagem é entendida diferente 

das ideias inicialmente defendidas pela linguística geral saussuriana. Ao considerar a língua 

como um fato social e um sistema bem organizado, Saussure contribui relevantemente para a 

                                                           
3
 Texto publicado na obra “Questões de Literatura e Estética (2014)”.  
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análise linguística, afirmando ser a língua o seu objeto de estudo, um sistema de signos 

formado pela união de sentido (conceito, significado) e pela imagem acústica (impressão 

psíquica).  

Bakhtin/Volochinov assim como Saussure consideram a língua um fato social, porém, 

diferentemente da linguística unificante de Saussure, considerada um objeto abstrato ideal. 

Bakhtin/Volochinov, por sua vez, valorizam também a fala, a enunciação e asseguram a sua 

natureza social. Para os autores, a fala “está indissoluvelmente ligada às condições da 

comunicação que por sua vez estão sempre ligadas às estruturas sociais” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2014, p. 14), ou seja, a língua é vista como um fator 

socialmente construído, fundada na necessidade da comunicação.   

Para Bakhtin/Volochinov (2014), a primeira tendência, subjetivismo idealista, interessa-

se pelo ato de fala, de criação individual como fundamento da língua. “As leis de criação 

linguística são leis da psicologia individual e são elas que devem ser estudadas pelo linguista 

e pelo filósofo a linguagem” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2014, p. 74). Para os autores, o 

psiquismo individual constitui a fonte, a língua.  

Nesse sentido, os autores sintetizam em algumas proposições as posições 

fundamentais dessas duas tendências, destacando na concepção subjetivista idealista que 

 
1. A língua é uma atividade, um processo criativo ininterrupto de construção 

(“energia”), que se materializa sob a forma de atos individuais de fala. 

2. As leis da criação linguística são essencialmente as leis da psicologia 

individual. 

3. A criação linguística é uma criação significativa, análoga à criação 

artística. 

4. A língua, enquanto produto acabado (“ergon”), enquanto sistema estável 

(léxico, gramática, fonética), apresenta-se como um depósito inerte, tal 

como a lava fria da criação linguística, abstratamente construída pelos 

linguistas com vistas a sua aquisição prática como instrumento pronto para 

ser usado. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2014, p. 74 e 75, grifos do autor). 

 

Para os autores, essa tendência não é suficiente para dar conta da enunciação, pois a 

construção do enunciado concreto está situada no meio social que envolve o indivíduo; é 

produto da interação social, seja um ato de fala determinado pela situação social imediata ou 

por um contexto de linguagem mais amplo. O subjetivismo individualista é incapaz de 

compreender a natureza social da enunciação.  

Enquanto isso, a tendência objetivista abstrata declara que  
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1. A língua é um sistema estável, imutável, de formas linguísticas 

submetidas a uma norma fornecida tal qual à consciência individual e 

peremptória para esta. 

2. As leis da língua são essencialmente leis linguísticas específicas, que 

estabelecem ligações entre os signos linguísticos no interior de um sistema 

fechado. Estas leis são objetivas relativamente a toda consciência subjetiva. 

3. As ligações linguísticas específicas nada têm a ver com valores 

ideológicos (artísticos, cognitivos ou outros). Não se encontra, na base dos 

fatos linguísticos, nenhum motor ideológico. Entre a palavra e seu sentido 

não existe vínculo natural e compreensível para a consciência, nem vínculo 

artístico. 

4. Os atos individuais de fala constituem, do ponto de vista da língua; 

simples refrações ou variações fortuitas ou mesmo deformações das formas 

normativas. Mas são justamente estes atos individuais de fala que explicam a 

mudança histórica das formas da língua; enquanto tal, a mudança é, do ponto 

de vista do sistema, irracional e mesmo desprovida de sentido. Entre o 

sistema da língua e sua história não existe nem vínculo nem afinidade de 

motivos. Eles são estranhos entre si. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2014 p. 

85-83, grifos do autor). 

 

 

 Enquanto o subjetivismo idealista leva em consideração apenas o ato de fala como 

individual e por isso tenta explicá-lo a partir das condições psíquicas individuais do sujeito 

falante, o objetivismo abstrato rejeita a enunciação, o ato de fala e considera apenas o sistema 

linguístico, enquanto único a dar conta dos fatos da língua. Para os autores, o ato de fala e a 

enunciação não podem ser explicados a partir das condições psicofisiológicas do sujeito 

falante, uma vez que a enunciação é de natureza social. A enunciação individual não é um 

fato individual, pois caso contrário, nem a soma dos atos individuais, nem as características 

abstratas comuns a todos esses atos poderiam gerar um produto social. 

Os posicionamentos teóricos das duas tendências e a forma como entendem a 

linguagem diferem muito da perspectiva do Círculo, por exemplo, Bakhtin/Volochinov (2014, 

p. 127) afirmam que 

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato 

de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo 

ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social de interação 

verbal realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação 

verbal constitui assim a realidade fundamental da língua.  

 

A língua se constitui, assim, em um processo de evolução que se realiza através da 

interação verbal entre locutores. Por isso, a língua enquanto sistema estável de formas 

normativamente idênticas é apenas uma abstração científica com finalidades específicas, por 

ela não dar conta de maneira adequada da realidade concreta da língua. Pensar na enunciação 
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é fazer relação ao social, é entender a dimensão dialógica entre falantes de uma determinada 

comunidade linguística.  

Faraco (2009, p. 120), ao tratar sobre a interação verbal diz que “a interação não deve 

ser entendida como englobando apenas a comunicação face a face, nem sequer como eventos 

fortuitos e aleatórios entre mônadas falantes que trocam enunciados a esmo”, ao contrário, 

toda comunicação verbal de qualquer tipo que seja é dialógica. Os eventos se correlacionam 

com a situação social imediata e com o meio social mais amplo, entretanto não são os eventos 

em si que interessam, ao contrário, aquilo que neles acontecem, ou seja, as relações dialógicas 

em seu sentido amplo.  

No Círculo, um dos objetos de estudo privilegiados diz respeito às relações dialógicas 

que se travam entre os enunciados dos indivíduos falantes e escreventes de uma língua, 

socialmente organizados, que agem responsivamente a todo e qualquer enunciado.   

      Em O Problema do texto
4
, Bakhtin apresenta um entendimento distinto com relação à 

significação das terminologias diálogo e dialogismo. Para os membros do Círculo, o diálogo, 

aquele que serve estritamente para a interação face a face, não constitui objeto de suas 

preocupações, pois a inquietação dos estudiosos não está centrada na troca de turnos entre os 

participantes de uma conversa, conforme se dedicam os estudiosos da Conversação. No texto, 

Bakhtin (2000, p. 354) assevera que “a relação dialógica não coincide de modo algum com a 

relação existente entre as réplicas e um diálogo real, por ser mais extensa mais variada e mais 

complexa”. Por outro lado, o diálogo interessa sim ao Círculo, mas 

 

Como um dos espaços em que se dá, por exemplo, o entrecruzamento das 

múltiplas verdades sociais, ou seja, como um dos muitos espaços em que 

ocorre diálogo no sentido amplo do termo, isto é, a confrontação das mais 

diferentes refrações sociais expressas em enunciados de qualquer tipo e 

tamanho posto em relação. (FARACO, 2009, p. 62, grifos do autor). 

 

 

Nesse entendimento, a importância do diálogo face a face se dá enquanto um espaço 

de realização do diálogo em seu sentido amplo, responsável pela dinâmica do processo de 

interação entre as diferentes vozes sociais. Assim, “dois enunciados quaisquer se justapostos 

no plano do sentido, entabularão uma relação dialógica” (BAKHTIN, 2000, p. 345-346), pois 

na realização do diálogo podemos perceber as relações dialógicas (sentido) que se 

estabelecem entre os enunciados.  

                                                           
4
 Texto publicado na obra Estética da Criação Verbal (2000), provavelmente escrito em 1959/1960 (FARACO 

2009). 
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Para Bakhtin (2014), as relações dialógicas só ocorrem no campo da linguagem, no 

campo do discurso
5
, não podendo haver no campo da Linguística. Para o autor, “o discurso 

nasce no diálogo como uma réplica viva, forma-se na mútua orientação dialógica do discurso 

de outrem no interior do objeto. A concepção que o discurso tem de seu objeto é dialógica” 

(BAKHTIN, 2014 p. 88-89), por isso, todo discurso é orientado para uma resposta. 

Podemos também dizer que “a relação dialógica é uma relação (de sentido) que se 

estabelece entre enunciados na comunicação verbal” (BAKHTIN, 2000, p. 345), uma vez que 

eles funcionam como elo na cadeia da comunicação verbal de uma determinada esfera 

discursiva. As fronteiras desses enunciados são determinadas pela alternância dos sujeitos 

falantes. Eles não são considerados diferentes uns dos outros nem autossuficientes, apenas 

refletem-se mutuamente e estão repletos de ecos e lembranças de outros enunciados, os quais 

se vinculam no interior de uma esfera de comunicação. Assim, “o enunciado deve ser 

considerado, acima de tudo, como uma resposta a enunciados anteriores” (BAKHTIN, 2000, 

p. 316), uma vez que eles refutam, confirmam, completam o propósito discursivo de outros 

enunciados.    

         Bakhtin (2014, p. 89) assegura que 

 

Todo discurso é orientado para a resposta e ele não pode esquivar-se à 

influência profunda do discurso da resposta antecipada. O discurso vivo e 

corrente está imediata e diretamente determinado pelo discurso resposta 

futuro: ele é que provoca esta resposta, pressente-a e baseia-se nela. Ao se 

constituir na atmosfera do já-dito o discurso é orientado ao mesmo tempo 

para o discurso resposta que ainda não foi dito, discurso, porém que foi 

solicitado a surgir e que já era esperado. Assim é todo diálogo vivo.  

 

Dessa forma, se todo discurso vivo está determinado pelo discurso resposta futuro, 

então, a compreensão passiva desse discurso não é compreensão, ao contrário é apenas uma 

abstração. A compreensão e a resposta estão dialeticamente e reciprocamente condicionadas, 

impossível uma sem a outra. Por isso, é a compreensão ativa que o falante espera que 

aconteça na interação. Ela é determinante de uma série de inter-relações complexas, de 

consonâncias e multissonâncias com o que é compreendido.  

Nessa interação de compreensão concreta ativa, o ouvinte constrói o seu discurso 

resposta com base no seu mundo particular, nos diversos contextos, pontos de vista, 

construções linguísticas sociais. Esse discurso é construído a partir do seu círculo 

                                                           
5
 Na concepção bakhtiniana, discurso é entendido como a língua em sua integridade concreta e viva e não a 

língua como objeto específico da linguística. 
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determinante. Ao locutor do diálogo resta penetrar no horizonte alheio do seu ouvinte, para 

construir a sua enunciação no território de outrem. Bakhtin (2014, p. 91) ainda afirma que 

 

A relação dialógica para com o discurso de outrem no objeto e para com o 

discurso de outrem na resposta antecipada do ouvinte, sendo em essência 

diferentes e engendrando diversos efeitos estilísticos no discurso, podem, 

não obstante, se entrelaçar muito estreitamente, tornando-se quase que 

indistinguível entre si para a análise estilística.  

 

 

Nessa relação dialógica entre discursos dos sujeitos da interação, temos uma 

dialogização interior, cujos discursos se constroem com particularidades expressivas e 

semânticas, assim, “o discurso do outro possui uma expressão dupla: a sua própria, ou seja, a 

do outro, e a do enunciado que o acolhe” (BAKHTIN, 2000, p. 318). A expressividade do 

enunciado é sempre uma resposta que se manifesta não apenas na própria relação com o 

objeto do enunciado, como também na relação do locutor com os enunciados dos outros.  

A compreensão do todo do enunciado é sempre dialógica. Compreender é pôr a 

palavra do locutor a uma contrapalavra.  Nesse quadro, aquele que pratica o ato de 

compreensão passa a ser participante do diálogo, pois o ato de compreender estabelece 

relações de sentido e, com isso, o uso da contrapalavra.  

Ainda tratando da linguagem, Oliveira (2009) nos apresenta reflexões relevantes sobre 

a relação existente entre linguagem, realidade e sujeito. Com base nos postulados 

bakhtinianos, em “Para uma teoria do ato” (1997 [1919])
 6

, em que o autor apresenta 

considerações sobre o mundo da cultura de seu tempo, a autora aponta para o fato de que “o 

mundo da cultura, que pretende representar e refratar o mundo da vida deveria tomar como 

ponto de partida o ato ético realizado pelos sujeitos concretos em suas relações 

intersubjetivas” (OLIVEIRA, 2009, p. 4). Nessa perspectiva, tem-se um sujeito que realiza 

um ato constitutivamente valorado e que possibilita o seu reconhecimento enquanto sujeito. 

Então, Oliveira (2009, p. 5), com base nas ideias bakhtinianas, questiona  

 

Se o ser humano é um ser que age orientado por uma motivação, 

caracterizando a ideia de prática como ação orientada e, se é por essa ação 

que o sujeito se constitui e é reconhecido, perguntamos qual a natureza dessa 

prática? Como ter acesso a esse ato e a esse sujeito que realiza esse ato? A 

resposta dele é pela linguagem.  

 

                                                           
6
 Oliveira (2009) afirma ser esse um texto ainda sem publicação. 
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É a linguagem responsável pela enunciação dos atos éticos e esses atos éticos 

realizam-se no mundo da vida, no qual habitam seres humanos concretos, que possuem 

singularidades.  Assim, para Bakhtin (1997) é a linguagem que realiza esse ato, por isso tem 

suas raízes no mundo da vida. 

Essa concepção de linguagem como semiotização dos atos éticos ancora a noção de 

língua, cujo modo de funcionamento é dialógico, sendo a linguagem não um meio neutro, mas 

povoada e superpovoada de intenções de outrem (BAKHTIN, 2014). A língua apresenta-se 

como uma heteroglossia axiologizada, que materializa o plurilinguismo social existente no 

mundo da vida, cujos enunciados são produzidos por sujeitos concretos, singulares, com 

posicionamentos valorados socialmente. Portanto, uma concepção de língua corporificada, 

cuja forma composicional remete a um hibridismo constitutivo.   

É por essa atitude responsiva que acreditamos na inserção do universo tecnológico no 

processo de ensino-aprendizagem, com o uso de gêneros digitais que possam favorecer a 

construção do conhecimento, a partir do diálogo entre os sujeitos desse processo e a realidade 

em que estão inseridos, levando-os a realizar, criticamente, uma nova leitura do mundo. 

Passemos para a discursão do enunciado concreto e sua importância na constituição 

dos gêneros do discurso.  

 

1.2 O enunciado e sua constituição 

 

 Para entender a natureza do enunciado concreto, faz-se necessária uma concepção 

clara sobre a sua constituição, dado o entendimento de que “a língua penetra na vida através 

dos enunciados concretos que a realizam [...]” (BAKHTIN, 2000, p. 282). Para Souza (2002), 

o conceito de enunciado é estável e intercambia-se, e se uni a outros conceitos, como palavra-

enunciado, texto-enunciado, discurso-enunciado, obra-enunciado, conceitos particulares de 

disciplinas outras que tratam da linguagem e que abordam pontos de vista específicos.  

Souza (2002, p. 86) afirma ainda que em um dos primeiros textos do Círculo, Toward 

a Philosophy of the act (1919-1921), Bakhtin já nos dá a dimensão da palavra, da unidade, da 

palavra como todo, compreendidos os seguintes aspectos: 

 

a) Aspecto conteúdo/sentido: conceito – a designação de um objeto; 

b) Aspecto expressivo: imagem; 

c) Aspecto emotivo-volotivo: entonação – expressa minha atitude valorativa 

sobre o objeto. 
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O autor explica que esses aspectos vão encontrar, posteriormente, um lugar dentre as 

características do enunciado concreto. Eles indicam que para o Círculo não há enunciados 

neutros, ao contrário, eles sempre são proferidos e construídos num contexto cultural, 

semântico e axiológico, ou numa situação isolada da vida privada. 

 Ainda sobre o assunto, Souza (2002, p. 87) dá destaque para a situação e para a forma 

arquitetônica do enunciado, ressaltando os seguintes elementos: 

 

a) Elemento espacial: horizonte espacial comum; 

b) O elemento semântico: o conhecimento e a compreensão da situação 

(Tema); 

c) O elemento axiológico: o valor comum. 

  

Esses elementos considerados extra-verbais do enunciado concreto, quando aliados 

aos aspectos composicionais da palavra – o conceito, a imagem, a entoação – tornam-se uma 

unidade orgânica. Para Bakhtin/ Volochinov (1976), o todo do enunciado é composto por uma 

parte verbal, aqui compreendida como a palavra (forma composicional), e uma parte extra-

verbal, a qual corresponde à situação. Assim, o verbal e o extra-verbal se integram ao 

enunciado como elementos indispensáveis à sua constituição semântica.   

No texto “Os Gêneros do Discurso”
7
, Bakhtin (2000) toma o enunciado como unidade 

de comunicação verbal e apresenta algumas particularidades constitutivas, entendidas como: 

(a) alternância dos sujeitos falantes, (b) acabamento específico do enunciado e (c) a relação 

do enunciado com o próprio falante (autor do enunciado) e com outros participantes da 

comunicação discursiva.  

A alternância dos sujeitos falantes é delimitada pela troca dos sujeitos discursivos. 

Cada enunciado como unidade de comunicação discursiva possui um princípio e um fim 

absolutos, que por assim dizer, delimitam os outros enunciados, considerados os anteriores e 

os enunciados-respostas. Quanto a essa fronteira do enunciado, Bakhtin (2000, p. 294) coloca 

que 

Todo enunciado [...] comporta um começo absoluto e um fim absoluto: antes 

do seu início há os enunciados dos outros (ainda que seja uma compreensão 

responsiva ativa ou um ato-resposta baseado em determinada compreensão). 

O locutor termina seu enunciado para dar lugar à compreensão responsiva 

ativa do outro. O enunciado não é uma unidade convencional, mas uma 

unidade real estritamente delimitada pela alternância dos sujeitos falantes, e 

                                                           
7 Escrito por volta dos anos 1952 e 1953 e publicada a primeira edição na obra Estética da Criação verbal em 

1979. 
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que termina por uma transferência da palavra do outro, por algo como um 

mudo “dixi” percebido pelo ouvinte como sinal de que o outro terminou. 

(Grifos do autor). 

 

Essa alternância dos sujeitos falantes é observada de modo mais direto e evidente no 

diálogo real, pois os enunciados dos interlocutores alternam-se constantemente a cada réplica. 

Isso quer dizer que, por mais conciso que seja o diálogo entre os interlocutores, nele estará 

expresso a “posição do locutor”, permitindo, a partir de então, uma “posição responsiva”.  

Assim, as “réplicas vistas como enunciados, ao mesmo tempo em que estão 

relacionadas entre si, estão separadas pela alternância dos sujeitos discursivos” 

(RODRIGUES, 2001, p. 30). Assim, só ocorrem relações dialógicas entre os enunciados que 

pertencem a diferentes sujeitos discursivos.  

Já o acabamento específico do enunciado significa, de certa forma, um aspecto interno 

da alternância dos sujeitos falantes, pois ocorre porque o locutor disse tudo o que queria dizer 

em um momento próprio e em condições precisas. Já para o interlocutor que participa dessa 

interação, é possível perceber o “dixi” conclusivo do sujeito falante e reagir aos enunciados de 

maneira responsiva, pois é chegado o momento de o interlocutor assumir uma postura de 

resposta em relação aos outros enunciados.  

O caráter de acabamento do enunciado é determinado por três fatores 

indissoluvelmente ligados, definidos por Bakhtin (2000, p. 299): “I) o tratamento exaustivo 

do objeto de sentido; II) o intuito, o querer dizer do locutor; III) as formas típicas de 

estruturação do gênero do acabamento” (Grifos nossos). 

O tratamento exaustivo do enunciado, como primeiro fator do acabamento do 

enunciado, varia de acordo com a esfera de comunicação verbal, pois o esgotamento do 

sentido do objeto varia conforme essa esfera de comunicação. “O tratamento exaustivo pode 

ser quase total em certas esferas: na vida cotidiana [...] na vida prática [...] nas esferas em que 

os gêneros são padronizados ao máximo e a criatividade é quase inexistente”. (BAKHTIN, 

2000, p. 300). O objeto é inesgotável, mas se constituído enquanto tema do enunciado, este 

estará dentro dos intuitos definidos pelo autor, ou seja, enquanto tema de um enunciado, esse 

assumirá um caráter conclusivo, receberá um acabamento relativo, pois estará de acordo com 

os fins pretendidos pelo sujeito falante.  

Enquanto isso, o segundo fator, o intuito, o querer dizer do locutor, que se relaciona 

com o primeiro, diz respeito ao intuito discursivo do sujeito falante. Essa vontade discursiva 

determina o todo do enunciado, seus objetos, suas fronteiras em relação aos enunciados 

anteriores e o tratamento exaustivo do objeto de sentido. Assim, “Tal intuito, é claro, vai 
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determinar também a escolha da forma do gênero em que o enunciado está estruturado” 

(BAKHTIN, 2000, p. 300), já que essa vontade discursiva representa o momento subjetivo do 

enunciado. Tal elemento subjetivo se relaciona com o objeto de sentido para compor a 

unidade indissolúvel que está limitada à situação concreta da situação verbal, marcada pela 

circunstância, pelos parceiros e pelos enunciados proferidos.  

Assim, se em uma comunicação os parceiros são conhecedores da situação e dos 

enunciados anteriores, isso quer dizer que o intuito do sujeito falante será captado com 

precisão logo nas primeiras palavras do discurso, no todo do enunciado em processo de 

desenvolvimento.        

Quanto ao terceiro fator, as formas típicas de estruturação do gênero do acabamento, 

considerado o mais importante para o acabamento do enunciado, está relacionado à realização 

do discurso em forma de gênero. A vontade discursiva do locutor se realiza na seleção dos 

gêneros discursivos que será moldada e adaptada a uma determinada situação de 

comunicação. Essa relação é feita a partir das especificidades de uma esfera discursiva, das 

necessidades de uma temática, e dos diferentes parceiros que estão constituindo o espaço 

interacional.  

Como terceira peculiaridade do enunciado, temos a relação do enunciado com o 

próprio falante (autor do enunciado) e com outros participantes da comunicação discursiva. 

Todo enunciado funciona como um elo real na cadeia de comunicação discursiva, em 

determinado campo da atividade humana ou da vida, e é nesse ou naquele campo que o 

falante assume uma posição ativo-responsiva. A escolha dos meios linguísticos e dos gêneros 

do discurso é determinada, antes de tudo, pelas tarefas do sujeito do discurso centradas no 

objeto e no sentido, ou seja, o querer dizer do autor em relação ao conteúdo semântico-

objetal, determina, por assim dizer, os elementos linguísticos e o próprio gênero do discurso.      

Diante das particularidades constitutivas do enunciado concreto, destacamos na 

próxima seção as formas típicas de estruturação do gênero do acabamento, aqui entendidas 

como a constituição do próprio gênero discursivo, ou seja, o querer-dizer do locutor que se 

realiza nas escolhas de um gênero determinado, e, dentre outros fatores, em função de uma 

dada esfera de comunicação verbal, da necessidade de uma temática e do conjunto de 

parceiros.   
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1.3 Os gêneros do discurso na perspectiva do Círculo 

Conforme iniciada a discursão na sessão anterior, um dos fatores do acabamento do 

enunciado é o gênero do discurso do enunciado. A sua conceituação possui uma historicidade 

nas obras do Círculo de Bakhtin.  

Para alguns autores, há diferenças entre gêneros do discurso e gêneros textuais. Rojo 

(2005), por exemplo, apresenta pontos divergentes ao tratar sobre ambas as classificações. 

Para a autora, os que adotam a designação gênero textual, há sempre uma finalidade 

descritivo- textual (descrição de textos, gêneros, contextos), e que 

 

em todos os casos, no que tange à definição de gênero, este nunca é visto 

como um universal concreto decorrente das relações sociais e regulador das 

interações e discursos configurados em enunciados ou textos, mas como uma 

designação convencionada, uma “noção” que recobre uma família de 

similaridades e que se encontra “representada” no conhecimento dos agentes 

como um modelo canônico. Logo, uma abstração durkheimiana. (ROJO, 2005, 

p. 194). 

 

 

 Já aqueles que se afiliam à vertente bakhtiniana dos gêneros de discurso, para a 

autora,  

partirão sempre de uma análise em detalhe dos aspectos sócio-históricos da 

situação enunciativa, privilegiando, sobretudo, a vontade enunciativa do 

locutor  isto é, sua finalidade, mas também e principalmente sua apreciação 

valorativa sobre seu(s) interlocutor(es) e tema(s) discursivos –, e, a partir desta 

análise, buscarão as marcas linguísticas (formas do texto/enunciado e da 

língua – composição e estilo) que refletem, no enunciado/texto, esses aspectos 

da situação. (ROJO, 2005, p. 199). 

 

  Com base nas ideias apresentadas sobre gêneros discursivos e textuais, adotamos nessa 

pesquisa a concepção de gêneros do discurso a partir das ideias do Círculo de Bakhtin, uma 

vez que dialogando com as ideias de Rojo (2005), consideramos os aspectos sócio-históricos 

da situação enunciativa, a finalidade enunciativa do locutor, a valoração, e as marcas 

linguísticas que refletem nos enunciados aspectos próprios dessa situação. 

     Já em 1929, na obra “Marxismo e Filosofia da Linguagem” (2014), o Círculo faz 

menção a gêneros linguísticos, afirmando posteriormente, em conexão com o problema da 

enunciação e do diálogo, abordar também o problema dos gêneros linguísticos, uma 

terminologia em estágio inicial para o que entendemos hoje como gênero do discurso. Rojo 

(2007, p. 1765), tratando sobre o mesmo tema, afirma que “é visível o estado inicial de 

elaboração do conceito de gênero discursivo – indicada pela adoção do termo gêneros 
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linguísticos”. De fato, em 1929 o conceito de gênero já apresenta algumas das suas principais 

características assumidas nos escritos que datam 1979.  

      Antes disso, vale mencionar as contribuições à teoria dos gêneros feitas anteriormente 

nos escritos do ano de 1975, no texto “O Discurso na Poesia e o Discurso no Romance” 

(2014). Nesse texto, Bakhtin discute a ideia de a língua literária ser estratificada e plurilíngue, 

e por isso,  

 
Essa estratificação é determinada antes de tudo, pelos organismos 

específicos dos gêneros. Este ou aquele elemento da língua (léxico-lógico, 

semântico, sintático, etc.) estão estreitamente unidos com a orientação 

intencional e com o sistema geral de acentuação destes ou daqueles gêneros: 

oratórios, publicitários, gêneros da imprensa, gêneros jornalísticos, gêneros 

de literatura inferior, (como o romance de folhetim, por exemplo) e, 

finalmente, os diversos gêneros da literatura. (BAKHTIN, 2014, p. 96, 

grifos do autor). 

 

  O trecho aponta que a estratificação da língua é determinada, antes de tudo, pelo 

gênero, e os elementos linguísticos necessários para a constituição estilística se unem 

estreitamente à orientação intencional – o querer dizer do locutor - e ao seu sistema geral de 

acentuação de um determinado gênero – as formas típicas de estruturação do gênero do 

acabamento. Nesse texto, Bakhtin ainda aponta processos importantes para a heterogeneidade, 

flexibilidade e riqueza dos gêneros, sendo eles a hibridização de vozes, entoação, estilos e o 

próprio gênero, e ainda o fenômeno dos gêneros intercalados ou enquadramento de gêneros. 

O autor explica ambas as terminologias, dizendo: 

Denominamos construção híbrida o enunciado que, segundo índices 

gramaticais (sintáticos) e composicionais, pertence a um único falante, mas 

onde, na realidade estão confundidos dois enunciados, dois modos de falar, 

dois estilos, duas linguagens, duas perspectivas semânticas e axiológicas. 

[...] O papel dos gêneros intercalados é tão grande que pode parecer que o 

romance esteja privado da sua primeira abordagem verbal da realidade e 

precise de uma elaboração preliminar desta realidade por intermédio de 

outros gêneros, ele mesmo sendo apenas uma unificação sincrética, em 

segundo grau, desses gêneros verbais primeiros. (BAKHTIN, 2014, p. 124-

125, grifos nossos). 

 

Assim, a hibridização e a intercalação ou enquadramento de gêneros são formas 

genéricas de fazer ressoar diversas vozes e perspectivas dialógicas. Na construção híbrida do 

enunciado estão confundidos dois modos de falar, dois enunciados, duas perspectivas 

semântico-axiológicas em um único falante. Quanto ao gênero intercalado, a presença de 
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outro gênero pode ser diretamente intencional ou totalmente objetal, funcionando como uma 

elaboração preliminar da realidade do gênero primeiro.  

 Já na obra “Estética da Criação Verbal” (2000), encontramos conceitos mais 

estruturados sobre os gêneros do discurso, em um capítulo exclusivo para tratar do tema, 

denominado “Gêneros do Discurso”.  

Nele, Bakhtin afirma que a utilização que fazemos da língua dá-se por meio de 

enunciados orais e escritos que emanam de uma ou de outra esfera da atividade humana. Os 

enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada esfera, através da sua 

construção temática, estilística e composicional. Cada esfera de utilização da língua elabora 

seus tipos relativamente estáveis de enunciados, assim chamados de gêneros do discurso.   

Nesse texto, Bakhtin (2000, p. 281) apresenta uma distinção entre gêneros primários 

(simples) e gêneros secundários (complexos), afirmando: 

 
Importa, nesse ponto, levar em consideração a diferença essencial existente 

entre os gêneros do discurso primário (simples) e o gênero do discurso 

secundário (complexo). O gênero secundário do discurso – o romance, o 

teatro, o discurso científico, o discurso ideológico, etc. – aparecem em 

circunstância de uma comunicação cultural mais complexa e relativamente 

mais evoluída, principalmente escrita: artística, científica, sociopolítica. 

Durante o seu processo de formação, esses gêneros secundários absorvem e 

transmutam os gêneros primários (simples) de todas as espécies, que se 

constituíram em circunstância 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 [...]. (grifos do autor). 

 

 

 Essa distinção entre os gêneros primários e secundários é relevante para a 

compreensão da heterogeneidade dos gêneros do discurso, e a representação desses gêneros 

tanto na vida cotidiana, quanto em situações sociais mais complexas de uso da língua, “só 

com esta condição a análise se adequaria à natureza complexa e sutil do enunciado e 

abrangeria seus aspectos essenciais” (BAKHTIN, 2000, p. 282), sendo pois essa inter-relação 

entre gêneros primários e secundários o que esclarece a natureza do enunciado.  

A riqueza e variedade dos gêneros do discurso é infinita, pois assim também é 

inesgotável a sua atividade humana. Assim, “cada esfera dessa atividade comporta um 

repertório de gêneros do discurso que vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a 

própria esfera se desenvolve e fica mais complexa” (BAKHTIN, 2000, p. 279). Todo gênero, 

nas diferentes esferas sociais de comunicação discursiva, reflete as condições específicas e a 

finalidade de cada campo, visto que todos eles estão ligados ao uso da linguagem. Dessa 
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forma, compreendemos que o caráter e as formas desses usos são tão multiformes como os 

seus respectivos campos.  

Nas palavras de Faraco (2009, p. 126-127), 

 

[...] falamos por meio de gêneros no interior de determinada esfera da 

atividade humana. Falar não é, portanto, apenas atualizar um código 

gramatical num vazio, mas moldar o nosso dizer as formas de um 

gênero no interior de uma atividade.  

 

 

Assim, todo enunciado está sempre relacionado ao tipo de atividade humana em que 

os participantes estão envolvidos. Os gêneros do discurso emergem, se estabilizam e evoluem 

no interior de uma atividade humana, porque eles se constituem como parte intrínseca dela.  

Eles estabelecem, pois, uma interconexão entre linguagem e vida social.  

Bakhtin (2000) ainda faz menção à constituição dos gêneros do discurso, formados 

pelo (a) conteúdo temático, pelo (b) estilo e pela (c) construção composicional. Podemos 

compreender, porém, que o conteúdo temático se configura como um domínio de sentido 

saturado de valores, que reflete e refrata as condições e as finalidades da esfera em que 

circula, ou seja, o que se torna comunicável, dizível através do gênero; um domínio de sentido 

de que se ocupa o gênero.  

Outra dimensão constitutiva do gênero é o estilo verbal que está relacionado à seleção 

de recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua. Todo estilo existe em função de 

um gênero, e o estilo de um enunciado corresponde ao estilo de um gênero, visto que um não 

pode ser entendido dissociado do outro: “todo enunciado, por ser individual, pode apresentar 

aspectos da individualidade do falante, ou seja, pode absolver um estilo particular, mas nem 

todos os gêneros são capazes de ‘refleti-lo’ da mesma maneira”. (RODRIGUES, 2001, p. 44).  

Enquanto isso, a construção composicional corresponde aos elementos da estrutura de 

comunicação que faz parte do todo do gênero. Para Bakhtin (2000), a forma composicional 

diz respeito a determinados tipos de construção do conjunto, de tipos da relação do falante 

com outros participantes da comunicação discursiva.   

Rojo e Barbosa (2015) afirmam que os gêneros não são abstrações teóricas, ao 

contrário, são universais concretos que circulam na vida social, pois tudo o que dizemos, 

escrevemos, anunciamos, dá-se concretamente na forma de enunciados ou textos. Nas 

palavras da autora,  
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[...] assim também, os gêneros são formas de dizer, de enunciar, de discursar 

tramadas pela história de uma sociedade, de uma cultura e que nelas 

circulam nos saberes das pessoas – um universal – mas que só aparecem 

concretamente na forma de textos orais, escritos ou multimodais, isto é, 

aqueles que misturam várias modalidades de língua/linguagem (verbal, oral 

ou escrita; imagem, estática ou em movimento; sons musicais. (ROJO, 2015, 

p. 28, grifos do autor). 

 

 

Nesse sentido, os gêneros se materializam concretamente na forma de textos diversos, 

orais, escritos ou multimodais.  A multimodalidade está presente principalmente nos gêneros 

que circulam nos espaços midiáticos, por isso discutamos um pouco acerca dos gêneros 

digitais. 
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2 OS GÊNEROS DISCURSIVOS DIGITAIS NO ENSINO 

 

A inserção das novas tecnologias na esfera educacional exige novas condutas dos 

educadores para que consigam utilizar esses aparatos tecnológicos como aliados do ensino e 

da aprendizagem. Para tanto, além do conhecimento sobre essas tecnologias, é necessário que 

os docentes utilizem esses equipamentos não só como apoio metodológico, mas também 

como uma forma de desenvolver no educando uma postura crítica e reflexiva diante do ato de 

ler e escrever. Destarte, ao que concerne o ensino de línguas – língua materna e língua 

estrangeira – as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) se colocam como 

um desafio para os educandos, que encaram as novas formas de comunicação mediadas por 

textos contemporâneos.  

 Essas tecnologias também estão inseridas no contexto educacional, dando espaço a 

novas escritas, chamadas de gêneros discursivos digitais. Estes se constituem enquanto 

textos/enunciados, que transformam o ato de ler e produzir textos em diferentes modos de 

significar, por meio das múltiplas semioses. Esses gêneros digitais se colocam como um 

desafio para a esfera educacional, pois, ao passo que os aparelhos tecnológicos se 

desenvolvem, novas formas de agir socialmente surgem, e com elas novas práticas de 

linguagem são construídas por meio dos gêneros digitais. O desenvolvimento da internet e o 

surgimento de espaços e culturas midiáticos favoreceram o surgimento desses novos gêneros, 

e o desafio se volta para as práticas de ensino e, especialmente, para a formação dos 

professores.      

 Façamos agora um recorte do estado da arte de pesquisas que tratam ou se aproximam 

dessas temáticas, a começar pela pesquisa de mestrado de Araújo (2009), que desenvolveu 

uma investigação qualitativo-quantitativa com o objetivo de fazer uso do blog em uma 

disciplina específica, a fim de identificar suas potencialidades evidenciadas durante o 

processo de aplicação e construção do gênero. Araújo (2009, p. 16) afirma que “a utilização 

do blog, como recurso didático, pode condicionar situações favoráveis ao processo de ensino 

e aprendizagem e, estimular a formação de competências exigidas pelo contexto social 

contemporâneo”, ou seja, por ser um gênero digital que se insere nesse contexto social 

contemporâneo, muitas pesquisas e estudos ainda estão por vir, com implicações educacionais 

que tentarão responder aos questionamentos propostos ao processo ensino-aprendizagem.  

 Na perspectiva da Análise da Conversação, Oliveira (2010) investigou as interações 

nos comentários de quatro blogs jornalísticos (Blog do Noblat, Blog MiriamLeitão.com, Blog 

do Reinaldo Azevedo e Blog do Josias de Souza), com o intuito de compreender como o leitor 
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faz uso dos seus comentários para se relacionar com o jornalista autor do blog, com os demais 

leitores e com o tópico tratado no texto. No estudo, foram analisados 400 comentários, cuja 

temática foi o “apagão”. A autora conclui seu trabalho com a ideia de que os blogs se 

apresentam enquanto uma nova forma de relacionamento entre o jornalista e o seu público 

leitor, e ainda que há indícios de que grande parte dos leitores utilizam os blogs como espaço 

restrito à publicação de opiniões isoladas, em vez de enxergá-los como um ambiente de 

interação, propício à discussão.  

 Com foco na argumentação como elemento discursivo em mídias digitais, Dantas 

(2012) em sua tese analisou o blog “Fatos e Dados”, criado pela Petrobrás no contexto de 

denúncias de corrupção que culminaram na instalação de uma CPI para investigar a empresa 

no âmbito do Congresso Nacional. O objetivo do estudo foi compreender a influência que os 

elementos discursivos acionados pela argumentação exercem em blogs e sobre o agendamento 

de temas, através do recorte de 118 posts publicados entre os dias 2 de junho a 1 de julho de 

2009, sendo detalhados no estudo apenas os dez primeiros. O autor sintetiza a pesquisa 

afirmando que as relações intersubjetivas que ocorrem nos blogs alteram as noções de 

noticiabilidade, interferindo no agendamento de notícias e na organização das informações em 

veículos da mídia digital. Os blogs passaram a fazer parte do cenário informativo e 

conseguem interferir de modo significativo na organização e agendamento da mídia por meio 

da utilização consciente de elementos argumentativos nos seus posts. 

 Já os estudos desenvolvidos pelo Mercado (2010) e igualmente pelos autores Anjos-

Santos e Cristovão (2015) se aproximam da nossa pesquisa por ambos os estudos tratarem do 

blog na formação de professores. Mercado (2010) apresenta uma descrição e análise de uma 

experiência formativa realizada com professores do ensino superior, utilizando o blog como 

interface midiática na disciplina “Metodologia do Ensino Superior” em um curso de pós-

graduação latu sensu.   O autor analisa o papel do formador na integração das TIC no 

processo formativo, apontando para a conclusão de que as TIC são ferramentas criativas e 

inovadoras para as práticas educativas e ainda, que os blogs, em contexto de formação, 

possibilitaram repensar práticas pedagógicas tradicionais.  

Anjos-Santos e Cristovão (2015) fazem uso do blog enquanto ferramenta na educação 

inicial de professores de língua inglesa. Os autores buscam analisar a produção de blogs 

profissionais de duas alunas-professoras, produzidos em 2010, e os papeis que tais práticas 

digitais de linguagem podem desempenhar na educação de professores de línguas, para que se 

tornem reflexivos e críticos.   
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Diante das posições, ressalta-se a relevância da nossa pesquisa que, apesar de 

aproximações e distanciamentos, dialoga com os trabalhos mencionados.  Observemos 

algumas discussões sobre os espaços que influenciam o surgimento dos novos gêneros, do 

mesmo modo dos gêneros digitais na hipermodernidade e no contexto educacional, 

apresentadas nas seções: I) A internet, o ciberespaço e a cibercultura: uma influência para os 

novos gêneros; II) Os gêneros digitais: uma questão da hipermodernidade; III) O blog em 

contexto educacionais. 

 

 

2.1 A Internet, o Ciberespaço e a Cibercultura: uma influência para o surgimento de 

novos gêneros 

 

Estamos vivendo um novo momento histórico, denominado “era da informação”, cuja 

base das relações sociais se estabelece através da informação e da sua capacidade de geração 

de conhecimento. A esse fenômeno Castell e Cardoso (2005) denominam “sociedade em 

rede”. Para os autores, o mundo está em processo de transformação estrutural, associado à 

emergência de um novo paradigma tecnológico, baseado em redes de comunicação digital. O 

autor afirma que a tecnologia base da sociedade em rede é a internet.  

Enquanto isso, para Simões (2009, p. 4), 

 

A Internet representa o sistema hipertextual pensado pelos primeiros 

cientistas da computação, como Vanevar Bush e Ted Nelson, que associaram 

a dinâmica não-linear à forma como o pensamento humano é executado, 

sendo o meio uma possibilidade de formação de uma biblioteca universal de 

informações interligadas por essa hipertextualidade. Assim como a 

computação, a Internet é uma criação americana, que surgiu durante a 

Guerra Fria, por volta de 1969, sob o nome de Arpanet. Tratava-se de um 

sistema utilizado pelo Departamento de Defesa Americano, que depois se 

estendeu às universidades e centros de pesquisa, para posteriormente ter o 

uso irrestrito. A Internet no formato em que conhecemos, com os sistemas 

HTTP, WWW e linguagem HTML, emergiu em 1991, sendo uma criação do 

cientista Tim Berners-Lee.  

 

 

Aqui, entendemos sistema hipertextual como um conjunto de informações que se 

interconectam através de referências específicas, oferecendo acesso sob demanda a 

informações que estendem ou complementam os diversos textos, ou seja, um conjunto de 

textos organizados em uma biblioteca universal de informações interligadas por essa 

hipertextualidade; uma rede de textos interligados. Simões (2009) destaca ainda a criação da 
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internet, inicialmente como “Aparnet” de uso restrito, seu desenvolvimento para WWW e 

linguagem HTML em 1991, e sua popularização a partir de então.    

A sedimentação social da internet é a base da sociedade em rede. Todavia, a internet 

deve ser compreendida como uma rede que congrega diversos grupos de redes, não apenas de 

computadores, mas também de pessoas e informações.  

Nessa perspectiva, Lévy (1999) faz menção ao surgimento de uma nova cultura, por 

ele denominada de cultura do ciberespaço ou “cibercultura”. Nas palavras do autor 

entendemos que  

O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio de 

comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo 

especifica não apenas a infra-estrutura material da comunicação digital, mas 

também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os 

seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao 

neologismo “cibercultura”, especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e 

intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores 

que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. (LÉVY, 

1999, p.17). 

 

Um ambiente de comunicação que surge na interconexão mundial dos computadores, 

também chamado de “rede” por Lévy (1999), é caracterizado pela comunicação digital e o 

universo de informações que ele abriga. O crescimento do ciberespaço dá origem a 

cibercultura, entendida como um conjunto de técnicas, práticas, atitudes, modos de 

pensamento e valores sociais. A comunicação, portanto, é um elemento que molda a cultura, 

pois é através dela que a vida em sociedade se faz possível, constituindo um sistema de 

valores e de símbolos, influenciado pelo sistema tecnológico.  

Pierre Lévy (1999) apresenta três princípios basilares da cibercultura, denominados 

interconexão, as comunidades virtuais e a inteligência coletiva.  Sobre interconexão, 

entendemo-la como interconectar alguém de algum lugar com outro alguém também em 

algum lugar do mundo; em face às comunidades virtuais, elas representam atores conectados 

que possuem vida social tão ou mais intensa que as pessoas que estão desconectadas, o seu 

conceito é um prolongamento do conceito de interconexão; já a inteligência coletiva, é vista 

pelo autor mais à maneira de um problema que uma solução, porém, indispensável nessa 

relação constituinte.  

 

Cada um dos três aspectos constitui a condição necessária para isto: não há 

comunidade virtual sem interconexão, não há inteligência coletiva em 

grande escala sem virtualização ou desterritorialização das comunidades no 
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ciberespaço. A interconexão condiciona a comunidade virtual, que é uma 

inteligência coletiva em potencial.  (LÉVY, 1999, p. 133). 

 

 

Assim, a interconexão é necessária para que haja a comunidade virtual e 

consequentemente a inteligência coletiva. São três elementos, portanto, que agem em um 

movimento contínuo, representando a matriz da cibercultura.    

 Essas novas formas de comunicação proporcionadas pela sociedade em rede, pelo 

ciberespaço e pela cibercultura exigem cada vez mais multi ou novos letramentos no ambiente 

educacional. Podemos pensar, por exemplo, na emergência dos gêneros discursivos 

necessários para que a comunicação aconteça nesses espaços, como os blogs.  

 

2.2 Os gêneros digitais: uma questão da hipermodernidade  

 

Juntamente com o surgimento das novas tecnologias digitais da informação e 

comunicação surgem novas formas de comunicação, mediadas por novos textos e novas 

linguagens. Os blogs, por exemplo, são resultados de novas linguagens, novas formas de agir 

socialmente e, consequentemente, de multiletramentos.  

Multiletramentos para Signorini (2012, p. 284), significa um termo que surgiu em 

meados dos anos 1990 por um grupo de estudiosos dos letramentos que se reuniam na 

Inglaterra, Estudos Unidos e Austrália, “para ‘descrever’ traços de uma nova ordem cultural, 

institucional e global emergente e suas implicações para a ‘pedagogia dos letramentos’” 

(grifos do autor), ou seja, ideias que se iniciam em função da pedagogia do letramento.  

As autoras, Rojo e Barbosa (2015), destacam que o conceito de multiletramentos 

engloba duas multiplicidades indicadas pelo prefixo multi, denominadas multiplicidades de 

culturas – multiculturalismo – e multiplicidade de linguagens/multissemiose e de mídia.   

Considerar o multiculturalismo na escola significa levar em conta os multi ou novos 

letramentos, as práticas, os procedimentos e gêneros em circulação nos ambientes da cultura 

de massa e digital, e no mundo hipermoderno atual. Semelhantemente, a multiplicidade de 

linguagem, diz respeito à produção de novos enunciados multiculturais e multissemióticos 

contemporâneos e hipermodernos.  

Em tempos de hipermodernidade, novas terminologias surgem, “o prefixo se desloca 

ou se instala em novos contextos: hipercomplexidade, hiperconsumismo, hiperindividualismo 

(além de hipertexto, hipermídia, dentre outros) ” (ROJO e BARBOSA, 2015, p. 118). Vários 
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sinais nos levam a pensar que entramos na era do hiper. Estamos em uma sociedade que 

massifica, padroniza, e ao mesmo tempo, cria seres autônomos que produzem 

comportamentos individualizados, divididos entre uma cultura do excesso e o elogio da 

moderação. A angústia do não saber faz do sujeito um dependente do novo, do inédito, um 

consumista da própria existência com o imaginário da pseudonecessidade.   

As tecnologias de informação e comunicação potencializam esse processo. A evolução 

das diferentes gerações da web, (web 1.0, 2.0, 3.0) possibilitou o surgimento de um fluxo 

ininterrupto de informação, cujas reflexões são comprometidas.  

 

A primeira geração da internet (web 1.0) principalmente dava informação 

unidirecional (de um para muitos), como na cultura de massa. Com o 

aparecimento de sites como facebook e amazon, a web tornou-se cada vez 

mais interativa. Nesta web 2.0, são principalmente os usuários que produzem 

conteúdos em postagens e publicações em redes sociais, como o Facebook, 

Twitter, Tumblr, Google+, na Wikipédia, em redes de mídia, como o 

Youtube, Flickr, Instagram, etc. À medida que as pessoas se familiarizaram 

com a web 2.0, foi possível a marcação e a etiquetagem de conteúdos dos 

usuários que abrem caminho para a próxima geração da internet: web 3.0, a 

dita internet “inteligente”.  

Por um processo de “aprendizagem” contínua por meio de etiquetagem, a 

web 3.0 pretende antecipar o que o usuário gosta ou detesta, suas 

necessidades e seus interesses, de maneira a oferecer conteúdos e 

mercadorias em tempo real. Os efeitos dessa “inteligência” já começam a se 

fazer sentir em diferentes sites e redes sociais. (ROJO e BARBOSA, 2015, 

p. 119,121). 

 

 

A web 1.0 não deu conta das mudanças e necessidades de comunicação e 

interatividades dos internautas, por isso surgiu a web 2.0 e, juntamente, a produção de sites e 

redes sociais de relacionamento. Contudo, as necessidades de troca de informação em tempo 

real se fizeram sentir e com elas a internet inteligente, 3.0, para oferecer mercadoria e 

comunicação em tempo real.  Essa evolução possibilitou ao seu usuário mais interatividade e 

a passagem de leitor para “lautor”. A internet “inteligente”, aparentemente, dá conta das 

necessidades e interesses dos usuários, oferecendo interatividade em tempo real; as redes 

sociais são exemplos de trocas entre o publicar, curtir e comentar.  

As consequências da hipermodernidade também chegaram às salas de aula, exigindo 

dos professores novas práticas de ensino e novos saberes. Vejamos essa relação entre os 

saberes docentes e uso dos gêneros digitais blogs no contexto educacional.  
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2.3 O Blog em contextos educacionais 

 

Diante desse cenário de mudanças em função do “hiper”, os saberes necessários à 

docência também se modificam, tendo em vista que esses saberes hoje “passam a considerar o 

professor como um profissional que adquire e desenvolve conhecimentos a partir da prática e 

do confronto com as condições da profissão” (NUNES, 2001, p. 32). Nessa perspectiva, 

Tardif (2010, p. 13) afirma que 

 
No âmbito da organização do trabalho escolar, o que o professor sabe 

depende também daquilo que ele não sabe, daquilo que se supõe que ele não 

sabia, daquilo que os outros sabem em seu lugar e em seu nome, dos saberes 

que os outros lhe impõe ou lhe atribuem.   

 

 

O conhecimento profissional docente emerge de sua vida social, o que ele sabe 

depende do que ele não sabe, dos saberes que os outros lhe impõem ou lhe atribuem em 

diferentes espaços sociais. Tardif (2010) classifica os saberes docentes como saberes plurais, 

denominando-os saberes curriculares, experienciais e disciplinares.  

Sobre os saberes curriculares, o autor afirma que eles se apresentam sob forma de 

programas escolares que os professores precisam aprender, sendo eles específicos da 

profissão e do contexto escolar, pois se relacionam aos discursos, objetivos, conteúdos 

curriculares e métodos de ensino. Já os saberes experienciais são aqueles desenvolvidos pelo 

professor no exercício da profissão, que brotam da experiência individual ou coletiva, “é um 

saber ligado às funções dos professores e através dessas funções ele é mobilizado, modelado, 

adquirido” (TARDIF, 2010, p. 109). Por último, os saberes disciplinares correspondem aos 

conhecimentos provenientes dos diferentes campos de conhecimentos – ciências naturais e 

humanas, matemáticas e suas tecnologias – postos aos professores. 

Nesse sentido, é importante considerar o desenvolvimento profissional e pessoal do 

professor, enfatizando que o saber é constituído a partir do contexto histórico e social 

vivenciado e transformado em saber da experiência. Por isso, uma preocupação nas turmas de 

formação de professores da contemporaneidade volta-se para o uso dos gêneros que circulam 

nas mídias, o que aqui consideramos como gêneros discursivos digitais.  

Com o uso acelerado do computador, da internet, das tecnologias digitais de 

informação e comunicação (TDIC), gêneros como o blog passaram a emergir e a ser usados 

cada vez mais por um número considerável de pessoas que possuem algum conhecimento ou 

contato com os aparelhos tecnológicos.  
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Hoje o blog está sendo usado em função de diversas esferas sociais, com diferentes 

propósitos comunicativos. Por isso, o trabalho pedagógico com esse gênero/ferramenta, 

configura-se uma alternativa de construção de conhecimento para professores em formação 

inicial e, consequentemente, para o seu aluno em sala de aula. Como afirma Nascimento, et al 

(2008, p. 361), o blog pode ser usado 

 

No trabalho com projetos, pois permitem o registro da concepção, 

detalhamento e todas as fases até a sua finalização. Podem incentivar e 

facilitar os trabalhos interdisciplinares e transdisciplinares, dando 

visibilidade, alternativas interativas e suporte a projetos que envolvam a 

escola como um todo e, até mesmo, as famílias e a comunidade. Se o aluno 

quiser seguir investigando sobre o tema dado, poderão ser incluídos 

sucessivos artigos relacionados com propostas e fazendo seus comentários. É 

muito fácil que outras pessoas cheguem ao blog do aluno interessado pelo 

tema escolhido e se forme uma comunidade em torno do aluno e da temática 

tratada.  

  

  

Esse tipo de atuação proporciona formar professores com uma visão crítica frente as 

transformações globais que estruturam a realidade atual nos diferentes espaços de 

aprendizagem. A organização didática com o uso de gêneros digitais poderá, assim, nos trazer 

grandes contribuições para a profissionalização docente.     

Além disso, as orientações dadas aos professores nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Língua Portuguesa (1998) é que eles priorizem na sua prática docente o uso não 

de todos os gêneros, mas daqueles que merecerão abordagem mais aprofundada, textos que 

caracterizem os usos públicos da linguagem. Assim,  

 

 Os textos a serem selecionados são aqueles que, por suas características e 

usos, podem favorecer a reflexão crítica, o exercício de formas de 

pensamento mais elaboradas e abstratas, bem como a fruição estética dos 

usos artísticos da linguagem, ou seja, os mais vitais para a plena participação 

numa sociedade letrada. (BRASIL, 1998, p. 24). 

 

 

Trata-se, então, de propor situações didáticas que façam uso de gêneros discursivos 

reais e significativos para os alunos, que lhes possibilitem a aprendizagem de práticas de 

linguagem significativas.   

Araújo (2009, p. 64) também argumenta em favor da importância do uso do blog em 

contextos educacionais: 
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Desde o debate de temas atuais até a divulgação de projetos escolares é 

possível usar o blog como auxílio pedagógico. Há diferentes tipos de blogs 

educacionais: produção de textos, narrativas, poemas análise de obras 

literárias, opinião sobre atualidades, informações, relatório de visitas e 

excursões de estudos, publicações de fotos, desenhos e vídeos produzidos 

por alunos. 

 

 

São inúmeras as possibilidades didáticas de utilização do blog nas atividades em sala 

de aula. Além disso, eles podem agir multi ou transdisciplinarmente, como objeto de ensino e 

aprendizagem de diferentes disciplinas escolares.  

Na próxima seção serão apresentados os procedimentos metodológicos de produção da 

oficina didática “Formando Professores”, cuja finalidade foi a produção de diferentes blogs 

como atividade curricular no curso de formação de professores.   
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA  

 

Nesta seção apresentaremos informações sobre: I) qual abordagem adotamos para o 

desenvolvimento da pesquisa; II)  o ambiente e os sujeitos envolvidos na construção dos 

dados; e III) as fases de desenvolvimento da oficina: uma seção dedicada a) ao questionário, 

enquanto instrumento de pesquisa, sua construção e aplicação; outra seção b) a apresentar 

informações da construção do blog-exemplo e aplicabilidade; e por último uma seção c)  à 

contextualização dos sites de criação de blogs que escolhemos para tratar na oficina. 

 

3.1 Abordagem da pesquisa 

 

Após definidos os objetivos norteadores da pesquisa e apresentadas as teorizações, 

base do estudo, apresentaremos neste capítulo a definição dos procedimentos metodológicos a 

ser seguidos, considerando, principalmente, a compreensão da contribuição dos gêneros 

discursivos para a formação docente e para a construção de práticas significativas de ensino, 

em especial, a contribuição do gênero digital blog.  

Nesse sentido, nossa pesquisa se apresenta enquanto uma pesquisa-ação, caracterizada 

como ação docente que objetiva investigar a prática de ensino em função do seu 

aprimoramento. Tripp (2005, p. 455) afirma que a pesquisa-ação educacional 

 

[...] é principalmente uma estratégia para o desenvolvimento de professores e 

pesquisadores de modo que eles possam utilizar suas pesquisas para 

aprimorar seu ensino e, em decorrência, o aprendizado de seus alunos. 

 

 

Na pesquisa-ação o professor pesquisador participa da pesquisa e ao mesmo tempo se 

mantém distante para refletir e investigar os dados. Ela objetiva aprimorar o ensino e 

consequentemente o aprendizado do seu aluno. Para Monteiro (1991), a pesquisa-ação 

apresenta algumas estratégias metodológicas, como: 

 a) interação entre pesquisador e pessoas implicadas na situação investigativa; 

b) da interação resulta a ordem de prioridades dos problemas; 

 c) o objeto de investigação é constituído pela situação social e pelos problemas 

encontrados na situação; 

 d) o objeto de pesquisa-ação consiste em resolver ou esclarecer os problemas da situação 

observada; 
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 e) há durante o processo um acompanhamento de toda a atividade intencional dos atores 

da atuação; 

 f) a pesquisa não se limita a uma forma de ação, ao contrário pretende-se aumentar o 

conhecimento dos pesquisadores ou o nível de consciência das pessoas e dos grupos 

envolvidos.  

Nesse processo, planeja-se, elabora-se sistematicamente a ação, põe-se em prática e 

volta-se para a reflexão e a avaliação da própria prática, vislumbrando mudanças tanto na 

ação quanto na investigação.  

Além disso, caracterizamos a investigação como um estudo de abordagem qualitativa 

descritivo-interpretativa, pois ao passo que descrevemos os dados analisados, os 

interpretamos e atribuímos uma significação sob a ótica da conceituação bakhtiniana de 

gêneros do discurso.  

A pesquisa qualitativa tem como característica ser descritiva, se constituir enquanto 

caminhos interpretativos no decorrer da investigação, preocupar-se com o processo, os 

significados, os resultados e a consideração de aspectos subjetivos, tanto do pesquisador 

quanto dos sujeitos pesquisados. (BOGDAN; BLIKEN, 1994).  

Partimos, inicialmente, do reconhecimento dos sujeitos envolvidos, a partir da 

aplicação de um questionário
8
 com perguntas abertas e fechadas. Essa ação objetivou explorar 

um pouco o conhecimento dos alunos sobre o tema gêneros e especialmente sobre o gênero 

blog na sala de aula.  

Em seguida, com base nos dados analisados, organizamos uma oficina
9
, denominada 

“Formando Professores”, cujo objetivo foi apresentar o gênero aos alunos, e como atividade 

do componente curricular, construir um blog pessoal com as experiências do estágio 

supervisionado. Essa ação didática foi possível, tendo em vista minha atuação docente nos 

componentes curriculares de Estágio Supervisionado de Formação de Professores I (Inglês) e 

Estágio Supervisionado de Formação de Professores para o Ensino Fundamental (Inglês), no 

semestre 2015.1 e, no semestre 2015.2, no componente curricular Estágio Supervisionado de 

Formação de Professores para o Ensino Médio (Inglês). 

                                                           
8
 A contextualização de elaboração e aplicação desse questionário será apresentada na próxima seção, 3.2.   

9
 Nesse estudo entendemos por oficina uma sequência de atividades didáticas planejadas e aplicadas a um grupo 

de alunos com fins específicos. Em outras línguas “Workshop e Ateliê”. 
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Ao final dos estágios supervisionados, os alunos compartilharam as experiências 

descritas nos blogs e fizeram menção à relevância de práticas semelhantes e significativas nos 

cursos de formação de professores.  

Passemos a contextualização do ambiente da pesquisa e dos sujeitos envolvidos, 

depois a contextualização do questionário, e por último aos procedimentos da oficina.   

 

3.2  O ambiente da pesquisa e os sujeitos envolvidos 

 

Foi escolhida para o desenvolvimento da pesquisa, a instituição de ensino superior, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, localizada na cidade de Natal, Rio Grande do 

Norte, por ser ela também nosso ambiente de trabalho. Pelo mesmo motivo, foram escolhidas 

duas turmas de Letras-Inglês, do turno matutino, que estavam cursando os componentes 

curriculares “Estágio Supervisionado de Formação de Professores I (Inglês)” – denominada 

neste estudo turma 1 – alunos do 5º período, e “Estágio Supervisionado de Formação de 

Professores para o Ensino Fundamental (Inglês)” – denominada turma 2, alunos do 7º 

período, ambos os componentes curriculares ministrados no semestre 2015.1.  

A turma 1 era formada por 11 alunos devidamente matriculados, sendo eles 8 homens 

e 3 mulheres. Porém, alguns não concluíram a disciplina e outros não participaram da oficina 

proposta
10

. Da turma 1, contamos com a participação de 7 alunos na oficina e a produção de 5 

blogs, 3 individuais e 2 produzidos por grupos de 2 alunos.  

Já a turma 2 era formada por 17 alunos, com matrícula ativa, 7 homens e 10 mulheres. 

Semelhantemente, alguns não participaram da oficina ou não concluíram a disciplina, 

restando 11 alunos participantes e, consequentemente, a produção de 11 blogs, tendo em vista 

que todos eles foram produzidos individualmente.  

No semestre 2015.2, foi dado prosseguimento à oficina no componente curricular 

“Estágio Supervisionado de Formação de Professores para o Ensino Médio (Inglês)” – turma 

3 – formada por alunos novatos e alunos que fizeram parte da turma 2.  Neste semestre, 

alguns alunos que já haviam cursado a disciplina anterior apenas alimentaram os blogs já 

produzidos com informações novas das vivências do estágio, outros novatos da turma, assim 

como alguns veteranos, produziram um novo blog. Matricularam-se e concluíram esse 

componente curricular 14 alunos, 9 mulheres e 5 homens. Dentre eles, participaram 10 alunos 

                                                           
10

 Vale ressaltar que os alunos tinham liberdade para participar ou não da oficina.    



44 
 

sendo apenas 1 novato, 7 alimentaram os blogs já produzidos no semestre anterior e 3 alunos 

criaram novos blogs. 

No geral, nos dois semestres 2015.1 e 2015.2, participaram da oficina 19 alunos do 

curso de Letras-Inglês e foram produzidos e publicados 19 blogs diferentes.  

Dos 19 blogs publicados, escolhemos para análise 1 deles da turma 1, por se 

apresentar didaticamente bem estruturado e organizado de acordo com as orientações de 

produção (em termos de referencial teórico e dados da prática vivenciada) e mais 1 blog da 

turma 2, por se constituir o mesmo blog para as vivências dos dois estágios supervisionados já 

apresentados, de ambos os semestres. Assim, nesse estudo serão apresentados e analisados 

apenas 2 blogs.  

Vejamos como se deu o desenvolvimento da oficina.  

 

3.3 As fases da pesquisa 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram necessários alguns passos a ser seguidos. 

Inicialmente, houve a aplicação de um questionário, cuja temática era o conhecimento teórico 

e prático sobre os gêneros em geral, e sobre o uso do gênero blogs na atividade docente. 

Depois, houve a produção de um blog-exemplo a ser apresentado às turmas, com o nome da 

própria oficina “Formando Professores” e, por último, ocorreu a orientação individual dos 

alunos para a produção do seu próprio blog. Notamos com detalhes.  

 

3.3.1 A aplicação do questionário 

 

O questionário é um instrumento importante para a construção de dados de algumas 

pesquisas, especialmente qualitativa e quantitativa. Segundo Marcones e Lakatos (1999), o 

questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série de perguntas que 

devem ser respondidas por escrito sem a presença nem a interferência do entrevistador. Ele é 

comumente usado, pois atinge um maior número de pessoas simultaneamente, obtém 

respostas rápidas e precisas e é capaz de abrigar um grande número de dados.  

Na nossa pesquisa, fizemos uso de um questionário com poucas perguntas para ser 

aplicado nas duas turmas do semestre 2015.1, turma 1 e turma 2. Ele foi organizado com 

perguntas abertas, sem categorias pré-estabelecidas, podendo o entrevistado responder 

espontaneamente, e perguntas alternativas, cuja resposta era sim ou não.  
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Os alunos tinham a liberdade de respondê-lo ou não, por isso da turma 1 responderam 

8 alunos e da turma 2 responderam 9 alunos. No geral, tivemos 17 participantes e, 

consequentemente, 17 questionários para análise. Eles foram aplicados presencialmente em 

horário normal de aula, antes de começarmos a discussão dos temas a ser tratados na oficina.   

O questionário foi estruturalmente organizado com: I) um cabeçalho sobre os dados da 

instituição de ensino; II) seguido de uma justificativa para a aplicação do questionário; III) 

interrogatório sobre os dados pessoais – apenas por critério de organização, pois na pesquisa 

mantém-se o anonimato – IV); e a sequência de 5 perguntas, conforme apêndice A.   

A primeira delas, uma pergunta alternativa de caráter geral, buscou saber se os alunos 

já estudaram sobre gêneros durante o seu curso, em outras disciplinas, e/ou cursos de 

extensão, de pesquisa ou em alguma atividade curricular: 1)Em sua formação docente, você já 

estudou sobre os gêneros discursivos? Para essa pergunta, a resposta só podia ser sim ou não, 

o que nos faz refletir sobre a relevância que o assunto tem para os alunos, uma vez que no 5º e 

no 7º período do curso de Letras-Inglês eles já devem ter cumprido disciplinas que abordaram 

a temática.  

A segunda pergunta, de caráter aberto e geral, investigou o conceito de gênero: 2) 

Qual a definição de gêneros do discurso que você adota? Nela, os alunos podiam se 

posicionar frente a alguma teoria de gênero já estudada anteriormente e conceituar o que era 

gênero para eles, através da própria definição, de exemplos, ou talvez citando nomes dos 

teóricos, enfim, o que concebiam como gênero. Essa pergunta faz relação com a anterior, pois 

quem marcasse “sim”, ou seja, que já havia estudado sobre gêneros, de alguma forma saberia 

conceituá-lo.   

Já a terceira pergunta, um pouco mais restrita e específica para os alunos de Letras, 

também apresentou caráter aberto: 3) Quais são os referenciais teóricos que subsidiam ou 

subsidiarão a sua prática docente na escola?. Com ela buscou-se investigar quais os teóricos 

da concepção de gêneros os alunos adotam ou preferem. Para a pergunta, as expectativas eram 

respostas relacionadas a alguma abordagem teórico-metodológica de estudo do gênero. Os 

nomes dos autores citados possivelmente fizeram refletir sobre a filiação teórico-

metodológica dos alunos e ainda como esses gêneros são abordados em sala de aula.  

  A quarta pergunta versou sobre os gêneros discursivos digitais, cujo objetivo foi 

investigar o interesse dos alunos em fazer uso desses gêneros no cumprimento do componente 

curricular Estágio Supervisionado: 4) Já pensou em usar os gêneros digitais nas aulas de 

estágio? Quais? Além disso, o questionamento exigiu que os alunos citassem quais os 

gêneros digitais que eles tinham interesse em usar nas aulas de estágio. A partir dos 
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posicionamentos, poderíamos perceber se o gênero blog faz parte desse ciclo de interesse ou 

não e se ele será aceito ou não pelos alunos na proposta da oficina. Semelhantemente, à quinta 

pergunta investigou sobre o blog.  

Também de caráter aberto, a quinta pergunta questionou: 5) Em qual circunstância 

você usaria o blog na sala de aula?. Nela, os alunos apresentariam sugestões de como o blog 

pode ser usado, enquanto uma ferramenta didática ou como gênero digital. Ao mesmo tempo, 

eles estariam expondo a sua aceitabilidade ou não em trabalhar com o blog na oficina didática 

a ser proposta.  

Concluindo, o questionário apresentou 5 perguntas, 1 delas com resposta alternativa e 

outras 4 com posicionamentos livres e abertos. Participaram 17 alunos do curso de Letras-

Inglês que estavam cumprindo o componente curricular Estágio Supervisionado, turma 1 e 

turma 2, e de forma geral, o questionário objetivou refletir um pouco sobre conhecimentos 

dos alunos acerca das teorizações e da aceitação do gênero digital blog.  Vale ressaltar ainda, 

que embora questionados sobre os teóricos que subsidiam o conhecimento acerca dos gêneros, 

o objetivo da oficina não foi apresentar distinções teórico-metodológicas de abordagem dos 

gêneros, ao contrário, a perspectiva era conhecer e produzir blogs na oficina, por isso saber 

qual concepção os alunos adotavam seria imprescindível para podermos defini-los. 

 

3.3.2 O desenvolvimento da oficina 

 

Após a conclusão e reflexão dos dados do questionário, algumas medidas foram 

necessárias antes de propor a oficina aos alunos. Primeiramente, sentimos a necessidade de 

produzir um blog-exemplo para ser apresentado aos alunos como modelo e ainda que servisse 

para acompanhá-los no processo de produção individual.   Para tanto, escolhemos o site de 

produção de blogs gratuitos, http://www.blogspot.com
11

, e construímos um blog com o 

próprio nome da oficina, “Formando Professores”. Ele foi organizado em diferentes páginas, 

com conteúdos específicos de interesse dos alunos, e pode ser acessado pelo site 

http://educaufrn.blogspot.com, conforme percebemos na sua página de acesso: 

 

                                                           
11

 A contextualização dos sites de produção dos blogs será apresentada na seção 3.3.2.1, em seguida.    

http://www.blogspot.com/
http://educaufrn.blogspot.com/
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Figura 1: Blog criado para orientar os alunos na oficina Formando Professores. Disponível em 

<http://educaufrn.blogspot.com.br/> 

 

 

O blog “Formando professores”, foi organizado em 7 páginas distintas. A primeira 

delas apresenta uma justificativa geral para a sua produção - um espaço de registro e 

orientações para os alunos participantes da oficina. Vejamos no próprio blog: 

http://educaufrn.blogspot.com.br/
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Figura 2: Página 1 do blog Formando Professores. Disponível em 

<http://educaufrn.blogspot.com.br/2016/02/sobre-o-blog.html> 

 

A página 2, denominada “Materiais Didáticos”, foi organizada com textos científicos 

da disciplina e documentos oficiais, como os PCNs de Língua Inglesa para o ensino 

fundamental e ensino médio, para servir de subsídio teórico aos alunos. Uma forma de 

compartilhar com as duas turmas, materiais didáticos relevantes sobre o ensino da língua 

inglesa. Vejamos a página: 

 

http://educaufrn.blogspot.com.br/2016/02/sobre-o-blog.html
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Figura 3: Página 2 do blog Formando Professores.  

Disponível em < http://educaufrn.blogspot.com.br/2016/02/materiais-didaticos.html>  

 

Nessa página 2 foram postados arquivos em forma de link compartilhados pela 

dropbox – um serviço de armazenamento em nuvem popularmente conhecido e aceito por um 

grande número de usuários, que oferece serviço online, acesso a arquivos off-line, dentre 

outras funções. Os arquivos da página 2 são baixados automaticamente ao clicar em um dos 

links apresentados.  

Já a página 3, “O Papel do Professor”, apresenta uma reflexão proposta por Rubem 

Alves em um depoimento apresentado à Revista Digital, em 14 de junho de 2011. O educador 

psicanalista fala da profissão docente e motiva os alunos ao exercício da profissão. O 

depoimento foi apresentado em vídeo, e pode ser visto na página 3: 

http://educaufrn.blogspot.com.br/2016/02/materiais-didaticos.html
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Figura 4: Página 3 do blog Formando Professores.  

Disponível em < http://educaufrn.blogspot.com.br/2016/02/o-papel-do-professor.html> 

 

 

Em seguida, a página 4, “Tutorial como criar um blog”, tão importante quanto as 

demais, apresenta uma série de tutoriais que orientam os alunos na produção individual dos 

seus blogs. Eles foram organizados em vídeos autoexplicativos e demonstrativos, com 

diferentes exemplos de sites e modelos de produção. Dentre eles, destacamos os sites Wix, 

Wordpress, simplesite e o blogspot.  Na página temos: 

http://educaufrn.blogspot.com.br/2016/02/o-papel-do-professor.html


51 
 

 

Figura 5: Página 4 do blog Formando Professores.  

Disponível em < http://educaufrn.blogspot.com.br/>  

 

As páginas 5, 6 e 7 foram construídas para a publicação dos blogs dos alunos das duas 

turmas em suas respectivas disciplinas. O internauta pode ter acesso ao blog por meio do 

nome dos alunos da turma, porque cada aluno está linkado ao seu próprio blog, facilitando 

assim a organização da turma e a busca individual de cada gênero.  

A página 5 foi denominada “Estágio I, a observação”. Nela encontramos os alunos 

participantes da oficina da turma 1, que cursaram o componente curricular Estágio 

Supervisionado de Formação de Professores I (Inglês) e, consequentemente, os links dos 

blogs por eles produzidos. Conforme pode ser visto a seguir: 

 

http://educaufrn.blogspot.com.br/
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Figura 6: Página 5 do blog Formando Professores.  

Disponível em < http://educaufrn.blogspot.com.br/2016/02/estagio-i-observacao.html>  

 

 

Já na página 6, “Estágio III, a regência”, foram postados os links dos blogs dos alunos 

da turma 2, no cumprimento do componente curricular Estágio Supervisionado de Formação 

de Professores para o Ensino Fundamental (Inglês), do semestre 2015.1. Olhemos na página: 

 

 

http://educaufrn.blogspot.com.br/2016/02/estagio-i-observacao.html
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Figura 7: Página 6 do blog Formando Professores.  

Disponível em < http://educaufrn.blogspot.com.br/2016/02/estagio-iii-regencia.html>  

 

Por último na página 6, “Estágio IV, a regência”, encontram-se os alunos da turma 3 

participantes da oficina, que cursaram o componente curricular Estágio Supervisionado de 

Formação de Professores (Inglês), no semestre 2015.2. Notemos a página: 

 

 

Figura 8: Página 7 do blog Formando Professores.  

Disponível em < http://educaufrn.blogspot.com.br/2016/02/estagio-iv-regencia.html>  

  

 É importante considerar que a construção do blog Formando Professores se deu em 

diferentes momentos, pois as informações foram surgindo no decorrer dos semestres, ao passo 

que os alunos construíram os seus próprios gêneros.  

 Após a produção e apresentação do blog-exemplo, os alunos foram motivados e 

orientados individualmente para as atividades dos respectivos componentes curriculares e, 

posteriormente, para a construção dos blogs. As dúvidas eram tiradas ou com os tutoriais ou 

nas orientações individuais em sala de aula.   

 Em seguida faremos uma rápida apresentação dos sites apresentados aos alunos.  

 

 

 

 

http://educaufrn.blogspot.com.br/2016/02/estagio-iii-regencia.html
http://educaufrn.blogspot.com.br/2016/02/estagio-iv-regencia.html
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3.3.2.1 Contextualização dos Sites dos Blogs  

 

Dentre os vários sites existentes na web para criação de blogs, escolhemos alguns para 

apresentação e discussão em sala de aula. Consideramos para a escolha os sites mais fáceis de 

construção e os mais popularizados. Vejamos o que particulariza cada um deles.  

 O site http://www.simplesite.com permite ao usuário criar um site, blog ou loja virtual, 

com o objetivo de deixar o processo e a criação da própria página da web mais rápidos e 

descomplicados possíveis, proporcionando, simultaneamente, o controle completo sobre a 

aparência e funcionamento do site.  Ele se diferencia pela sua facilidade de criação e 

manutenção de informações e pela rapidez de personalização das páginas, graças a um 

assistente de designer para personalizar a aparência.  

 Um detalhe importante desse site é que ele é gratuito apenas para teste, com uma 

licença de 30 dias.  Após esse período, os usuários devem renovar a assinatura e aderir a um 

dos pacotes de serviços oferecidos pelo site.  A versão gratuita limita o usuário a utilizar até 

40 páginas, 300 fotos e 600 segundos de vídeo. Após o período da licença, o site passa de on-

line para off-line, tendo o seu conteúdo salvo por até três meses, a contar da data de 

vencimento da assinatura gratuita. Nesse ínterim, cabe ao usuário renovar ou não a sua 

assinatura.     

 Uma das vantagens do site é a facilidade de criação, em apenas três passos – objetivo; 

personalização de cores, foto, fundo das páginas, título do blog; e registro do site com nome e 

senha – o blog está pronto. Por outro lado, o site não oferece gratuidade para quem quer um 

espaço virtual de registro contínuo. Abaixo pode ser vista a sua página inicial. 

http://www.simplesite.com/
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Figura 9: Página inicial do SimpleSite. 

 Disponível em < http://www.simplesite.com> 

 

Já o site http://www.blogspot.com é uma extensão do Google. Para criar um blog 

nesse site é necessário antes ter uma conta Google e fazer login na página inicial do blogger.  

Em seguida o usuário é levado a criar um endereço URL (Uniform Resource Locator – 

Localizador Padrão de Recursos) e um título para o seu blog.    

 Criado o blog, o usuário dispõe de um painel de configuração que o possibilita realizar 

várias ações como: escrever uma nova postagem, ver suas mensagens; acompanhar os blogs 

favoritos; adicionar imagens, vídeos; personalizar; acessar todos os demais recursos como 

visão geral, postagens, páginas, comentários, estatísticas, resultados, layout, modelo e 

configurações.  

 O diferencial desse site é a sua gratuidade, pois os usuários só necessitam de uma 

conta no Google – isso equivale à conta de Hotmail, Gmail, Facebook, Orkut - para ter acesso 

ilimitado ao site. Ele só estará off-line se o usuário decidir excluí-lo. Uma ótima opção para 

quem quer criar um blog. Abaixo pode ser vista a sua página de acesso.  

 

http://www.simplesite.com/
http://www.blogspot.com/
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Figura 10: Página inicial do Blogspot.  

Disponível em <http://www.blogspot.com > 

 

A criação de um blog no site http://www.wix.com se dá semelhantemente ao 

simplesite.com, pois ele possibilita a criação de um site pessoal, blog e até loja virtual. Para 

ter acesso, o usuário necessita se cadastrar e acessar o wix.com com usuário e senha. Em 

seguida, aparecerá uma página para configuração do layout do blog com centenas de modelos 

pré-definidos, totalmente customizáveis e fáceis de editar. Por último, o usuário tem acesso às 

configurações de informações sobre nome e senha para criação para URL (Uniform Resource 

Locator – Localizador Padrão de Recursos).  

Depois de registrado, o usuário tem a liberdade de editar páginas, configurar o 

designer, adicionar elementos como texto, imagens, galeria, mídia, formas e linhas, botões e 

menus, elementos do blog, loja virtual, redes sociais, apps, construtor de listas, dentre outras 

configurações. Esse site também oferece serviço gratuito para os usuários. Sem dúvida, uma 

ótima opção de criação de blog também. Abaixo se encontra sua a página inicial. 

 

 

http://www.blogspot.com/
http://www.wix.com/
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Figura 11: Página inicial do Wix.  

Disponível em <http://www.wix.com > 

 

  

Por último, o site http://www.wordpress.com oferece um serviço de criação de blogs 

bem semelhante aos demais e tão completo quanto eles. Para ter acesso, o usuário necessita 

preencher um formulário com e-mail, nome de usuário, senha, e endereço do blog. Em 

seguida, ele será direcionado para o link “criar o blog”, com a opção da versão paga ou 

gratuita. Depois de registrado o URL (Uniform Resource Locator – Localizador Padrão de 

Recursos), é hora de personalizar o blog na área da administração. Nele é possível editar 

postagens, configurar páginas, incluir links, gerenciar comentários, personalizar aparência, 

designer, plano de fundo, cabeçalho, adicionar fotos e vídeos, dentre outras ações.  

Esse também pode ser considerado um ótimo site para criação de blogs, uma 

plataforma completa, rápida e simples de criar, além de contar com várias ferramentas, plug-

ins e temas que se adequam aos objetivos dos usuários. Abaixo pode ser vista a página inicial 

de produção do blog. 

 

http://www.wix.com/
http://www.wordpress.com/
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Figura 12: Página inicial do Wordpress.  

Disponível em <http://www.wordpress.com > 

 

 

Todos os sites aqui apresentados possuem a possibilidade de criação de domínios, que 

significa abrir uma empresa burocraticamente com identidade virtual resguardada para ser 

usada em um website. Esse registro de domínio geralmente possui validade anual, podendo 

ser contratado por mais de um ano com pacote de valor específico. Os domínios podem ser 

registrados nacionalmente – com terminação“.br” – ou internacionalmente – com 

terminações “.com”, “.net”, “.org”.  Depois de registrado o domínio, o usuário ainda 

necessitará de um Plano de Hospedagem de Sites, um local para armazenar os arquivos do seu 

website, semelhantemente a um ponto comercial que deve ser alugado para o funcionamento 

de uma empresa. Esses registros de domínio e hospedagem são excelentes para usuários que 

pretendem montar negócios na internet e se profissionalizar com os recursos que a web pode 

oferecer. Eles possibilitam ações mais personalizáveis que não dispensam a contribuição de 

especialistas em criar páginas na internet, como os programadores e desenvolvedores de sites 

e os arquitetos de webdesigners. 

Apresentados os procedimentos metodológicos da pesquisa, passaremos a partir de 

então para a análise dos dados.  

 

 

 

http://www.wordpress.com/
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

  

 Neste capítulo serão apresentados alguns resultados da oficina “Formando 

Professores”, organizados nas seguintes sessões: I) Concepção de gênero adotada pelos 

alunos; Como se organizam os blogs escolhidos para análise, blog 1 e blog 2, nas seções, II) 

construção temática dos gêneros, III) os aspectos estilísticos e IV) a construção composicional 

dos blogs. Finalizamos o capítulo com uma reflexão da oficina no ensino superior.  

  

 

4.1 Concepção de gênero adotada pelos alunos 

 

   

 Apresentaremos nesta seção as repostas relacionadas à concepção de gêneros adotada 

pelos alunos das turmas 1 e 2 já apresentadas, do semestre 2015.1.  

Conforme será demostrado por meio de dados, os alunos exibiram conhecimentos 

sobre o que são os gêneros discursivos, onde circulam, para que servem e em quais 

circunstâncias cada um, com sua singularidade, podem ser usados. Ao contrário, eles não 

apresentaram conceituações e referenciais teóricos que subsidiam a prática do uso dos 

diferentes gêneros, principalmente da esfera educacional. No entanto, é perceptível o quanto 

os alunos dominam a produção do gênero, particularmente, do gênero blog, e o reconhece 

enquanto um gênero relevante para as práticas educacionais.  

É importante considerar também que alguns alunos do curso de Letras – Inglês não 

dominam teorias da Linguística como as teorizações dos gêneros discursivos, embora seja 

necessário na prática docente o uso contextualizado da língua inglesa por meio dos gêneros, 

conforme está posto nos documentos oficiais para o ensino de língua estrangeira. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) abordam essa questão quando tratam 

sobre a “Progressão Geral dos Conteúdos” (1998, p. 72), enfatizando a necessidade de uma 

progressão de conteúdos que vai desde o conhecimento de mundo até a produção textual – 

que compreende narrativas, pequenos diálogos, histórias em quadrinhos, instruções para jogos 

– ou seja, aprender o gênero com o próprio gênero. Vamos então aos gráficos:  

Primeiramente, os alunos foram questionados se em sua formação já haviam estudado 

os gêneros discursivos. As respostas se dividiram entre sim, 82%, e não, 13 %. Vejamos o 

gráfico com a pergunta 1 (P1). 
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Gráfico 1 (Fonte particular) 

 

 Com esse dado inicial, espera-se que essa maioria de 82% domine a conceituação de 

gêneros do discurso e que tome algum referencial teórico como base. Todavia, quando 

perguntados, as respostas variam, conforme podemos ver na tabela 1 com a pergunta 2 (P2). 

 

P2 - Qual a definição de gêneros discursivos adotada? 

A1
12

 – A ideia de gêneros discursivos está associada a uma prática social que se relaciona 

com os contextos sócio-cognitivos dos participantes de qualquer ato comunicativo
13

. 

A2 – São tipos textuais que abarcam elementos próprios em sua composição, inclusive 

quanto a sua estrutura interna, servindo a um propósito comunicativo específico.  

A3 – São modelos práticos que são seguidos na produção textual. 

A4 – Textos apropriados a cada situação de comunicação. 

A5 – E-mail, carta, artigo de jornal, sites, crítica literária. 

A6 – Gêneros textuais dentro das situações de discurso.  

A7 – Todo e qualquer meio que facilite e possibilite a comunicação.  

A8 – Diferentes tipos de comunicação verbal baseados em um contexto social e em meio de 

                                                           
12

  Nesse estudo os alunos serão identificados pela letra A (aluno) seguida de um número sequencial para 

preservar a sua identidade.  
13

 As respostas aqui apresentadas foram transcritas conforme apresentadas nos questionários.   

82% 

18% 

P1 - Já estudou sobre os gêneros do 
discurso? 

SIM

NÃO
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transmissão.  

A9 – Gêneros textuais e orais que trazem um tipo de discurso.  

A10 – Que os gêneros dependem do meio onde são usados.  

A11 – Escritos, orais, on-line, etc.  

A12, A13, A14, A15, A16, A17 – Não responderam.  

Tabela 1 (Fonte Particular) 

 

Observamos quais são as respostas que se relacionam ou mais se aproximam da 

concepção bakhtiniana de gêneros do discurso. Analisando os dados da tabela, temos: 6 

alunos não apresentaram conceituações sobre gêneros do discurso, isso equivale a 35% deles 

sem definição sobre o assunto. Dos 11 que responderam em 65% percebem-se respostas que 

ora se relacionam com a conceituação de gêneros, ora com tipologia textual, ora com 

modalidade textual, ora com exemplificações. Observando-os individualmente, tem-se que: 

A1 chega bem próximo da conceituação bakhtiniana de gênero quando o relaciona a “uma 

prática social”. Com esse apontamento entende-se que o gênero se constrói em uma esfera de 

atividade humana (BAKHTIN, 2000). Na resposta de A2, se considerar “tipos textuais” 

enquanto diferentes gêneros que circulam socialmente teremos uma definição próxima de 

gêneros discursivos, ao contrário, se encarar a ótica dos tipos textuais enquanto tipologias, 

teremos definições outras que se confundem, para alguns alunos, com a conceituação de 

gêneros.  

Já na passagem “servindo a um propósito comunicativo específico”, A2 dialoga com 

A4, que diz “Textos apropriados a cada situação de comunicação”; ambos deixam 

subentendida a ideia de textos (enunciados) que “reflete as condições específicas e as 

finalidades de cada esfera da atividade humana” (BAKHTIN, 2000, p.279), sendo essa, 

portanto, uma definição compreensível e aceitável na perspectiva da teoria bakhtiniana.      

A3 se opõe ao que Bakhtin (2000, p. 279) considera como “tipos relativamente 

estáveis de enunciados”, pois aborda o gênero como “modelos práticos”. Ao contrário, eles 

são plásticos e dinâmicos. A5 não apresenta definição, ao contrário lista algumas 

exemplificações de gêneros do discurso, o que nos leva a refletir que embora sem uma 

conceituação preestabelecida, o aluno os conhece e os domina nas diversas situações de uso 

da língua. A6, A7, A9 e A10 não apresentam uma definição precisa quando diz “Gêneros 
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textuais dentro das situações de discurso”, “Todo e qualquer meio”, “gêneros textuais e 

orais”, “dependem do meio onde são usados”, pois são enunciados que até se relacionam 

com as definições, porém não se configuram como uma construção sintática coerente diante 

dos estudos Bakhtinianos (2000) de gêneros.  

Já A8 responde com proximidade ao conceito de Bakhtin, “Diferentes tipos de 

comunicação verbal”, aqui entendido como “a heterogeneidade dos gêneros do discurso 

(orais e escritos)” (BAKHTIN, 2000, p. 279).   Por último, A11 define o gênero por meio da 

sua modalidade, “escritos, orais”, uma resposta que poderia ser construída com mais 

organização teórica.   

Em síntese, dentre os alunos que responderam ao questionamento A1, A2, A4 e A8 se 

aproximam da concepção bakhtiniana de gêneros do discurso e A3, A5, A6, A7, A9, A10 e 

A11 se distanciam, não obstante não significa dizer que as respostas apresentadas não estejam 

vinculadas à outra concepção teórica de gêneros.  

Entretanto, embora a conceituação de gêneros do discurso seja hoje um assunto 

relevante e já discutido em instâncias educacionais – MEC – e documentos oficiais (BRASIL, 

1998), muitos alunos ainda não dominam essa concepção. Isso implica um trabalho de 

construção de conhecimento que proporcione ao professor, em formação, situações de 

aprendizagem capazes de fazê-lo adotar uma concepção clara sobre os gêneros do discurso, e 

a partir dela delinear meios de introduzir esses gêneros adequadamente em sala de aula; 

definições de gêneros que os concebam como ação social, como manifestação do discurso nas 

diferentes esferas sociais. 

Os alunos foram questionados também sobre o referencial teórico que subsidia ou 

subsidiará o ensino dos gêneros do discurso na sua prática docente, como podemos ver na 

tabela 2 com as respostas para a pergunta 3 (P3).  

 

P3 - Quais são os referenciais teóricos que subsidiam ou subsidiarão o ensino dos 

gêneros do discurso na sua prática docente. 

A1 – Até o momento as disciplinas de educação não forneceram subsídios de referenciais 

teóricos  

A2 – Paulo Freire, Mário Sérgio Cortella 

A3 – Crenças sobre o ensino e aprendizagem de língua inglesa 
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A4 – Moita Lopes, Paulo Freire 

A5 – Livros, sites, artigos de revista, jornal. 

A6 – Moita Lopes, Paulo Freire 

A7 – Livros didáticos 

A8 – Crenças sobre o ensino-aprendizagem de LE no discurso de professores e alunos de 

escolas públicas 

A10 – Crenças sobre o ensino e aprendizagem de língua inglesa 

A11 – Pedagogia de Paulo Freire 

A12 – Ensino Audiolingual 

A15, A16 – Nenhum 

A9, A13, A14 e A17 – Não responderam 

Tabela 2 (Fonte particular) 

Analisando e refletindo as respostas da tabela 2, percebe-se que nenhum aluno 

apresenta um referencial teórico que possa subsidiar a prática de uso dos gêneros do discurso 

em sala de aula. Ao contrário, eles mencionam “Paulo Freire” (A2, A4, A6, A11), um 

estudioso das teorias da educação, “Mário Sérgio Cortella” (A2), dedicado aos estudos da 

educação e da filosofia e “Moita Lopes” (A4, A6) que pesquisa a respeito das teorizações da 

Linguística Aplicada. Além disso, têm-se alunos que buscam aleatoriamente um referencial 

teórico em “livros, sites, artigos de revista, jornal” (A5), em “livros didáticos” (A7), ou que 

não responderam (A3, A9, A13, A14 e A17), ou consideram como referencial teórico crenças 

no ensino e aprendizagem de língua inglesa (A3, A8 e A10), ou ainda responderam 

claramente que não possuem referencial teórico (A15 e A16). 

Esses dados revelam a necessidade de uma ação de intervenção docente que aborde 

uma concepção de gêneros do discurso com base em uma referencial teórico específico, ou de 

forma a apresentar diferentes teorias que permitam uma diferenciação e uma construção 

individual de conhecimentos e atitudes. O professor precisa estar preparado para usar os 

diferentes gêneros nas diferentes situações sociais.   
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Os alunos foram questionados também sobre os gêneros discursivos digitais, se eles 

pretendiam usá-los nas aulas de estágio. As respostas foram bem diversas como podem ser 

vistas na pergunta 4 (P4) da tabela 3.  

  

P4 - Já pensou em usar gêneros discursivos digitais nas aulas de estágio, quais.  

A3 – Palestra em vídeo 

A4 - Vídeos, fóruns. 

A5 - Whatsapp, vídeos, e-mails. 

A6 – E-mails, redes sociais. 

A7 – Todos os gêneros possíveis para aprimorar e facilitar a mediação da aprendizagem.  

A8 – Vídeos. 

A10 – Vídeos, whatsapp, jogos digitais. 

A11 – Facebook, blogs.  

A16 – Blog, facebook, twitter. 

A1, A2, A12, A13, A14, A15 – Não pensaram no assunto. 

A9, A17 – Não responderam. 

Tabela 3 (Fonte particular) 

 

Nessas respostas, alguns alunos demonstram interesse em fazer uso de gêneros 

discursivos digitais na sua prática docente (A3, A4, A5, A6, A7, A8, A10, A11, A16). 

Enquanto outros, ou não pensaram no assunto (A1, A2, A13, A12, A14, A15), ou não 

responderam (A9 e A17). No caso dos alunos que não pensaram no assunto ou não 

responderam, talvez seja necessário um olhar mais construtivo diante dos gêneros do discurso 

na sala de aula, para se fazer perceber o seu papel no processo de aprendizagem da língua 

inglesa.   
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Tratando especialmente do blog, os alunos foram instigados a pensar sobre ele na sala 

de aula, tanto nas aulas de formação de professores, quanto nas salas de aula em que eles 

estarão atuando como docentes, conforme pergunta 5 (P5) da tabela 4.  

 

P5 - Em quais circunstâncias usaria o blog na sala de aula. 

A1 – Como forma de usar a web e as tecnologias novas de aprendizagem, a fim de que os 

alunos possam entender o que viram em sala de aula.  

A4- Para a construção da prática de escrita criativa, compartilhar experiências.  

A5 – Em uma turma de jovens para relatar atividades do dia a dia e/ou preferências de 

entretenimento (séries, músicas, livros, etc.). 

A6 – Para trabalhar vídeos ou compartilhar os trabalhos dos alunos.  

A7 – Na utilização de textos, atividades interativas, jogos ou no uso de vídeos.  

A8 – Para postar conteúdos relacionados às aulas. As avaliações seriam as postagens feitas 

pelos alunos. Ele poderia, inclusive, tomar dimensões maiores se transformando em um 

projeto interdisciplinar.  

A9 – Divulgação das produções textuais dos alunos como forma de valorização de seus 

esforços na construção dos textos, assim motivando-os a desenvolverem ainda mais a 

habilidade da escrita.  

A10 – Para os alunos compartilharem experiências da língua, exemplo, fatos de trabalho.  

A11 – Se houvesse a necessidade de discussão sobre um tópico em especial, onde os alunos 

seriam avaliados por sua participação na discussão. 

A12 – Eu não usaria o blog na sala de aula por considerá-lo um gênero datado, mesmo 

sendo um gênero novo. Acredito que postagens no facebook ou instagram são mais 

próximas aos alunos de hoje. 

A13 – Utilizaria o blog para criações textuais feitas pelos alunos. Se possível criações de 

diferentes gêneros.  

A14 – Talvez como diário de classe, parece interessante.  

A15 – Usaria para incentivar os alunos a tirarem dúvidas entre si. Poderia até ser usado 
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como atividade de forma que cada grupo apresentasse um tema.  

A16 – Na prática escrita.  

A2, A3, A17 – Não responderam.  

Tabela 4 (Fonte particular) 

 

Embora muitos alunos não apresentem suas opiniões sobre os gêneros digitais a serem 

usados em sala de aula na tabela 3, vê-se que nessa tabela 4 quando questionados sobre o 

gênero blog, quase todos predispõem de um plano geral de ensino fazendo uso do gênero. A1 

fala em um registro de aula, “o que viram em sala de aula”, semelhantemente A5, “relatar 

atividades do dia a dia”. Aqui temos a ideia do blog enquanto “espaço em que o escrevente 

pode expressar o que quiser na atividade da sua escrita, com escolha de imagens e de sons [...] 

diário virtual [...]”. (KOMESU, 2005, p. 113).  

Já A4 pensa o blog para as atividades de produção textual “construção da prática de 

escrita criativa”, bem como A13 “criações textuais feitas pelos alunos” e A16 “Na prática 

escrita”.  O blog enquanto produção textual “afasta-se da ideia de diário [...] são reconhecidos 

como sistemas de publicação na web” (PINHEIRO, 2013, p. 208), e tidos como espaço para 

divulgar e compartilhar informações. Alguns alunos também planejam trabalhar outros 

gêneros por meio do blog: A6 “trabalhar vídeos ou compartilhar os trabalhos dos alunos”, A7 

“atividades interativas, jogos ou no uso de vídeos”, A13 “criações de diferentes gêneros” e 

A14 “como diário de classe”. Percebe-se aqui que o foco de ensino e aprendizagem são os 

“gêneros intercalados”. (BAKHTIN, 2014).  

Outros relacionam ainda a um espaço de divulgação de informações, produções, 

conteúdos, troca de experiências: A8 “postar conteúdos relacionados às aulas”, A9 

“Divulgação das produções textuais dos alunos”; A10 “Para os alunos compartilharem 

experiências da língua”, A11 “discussão sobre um tópico em especial”; A15 “incentivar os 

alunos a tirarem dúvidas entre si”. Tudo isso porque o blog “oportuniza a discussão entre os 

mais variados grupos de usuários, visto todo post, ao cair na rede, torna-se público”. 

(PINHEIRO, 2013, p. 225). Enquanto outros alunos, A2, A3 e A17, não apresentaram 

respostas.  

Todos os discursos publicados e analisados nesse estudo sobre os gêneros digitais, 

especialmente o gênero blog, permitem refletir a construção identitária do docente em 
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processo de formação na contemporaneidade. Estamos continuamente sujeitos a mudanças, 

inclusive mudanças sociais que se refletem em atividades pedagógicas. Por isso, a prática 

docente associada ao uso significativo dos gêneros do discurso digitais implica usar a língua 

conscientemente nas diferentes situações sociais, principalmente quando se trata da esfera 

educacional.  

Passemos, a partir de então, para uma análise da produção e constituição dos blogs, 

com ênfase em como os autores construíram seus blogs, atendendo assim a seus projetos de 

dizeres, visto que os gêneros respondem a um projeto de dizer centrado em seu processo de 

acabamento, na sua construção temática, na sua escolha estilística e na sua estrutura 

composicional.  

 

4.2 Construção temática dos gêneros 

 

A construção dos gêneros blogs se dá por meio de enunciados que refletem as 

condições específicas e as finalidades da esfera educacional, “não só pelo seu conteúdo 

temático e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua – 

recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais – mas também e sobretudo pela sua construção 

composicional”. (BAHKTIN, 2000, p. 279).   

Os gêneros blogs encontram-se engendrados em horizontes temáticos que se definem a 

partir da inter-relação entre objeto e projetos discursivos. Eles caracterizam-se pela 

contemporaneidade e pela proximidade tempo-espacial de acontecimentos a ser relatados.  

São experiências vivenciadas no ambiente educacional, especialmente nas turmas de educação 

básica.  

 Nas postagens dos 2 blogs destacados, percebemos temáticas
14

 bem específicas da 

esfera educacional, conforme veremos na análise de cada um deles.  

O Blog 1 construído por dois alunos da turma 1 tem como postagem inicial suas 

respectivas autobiografias, apresentadas em duas postagens distintas, denominadas “Quem 

são os autores do blog” (aluno 1) e “Quem são os autores do blog” (aluno 2). Nelas os alunos 

relatam fatos da vida escolar e acadêmica, reafirmam o interesse pela língua inglesa a falam 

da expectativa da docência. Em seguida, em uma nova postagem, “Qual a importância de uma 

autobiografia docente? ”, eles desenvolvem uma reflexão sobre a narrativa autobiográfica 

enquanto responsável pela tomada de consciência do sujeito aprendiz, apontando o relato de 

                                                           
14

  Para a análise dos dois blogs chamaremos de temáticas o conjunto de assuntos arrolados pelos alunos em seus 

blogs.  
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experiências rico e necessário no campo da educação. As postagens podem ser vistas nas 

figuras 13, 14 e 15, respectivamente.  

 

Figura 13: Postagem 1 do blog 1 

Disponível em: <http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015_05_01_archive.html> 

 

http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015_05_01_archive.html
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[Figura 14: Postagem 2 do blog 1 

Disponível em: <http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015_05_01_archive.html> 

 

http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015_05_01_archive.html
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Figura 15: Postagem 3 do blog 1 

Disponível em: <http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015_05_01_archive.html> 

 

 

Já na 4ª postagem, um dos alunos tratou sobre o “Primeiro contato com a docência 

durante a graduação de Letras”. Nesse post o aluno faz um relato sobre uma experiência 

vivida enquanto docente iniciante no Instituto Ágora, especificamente sobre o desafio que foi 

aceitar a proposta de substituição do professor titular, por essa ser sua primeira experiência 

como docente. O aluno conta da superação dos medos e posteriormente da alegria do convite 

para fazer parte do corpo docente do Instituto Ágora, e por estar, até o momento da 

publicação do post, atuando como professor de língua inglesa no referido Instituto.  

Posteriormente, o outro aluno produtor do blog também faz o seu relato sobre 

“Primeiro contato com a docência antes de uma licenciatura”, apresentando comentários 

também da sua vivência com a docência antes da graduação. O aluno relata a sua experiência 

com outra disciplina curricular, matemática, mesmo tendo concluído o curso de Engenharia. 

No momento da publicação do post, o aluno encontra-se empregado como engenheiro, porém 

com expectativas de voltar às salas de aula como professor de língua inglesa.  

As postagens nos direcionam ao entendimento de que mesmo ainda cursando o 

componente curricular Estágio Supervisionado de Formação de Professores II (Inglês), que 

http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015_05_01_archive.html
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objetiva, por meio de atividades de observação, levar o aluno a compreender os espaços 

escolares, esses alunos já possuem experiências docentes como professores. Ainda que tais 

práticas se apresentam fundamentalmente relevantes para a formação docente Libâneo (2013, 

p. 26-27) afirma que “a formação do professor abrange, pois, duas dimensões: a formação 

teórico-científica, [...] e a formação técnico-prática visando à preparação profissional 

específica para a docência” (grifos do autor), sendo essa formação técnico-prática, 

responsável também pela formação dos professores nos diferentes espaços educacionais, a 

partir das diversas práticas de ensino. Reparemos as postagens no blog: 

 

 

Figura 16: Postagem 4 e 5 do blog 1 

Disponível em: <http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015_05_01_archive.html> 

 

 

http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015_05_01_archive.html
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Na sequência, os alunos publicaram o post “Os PCNs e o ensino de língua Inglesa”. 

Na oportunidade, eles fazem uma reflexão sobre a importância dos documentos oficiais para o 

ensino e da relevância do PCN de língua inglesa (2006) para nortear o ensino e promover o 

diálogo entre o professor e a escola sobre a prática docente.  

Na figura 17 podemos ver como os alunos organizaram o post: 

 

 

Figura 17: Postagem 6 do blog 1 

Disponível em: <http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015_06_01_archive.html> 

 

 

Em seguida, os alunos publicaram postagens sobre “O planejamento e docência”, “Os 

vários papeis do professor” e mais especificamente sobre o trabalho de observação nas escolas 

eles escrevem sobre “A escola que visitamos”, “Da observação em sala de aula” e 

“Ponderações sobre o trabalho de campo”.  

Na postagem “Os vários papeis do professor”, os alunos, com base na observação de 

algumas aulas de língua inglesa, trazem para reflexão a fala do professor “assumo vários 

papeis”, aqui entendidas como as multitarefas assumidas pelo professor de educação básica, 

desde o planejamento do ensino até a realização da prática de ensino. Já em “Planejamento e 

docência” os alunos abordam a importância do planejamento para a prática docente e, 

http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015_06_01_archive.html
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pautados nas ideias do Libâneo (2004), destacam a conceituação de planejamento e da 

autoavaliação que o planejamento pode proporcionar. 

As postagens referentes aos dois temas podem ser vistas na figura18 e 19.  

 

Figura 18: Postagem 7 do blog 1 

Disponível em<http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015_06_01_archive.html> 

 

http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015_06_01_archive.html
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Figura 19: Postagem 8 do blog 1 

Disponível em: <http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015_06_01_archive.html> 

 

 

Nas postagens “A escola que visitamos”, “Da observação em sala de aula” e 

“Ponderações sobre o trabalho de campo” os alunos são específicos aos espaços de sala de 

aula observados. Em “A escola que visitamos” encontramos apenas um relato da escola, sua 

localização, site e estrutura física e humana. Em “Da observação em sala de aula” achamos 

uma descrição dos conteúdos abordados na aula, da atuação docente e discente no processo de 

ensino-aprendizagem; E na postagem “Ponderações sobre o trabalho de campo”, os alunos 

apresentam reflexões voltadas para a relevância da atividade de observação em sala de aula e 

ainda sobre a necessidade de relacionar as diferentes disciplinas cursadas na academia para a 

construção de uma compreensão mais precisa e objetiva sobre a realidade educacional. As três 

postagens podem ser vistas, respectivamente, nas figuras 20, 21 e 22.  

 

http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015_06_01_archive.html
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Figura 20: Postagem 9 do blog 1 

Disponível em: <http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015_06_01_archive.html> 

 

 

http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015_06_01_archive.html
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Figura 21: Postagem 10 do blog 1 

Disponível em: <http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015_06_01_archive.html> 

 

http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015_06_01_archive.html
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Figura 22: Postagem 11 do blog 1 

Disponível em: <http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015_06_01_archive.html> 

 

 

Para concluir as postagens, os alunos publicam dois vídeos voltados para a reflexão 

docente. Um deles no tópico “Bate-papo com o mestre I”, que versa sobre a função da escola 

do futuro e o papel do professor diante do novo contexto de ensino e aprendizagem, 

apresentado pelo José Carlos Libâneo. E o outro, é publicado na postagem “Bate-papo com o 

mestre II”, tendo como palestrante Rubem Alves, propondo um novo tipo de professor, “um 

professor de espantos”, que ensina o aluno a pensar e buscar, por meios próprios, construir o 

seu conhecimento, porque para o palestrante “a missão do professor é provocar inteligência, é 

provocar o espanto, é provocar a curiosidade”.  Vejamos as postagens nas figuras 23. 

 

http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015_06_01_archive.html
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Figura 23: Postagens 12 e 13 do blog 1 

Disponível em: <http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015_06_01_archive.html> 

 

Em síntese, o blog 1 foi construído com 13 postagens, versando sobre temas 

diferenciados, “Quem são os autores do blog? ” (aluno 1), “Quem são os autores do blog?” 

(aluno 2),  “Qual a importância de uma autobiografia docente?”, “Primeiro contato com a 

docência durante a graduação de Letras”, “Primeiro contato com a docência antes de uma 

licenciatura”, “Os PCNs e o ensino de Língua Inglesa”, “Planejamento e docência”, “Os 

vários papeis do professor”, “A escola que visitamos”, “Da observação em sala de aula”, 

“Ponderações sobre o trabalho de campo”, “Bate-papo com o metre I” e “Bate-papo como o 

mestre II”,  todos relacionados à esfera educacional.  

Já o blog 2 reúne postagens de um aluno que cursou os componentes curriculares 

Estágio Supervisionado de Formações de Professores para o Ensino Fundamental (Inglês) e 

Estágio Supervisionado de Formações de Professores do Ensino Médio (Inglês). Elas 

abordam temáticas da esfera educacional, semelhantemente ao blog 1 já apresentado, e 

http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015_06_01_archive.html
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objetivam refletir sobre esses dois componentes curriculares. Nesse blog, as postagens foram 

organizadas em 6 páginas distintas, conforme veremos em sua análise.  

Na página “O blog”, o aluno faz uma apresentação geral do blog na postagem “Olá, 

mundo! :)”, definindo os objetivos de produção do gênero e apresentando as escolas 

escolhidas para o desenvolvimento das atividades dos estágios. Além disso, o aluno-

organizador deixa claro a tentativa de neutralidade nas observações e exposições escritas, 

mas, inevitavelmente, não se eximindo de críticas e posicionamento pessoais. Vejamos na 

figura 24.  

 

 

Figura 24: Página 1 e postagem 1 do blog 2 

Disponível em: <https://udalighiere.wordpress.com/2015/06/12/ola-mundo/>  
 

Na página 2 “Escola Municipal Augusto Severo”, o aluno organiza três postagens 

diferentes “A estrutura física”, “Os professores” e “O material didático”. Na postagem “A 

estrutura física” o aluno faz comentários sobre a organização das salas de aula, dos 

professores, da sala de leitura, dos espaços administrativos da escola, bem como auditório, 

cozinha e ginásio de esportes. 

 Já na postagem “Os professores”, percebemos uma avalição do corpo docente da 

escola e do professor-supervisor de campo. O aluno menciona a boa relação existente entre 

https://udalighiere.wordpress.com/2015/06/12/ola-mundo/
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professores, gestores e demais funcionários da escola. Fala sobre a solicitude do professor-

supervisor em recebê-lo na sala de aula de língua inglesa e aponta ainda a sua frustação por 

estar em sala de aula (algumas vezes sozinho, sem supervisor) como professor-regente.   

Na postagem “O material didático” é apresentado o livro didático “Vontade de Saber 

Inglês” adotado pela escola, porém um material pouco usado nas aulas de língua inglesa por 

ser classificado como “pouco didático”. Além disso, o aluno afirma que o livro expõe 

aleatoriamente os conteúdos e apresenta-os com superficialidade. Notemos as três postagens 

nas figuras 25, 26 e 27.  

 

Figura 25: Página 2 e postagem 2 do blog 2 

Disponível em: <https://udalighiere.wordpress.com/2015/06/12/a-estrutura-do-augusto-severo/>  

 

https://udalighiere.wordpress.com/2015/06/12/a-estrutura-do-augusto-severo/
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Figura 26: Página 2 e postagem 3 do blog 2 

Disponível em: <https://udalighiere.wordpress.com/2015/06/12/os-professores/>  

 

 

https://udalighiere.wordpress.com/2015/06/12/os-professores/
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Figura 27: Página 2 e postagem 4 do blog 2 

Disponível em <https://udalighiere.wordpress.com/2015/06/12/o-material-didatico-da-escola/> 

 

 

Na sequência, encontramos na página 3 do blog 2 “Estágio III”, as seguintes 

postagens: “Primeiras impressões da turma”, “As primeiras aulas”, “Atenção e foco na turma” 

e “O aprendizado”. Nessa página, o aluno organizou uma sequência de postagens sobre a sua 

prática de ensino e a relação, mesmo que implícita da interação teórico-prática.   

Na postagem “As primeiras impressões da turma”, o aluno apresenta características 

das turmas que ele precisou observar antes de iniciar a sua regência. Escolhida a turma, o 

aluno faz comentários sobre a sua primeira aula ministrada em uma turma do 7º ano, Ensino 

Fundamental, cujos detalhes foram reunidos na postagem “As primeiras aulas”. Em seguida, o 

aluno apresenta uma reflexão sobre a necessidade que sentiu em chamar a atenção dos alunos 

na sua aula e orientá-los a um foco. Esses dados são apresentados na postagem “Atenção e 

foco da turma”, cuja oportunidade o aluno também discute a influência do mau 

comportamento para o aprendizado. Por último, na última postagem da página 3, “O 

aprendizado”, é proposta uma reflexão sobre a própria prática de ensino, qual método é o 

melhor para levar à sala de aula e como abordar os conteúdos de ensino de forma que eles 

façam sentido para os alunos, que possuam utilidades reais. 

https://udalighiere.wordpress.com/2015/06/12/o-material-didatico-da-escola/
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Abordando o tema Estágio Curricular na Formação de Professores, as autoras Barreiro 

e Gebran (2006, p. 91) afirmam que “a prática de ensino deve propiciar ao aluno não apenas a 

vivência em sala de aula, como também o contato com a dinâmica escolar nos seus mais 

diferentes aspectos, garantindo e permitindo a interação teórico-prática”, ou seja, as temáticas 

tratadas na página “Estágio III” apontam para experiências docentes formadoras que 

relacionam teoria e prática e se propõem desafiadoras para esses professores em formação.   

As experiências descritas nas 4 postagens apresentadas e presentes na página 3, se 

resumem na reflexão de práticas relevantes para a atividade profissional do professor em 

formação. É visível que somente com as atividades práticas de estágio é possível, de fato, 

compreender o que acontece na sala de aula, pois “esta análise reflexiva da prática docente 

deve possibilitar que o estagiário a conceba como um processo de formação-ação, no qual o 

professor se coloca como agente e sujeito de construção do conhecimento”, (BARREIRO E 

GERAN, 2006, p. 99), sendo ela, portanto, indispensável para a formação docente. 

Percebamos as postagens nas figuras 28, 29, 30, e 31.  

 

 

Figura 28: Página 3 e postagem 5 do blog 2 

Disponível em: <https://udalighiere.wordpress.com/2015/06/12/primeiras-impressoes-das-turmas/> 

https://udalighiere.wordpress.com/2015/06/12/primeiras-impressoes-das-turmas/
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Figura 29: Página 3 e postagem 6 do blog 2 

Disponível em: <https://udalighiere.wordpress.com/2015/06/12/as-primeiras-aulas/> 

 

 

https://udalighiere.wordpress.com/2015/06/12/as-primeiras-aulas/
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Figura 30: Página 3 e postagem 7 do blog 2 

Disponível em: <https://udalighiere.wordpress.com/2015/06/12/atencao-e-foco-da-turma/> 

 

 

 
Figura 31: Página 3 e postagem 8 do blog 2 

Disponível em: <https://udalighiere.wordpress.com/2015/06/12/o-aprendizado/> 

 

Em seguida, o blog 2 passa a tratar do estágio desenvolvido no Ensino Médio, 

enquanto exigência do componente curricular Estágio Supervisionado de Formação de 

Professores para o Ensino Médio (Inglês). As experiências desse estágio são relatadas e 

refletidas nas páginas “Escola Estadual Professor Antônio Basílio”, “Estágio IV” e “Sobre a 

regência”. 

https://udalighiere.wordpress.com/2015/06/12/atencao-e-foco-da-turma/
https://udalighiere.wordpress.com/2015/06/12/o-aprendizado/
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A página “Escola Estadual Professor Antônio Basílio” foi dividida em três postagens 

“A estrutura física”, “O não-material didático” e “O corpo docente”. Vejamos cada uma delas.  

Na postagem “A estrutura física” o aluno apresenta as dependências da escola, 

destacando a necessidade de manutenção e investimento tanto nas salas de aula quanto nos 

espaços de cantina e área de lazer.  Aparentemente, um espaço que não dá suporte para 

práticas de ensino efetivamente significativas. 

 Em seguida o aluno apresenta “O não-material didático”, o qual resumidamente expõe 

a ausência do livro didático nas aulas de língua inglesa, por ser considerado inadequado para 

o ensino da língua pelo professor-supervisor. Contudo, para suprir a necessidade de um 

material didático, o professor-supervisor afirma buscar subsídios em outras fontes, como 

outros livros ou propriamente da internet. Essa atitude chega a ser preocupante quando 

analisada sob a ótica da necessidade de fontes confiáveis para a construção dos planos de 

aula.  

Já na postagem “O corpo docente”, o aluno comenta a sua impressão com relação ao 

corpo docente, o convívio escolar e a parceria entre eles para promover mudanças na escola. 

A postagem é finalizada com relatos da solicitude do professor-supervisor e seu 

companheirismo durante a regência. Reparemos como se encontram as postagens no blog: 
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Figura 32: Página 4 e postagem 9 do blog 2 

Disponível em: <https://udalighiere.wordpress.com/2015/11/10/a-estrutura-fisica/> 

 

https://udalighiere.wordpress.com/2015/11/10/a-estrutura-fisica/
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 Figura 33: Página 4 e postagem 10 do blog 2  

Disponível em: <https://udalighiere.wordpress.com/o-nao-material-didatico/> 

 

 

Figura 34: Página 4 e postagem 11 do blog 2 

Disponível em: <https://udalighiere.wordpress.com/2015/11/10/o-corpo-docente/> 

 

A página “Estágio IV” está organizada com três postagens “As turmas”, “As primeiras 

aulas” e “Atenção e dedicação dos alunos do Ensino Médio”. Na postagem “As turmas”, o 

https://udalighiere.wordpress.com/o-nao-material-didatico/
https://udalighiere.wordpress.com/2015/11/10/o-corpo-docente/
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aluno-organizador comenta o critério de escolha das turmas para a regência – duas turmas, 2º 

e 3º ano do Ensino Médio – e faz uma descrição de cada uma delas, composição, dedicação e 

expectativa de aprendizagem.  

Já na postagem “As primeiras aulas”, encontramos um relato sobre o primeiro contato 

com as turmas, apresentação da proposta de ensino e receptividade dos alunos. Além disso, o 

aluno-organizador faz comentários sobre o bom desempenho de alguns alunos da turma e da 

tentativa de compreender, de fato, o que ele estava propondo. 

Enquanto isso, na postagem “Atenção e dedicação dos alunos do Ensino Médio”, o 

aluno apresenta uma comparação, a partir da sua experiência, entre ensinar no nível 

fundamental de ensino e no nível médio. Para o aluno-organizador do blog, os estudantes que 

chegam ao Ensino Médio apresentam mais maturidade e mais facilidade de aprendizagem, por 

estarem mais concentrados e dedicados às propostas de ensino.   

As três postagens que compõem a página 5 não nos apresentam maiores detalhes com 

relação, propriamente, ao desenvolvimento e aplicação da regência, contudo deixam perceber 

constantes reflexões sobre a realidade de sala de aula.  Essa atitude crítica possibilita ao 

professor em formação “fazer do seu trabalho em sala de aula um espaço de transformação. É 

na ação refletida e no redimensionamento de sua prática que é possível, ao docente, ser agente 

de mudanças na escola e na sociedade”. (BARREIRO E GEBRAN, 2006, p. 89).  

Vejamos as postagens no blog, conforme figuras 35, 36 e 37. 
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Figura 35: Página 5 e postagem 12 do blog 2 

Disponível em: <https://udalighiere.wordpress.com/2015/11/10/as-turmas/> 

 

 

https://udalighiere.wordpress.com/2015/11/10/as-turmas/
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Figura 36: Página 5 e postagem 13 do blog 2 

Disponível em: <https://udalighiere.wordpress.com/2015/11/10/as-primeiras-aulas-2/> 

 

 

Figura 37: Página 5 e postagem 14 do blog 2 

Disponível em: <https://udalighiere.wordpress.com/2015/11/10/a-atencao-do-esn-medio/> 

 

A última página e postagem do blog foi denominada “Sobre a regência”. Nela o aluno-

organizador faz uma autoavaliação da sua atuação nos dois estágios supervisionados, ensino 

fundamental e médio. Primeiramente ele reafirma a relevância das atividades do estágio 

supervisionado, da necessária relação “teórico-científico e técnico-prática” (LIBÂNEO, 2013, 

p. 26-27), os pontos negativos e positivos que surgiram no decorrer das aulas e conclui 

afirmando ser a melhoria da educação um papel de todos. Para o aluno-organizador, a 

realidade concreta da escola é necessária à formação do educador, por isso, esse espaço 

educativo vivenciado serviu para o seu crescimento e aprendizagem profissional docente, nas 

palavras do aluno-organizador do blog, “Entre momentos de alegria e angústia tudo valeu a 

pena”. Vejamos a postagem na figura 38.  

 

https://udalighiere.wordpress.com/2015/11/10/as-primeiras-aulas-2/
https://udalighiere.wordpress.com/2015/11/10/a-atencao-do-esn-medio/
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Figura 38: Página 6 e postagem 15 do blog 2 

Disponível em: <https://udalighiere.wordpress.com/2015/06/12/sobre-a-regencia/> 

 

Em resumo, no blog 2 destacamos 6 páginas e respectivamente 15 postagens distintas, 

dentre elas na página “O blog”, encontramos 1 postagem a postagem “Olá, mundo! :)”; na 

página 2, “Escola Municipal Augusto Severo”, temos as postagens “A estrutura física”, “Os 

professores” e “O material Didático da Escola”; na página 3, “Estágio III”, destacamos 

“Primeiras impressões das turmas”, “As primeiras aulas”, “Atenção e foco da turma” e “O 

aprendizado”; já na página 4, “Escola Estadual Professor Antônio Basílio”, apontamos “A 

estrutura física”, “O não-material didático” e “O corpo docente”; na página 5, “Estágio IV”, 

assinalamos as postagens “As turmas”, “As primeiras aulas” e “A atenção e dedicação dos 

alunos do Ensino Médio” e por último, na página 6, “Sobre a regência” uma única postagem 

também com o nome da própria página “Sobre a regência”.  

https://udalighiere.wordpress.com/2015/06/12/sobre-a-regencia/
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Analisadas as postagens dos 2 blogs, blog 1 e blog 2, olhemos detalhadamente como 

as temáticas foram dispostas entre páginas e postagens dos blogs, organizadas na tabela 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOG 1  

 

 

Páginas  Postagens  Temáticas  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Quem são os autores do blog? 

(aluno 1) 

Autobiografia  

Quem são os autores do blog? 

(aluno 2) 

Autobiografia  

Qual a importância de uma 

autobiografia docente 

A autobiografia 

docente 

Primeiro contato com a docência 

durante a graduação de Letras 

1ª experiência 

docente 

Primeiro contato com a docência 

antes de uma licenciatura 

1ª experiência 

docente 

Os PCNs e o ensino de Língua 

Inglesa 

PCN de língua 

inglesa e o ensino 

Planejamento e docência Planejamento escolar 

Os vários papéis do professor Descrições da 

experiência  

A escola que visitamos Descrições da 

experiência 

Da observação em sala de aula Descrições da 

experiência 

Ponderações sobre o trabalho de 

campo 

Reflexões sobre a 

prática  

Bate-papo com o mestre I Reflexões sobre a 

prática 

Bate-papo com o mestre II Reflexões sobre a 

prática 

 

 

 

O blog Olá, mundo! :) Objetivo de 

produção do gênero 

 

Escola Municipal 

Augusto Severo 

A estrutura física Descrição da 

experiência   

Os professores Descrição da 

experiência   
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BLOG 2 

O material didático da Escola Descrição da 

experiência   

 

 

 

Estágio III 

Primeiras impressões das turmas Descrição da 

experiência   

As primeiras aulas Descrição da 

experiência   

Atenção e foco da turma Descrição da 

experiência   

O aprendizado Reflexão sobre a 

prática 

 

Escola Estadual 

Professor Antônio 

Basílio 

A estrutura física Descrição da 

experiência   

O não-material didático Descrição da 

experiência   

O corpo docente Descrição da 

experiência   

 

 

Estágio IV 

As turmas Descrição da 

experiência   

As primeiras aulas Descrição da 

experiência   

A atenção e dedicação dos alunos 

do Ensino Médio 

Descrição da 

experiência   

Sobre a regência Sobre a regência Reflexão da pratica  

Tabela 5: Temática dos blogs 

 

 O conteúdo temático dos blogs 1 e 2 não corresponde a um conteúdo ou assunto 

específico, ao contrário, eles se apresentam enquanto o todo semântico do enunciado 

dependente da situação social de interação.  Como podemos perceber, a disposição temática 

ao longo dos blogs diz respeito ao modo como os alunos produtores vivenciam as atividades 

de estágio e, consequentemente, selecionam e abordam discursivamente, no gênero, os fatos 

da realidade.  

 Acreditamos na ideia proposta pela Rodrigues (2001) de que todo gênero apresenta um 

conteúdo temático, que corresponde à finalidade discursiva do gênero, ao objeto do discurso e 

à orientação de sentido do gênero para com o objetivo discursivo.  
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Nesse sentido, ambos os gêneros apresentam, enquanto finalidade discursiva, relatar 

vivências nos espaços educacionais no cumprimento dos componentes curriculares de estágio 

supervisionado. Podemos afirmar ainda que a finalidade discursiva ou o projeto discursivo 

(BAKHTIN, 2000), estão intrinsicamente relacionados, cabendo ao aluno-organizador do 

blog relatar o que ele recebe enquanto resposta do ambiente escolar.  

 Dentre os objetos discursivos do blog 1 destacamos, “A autobiografia”, “A relevância 

da autobiografia docente”, “1ª experiência docente”, “o que dizem os PCN de língua inglesa 

para o ensino da língua”, “A relevância do planejamento escolar”, “Descrições de 

experiências docente no Estágio de observação no Ensino Fundamental” e “Reflexões sobre a 

prática”.  

 Já no blog 2 sublinhamos os objetos discursivos, “objetivo de produção do gênero”, 

“Descrição das experiências nos estágios de regência no Ensino Fundamental e ensino 

Médio” e “Reflexão das práticas”.   

 Partindo dessa análise, retomamos a orientação bakhtiniana de que nossa realidade é 

mediada por gêneros, e é o surgimento de novos gêneros que nos faz significar e compreender 

uma dada parte da realidade (BAKHTIN, 2000). Assim, entendemos, com base na análise do 

objeto e do projeto discursivo dos gêneros analisados, que o relato da experiência docente 

expõe situações de interação típicas da esfera educacional, cujas temáticas tratadas estão 

situadas espaço-temporalmente e se constroem a partir de práticas responsivas à 

hipermodernidade. (ROJO, 2015).  

 

 

4.3 Aspectos estilísticos 

 

 

Analisemos agora as marcas estilísticas presentes dos blogs 1 e 2, com ênfase na 

relação do autor do enunciado com o seu próprio enunciado. Partimos da concepção de que 

“Todo enunciado emerge sempre e necessariamente num contexto cultural saturado de 

significados e valores e é sempre um ato responsivo, isto é uma tomada de posição” 

(FARACO, 2009, p.25), pois a construção discursiva e os valores atribuídos a essa construção 

são decorrentes da situação extraverbal
15

, e é a partir dela que surgem os posicionamentos 

axiológicos dos autores do enunciado.  Vejamos os exemplos:  

 

                                                           
15

 Para o Círculo de Bakhtin a situação extraverbal é constitutiva do enunciado, pois é ela que toma a palavra 

uma locução plena de significado para o ouvinte.  
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Figura 39: Postagem 7 do blog 1 

Disponível em: <http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015/06/ponderacoes-sobre-o-trabalho-de-

campo.html> 

 

Dando destaque à materialidade linguística do primeiro parágrafo da postagem “Os 

vários papeis de um professor” do blog 1, temos o seguinte: “O objeto principal de 

investigação foi a caracterização do planejamento no ensino de inglês na escola. Para tanto, 

mantivemos contato com o professor da disciplina na escola e colhemos suas considerações a 

respeito do tema”. (grifos nossos). 

 Nesse exemplo, incialmente os autores apresentam o objeto principal de investigação. 

Para isso, eles constroem um discurso que assevera seus posicionamentos discursivos ao 

relatarem sobre suas ações no campo de estágio. No período em destaque, percebemos uma 

seleção estilística que responde ao projeto de dizer apresentado inicialmente, através do 

próprio relato das ações.   

De modo igual acontece na postagem “Ponderações sobre o trabalho de campo”, 

representada na figura 40, quando os alunos priorizam o discurso opinativo para comentar a 

respeito da realidade investigada.    

http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015/06/ponderacoes-sobre-o-trabalho-de-campo.html
http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015/06/ponderacoes-sobre-o-trabalho-de-campo.html


97 
 

 

Figura 40: Postagem 11 do blog 1 

Disponível em: <http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015/06/ponderacoes-sobre-o-trabalho-de-

campo.html> 

 

O último parágrafo da postagem diz o seguinte: “A falta de investimento nos 

equipamentos escolares, a má gestão, a falta de formação continuada dos professores, a falta 

de segurança, a má remuneração, a excessiva carga horária de trabalho, são itens que 

desejamos ver extirpados desse rol de dificuldades do ensino nacional. Enquanto educadores, 

busquemos nos engajar nas lutas políticas e sociais por melhoria e, de modo bem especial, 

adotemos práticas docentes organizadas e de forma refletida para que obtenhamos sucesso na 

nossa tarefa de ensinar”. (grifos nossos).  

 Nesse discurso, destacamos os trechos que ora avaliam fatores relacionados ao ensino, 

como investimento, gestão segurança, remuneração e carga horária, “são itens que desejamos 

ver extirpados desse rol de dificuldades do ensino nacional”, ora trechos que apresentam 

sugestões de ação voltadas aos professores engajados no ensino-aprendizagem, “busquemos 

nos engajar nas lutas políticas e sociais por melhoria”, “adotemos práticas docentes 

organizadas e de forma refletida”. Assim, as construções discursivas em destaque, são 

http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015/06/ponderacoes-sobre-o-trabalho-de-campo.html
http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015/06/ponderacoes-sobre-o-trabalho-de-campo.html
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posicionamento discursivo dos autores com base em seus projetos de dizeres, que avaliam o 

ensino atual e apresentam sugestões de melhorias para o ensino.  

 Já no blog 2, destacamos uma postagem com exemplos de construções estilísticas que 

trazem relatos de intenções do autor com a sua prática docente e ainda discursos opinativos-

avaliativos sobre essa prática. Atentemos a figura 41: 

 

 

Figura 41: Página 3 e postagem 8 do blog 2 

Disponível em: <https://udalighiere.wordpress.com/2015/06/12/o-aprendizado/> 

 

  

Na postagem “O aprendizado”, presente na página 3 “Estágio III”, destacamos o 

seguinte parágrafo: “Em parte pode ser que eu tenha exigido demais da turma, mas busquei 

de maneira simples, criar algo que eles pudessem pôr em prática o conhecimento de modo a 

terem uma utilidade real. Entretanto, eu atribuo o fracasso, ou não-aprendizagem, à falta de 

atenção e dedicação dos alunos a aprenderem a matéria. Essa falta de interesse cria uma 

lacuna no conhecimento que dificilmente será reparada mais tarde, principalmente com um 
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idioma estrangeiro.  Essa lacuna se mostrou muito evidente durante as aulas do sétimo ano, 

que precisei fazer inúmeras revisões do verbo “to be”. Assim como, também, o sexto ano, que 

além de revisões, foi necessário regressar a matéria para tentar minimizar os danos.” (grifos 

nossos).  

No primeiro trecho destacado “eu tenha exigido demais da turma, mas busquei de 

maneira simples, criar algo que eles pudessem pôr em prática o conhecimento de modo a 

terem uma utilidade real”, o autor relata sua intenção de ação na prática do estágio 

supervisionado, ratificando o propósito de ação. Já no trecho “eu atribuo o fracasso, ou não-

aprendizagem, à falta de atenção e dedicação dos alunos a aprenderem a matéria”, o autor 

constrói o seu discurso com uma atitude avaliativa da própria prática de ensino. Ambos os 

exemplos nos revelam que o projeto de dizer do autor do enunciado se dá também pelos 

recursos estilísticos necessários para o acabamento do enunciado.  

Outro aspecto estilístico destacado nos blogs diz respeito às “relações lógico-

semânticas de temporalidade” (KOCH e ELLIAS, 2012, p. 169-170, grifos nossos), que 

quando presentes na construção textual indicam a recorrência de tempo posterior, anterior, 

pontual ou simultâneo ao ato de fala. Vejamos os destaques dados, conforme a ocorrências 

nos blogs analisados. 

No blog 1, na postagem “Quem são os autores do blog” encontramos as expressões 

nessa época e hoje, conforme se nota abaixo:  
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Figura 42: Postagem 2 do blog 1  

Disponível em: <http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015/05/quem-sao-os-autores-do-blog-renato.html 

> 

 

Ressaltando o período, temos: “Nessa época conheci música internacional em inglês, 

era um universo novo e inexplorado pelo qual criei uma afeição e me senti conectado com o 

que aquilo transmitia. Hoje, vejo que eu estava adentrando em uma parte da cultura 

estrangeira que eu não conhecia e não tinha noção de que representava”. As expressões em 

destaque indicam marcas temporais diferentes.   

Enquanto a expressão nessa época representa uma situação temporal anterior à fala, a 

expressão hoje indica uma situação temporal atual. Nesse sentido, ambas as palavras 

especificam uma posição no tempo determinada e focalizam um momento específico já 

demarcado textualmente.  

Já no blog 2, percebemos essas relações lógico-semânticas de temporalidade na 

postagem “Atenção e foco da turma”, da página 3, “Estágio III”. Vejamos a postagem:  

http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015/05/quem-sao-os-autores-do-blog-renato.html
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Figura 43: Página 3 e postagem 7 do blog 2 

Disponível em: <https://udalighiere.wordpress.com/2015/06/12/atencao-e-foco-da-turma/>  

 

 Salientando o texto, temos: “No começo todos se animaram e muitos quiseram vir ao 

quadro copiar (menos com respostas erradas), mas houve uma interação bem maior. Por outro 

lado, a bagunça também foi muito grande, todos gritavam e foi difícil criar uma ordem. 

Alguns até ficaram chateados por não terem sidos chamados. Depois dessa tentativa, cheguei 

à conclusão que talvez doce não fosse a melhor opção, já que eu não tinha ideia de como 

organizar tantos alunos em uma dinâmica”.     

 No discurso do aluno-organizador do blog 2 destacamos as expressões no começo e 

depois, ambas marcam uma relação semântica de temporalidade anterior, ou seja, introduzem 

a ideia de um fato ocorrido em um período de tempo pré-determinado, mais uma vez 

linguisticamente.  

  Outra particularidade estilística analisada nos blogs são os “discursos de outrem” 

(BAKHTIN/ VOLOCHINOV, 2014, p. 150) representados por citações diretas de estudiosos 

do campo da educação. Esse recurso faz do aluno-organizador um sujeito formado histórico e 

https://udalighiere.wordpress.com/2015/06/12/atencao-e-foco-da-turma/
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ideologicamente, pois formula o seu discurso a partir do outro, enquanto manifesta de forma 

ativa o seu ponto de vista acerca da palavra alheia.  

 Ponzio (2008) nos exibe a ideia de que a relação que estabelecemos com a voz do 

outro não é unilateral, ao contrário ela é direcionada para um terceiro interlocutor, o 

destinatário. Dessa forma, o processo de interação passa a se constituir não de dois, mas pelos 

menos de três participantes: eu, a pessoa a quem eu cito e a pessoa a quem eu me dirijo. Essa 

relação é, portanto, triangular.  

 Nosso discurso está carregado do discurso do outro, pois falamos através da palavra 

alheia. Isso se dá porque somos sujeitos situados tanto historicamente como ideologicamente 

em contextos sociais. Assim, “o discurso citado é o discurso no discurso, a enunciação na 

enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um discurso sobre o discurso, uma enunciação sobre a 

enunciação” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2014, p. 150, grifos do autor), por isso o discurso 

presente nos diferentes contextos sociais nunca é completamente novo, por conter resquícios 

de outros discursos. Ele pode aparecer de forma explícita, marcado pelos recursos linguísticos 

presentes no discurso, é o caso do discurso direto; ou de maneira implícita, tal qual ocorre no 

discurso indireto e indireto livre. Observemos como isso se deu nas postagens dos blogs.  
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Figura 44: Postagem 8 do blog 1  

Disponível em: <http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015/05/quem-sao-os-autores-do-blog-renato.html> 

 

 

Frisamos no blog 1 a citação presente na postagem “Planejamento e docência”, temos 

nas palavras do aluno-organizador: “O docente não pode prescindir de um planejamento das 

suas atividades escolares, onde estará refletida toda a sua gama de conhecimento de mundo e 

de suas experiências pessoais, levando em conta toda uma visão social e política. Podemos 

assim delinear essa importante ferramenta educacional: O planejamento é um processo de 

racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar 

e a problemática do contexto social. A escola, os professores e os alunos são integrantes da 

dinâmica das relações sociais; tudo o que acontece no meio escolar está atravessado por 

influências econômicas, políticas e culturais que caracteriza a sociedade de classes. Isso 

significa que os elementos do planejamento escolar – objetivos, conteúdos, métodos, estão 

recheados de implicações sociais, têm um significado genuinamente político. Por essa razão, 

http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015/05/quem-sao-os-autores-do-blog-renato.html
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o planejamento é uma atividade de reflexão acerca das nossas opções; se não pensarmos 

detidamente sobre os rumos que devemos dar ao nosso trabalho, ficaremos entregues aos 

rumos estabelecidos pelos interesses dominantes da sociedade”. (LIBÂNEO, 2004, p. 222). 

(grifos nossos).  

Nessa passagem, o aluno-organizador nos apresenta uma citação direta do Libâneo 

(2004) que teoriza acerca do planejamento escolar. O discurso citado dialoga com o discurso 

do aluno, ao tratar da mesma temática, ao passo que assegura credibilidade ao discurso do 

aluno-organizador. Da mesma forma, o discurso citado do Libâneo traz resquícios de outros 

discursos já construídos por outros estudiosos que se preocupam com os componentes 

operacionais da Didática. Assim, o exemplo comprova a natureza heterogênea do discurso.  

Já no blog 2, ressaltamos a postagem “Sobre a regência” também com marcas de 

citação direta do discurso alheio, conforme visualizada na figura 45.  

 

 

Figura 45: Página 6 e postagem 15 do blog 2 

Disponível em:  < https://udalighiere.wordpress.com/2015/06/12/sobre-a-regencia/ >  

 

 

Dando ênfase na passagem, temos: “Para finalizar, gostaria de dizer que a melhora na 

educação é um papel de todos que dela fazem parte, muito ainda falta ser feito, mas o 

https://udalighiere.wordpress.com/2015/06/12/sobre-a-regencia/
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caminho está sendo trilhado e a regência supervisionada é de grande importância para que 

haja um empenho maior do professor, pois o coloca como peça central nesse cenário, 

obrigando-o a refletir e melhorar cada dia mais. “ (…) um mínimo de intimidade com a 

realidade concreta das escolas é necessário à formação do educador. Sem isso, abre-se a 

possibilidade de improvisação ou, o que é pior, de experimentação para ver se “dá certo” em 

termos do encaminhamento do ensino. Até que o professor se situe criticamente no contexto 

de sala de aula, os alunos passam a ser cobaias desse profissional. ” (SILVA, EZEQUIEL, 

1991, p. 71, in Hypolitto, 1998, p. 3). (grifos nossos). 

No fragmento, notamos a preocupação do aluno com a educação e a importância das 

atividades do estágio supervisionado para a formação do profissional, que tem um grande 

papel na transformação dessa educação. Para tanto, ele apresenta um discurso citado em 

Hypolitto (1998), que também teoriza acerca da formação do educador e sua atuação em sala 

de aula. De modo parecido, são discursos que dialogam e manifestam de forma ativa um 

ponto de vista acerca da palavra alheia, transmitindo valores ideologicamente já construídos.  

 Em síntese, os recursos estilísticos utilizados na construção dos blogs pelos alunos-

organizadores nos levam a concluir que a escolha lexical dos gêneros digitais se dá em função 

dos posicionamentos axiológicos assumidos pelos alunos frente as temáticas tratadas nos 

blogs. À medida que os julgamentos de valor surgem em uma dada situação de interação 

social, a forma do todo verbal ganha espaço e se constitui, pois, “ele determina a própria 

seleção do material verbal e a forma do verbal” (BAKHTIN, 1976, p. 10). A partir de então, 

surgem as relações de sentido estabelecidas através das relações dialógicas; as relações 

lógicos-semânticas de temporalidade que quando presentes na construção textual indicam a 

recorrência de tempo posterior, anterior, pontual ou simultâneo ao ato de fala, cujas análises 

indicam apenas a presença de tempo posterior e anterior; e finalmente, citações diretas para 

indicar o discurso de outrem.  

Todas as particularidades estilísticas destacadas são responsáveis por construir 

determinados sentidos na constituição dos gêneros blogs, por isso a relevância de destaques e 

análises da materialidade linguística textual.  

  

4.4 A construção composicional dos blogs 

 

 

Conforme já apresentado na seção 1.3 “Os gêneros do discurso na perspectiva do 

Círculo”, a construção composicional do gênero diz respeito à estrutura do todo do gênero 

(BAKHTIN, 2000), ao acabamento específico e sua disposição organizacional. Como parte da 
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estrutura composicional já foi apresentada, principalmente na seção 4.2 (“Aspectos estilísticos 

dos blogs”, quando abordamos detalhadamente as páginas e postagens dos blogs), nesta seção 

nos dedicaremos a alguns elementos composicionais ainda não discutidos. 

Para atender ao projeto de dizer, os autores dos blogs não se limitaram ao uso do texto 

verbal e fizeram uso de textos não-verbais, por um lado enriquecendo os blogs, e por outro 

atendendo a uma das exigências da mídia digital que são o uso de textos de natureza 

“multimodal ou multissemiótica” (ROJO, 2012, p. 19), textos esses que exigem 

multiletramentos, ou seja, capacidades e práticas de compreensão e produção de cada um 

deles (mutliletramentos) para fazer significar. Por exemplo, destacamos as fotografias dos 

alunos-organizadores, as fotografias das escolas-campo de estágio, imagens intercaladas e 

relacionadas às postagens, bem como a presença dos vídeos em algumas postagens. Notemos 

essa ocorrência nos blogs.  

No blog 1, já nas primeiras postagens “Quem são os autores do blog” (do aluno 1 e 

aluno 2) encontramos os gêneros fotografias
16

 intercaladas ao texto postado.  Sobre gêneros 

intercalados entendemos como unidades básicas de composição do discurso, observado por 

Bakhtin (2014) na estrutura do romance. Para o autor, “Os gêneros introduzidos na estrutura 

do romance conservam habitualmente a sua elasticidade estrutural, sua autonomia e sua 

originalidade linguística e estilística” (BAKHTIN, 2014, p. 124), assim, eles cumprem um 

papel importante para a constituição do gênero. Vejamos a figura 46 e 47: 

 

                                                           
16

 As fotografias e imagens destacadas nesta seção serão utilizadas apenas como exemplos e não se constituem 

objetos de análise.  
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Figura 46: Postagem 1 do blog 1  

Disponível em: <http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015_05_01_archive.html> 

 

 

Figura 47: Postagem 2 do blog 1  

Disponível em: <http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015_05_01_archive.html> 

http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015_05_01_archive.html
http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015_05_01_archive.html
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Da mesma forma, na página 1 do blog 2, “O blog”, a postagem, “Olá mundo”, 

apresenta a fotografia do aluno-organizador também intercalada, conforme podemos ver na 

figura abaixo: 

 

 

 

Figura 48: Página 1 e postagem 1 do blog 2 

Disponível em: <https://udalighiere.wordpress.com/2015/06/12/ola-mundo/> 

 

 As fotografias intercaladas nas postagens dos blogs, especialmente em postagens 

iniciais têm o propósito de expor uma autobiografia, no caso do blog 1, ou fazer uma 

apresentação geral do blog, por exemplo do blog 2, no intuito de criar um efeito de 

credibilidade e veracidade na informação apresentada. Além disso, elas transmitem a ideia de 

assinatura digital nas postagens, reforçando o posicionamento assumido no discurso. Nessas 

postagens, as fotografias encarregam uma função essencial para a constituição e 

funcionamento dos gêneros, contribuindo para o seu projeto discurso: expor discursos 

https://udalighiere.wordpress.com/2015/06/12/ola-mundo/
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autobiográficos, no caso do blog 1, e fazer uma apresentação geral do blog e do seu 

organizador, no caso do blog 2.   

 Ainda tratando de fotografias, o blog 2 apresenta em algumas postagens fotografias 

que dão credibilidade ao discurso do aluno-organizador. Por exemplo, na página 2 “Escola 

Municipal Augusto Severo”, na postagem “A estrutura do Augusto Severo” encontramos 

algumas fotos da estrutura da escola, conforme podemos ver na figura 49 e 50: 

 

 

Figura 49: Página 2 e postagem 2 do blog 2  

Disponível em: <https://udalighiere.wordpress.com/2015/06/12/a-estrutura-do-augusto-severo/ > 
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Figura 50: Página 2 e postagem 2 do blog 2  

Disponível em: <https://udalighiere.wordpress.com/2015/06/12/a-estrutura-do-augusto-severo/>   

 

Percebemos nas imagens, as dependências da escola retratadas pelo aluno-

organizador, escola bem cuidada, organizada e sem problemas estruturais.  

 Em outras postagens, tanto do blog 1 quanto do blog 2, os alunos-organizadores fazem 

uso de imagens meramente ilustrativas que também transmitem sentidos para as postagens e 

consequentemente para o leitor. Esses gêneros intercalados “são gêneros integrados para 

compor enunciados em outros gêneros [...] que mantêm fronteiras nítidas em relação aos 

gêneros mais complexos que integram por meio de marcas explícitas de fronteiras” (ROJO E 

BARBOSA, 2015, p. 31), sendo esses gêneros também responsáveis por introduzir no gênero 

mais complexo suas linguagens.  

 Essas imagens ilustrativas podem ser encontradas, por exemplo, no blog 1 na 

postagem “Primeiro contato com a docência durante a graduação de Letras”, conforme figura 

51: 

 

https://udalighiere.wordpress.com/2015/06/12/a-estrutura-do-augusto-severo/
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Figura 51: Postagem 4 do blog 1  

Disponível em: <http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015_05_01_archive.html>  

 

 No blog 2, essas imagens ilustrativas são encontradas em diferentes postagens, todas 

com o mesmo objetivo, se relacionar com discurso apresentado e ilustrar a situação de 

interação. Por exemplo na página 2, “Escola Municipal Augusto Severo”, na postagem “Os 

professores”, nos deparamos com uma imagem que retrata elementos presentes na prática 

docente, tanto pelos livros que o professor utiliza no seu dia a dia, quanto pela xícara que nos 

passa a ideia do cafezinho no intervalo de aulas. 

Vejamos a figura 52: 

 

 

http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015_05_01_archive.html
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Figura 52: Página 2 e postagem 3 do blog 2  

Disponível em: <https://udalighiere.wordpress.com/2015/06/12/os-professores/> 

 

Ressaltamos ainda na construção composicional dos gêneros em análise, o uso de 

vídeos no blog 1, como exemplo, de linguagem multimodal. Para Rojo (2013, p. 141), a 

multimodalidade é “uma das características dos sistemas midiáticos” e multimodal é “quando 

o mesmo conteúdo pode ser encontrado em múltiplas representações”, ou seja, quando o 

gênero tem sua construção materializada mediante múltiplas e diversificadas semioses.  

 Rojo e Barbosa (2015) afirmam ainda que o texto multimodal ou multissemiótico é 

aquele que faz uso de mais de uma modalidade de linguagem ou mais de um sistema de 

semioses em sua composição, inclusive as modalidades visuais, que compreendem a imagem 

estática e em movimento, e a modalidade sonora, formada pela música e outros sons não 

verbais. 

No Blog 1, destacamos as postagens “Bate papo com o mestre I” e “Bate papo com o 

mestre II”, ambas construídas apenas com vídeos relacionados ao contexto escolar e que são 

exemplos dessa linguagem multimodal, visual e sonora, tão presente nos textos 

contemporâneos das mídias digitais. Vejamos a figura 53 com as postagens dos vídeos: 

https://udalighiere.wordpress.com/2015/06/12/os-professores/
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Figura 53: Postagens 13 e 14 do blog 1 

Disponível em: <http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015_06_01_archive.html> 

 

 

Em resumo, na construção composicional dos gêneros analisados realçamos as 

fotografias dos alunos-organizadores, enquanto marcadoras de credibilidade aos seus 

discursos, presentes nas postagens iniciais dos blogs 1 e 2, do mesmo modo que fotografias de 

espaços das escolas-campo de estágio, todas elas enquanto gêneros intercalados para compor 

enunciados em um outro gênero. Além disso, destacamos também as imagens ilustrativas, que 

foram usadas meramente para atribuir sentido aos relatos; e por último, a confirmação do blog 

enquanto um gênero, por excelência, multimodal, representado pelos vídeos, típicos da 

modalidade visual e sonora.  

Por fim, analisando toda a prática de produção de gêneros digitais no ensino superior, 

percebemos a relevância dos multiletramentos para a construção de textos digitais com 

diferentes linguagens e diferentes meios de circulação cultural. Salientamos a necessidade de 

os cursos de formação de professores levarem em consideração práticas de ensino que 

proporcionem aos alunos trabalhar com os multiletramentos no contexto escolar, fazendo uso 

http://estagioufrn.blogspot.com.br/2015_06_01_archive.html
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das novas tecnologias de comunicação e de informação. Para tal, deve ser um trabalho “[...] 

que parte das culturas de referências do alunado [...] e de gêneros, mídias e linguagens por 

eles conhecidos, para buscar um enfoque crítico, ético e democrático [...] (ROJO, 2012, p. 8), 

pois conforme afirma a autora, os multiletramentos apontam para dois tipos específicos de 

multiplicidade presentes em nossa sociedade: a multiplicidade cultural das populações e a 

multiplicidade semiótica de constituição dos textos.  

Fazendo relação aos blogs analisados, o que percebemos hoje a nossa volta são 

produções culturais letradas em efetiva circulação social, como um conjunto de textos 

híbridos de diferentes letramentos. Ao mesmo tempo, encontramos uma multiplicidade de 

linguagens, modos ou semioses nos textos em circulação, também chamados de 

multimodalidade ou multissemiose dos textos contemporâneos que, inevitavelmente, exigem 

multiletramentos, ou seja, textos compostos de múltiplas linguagens que exigem práticas de 

compreensão e produção (multiletramentos) para se fazer significar.  

Rojo (2012, p. 23) aponta ainda algumas características importantes para os 

multiletramentos, aqui relacionados à produção dos blogs enquanto uma prática na formação 

docente: “a) eles são interativos; mais que isso colaborativos”, os blogs construídos na oficina 

são exemplos de colaboração e interatividade; “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]”, pois em meio a interação e colaboração nada é de 

ninguém - criação de textos, vídeos, ferramentas, designes -  e tudo é de todos, não há 

fronteira para a interação nesses espaços midiáticos; e por último, “c) eles são híbridos, 

fronteiriços, mestiços (de linguagens, modos, mídias e culturas), ou seja, nos blog os alunos 

são livres para organizá-los conforme seus estilos, designes, culturas e pontos de vistas.  

Assim, práticas semelhantes à oficina aqui apresentada são de grande importância para 

a formação de professores na contemporaneidade e condizem com os princípios de 

pluralidade cultural e de diversidade de linguagens, envolvidos no conceito de 

multiletramentos.  

Para concluir nossas análises, fechamos essa discussão não com soluções relativas à 

formação dos professores e ao uso dos gêneros digitais na sala de aula, ao contrário, 

propomos questionamentos que nos fazem pensar acerca dessa prática docente: Como 

preparar os professores, de fato, para as situações de ensino que sejam responsivas à 

hipermodenidade (ROJO e BARBOSA, 2015), aos currículos escolares, aos referenciais 

curriculares nacionais e, principalmente, à formação de sujeitos cidadãos crítico-reflexivos 

transformadores da realidade vigente? 
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No entanto, esse gigantesco desafio parece bem pequeno se começarmos pensando nas 

mudanças na própria “interação verbal em ligação com as condições concretas em que se 

realiza” (BAKHTIN, 2014, p. 129). 
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5 CONCLUSÃO   

 

Em frente à tarefa docente na utilização das tecnologias digitais no ensino línguas, 

nossa pesquisa objetivou problematizar sobre a contribuição dos gêneros discursivos digitais 

para a formação docente e, consequentemente, para a construção de práticas significativas de 

ensino, tendo por base os gêneros discursivos digitais. Para tanto, desenvolvemos uma oficina 

no curso de Letras – Inglês da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com o 

intuito de aproximar os professores em formação de práticas de ensino que fazem uso dos 

gêneros digitais, para que posteriormente práticas semelhantes possam ser usadas no contexto 

escolar.  

Para o desenvolvimento da oficina foram escolhidas três turmas do curso de Letras – 

Inglês da UFRN, respectivamente, no período 2015.1 as turmas Estágio Supervisionado de 

Formação de Professores (Inglês), turma 1, e Estágio Supervisionado de Formação de 

Professores para o Ensino Fundamental (Inglês), turma 2; e no período 2015.2 a turma 

Estágio Supervisionado de Formação de Professores para o Ensino Médio (Inglês), turma 3. 

Como tarefa, os alunos foram orientados para a produção do gênero blog enquanto um espaço 

destinado ao relato e a reflexões críticas construtivas, vivenciadas na prática docente nos 

estágios supervisionados. Participaram da atividade 19 alunos, lembrando que alguns que 

cursaram o estágio III também cursaram o estágio IV, com a produção de 19 blogs diferentes, 

17 individuais e 2 construídos por grupos de alunos.  

Na oficina, inicialmente objetivamos inventariar o que os alunos conhecem sobre os 

gêneros discursivos/textuais, através de questionários aplicados nas turmas 1 e 2. A análise 

dos dados nos fez refletir sobre o conhecimento dos alunos acerca dos gêneros discursivos, 

adquirido em outras disciplinas do curso de Letras, sua definição e explicitação dos teóricos 

que subsidiam a prática docente, e de modo especial, se há interesse dos alunos em fazer uso 

dos gêneros discursivos digitais nas diferentes práticas de ensino futuras. Diante dos dados, 

percebemos uma necessidade de aprofundamento da temática, e consequentemente, de 

práticas de ensino que possibilitem aos alunos envolverem-se em situações teóricas e práticas 

de uso dos diversos gêneros, especialmente, de gêneros discursivos digitais. 

Para orientar os alunos na produção dos seus blogs, construímos o blog “Formando 

Professores”, disponível no site <http://educaufrn.blogspot.com.br/>, com páginas destinadas 

à publicação de materiais didáticos relativos às três disciplinas de estágio de língua inglesa, 

cujo material encontra-se linkado e compartilhado pela dropbox; páginas diferentes com os 

links dos blogs dos alunos, representados pelo nome de cada um deles; 1 página servindo de 

http://educaufrn.blogspot.com.br/
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tutorial considerando diferentes sites de produção de blogs respectivamente, os sites 

http://www.simplesite.com; o http://www.blogspot.com; o http://www.wix.com; e o 

http://www.wordpress.com; e por último, 1 página com vídeos para a reflexão da prática 

docente.  

 A produção do blog “Formando Professores” se deu ao passo que a oficina se 

desenvolveu, porém ele foi apresentado aos alunos como exemplo do gênero digital proposto 

e enquanto um guia para a produção individual, considerando ainda, a interação proposta 

entre os 3 componentes curriculares, uma vez que para cada um deles foi dedicada uma 

página diferente.  

Nesse estudo, analisamos 2 diferentes blogs, considerados blog 1 e blog 2, com 

destaque para a construção temática, o estilo e composição dos gêneros. Na construção 

temática, enquanto finalidade discursiva dos gêneros, identificamos relatos e reflexões críticas 

das vivências decorrentes do espaço educacional no cumprimento dos estágios 

supervisionados. Foi possível verificar também que o objeto discursivo dos gêneros reflete e 

refrata comportamentos e atitudes docentes, percebidos através das reflexões das temáticas: 

no blog 1 “A autobiografia”, “A relevância da autobiografia docente”, “1ª experiência 

docente”, “o que dizem os PCN de língua inglesa para o ensino da língua”, “A relevância do 

planejamento escolar”, “Descrições de experiências docente no Estágio de observação no 

Ensino Fundamental” e “Reflexões sobre a prática”; e no blog 2, as temáticas “objetivo de 

produção do gênero”, “Descrição das experiências nos estágios de regência no Ensino 

Fundamental e ensino Médio” e “Reflexão das práticas”. 

Em face às marcas estilísticas presentes nos blogs 1 e 2 realçamos algumas escolhas 

estilísticas dos autores dos blogs que atendem aos seus projetos de dizeres, aqui considerados 

como posicionamentos axiológicos dos autores do enunciado. 

Frisamos ainda, enquanto marcas estilísticas as relações lógico-semânticas de 

temporalidade, com destaque para algumas expressões adverbiais temporais, que quando 

presentes na estrutura textual sinalizam a recorrência do tempo posterior ou anterior ao ato de 

fala, sendo as duas ocorrências presentes nos blogs analisados.  

Por último, quanto à estilística dos blogs, enfatizamos a presença do discurso de 

outrem marcado pelas citações diretas, para reforçar o discurso dos alunos organizadores e 

teorizar acerca da temática tratada.  

Já pensando na construção composicional dos gêneros analisados, consideramos três 

características: As fotografias dos alunos-organizadores dos blogs, dando um efeito de 

credibilidade e veracidade às informações, principalmente por ser o texto de caráter subjetivo, 

http://www.simplesite.com/
http://www.blogspot.com/
http://www.wix.com/
http://www.wordpress.com/
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além de fotografias do espaço físico das escolas e do livro didático; imagens ilustrativas 

ligadas ao conteúdo abordado nas postagens, capazes de transmitir sentidos para o leitor; e a 

presença de vídeos para marcar a multimodalidade do gênero blog que comporta, além de 

textos escritos, também textos visuais e sonoros.  

Finalizando, ainda no capítulo das análises, apresentamos uma reflexão do blog 

enquanto uma prática de multiletramentos, ao passo que relacionamos a relevância de práticas 

de ensino que consideram os gêneros discursivos digitais, tanto no ensino superior quanto na 

educação básica. 

O desenvolver da oficina nos fez perceber a aceitabilidade dos alunos em conhecerem 

e se envolverem na produção de seus gêneros discursivos digitais. Na socialização dos 

componentes curriculares, os participantes da oficina demostraram interesse em desenvolver 

práticas de ensino na educação básica com base tanto no gênero blog, quanto em outros 

gêneros digitais que proporcionem aprendizagens significativas. Dessa forma, concluímos e 

diagnosticamos, através dos relatos, que esses alunos terão um novo olhar para o uso dos 

gêneros discursivos digitais no ensino de línguas.  

 Acreditamos que a oficina tenha sido uma oportunidade de sensibilização dos 

professores em formação para a relevante presença dos gêneros discursivos digitais no 

contexto educacional e consequentemente, para a disseminação de práticas significativas de 

ensino que consideram “o uso de novas tecnologias e a diversidade linguística cultural” 

(COSCARELLI e KERSCH, 2016, p. 11), enquanto perspectivas dos multiletramentos. 

 Além disso, as múltiplas linguagens presentes nos gêneros e o aumento do acesso à 

informação desafiam o nosso sistema educacional e trazem às escolas alguns desafios de 

como lidar com as diversas linguagens potencializadas pelas tecnologias digitais e como levar 

para a sala de aula práticas pedagógicas que abordem o caráter multissemiótico dos textos em 

circulação. Para essas questões que se colocam, muitas respostas estão por vir, pois a 

linguagem flui e muda com as pessoas, suas interações sociais, identidades e propósitos.   

Através dessas considerações finais, que possamos refletir sobre o processo de 

formação de professores do curso Letras (tanto inglês quanto português) e nos indagarmos 

sobre quais práticas de ensino esses alunos estão levando para as salas de aula, se elas são 

responsivas à realidade contemporânea de ensino e, ao mesmo tempo, ao contexto social que 

os nossos alunos estão inseridos.  
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APÊNDICE A  

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM   

DISCENTE: ALBANYRA DOS SANTOS SOUZA 

 

 

Esta pesquisa está sendo realizada para obtenção de dados e desenvolvimento do 

projeto de mestrado sobre os gêneros do discurso à luz do Círculo de Bakhtin e a formação de 

professores, na área de Linguística Aplicada do Programa de Pós-Graduação em Estudos da 

Linguagem – UFRN.   

 

DADOS PESSOAS 

NOME:______________________________________________________________ 

CURSO: ________________________PERÍODO____________________________ 

EXPERIÊNCIA DOCENTE:_________________ANOS:______________________ 

 

 

 

1-  Em sua formação docente, você já estudou sobre os gêneros discursivos?  

(   ) SIM      (   )NÃO  

 

 

 

2- Qual a definição de gêneros discursivos que você adota? 

 

 

 

3- Quais são os referenciais teóricos que subsidiam ou subsidiarão a sua prática docente 

na escola? 

 

 

 

4- Já pensou em usar os gêneros discursivos digitais nas aulas de estágio? Quais? 

 

 

 

 

5- Em qual circunstância você usaria o blog na sua sala de aula?  

 

 

 

 


