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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa documental, de natureza qualitativa e interpretativista, se insere no campo da 

Linguística Aplicada e tem por objeto de estudo a escrita de professores em um evento de 

letramento (concurso público) realizado para professores de Português pela Prefeitura 

Municipal de Natal – RN, em 2008. De modo geral, objetivamos, nesta pesquisa, investigar a 

produção textual desses professores, considerando seus saberes sobre a escrita, seus dizeres 

em relação a si mesmos e suas visões sobre as novas tecnologias e o trabalho docente. De 

maneira específica, elegemos como objetivos: a) identificar que saberes sobre a escrita 

emergem do texto escrito dos professores; b) analisar a produção textual escrita dos 

professores, considerando os saberes que eles revelam sobre si mesmos; c) mapear os dizeres 

dos professores sobre o trabalho docente e as novas tecnologias. A nossa discussão está 

ancorada, teoricamente, nos estudos bakhtinianos da linguagem (BAKHTIN [1934], 1990; 

[1952-1953], 2000; BAKHTIN; VOLOSHINOV [1929], 1999); nos estudos de letramento 

crítico, tal como formulados por STREET (1984; 1995; 2006; 2010; 2014); KLEIMAN 

(1995; 2005; 2006; 2008); (BARTON; HAMILTON, 1998; BARTON; IVANIC, 1991); nos 

estudos sobre formação de professores na perspectiva educacional crítica (GIROUX, 1986; 

1987; 1997; 1999) FREIRE, 1999; 2001). O corpus desta pesquisa constitui-se de textos 

escritos por participantes do referido concurso na Prova de Redação, situação em que lhes foi 

solicitada a produção de um artigo de opinião. A pesquisa nos permitiu depreender que, em 

relação à escrita, a despeito do recorrente discurso negativo sobre o letramento dos 

professores, especialmente os de Língua Portuguesa, estes, na tessitura de seus textos, 

revelaram ter domínio tanto sobre a estrutura formal, particularmente, no que diz respeito ao 

esquema prototípico da sequência argumentativa, conforme propõe Adam (1992; 2008) e aos 

mecanismos de textualização postulados por Bronckart (2007), quanto sobre as estratégias 

enunciativo-discursivas atinentes ao gênero artigo de opinião. A relevância desta pesquisa 

justifica-se por buscar compreender a escrita do professor para além do sistema da língua, isto 

é, a escrita como discurso, assumindo-o como uma contrapalavra (BAKHTIN, [1934], 1990) 

àquelas vozes que insistem em subestimar o letramento dos professores e que fazem tanto mal 

à sociedade, na medida em que fomentam um sentimento de descrença na qualificação do 

trabalho do professor e de desconfiança em relação ao papel social desse profissional na 

preparação das futuras gerações. 

 

 

Palavras-chave: Escrita. Letramento do Professor. Evento de Letramento. 

 



ABSTRACT 

 

 

This documental research in a qualitative and interpretative nature is inserted in the field of 

Applied Linguistics and its object of study is teachers‟ writing in a literacy event (public 

exam) held for teachers of Portuguese Language by municipality in Natal city - RN in 2008. 

Overall, we have aimed to investigate the textual production of these teachers, considering 

their knowledge about writing, their sayings in relation to themselves and their views on new 

technologies and teaching. Specifically, we have chosen the following objectives: a) 

identifying what  knowledge about writing have emerged from teachers' written text; b) 

analyzing the written text production of teachers, considering the knowledge they have 

revealed about themselves; c) mapping the sayings of the teachers about the teaching 

profession and new technologies. Our discussion is grounded theoretically by Bakhtin studies 

of language (BAKHTIN [1934], 1990; [1952-1953], 2000; BAKHTIN; VOLOSHINOV 

[1929], 1999); in studies of critical literacy as formulated by STREET (1984, 1995, 2006, 

2010, 2014); KLEIMAN (1995, 2005, 2006, 2008); (BARTON, HAMILTON, 1998; 

BARTON; Ivanic, 1991);  studies on teacher training in critical educational perspective 

(GIROUX, 1986; 1987; 1997; 1999) FREIRE, 1999; 2001). The corpus of this study is 

consisted of written texts by participants of this examination about the Writing Test, in which 

they were asked to produce an opinion paper. The research has allowed us to realize that, in 

relation to the writing, despite the recurring negative discourse on literacy teachers, especially 

the Portuguese ones, these, in the fabric of their texts, both  have revealed to have dominion 

over the formal structure, particularly in respect to prototypical schema of argumentative 

sequence, as proposed by Adam (1992, 2008) and the mechanisms of textualization postulated  

by Bronckart (2007), and on those enunciation-discursive strategies relating to opinion genre. 

The relevance of this research is justified by seeking to understand the teacher‟s  writing 

beyond the language system, i.e, writing as speech, assuming it as a contrapalavra 

(BAKHTIN, [1934], 1990) to those voices that insist on underestimating literacy teachers and 

they do so much harm to society, to the extent that foster a sense of disbelief in the 

qualification of teachers' work and distrust of the social role of these professionals in the 

preparation of future generations. 

 

 

Keywords: Writing. Teacher‟s Literacy. Literacy Event. 

 



RESUMEN 

 

 

Esta investigación documental, cualitativa e interpretativista, pertenece al área de la 

Lingüística Aplicada y tiene como objeto de estudio la escrita de profesores en un evento de 

letramiento (oposición) realizado para profesores de portugués por el Ayuntamiento de Natal 

– RN, 2008. De manera general, objetivamos, en esta investigación, investigar la producción 

textual de esos profesores, considerando sus saberes sobre la escrita, sus decires en relación a 

sí mismos y sus visiones sobre las nuevas tecnologías y el trabajo docente. De manera más 

específica, elegimos como objetivos: a) identificar qué saberes sobre la escrita surgen del 

texto escrito de los profesores; b) analizar la producción textual escrita de los profesores, 

considerando los saberes que ellos revelan sobre si mismos; c) mapear los decires de los 

profesores sobre el trabajo docente y las nuevas tecnologías. Nuestra discusión está basada, 

teóricamente, en los estudios bakhtinianos del lenguaje (BAKHTIN [1934], 1990; [1952-

1953], 2000; BAKHTIN; VOLOSHINOV [1929], 1999); en los estudios de letramiento 

crítico, tal como están formulados por STREET (1984; 1995; 2006; 2010; 2014); KLEIMAN 

(1995; 2005; 2006; 2008); (BARTON; HAMILTON, 1998; BARTON; IVANIC, 1991); en 

los estudios sobre la formación de profesores en la perspectiva educacional crítica (GIROUX, 

1986; 1987; 1997; 1999) FREIRE, 1999; 2001). El corpus de esta investigación está 

constituido por los textos escritos de los participantes de la referida oposición en la Prueba de 

Redacción, situación en la que les fue solicitada la producción de un artículo de opinión. La 

investigación nos permitió entender que, en relación a la escrita, a pesar del recurrente 

discurso negativo sobre el letramiento de los profesores, especialmente los de Lengua 

Portuguesa, estos, en la producción de sus textos, revelaron tener dominio tanto sobre la 

estructura formal, particularmente, en lo que se refiere al esquema prototípico de la secuencia 

argumentativa, como propone Adam (1992; 2008) y a los mecanismos de textualización 

propuestos por Bronckart (2007), como sobre las estrategias enunciativo-discursivas relativas 

al género artículo de opinión. La relevancia de esta investigación se justifica por buscar 

comprender la escrita del profesor para además del sistema de la lengua, es decir, la escrita 

como discurso, asumiéndolo como una contra-palabra (BAKHTIN, [1934], 1990) a aquellas 

voces que insisten en subestimar el letramiento de los profesores y que hacen daño a la 

sociedad, al paso en que fomentan un sentimiento de incredulidad en la cualificación del 

trabajo del profesor y de desconfianza en relación al papel social de este profesional en la 

preparación de las futuras generaciones.   

 

Palabras clave: Escrita. Letramiento del profesor.  Evento de letramiento. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

[...] o discurso da pesquisa é um discurso sobre a vida social em 

competição com outros (MOITA LOPES). 

 

A escrita ocupa, atualmente, um espaço tão significativo na sociedade que esta já é 

reconhecidamente caracterizada como grafocêntrica. Também é verdadeiro que não é 

necessário lançar mão dos instrumentos da ciência para se constatar que o domínio desse 

artefato cultural é muito útil e importante. Basta atentar para as demandas de escrita na vida 

de um cidadão comum. Não obstante, outras razões têm sido apontadas para o seu 

aprendizado, enfatizando-se ora a sua importância como via de acesso a uma elite 

privilegiada, ora a sua contribuição direta para o desenvolvimento da racionalidade e da 

consciência, ora esses dois fatores simultaneamente (OLSON, 1997). 

Com efeito, aprender a escrever tem sido, já há algum tempo, na agenda política e 

educacional, um objetivo importante. No entanto, o interesse da academia pela escrita como 

objeto de investigação remonta aos anos de 1960 e, particularmente, no Brasil, há mais ou 

menos cinco décadas. Conforme observa Moita Lopes (2013, p. 235): 

 

[...] é somente no século XX que as atividades humanas relacionadas à 

escrita/leitura passam a ser consideradas dignas de estudo ao lado da 

oralidade, ou seja, se transformam em um objeto epistêmico no campo da 

linguagem, o que não quer dizer que o fenômeno da escrita e da leitura não 

motivasse estudos desde a Antiguidade. 

 

No que diz respeito, especificamente, ao letramento do professor
1
, no âmbito da 

Linguística Aplicada, no Brasil, este tem sido, ultimamente, objeto de várias pesquisas 

(BORGES DA SILVA, 2003; VÓVIO, 2007; TINOCO, 2008; VALSECHI, 2009; VIANNA, 

2009; CORREIA, 2010; DE GRANDE; 2010; SANTOS, 2012). Um olhar acurado sobre tais 

estudos faz-nos ver um acentuado interesse pela formação do professor. Nessa linha de 

pesquisa, têm sido examinados: a) contextos em que a formação é realizada; b) contextos em 

que a formação é evidenciada; c) diversas modalidades de construção de conhecimentos. Tais 

pesquisas buscam determinar como a identidade profissional é constituída e contribuir para o 

ensino e a aprendizagem da Língua Portuguesa. Exemplos desses estudos são as pesquisas 

sobre o processo de formação docente (KLEIMAN, 2000, 2001a, 2005; KLEIMAN e 

MORAES, 2001b; SIGNORINI, 2000, MATÊNCIO, 2005; TINOCO, 2008), a construção da 

                                                           
1
 Estamos entendendo letramento como prática social que se ancora na linguagem escrita 

(KLEIMAN, 1995). 
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identidade do professor (KLEIMAN e MATÊNCIO, 2006), a leitura do professor (GUEDES-

PINTO, 2000; BORGES DA SILVA, 2003; ALMEIDA, 2001), a formação linguística do 

professor (RAFAEL, 2001; SANTOS, 2001), os programas de desenvolvimento profissional 

(CAVALCANTI, 2001), os projetos de letramento (KLEIMAN, 2005; OLIVEIRA, 2008; 

TINOCO, 2008; SANTOS, 2012). 

Assim, considerando a relevância da prática social da escrita em nossa sociedade, a 

importância do seu ensino e da sua aprendizagem e o fato de esse estudo ser relativamente 

novo na agenda acadêmica brasileira, apresentamos esta pesquisa. Nela, o nosso interesse 

volta-se para a escrita do professor de Língua Portuguesa em um evento de letramento, a 

saber, o concurso público.  

Os motivos que nos levaram à realização desta pesquisa em torno da escrita dos 

professores de língua portuguesa da educação básica advieram, em primeiro lugar, da nossa 

experiência como professora-formadora em uma instituição de nível superior voltada para a 

formação e/ou requalificação desses profissionais. A atuação voltada aos professores desse 

segmento, particularmente, os da rede pública, tem nos possibilitado não só acompanhar de perto 

suas práticas docentes, mas, sobretudo, testemunhar o interesse, o compromisso e a vontade de 

realizar um trabalho que, de fato, contribua para o desenvolvimento da competência leitora e 

escritora do aluno. Também é perceptível que o professor deposita uma grande responsabilidade 

no seu fazer pedagógico, isto é, tem clareza da sua imensa responsabilidade. Em segundo lugar, 

contou o nosso firme posicionamento contra um discurso generalizador, ideologicamente 

marcado, que considera o professor como um ser a quem sempre “falta” algo – “falta-lhe 

conhecimento”, “falta-lhe vontade de mudar” etc. – e, finalmente, a nossa plena convicção de que 

é necessário ouvir os professores, fazer pesquisas com eles e não sobre eles.  

O escopo da investigação difere das pesquisas já realizadas, posto que aquelas se 

voltam para o letramento do professor na perspectiva da sua formação e esta incide sobre uma 

prática de letramento desse profissional para além do contexto escolar/acadêmico. Tendo em 

vista que são distintos os lugares, ou melhor, que são práticas situadas distintas, diferentes são 

também os papéis desempenhados pelos professores. Tanto na formação inicial quanto na 

formação continuada, o contexto no qual estão inseridos é o da construção de saberes para a 

prática docente. Já o evento de letramento concurso público configura-se como um locus de 

demonstração de saberes (ou não) consolidados para a profissionalidade
2
. No contexto da 

                                                           
2
 Estamos utilizando o termo com o sentido atribuído por Bronckart (2006). Para ele, a 

profissionalidade de um professor está na capacidade de ele conduzir seu projeto didático, 

considerando múltiplos aspectos (sociológicos, materiais, afetivos, disciplinares etc.). 
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formação, os professores estão na condição de aprendizes; no contexto do concurso, são 

profissionais. A escrita na formação é, essencialmente, objeto de estudo; na situação do 

concurso, é prática social efetiva. 

Especificamente, nesta pesquisa, o foco de interesse se concentra na escrita dos 

professores produzida em uma Prova de Redação de um concurso público, na qual foi 

solicitada a redação de um artigo de opinião, gênero discursivo que se caracteriza como um 

pronunciamento sobre uma questão polêmica da vida social. Nele, o ponto de vista do 

enunciador revela sempre suas representações do mundo social e subjetivo, suas visões de 

mundo, suas crenças e seus valores. Sendo assim, elegemos como questões de pesquisa: 

 Que saberes sobre escrita emergem dos textos produzidos pelos professores? 

 Que saberes sociais acerca de si mesmos são inferíveis a partir das operações 

discursivas mobilizadas pelos professores? 

 Que vozes sociais são inferíveis a partir das operações discursivas realizadas por 

esses sujeitos na produção do seu texto? 

Considerando essas questões, com esta pesquisa, temos como objetivos: 

1. Identificar que saberes sobre a escrita emergem do texto escrito dos professores de 

Língua Portuguesa no evento de letramento concurso público; 

2. Analisar a produção textual escrita dos professores, considerando os saberes que 

eles revelam sobre si mesmos; 

3. Mapear os dizeres e saberes dos professores em relação à escrita, a si mesmos e ao 

trabalho docente e as novas tecnologias. 

É comum, quando se ouve alguém comentar que uma pessoa sabe escrever, esse 

comentário vir seguido de observações tais como: “o texto dela não apresenta erros de ortografia” 

ou “essa pessoa utiliza as vírgulas corretamente” ou, ainda, “ela sabe utilizar as regras de 

concordância e regência”. Isto é, a primeira ideia que ocorre em relação à compreensão do que 

seja “saber escrever” é o de associar esse saber ao uso adequado da gramática normativa. Para 

muitas pessoas, saber escrever se limita a apenas isso. Não estamos dizendo que dominar as regras 

gramaticais não seja essencial na produção textual. Elas o são. Na verdade, o que queremos dizer 

é que escrever implica outros conhecimentos que vão muito além do domínio das regras da 

gramática. Ou seja, na produção escrita, muitos outros fatores concorrerem para essa produção. 

Assumir esse posicionamento sobre a escrita significa assumir uma concepção de texto 

como lugar de interação e como forma de ação, como lugar em que os interlocutores, 

dialogicamente, se constroem e são construídos. Essa concepção de texto amplia o nosso olhar 

sobre o que significa saber escrever para além do domínio das regras gramaticais e inclui o 
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uso de variados recursos, tendo em vista a consecução de objetivos comunicativos e a 

obtenção de determinados efeitos de sentido sobre o interlocutor. Refletindo sobre o que seja 

escrever bem, por exemplo, Marcuschi (2003, p. 9) defende a tese de que: 

  

[...] falar ou escrever bem não é ser capaz de adequar-se às regras da língua, 

mas é usar adequadamente a língua para produzir um efeito de sentido 

pretendido numa dada situação. Portanto, não se trata de saber como se 

chega a um texto ideal pelo emprego de formas, mas como se chega a um 

discurso significativo pelo uso adequado às práticas e à situação a que se 

destina. 

 

É importante destacar que uma questão fundamental em relação às produções textuais 

diz respeito ao fato de que estas sempre se dão em situações específicas de uso sociointerativo 

da língua, o que confirma a constatação de que fatores diversos – tais como objetivos 

comunicacionais, o lugar social de onde o sujeito fala e o(s) efeito(s) de sentidos pretendidos 

por ele – interferem na produção do texto. Nessa perspectiva, podemos afirmar que os textos 

são condicionados por necessidades, interesses e objetivos relativos às diversas situações 

sociointerativas. É justamente com esse entendimento sobre a escrita e a produção textual que 

analisaremos a produção do gênero artigo de opinião, realizada pelos professores. 

Acreditamos que este trabalho poderá oferecer subsídios para orientar tanto os órgãos 

competentes na organização de políticas públicas de formação profissional docente (inicial e/ 

ou continuada) quanto às agências formadoras. Afinal, é necessário que aos professores se 

ofereça uma formação que, de fato, atenda às necessidades destes para o desenvolvimento de 

ações com a escrita – saber-dizer/saber-fazer – que respondam adequadamente às exigências 

impostas pelas novas demandas decorrentes das evoluções sociais e econômicas. 

Além disso, esta tese ainda poderá contribuir para a reflexão crítica sobre o papel do 

professor a partir das representações que eles próprios têm de si, trazendo, assim, sua voz e 

suas opiniões para o debate em torno da imagem social desse profissional. Por se tratar da 

escrita de professores de Língua Portuguesa, essa investigação torna-se ainda mais relevante, 

haja vista no debate público – universidade, mídia, órgãos públicos – o letramento e os 

conhecimentos dos professores, de um modo geral, serem frequentemente avaliados de modo 

negativo. Segundo Gatti (1992, p. 71): 

 

[...] quando os docentes da universidade discutem a formação do professor, 

desvalorizam o patrimônio de experiência e o conhecimento de que dispõem 

os professores, revelando também uma grande dificuldade em desenvolver um 

trabalho de parceria e de valorização das competências construídas na prática 

profissional [...].   
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Em uma polêmica gerada pela imprensa em torno de um livro didático de Língua 

Portuguesa destinado aos alunos da educação de jovens e adultos, o jornalista Clóvis Rossi, da 

Folha de São Paulo
3
, por exemplo, ao se pronunciar sobre a questão, não só acusa os 

professores de ignorantes, mas também de preguiçosos. Já em uma pesquisa sobre a imagem 

do professor constante nos manuais didáticos de livros de língua portuguesa, para os ensinos 

fundamental e médio, Bueno (2004) concluiu que, nesses manuais, o professor é visto como 

alguém que sabe pouco e que tem uma prática em sala de aula que precisa ser alterada, isto é, 

reforça-se a compreensão de que o professor é um profissional do déficit, aquele a quem 

sempre está faltando algo que precisará ser dado por um outro, neste caso, o manual. 

Ferreira (2012), em sua tese intitulada Quando o professor é notícia? Imagens de 

professores e Imagens de jornalismo, argumenta que o processo de desvalorização docente não 

é um evento recente em nossa sociedade. Desse modo, relata que, em meados de 1980, durante 

uma greve de professores da rede pública do Estado de São Paulo, o então governador, para 

deslegitimar o movimento e as reinvindicações salariais, deu uma declaração que repercutiu de 

maneira significativa entre os professores e no jornalismo. Segundo o governador, “a professora 

não é mal paga, é mal casada”. Na referida tese, ao analisar notícias relacionadas ao trabalho do 

professor, publicadas entre janeiro de 2009 e janeiro de 2010, no jornal Folha de São Paulo, a 

pesquisadora conclui que a imagem dos professores continua se constituindo a partir de uma 

perspectiva negativa, acrescida de um dado novo, que é a crescente proposição de exclusão dos 

professores e a substituição desses profissionais por outros melhores como saída para os 

problemas da educação. Ela defende que a imagem que se constrói do professor é pejorativa, de 

um profissional mal formado, com baixo capital cultural e social e que, portanto, precisa ser 

substituído por outros melhores. Finalmente, ela também conclui que: 

 

[...] o professor é notícia quando o jornalismo cria contornos reacionários, 

tentando criar respostas padronizadas para questões complexas. Dizemos 

„reacionários‟, porque esses, apoiados em dizeres provindos do campo 

acadêmico, antecipam imagens negativas do professor e as transmitem como 

expressão fiel da realidade (FERREIRA, 2012, p. 176). 

 

Quer dizer, a imprensa apresenta uma imagem negativa dos professores, 

frequentemente apoiada no discurso produzido pela academia, contribuindo, assim, para a 

desvalorização desses profissionais, considerando a força de persuasão que essa esfera 

                                                           
3Disponível em: http://www.folha.uol.com.br/fsp/opiniao. Acesso em: 16.05.2011.  

http://www.folha.uol.com.br/fsp/opiniao
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discursiva dispõe no tocante à sua capacidade de forjar realidades. Seguindo a pedagogia 

crítica, estamos compreendendo o discurso como meio e produto do poder. Também 

reconhecemos que o discurso está intimamente ligado àquelas forças materiais e ideológicas 

pelas quais os indivíduos e grupos forjam sua expressão (GIROUX, 1987). 

Do ponto de vista da organização estrutural, optamos por ordenar este trabalho da 

seguinte forma: um capítulo com as Considerações Iniciais e mais três capítulos, além das 

Considerações Finais e das Referências. Desse modo, no Capítulo 1, “Considerações Iniciais”, 

apresentamos não só as questões e objetivos da pesquisa, com também explicitamos que a 

opção de investigar a escrita dos professores no evento de letramento – concurso público – 

visa contribuir para a discussão e a reflexão crítica sobre o papel social do professor e, ao 

mesmo tempo, pretendemos oferecer uma contrapalavra àqueles discursos (vozes) que 

insistem em subestimar os conhecimentos dos professores da educação básica, 

particularmente, os de Língua Portuguesa. 

No capítulo 2, “Itinerários da Pesquisa”, apresentamos o percurso metodológico 

trilhado para o desenvolvimento desta pesquisa, focalizando sua abordagem e inserção no 

âmbito da Linguística Aplicada Crítica, a abordagem dos dados, o corpus, os procedimentos 

de análise dos dados e, finalmente, as categorias e subcategorias construídas. 

Já no capítulo 3, “Pressupostos Teóricos”, apresentamos as concepções teóricas que 

embasam a pesquisa. Para tanto, discutimos a concepção bakhtiniana da linguagem, aí 

inserida, sua concepção de gênero discursivo, de enunciado concreto, de plurilinguismo e 

posicionamento axiológico.  Em seguida, expomos as contribuições dos Estudos de 

Letramento acerca dos usos sociais da escrita, considerando, assim, as concepções de 

letramento assumidas por diversos pesquisadores, tais como: Street (1993); Soares (2010) e 

Kleiman (2001), o conceito de evento e de prática de letramento, as categorias de letramento 

autônomo e ideológico, conforme propostas por Street (1993). Ainda nessa seção, discutimos 

como a escrita tem sido compreendida por alguns estudiosos, atentando para as características 

da língua escrita e sua relação com a língua falada. Concluímos esse capítulo, apresentando e 

discutindo a Pedagogia Crítica, conforme defendida por Giroux (1997). Para tanto, 

discutimos, em primeiro lugar, a Pedagogia Crítica como projeto político e, em segundo, a 

compreensão desse pedagogo sobre os professores como intelectuais transformadores. 

No capítulo 4, “Análise dos dados”, apresentamos e discutimos toda a análise 

desenvolvida, à luz das três categorias e suas respectivas subcategorias, considerando também 

as nossas questões de pesquisa. 
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Por fim, nas “Considerações Finais”, apresentamos uma apreciação geral dos achados 

de pesquisa. Isto é, tecemos considerações em relação aos saberes dos professores como 

também em relação à escrita, seus dizeres sobre si mesmos e sobre as novas tecnologias e 

trabalho docente. Além disso, reiteramos a necessidade de se combater a imagem negativa 

cultivada pelo discurso social acerca dos professores em nosso país.  
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2 ITINERÁRIOS DA PESQUISA 

 

O objeto do discurso de um locutor, seja ele qual for, não é objeto do 

discurso pela primeira vez neste enunciado, e este locutor não é o 

primeiro a falar dele (M.BAKHTIN). 

 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar o percurso metodológico trilhado nesta 

pesquisa. Nele, focalizaremos a abordagem da pesquisa, a abordagem da coleta de dados, o 

corpus da pesquisa e, finalmente, os procedimentos de análise, inserindo-se aí as categorias 

de análise. 

 

2.1 ABORDAGEM DA PESQUISA 

 

A Linguística Aplicada (LA) é uma área de pesquisa inserida no campo das ciências 

sociais e humanas, e seus estudos, de natureza interdisciplinar, voltam-se para a investigação 

dos usos situados da linguagem nos mais diversos contextos. Sendo assim, a nossa pesquisa se 

insere no âmbito da LA, posto que tomamos, como objeto de investigação, a escrita dos 

professores de Língua Portuguesa em uma situação de concurso público, ou seja, em um 

evento de letramento. 

Importa esclarecer que concebemos a LA como uma área de conhecimento que: 

 

Percebe questões de linguagem como questões políticas; que não tem 

pretensões a respostas definitivas e universais, por compreender que elas 

significam a imobilização do pensamento; que tem clara postura 

epistemológica, entendendo que a produção de conhecimento não é neutra, 

pois se encontra entretecida a um domínio de práticas sócio-historicamente 

situadas, podendo apenas ser aplicada ao contexto de investigação; que adota 

um modelo de teoria crítica (FABRÍCIO, 2006, p. 61). 

 

Optamos por essa concepção de LA, porque temos a clareza de que os modos de saber 

e as formas particulares de conhecimento são ideológicos
4
, ou, como compreende Pennycook 

(2001, p.43), que “todo conhecimento é político”. Para ele, 

 

[...] como linguistas aplicados, precisamos não só nos percebermos como 

intelectuais situados em lugares sociais, culturais e históricos bem 

específicos, mas também precisamos compreender que o conhecimento que 

produzimos é sempre vinculado a interesses [...] (PENNYCOOK, 2004, p. 

46). 

                                                           
4
 Estamos entendendo ideologia com o sentido atribuído por Bakhtin (1999). Para ele, a ideologia se 

refere à forma com que membros de um dado grupo social veem o mundo. 
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Essa é a mesma posição de Cortella (1997, p. 113) quando sustenta que “[...] se o 

conhecimento é relativo à história e à sociedade, ele não é neutro; todo conhecimento está 

úmido de situações histórico/sociais; não há conhecimento absolutamente puro, ascético, sem 

nódoa. Todo conhecimento está [...] emprenhado de história e sociedade”. 

Desse modo, essa abordagem de pesquisa nos possibilita dialogar com orientações 

teóricas diversas, favorecendo, assim, não só um olhar crítico com relação ao nosso trabalho, 

mas também a adoção de uma postura de combate ao mito da neutralidade da pesquisa. 

Considerando-se, ainda, o nosso objeto de estudo – a escrita dos professores de língua 

portuguesa em um evento de letramento –, situamos esta pesquisa no campo das ciências 

humanas, dado que é produto de uma ação humana e, portanto, de acordo com Alves-Mazzotti 

e Gewasndsznajder (1998), portador de intenções, significados e finalidades. Além disso, na 

compreensão bakhtiniana, o texto é, por excelência, o objeto de estudo desta área de 

conhecimento. Também seguimos a abordagem de pesquisa sócio-histórica, uma vez que, 

dentre as suas características, temos: a) o texto como fonte de dados; b) a orientação das 

questões formuladas para a compreensão do fenômeno investigado; c) a caracterização do 

processo de coleta de dados pela ênfase na compreensão; d) o fato de o pesquisador ser um 

dos principais instrumentos de pesquisa, porque sua compreensão se constrói a partir do lugar 

sócio-histórico no qual se situa (FREITAS, 2003). 

Quanto à forma de abordagem, optamos pela pesquisa qualitativa e interpretativista, 

pois, como já tem sido apontado diversas vezes, por vários pesquisadores (cf. CAVALCANTI; 

MOITA LOPES, 1991; MOITA LOPES, 1996), as abordagens metodológicas privilegiadas na 

pesquisa em linguística aplicada são aquelas próprias desse paradigma. 

Segundo Alves-Mazzotti e Gewasndsznajder (1998), caracterizam os estudos 

qualitativos a visão holística, a abordagem indutiva e a investigação naturalística. A visão 

holística parte da ideia de que a compreensão do significado de um comportamento ou evento 

passa pela compreensão das inter-relações que emergem de um contexto. Na abordagem 

indutiva, o pesquisador parte de observações mais livres, deixando que dimensões e 

categorias emerjam durante os processos de coletas de dados. Por último, na pesquisa 

naturalística, a intervenção do pesquisador sobre o contexto estudado é bastante minimizada. 

Para Chizzotti (1998, p. 79), a abordagem qualitativa “[...] parte do fundamento de que há 

uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e 

o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito”. 
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Essa abordagem, conforme Monteiro (1991) preenche lacunas deixadas pelas 

pesquisas realizadas por métodos convencionais. Além disso, para ela, 

 

Essa abordagem é mais autêntica e fiel em relação ao pesquisador, que não necessita 

despir-se de sua visão de mundo, seus princípios, suas crenças, seus ideais, seu 

conhecimento prático e teórico, seu juízo de valores, para proceder a uma pesquisa 

séria com resultados efetivos (MONTEIRO, 1991, p. 38). 

 

 

Nessa mesma perspectiva, Bortoni-Ricardo (2008, p. 58) nos chama a atenção para o fato 

de que “[...] a pesquisa qualitativa reconhece que o olho do observador interfere no objeto 

observado, ou seja, o olhar do pesquisador já é uma espécie de filtro no processo de interpretação 

da realidade com o qual se defronta. Esse filtro está associado à própria bagagem cultural dos 

pesquisadores”. 

Ainda segundo Bortoni-Ricardo (2008), a aceitação de que o pesquisador é parte do 

mundo que ele pesquisa indica que, para esse paradigma interpretativista, não há uma análise 

totalmente objetiva de fatos culturais, dado que esta não pode ser completamente dissociada 

das crenças e visões de mundo do pesquisador. 

Finalmente, outro aspecto importante da pesquisa qualitativa é que esta não busca 

testar relações de causa e consequência entre os fenômenos, nem gerar leis causais com alto 

grau de generalização. Pelo contrário, nessa abordagem, o pesquisador procura entender e 

interpretar fenômenos sociais em um determinado contexto. 

 

2.2 ABORDAGEM DOS DADOS 

 

Com relação à abordagem dos dados, adotamos, nesta pesquisa, a análise documental, 

uma vez que tomamos o texto escrito dos professores como material empírico de análise. 

Estudiosos como Lüdke e André (1986) afirmam que a análise documental tem 

sido pouco explorada na área de educação, bem como em outras ciências de natureza 

social. A despeito disso, reconhecem que esse método pode ser bastante valioso em uma 

abordagem qualitativa. 

Nesse mesmo sentido, Guba e Lincoln (apud LÜDKE; ANDRÉ, 1986) apontam uma 

série de vantagens para o uso de documentos
5
 na pesquisa. Dentre elas, os autores destacam o 

fato de os documentos constituírem uma fonte estável e rica de informações. Além disso, 

                                                           
5
 Cellard (2012) considera documento tudo que serve de testemunho, inseridos aí não só os textos 

escritos, mas também aqueles de natureza iconográfica e cinematográfica, ou qualquer outro tipo de 

testemunho registrado. 
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ressaltam que os documentos são “uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências 

que fundamentem afirmações e declarações do pesquisador” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 39). 

Holsti (apud LÜDKE; ANDRÉ, 1986) considera que o uso da análise documental é 

apropriado, dentre outras situações, quando o interesse do pesquisador é estudar o problema a 

partir da própria expressão dos indivíduos, quer dizer, quando a linguagem dos sujeitos é 

crucial para a investigação. 

Assim, como o material empírico desta pesquisa é constituído pelos textos escritos pelos 

professores, justifica-se a pertinência da escolha desse método para a abordagem de dados. 

 

2.3 CORPUS DA PESQUISA 

 

Os textos – artigos de opinião – que compõem o corpus desta pesquisa foram produzidos, 

em maio de 2008, por 119 professores em uma situação de concurso público (evento de 

letramento) para Professor de Português, realizado pela Prefeitura Municipal do Natal-RN, sob a 

responsabilidade da Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE), órgão ligado à 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Essa quantidade de textos corresponde ao 

número de professores que atingiram o número mínimo de acertos na Prova Objetiva, conforme 

previsto no Edital divulgado pela COMPERVE em seu site
6
. Ainda de acordo com o site, o 

número de inscritos foi de 480 candidatos para um total de 25 vagas oferecidas. 

Especificamente, os artigos de opinião fazem parte da Prova de Redação que, 

juntamente com quatro questões discursivas de Didática Geral e trinta questões de múltipla 

escolha de Conhecimentos Específicos, compõem o Caderno de Questões da Prova
7
. 

Escolhemos o concurso público por ser, dentre os variados eventos de letramento dos 

quais o professor de Português participa, uma situação de avaliação dos saberes (ou não) 

desse profissional. A sua aprovação garante não só a sua atuação em uma escola pública, mas 

também pressupõe que ele dispõe das condições necessárias para o ensino da língua materna, 

o que, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCN), 

inclui o ensino da escrita. Além disso, como observa Cristovão (2007, p.268): 

 

[...] os textos de avaliação (do saber do docente e do conhecimento com o 

qual o docente trabalha) se configuram como espaços de importância 

significativa para a atividade educacional, já que podem revelar o escopo de 

                                                           
6
 Consulta realizada em http://www.comperve.ufrn.br no dia 10.08.2010 

7
 Não é nosso interesse analisar o Caderno de Questões da Prova na sua totalidade, mas tão-somente 

a Prova de Redação. 
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conhecimentos considerados representativos para uma determinada área, 

bem como podem servir para a cristalização ou transformação do que se 

entende por objetos de ensino/aprendizagem e por trabalho docente. 

 

Borges da Silva (2008), por sua vez, assevera que a instituição da obrigatoriedade do 

concurso para a ocupação de cargos nas três esferas da administração pública (federal, 

estadual e municipal) deu-se com a Constituição de 1988. Também ressalta que a elevada taxa 

de desemprego no Brasil e a falta de estabilidade funcional na rede privada de ensino são 

fatores importantes que contribuem para a valorização do concurso e, ao mesmo tempo, para a 

elevada expectativa dos professores com relação a esse evento. Considerando o concurso da 

nossa pesquisa e comparando o número de inscritos com o total de vagas oferecidas, podemos 

dizer que, de fato, há uma valorização do concurso público. 

No entendimento da autora, o concurso, do ponto de vista político e ideológico, revela 

dois níveis de relações de poder. Um deles é representado pela autoridade do órgão público 

que convoca os professores a uma prova de seleção para ocupação de cargos efetivos e o 

outro, pelos professores candidatos às vagas. Desse modo, o concurso “[...] seria o 

instrumento de avaliação inicial através do qual o Município exerce seu poder para autorizar, 

ou não, a entrada do candidato na rede pública de ensino” (BORGES da SILVA, 2008, p. 

238). Ao mesmo tempo, o concurso se configura como uma disputa de poder entre os 

concorrentes às vagas, os quais devem demonstrar competências para ocupá-las. 

Já do ponto de vista enunciativo, a autora compreende que a prova do concurso pode 

assumir a condição de mediadora das relações de poder entre o examinador e os avaliados. 

Essa mediação “[...] não é simples nem direta, pois é feita através de uma rede que faz 

interligar a instância oficial e os professores” (BORGES da SILVA, 2008, p. 239). 

Por último, vale ressaltar que a elaboração de um concurso demanda várias ações e 

envolve um número considerável de agentes. Assim, inicia-se com o processo licitatório, por 

meio do qual é selecionada a empresa que assumirá a responsabilidade pelas várias etapas do 

concurso. Cabe a essa empresa considerar as características delineadas no processo licitatório 

e formar as diversas equipes de profissionais, obedecendo às especificidades exigidas pelo 

órgão contratante. 
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2.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Há, na pesquisa de natureza qualitativa, diversos métodos para a análise dos dados. 

Dentre eles, podemos citar a análise de conteúdo que é, segundo Weber (apud Lankshear e 

Knobel, 2008, p. 274), “um método de pesquisa que usa um conjunto de procedimentos para 

extrair inferências válidas do texto”. Sendo assim, e considerando que o texto é o objeto 

empírico em nossa pesquisa, optamos por esse método de análise dos dados. 

O entendimento que temos sobre o que se faz quando se analisa texto se aproxima do 

que compreende Antunes (2010), uma vez que, para ela, 

 

[...] analisar textos é procurar descobrir, entre outros pontos, seu esquema de 

composição; sua orientação temática, seu propósito comunicativo; é procurar 

identificar suas partes constituintes; as funções pretendidas para cada uma 

delas, as relações que guardam entre si e com elementos da situação, os 

efeitos de sentido decorrentes de escolhas lexicais e de recursos sintáticos. É 

procurar descobrir o conjunto de suas regularidades, daquilo que costuma 

ocorrer na sua produção e circulação, apesar da imensa diversidade de 

gêneros, propósitos, formatos, suportes em que eles podem acontecer 

(ANTUNES, 2010, p. 49). 

 

A autora chama a atenção para o fato de que a busca das regularidades textuais vai 

muito além de questionar sobre o que o autor diz. Ou seja, significa “perguntar como é dito o 

que é dito, com que recursos lexicais e gramaticais, com que estratégias discursivas, quando e 

por que é dito, para quem e para provocar que efeitos, implícita e explicitamente” 

(ANTUNES, 2010, p. 49). 

Também é verdadeiro que os procedimentos de análise são diversificados e variam de 

acordo com um conjunto de fatores, dentre eles, a própria finalidade da análise. Desse modo, 

após a leitura exaustiva dos textos e levando em consideração o referencial teórico adotado e 

nossas questões de pesquisa, construímos um conjunto de três categorias de análise com suas 

respectivas subcategorias, conforme explicitado no quadro abaixo. A primeira categoria diz 

respeito às estratégias enunciativo-discursivas utilizadas pelos professores na construção do 

artigo. A segunda e a terceira se voltam para dois focos discursivos, quais sejam: o discurso 

do professor sobre si mesmo e o discurso do professor sobre as novas tecnologias. 
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Quadro 01: Categorias de análise. 

Categoria 1 Estratégias enunciativo-discursivas 

Subcategoria 1 
Movimento dialógico de assimilação das vozes 

 Palavras e expressões apreciativas 

Subcategoria 2 

Movimento dialógico de distanciamento das vozes 

 Aspas 

 Negação 

 Palavras e expressões avaliativas 

 Modalização 

Categoria 2 O discurso do professor sobre si mesmo 

Subcategoria 1 O professor é insubstituível 

Subcategoria 2 O professor é mediador da aprendizagem 

Subcategoria 3 O professor é um ser afetivo 

Categoria 3 O discurso do professor sobre as novas tecnologias 

Subcategoria 1 As novas tecnologias são auxiliares do professor 

Subcategoria 2 As novas tecnologias são importantes no trabalho do professor 

Subcategoria 3 O domínio das novas tecnologias é fundamental para a prática docente 

Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

Neste capítulo, voltamo-nos para a apresentação do nosso itinerário de pesquisa. Deste 

modo, apresentamos, em primeiro lugar, a abordagem da pesquisa, justificando a nossa opção 

pela Linguística Aplicada de natureza crítica, assim como pela pesquisa de natureza 

qualitativa. 

Em segundo lugar, detivemo-nos na abordagem dos dados, esclarecendo a nossa opção 

pela análise documental, dado que o material empírico de análise consiste na produção textual 

dos professores. 

Em terceiro lugar, apresentamos o corpus da pesquisa, enfatizando, dentre outros 

pontos, a quantidade de textos analisados e a nossa escolha do concurso público. 

Finalmente, em quarto e último lugar, expusemos os procedimentos de análise dos 

dados, destacando as categorias e subcategorias construídas para a análise dos dados. No 

próximo capítulo, dedicar-nos-emos aos pressupostos teóricos que embasam a pesquisa. 
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3 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

É na linguagem que os seres humanos são inscritos e dão forma 

àqueles modos de falar que constituem sua percepção do político, do 

ético, do econômico e do social (HENRY GIROUX). 

 

Neste capítulo, objetivamos apresentar as concepções teóricas que fundamentam esta 

pesquisa. Desse modo, na primeira parte, discutimos a concepção bakhtiniana da linguagem, 

mais especificamente, sua concepção de gênero discursivo, de enunciado concreto e, 

finalmente, de plurilinguismo, de vozes e de posicionamento axiológico. Na segunda parte, 

apresentamos as contribuições dos Estudos do Letramento acerca dos usos sociais da escrita, 

incluindo-se aí os conceitos de evento de letramento, letramento autônomo e ideológico. 

Também apresentamos algumas considerações sobre o gênero discursivo artigo de opinião. 

Finalmente, na terceira parte, apresentamos e discutimos a Pedagogia Crítica como projeto 

político e os professores como intelectuais transformadores, conforme advoga Giroux (1997). 

 

3.1 CONCEPÇÃO DIALÓGICA DA LINGUAGEM 

 

Como em qualquer outra situação de escrita, discorrer sobre a concepção dialógica da 

linguagem nos impõe, em primeiro lugar, que escolhamos o percurso que pretendemos trilhar. 

Sendo assim, para dar contar do que aqui nos propomos, organizamos o texto de modo a 

tornar explícitos não só aspectos relevantes dessa concepção de linguagem, mas também sua 

assunção nesta pesquisa. Isso não significa que temos a pretensão de fazer uma exaustiva 

discussão sobre todos os aspectos dessa concepção. Focalizaremos tão-somente aqueles que 

julgamos mais importantes para o nosso trabalho: dialogismo, gênero do discurso, enunciado 

concreto, vozes e posicionamento axiológico. 

Como é sabido, a concepção dialógica da linguagem se insere na filosofia da 

linguagem do russo Mikhail Bakhtin, considerado hoje um dos principais pensadores do 

século XX, e de seu Círculo
8
. Conforme assevera Sobral (2009, p. 32), a referida concepção é 

denominada dialógica “[...] porque propõe que a linguagem (e os discursos) têm seus sentidos 

produzidos pela presença constitutiva da intersubjetividade (a interação entre subjetividades) 

no intercâmbio verbal, ou seja, as situações concretas de exercício da linguagem”. Isso 

                                                           
8
 De acordo com Faraco (2009), Círculo de Bakhtin é a denominação atribuída pelos estudiosos a um 

grupo de intelectuais que se reuniu frequentemente durante o período de 1919 a 1929 e que era 

constituído por pessoas de diversas formações, interesses e atuações profissionais. Trata-se, além de 

Bakhtin, de Valentin N. Voloshinov, Pavel N. Medviédev, entre outros. 
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significa que, nessa concepção de linguagem, a dialogicidade é constitutiva da linguagem e a 

condição de sentido do discurso. Desse modo, para essa concepção, os enunciados sempre 

partem de um sujeito enunciador; este, por sua vez, sempre age numa dada interação – mesmo 

que o outro não se faça presente fisicamente; e, finalmente, não há interação sem diálogo 

(SOBRAL, 2009). Para Bakhtin ([1929] 1999 p. 88): 

 

A orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo discurso. 

Trata-se da orientação natural de qualquer discurso vivo. Em todos os seus 

caminhos até o objeto, em todas as direções o discurso se encontra com o 

discurso de outrem e não pode deixar de participar, com ele, de uma 

interação tensa [...]. 

 

Nessa concepção, a linguagem é um produto da atividade humana e também uma 

prática social. Em outras palavras, da mesma forma que a linguagem se origina da 

necessidade de comunicação social, a consciência também é de natureza social, posto que só 

pode ser formada no seio da sociedade. 

No entendimento de Faraco (2001, p. 122): 

 

Bakhtin elabora uma concepção de linguagem que não a separa dos sujeitos reais e 

concretos: os falantes não são reduzidos a meros atualizadores de leis e códigos de 

um sistema linguístico inacessível, nem assujeitados em sentido absoluto a uma 

superestrutura ideológico-discursiva, mas também não são hipertrofiados na 

condição de fonte absoluta da expressão.    
 

Também importa atentar que, nessa concepção, a aprendizagem da linguagem não se 

dá por osmose com o mundo simbólico, mas com o outro. Nessa perspectiva, Bakhtin ([1952-

1953] 2000, p. 301) afirma: 

 

A língua materna – a composição do seu léxico e sua estrutura gramatical –, 

não a aprendemos nos dicionários e nas gramáticas, nós a adquirimos 

mediante enunciados concretos que ouvimos e reproduzimos durante a 

comunicação verbal viva que se efetua com os indivíduos que nos rodeiam. 

Assimilamos as formas da língua somente nas formas assumidas pelo 

enunciado e juntamente com essas formas (BAKHTIN, [1952/1953] 2000, p. 

301).  

 

É importante salientar que admitir o dialogismo como constitutivo da linguagem não 

significa que haja sempre um diálogo simétrico e harmonioso entre os discursos na sociedade. 

Como muito bem observa Sobral (2009, p. 36), “[...] para o Círculo, interagir, dialogar, não é 

nem a falsa harmonia que neutraliza ou apaga a diferença, nem uma luta sem quartel que cala a 

voz do outro por meio da força”. Dessa forma, o dialogismo pressupõe que o sentido nasce da 



29 

 

diferença sem, é claro, o menosprezo da semelhança, pois “[...] sem esta última, haveria 

incompatibilidade, não diferença” (SOBRAL, 2009, 34). Ainda de acordo com o referido autor, 

  

[...] esta concepção vê a diferença não como propriedade de um sistema (ou 

código) fechado, mas como a base e o resultado das relações concretas entre 

os seres humanos na sociedade e na história, relações que apresentam 

elementos estáveis, que se repetem, e elementos instáveis, que não se 

repetem; uns não existem sem os outros [...] (SOBRAL, 2009, p. 34).  

 

Em outros termos, a diferença é compreendida, ao mesmo tempo, como base e 

resultante das relações estabelecidas concretamente pelos homens no contexto social e 

histórico. Descrevendo a concepção dialógica da linguagem, Bakhtin ([1952/1953] 2011, p. 

410) assim se expressa: 

 

Não existe a primeira nem a última palavra, e não há limites para o contexto 

dialógico (este se estende ao passado sem limites e ao futuro sem limites). 

Nem os sentidos do passado, isto é, nascidos do diálogo dos séculos 

passados, podem jamais ser instáveis (concluídos, acabados de uma vez por 

todas): eles sempre irão mudar (renovando-se) no processo de 

desenvolvimento subsequente, futuro, do diálogo. Em qualquer momento do 

desenvolvimento do diálogo, existem massas imensas e ilimitadas de 

sentidos esquecidos, mas em determinados momentos do sucessivo 

desenvolvimento do diálogo, em seu curso, tais sentidos serão relembrados e 

reviverão em forma renovada (em novo contexto). Não existe nada 

absolutamente morto: cada sentido terá sua festa de renovação.  

 

Na discussão que desenvolve em torno do dialogismo, Sobral (2009) atenta para o fato 

de que o dialogismo é um conceito amplo, de caráter filosófico, discursivo e textual. Assim, 

ele apresenta as três maneiras como o dialogismo se apresenta nas obras do Círculo, as quais 

correspondem a cada um desses planos.  Assim se pronuncia o autor: 

 

[...] Dialogismo designa em primeiro lugar a condição essencial do próprio 

ser e agir dos sujeitos. O sujeito só vem a existir na relação com outros 

sujeitos, assim como só age em relação a atos de outros sujeitos, nunca em 

abstração desses sujeitos e desses atos (ênfase nossa); 

[...] Dialogismo designa em segundo lugar a condição de possibilidade da 

produção de enunciado/discursos, do sentido, portanto. [...] Isso implica que 

o sentido nasce de „diálogos‟(no sentido amplo) entre formas de 

enunciados/discursos passados, que já foram produzidos, e formas de 

enunciados/discursos futuros, que podem ser produzidos [...]; 

[...] Dialogismo [...] é a base de uma forma de composição de 

enunciados/discursos, o diálogo. O dialogismo não se restringe às réplicas 

„mostradas‟ de uma interação na superfície textual, que é a função da forma 

diálogo [...] (SOBRAL, 2009, p. 35-36). 
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Com relação ao primeiro sentido, fica evidente que o existir humano funda-se 

essencialmente na diferença, no cotejo entre um “eu” e um “tu”, entre um “isto” e um 

“aquilo”. Já o segundo, que remete ao plano do discurso, retém a ideia de que há um 

comprometimento do sujeito com a palavra do outro. Ou seja, mesmo antes de se pronunciar, 

o sujeito já está respondendo, perguntando, antecipando objeções, questionando o outro ou a 

si mesmo. Sobral (2009, p.36) observa que “esse aspecto do dialogismo é a base da amplitude 

da concepção de interação do Círculo”. Finalmente, no terceiro, o dialogismo é visto como 

forma específica de enunciados. 

Pelo exposto, podemos concluir que o dialogismo, na concepção de linguagem do 

Círculo, é um conceito que diz respeito ao agir humano, à própria linguagem e, finalmente, ao 

elemento constitutivo do discurso. Prova disso é a afirmação de Bakhtin, citada por Faraco 

(2001, p. 119): “La vida es dialógica por su naturaleza. Vivir significa participar em um 

diálogo...El hombre participa em este diálogo todo y com toda su vida: com ojos, labios, 

manos, alma, espíritu, com todo el cuerpo, com sus actos”. 

 

3.2 GÊNEROS DO DISCURSO 

 

Tal como outros temas, a discussão em torno dos gêneros do discurso encontra-se em 

diversos escritos do Círculo de Bakhtin. No entanto, é em “Os gêneros do discurso” que o 

pensador russo dedica sua atenção à questão geral dos gêneros. Desse modo, uma das 

primeiras afirmações que faz em relação aos estudos dos gêneros já realizados diz respeito ao 

fato de que o problema geral dos gêneros do discurso nunca havia sido posto em discussão. 

Além disso, observa que, tanto no âmbito da literatura antiga quanto no da época 

contemporânea, o estudo do gênero sempre se voltou para a perspectiva artístico-literária, isto 

é, para as classificações intergenéricas circunscritas ao campo mesmo da literatura, sendo 

compreendidos separados da vida social “[...] e não como formas discursivas que se 

distinguem dos gêneros de outras esferas socioideológicas, mas que mantêm com eles uma 

natureza comum, a sua natureza verbal” (RODRIGUES, 2005, p. 63). Importa notar que o 

fato de o conceito de gênero permear os vários trabalhos do Círculo se configura como uma 

prova cabal da relevância de tal conceito em sua teoria da linguagem. 

Brait e Pistori (2012) observam que a discussão do gênero na perspectiva do Círculo 

requer que se considerem outros conceitos desses estudiosos, dentre eles, linguagem, signo 

ideológico, enunciado concreto, texto, discurso/relações dialógicas, forma arquitetônica, 

forças centrípetas, forças centrífugas. Para exemplificar, mencionam a produtiva distinção 
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entre oração e enunciado realizada por Bakhtin, o que torna claro que, ao formular a questão 

dos gêneros do discurso, ele não se limita à literatura assim como não abandona “[...] as 

questões postas pela linguística, ampliadas com a consideração da relação entre linguagem e 

comunicação, linguagem e vida” (BRAIT; PISTORI, 2012, p. 375). 

Ao tratar dos gêneros carnavalizados, Bakhtin estabelece uma relação entre gênero 

literário sério-cômico, diálogo socrático e sátira menipeia e folclore carnavalesco, assim como 

detalha aspectos desses gêneros, referindo-se ainda aos gêneros novela, carta, discurso 

oratório, simpósio, etc., buscando demonstrar a influência dos gêneros carnavalizados na 

literatura e na cultura. 

Conforme o autor, “O parentesco entre esses gêneros [diatribe, solilóquio e simpósio, 

incorporados pela menipeia] é determinado pelo seu caráter dialógico interno e externo no 

enfoque da vida e do pensamento humanos” (BAKHTIN, [1963]1997, p. 120) (grifos do 

autor). Como muito bem salientam Brait e Pistori (2012), esse caráter dialógico interno e 

externo no enfoque da vida e do pensamento humanos é crucial para que se possa 

compreender o conceito de gênero do discurso no todo da obra de Bakhtin e do Círculo, posto 

que esse conceito “[...] não se limita a estruturas ou textos, embora os considere como 

dimensões constituintes. Implica, essencialmente, dialogismo e maneira de entender e 

enfrentar a vida” (BRAIT; PISTORI, 2012, p. 375). 

Outro aspecto importante ressaltado pelas autoras diz respeito à insistência de Bakhtin de 

se considerar a importância da tradição em que um dado gênero se insere, posto que, para ele, 

  

[...] ao nascer, um novo gênero nunca suprime nem substitui quaisquer 

gêneros já existentes. Qualquer gênero novo nada mais faz que completar os 

velhos, apenas amplia o círculo de gêneros já existentes. Ora, cada gênero 

tem seu campo predominante de existência em relação ao qual é 

insubstituível [...] Ao mesmo tempo, porém, cada novo gênero essencial e 

importante, uma vez surgido, influencia todo o círculo de gêneros velhos: o 

novo gênero torna os velhos, por assim dizer, mais conscientes, fá-los 

melhor conscientizar os seus recursos e limitações, ou seja, superar a sua 

ingenuidade (BAKHTIN, [1963] 1997, p. 273-274). 

 

Nunca é demais insistir que, se, por um lado, o conceito de gênero bakhtiniano não se 

restringe às obras literárias, por outro, há uma inevitável articulação entre gênero e discurso. 

Em Problemas da poética de Dostoiévski, Bakhtin justifica o título do capítulo O discurso em 

Dostoiévski, atentando para o fato de que, para ele, interessa o discurso, quer dizer, a língua 

em sua integridade concreta e viva. O discurso, também compreendido como “relações 

dialógicas”, “[...] está diretamente ligado ao exame do discurso do ponto de vista da sua 
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relação com o discurso do outro e com a compreensão da prosa literária [...]” (BRAIT e 

PISTORI, 2012, p. 376).  Desse modo, o pensador russo assim se pronuncia: 

 

Ao analisarmos a prosa, nós mesmos nos orientamos muito sutilmente entre 

todos os tipos e variedades de discurso que examinamos. Além disso, na 

prática cotidiana, ouvimos de modo muito sensível e sutil todas essas 

nuanças nos discursos daqueles que nos rodeiam, nós mesmos trabalhamos 

muito bem com todas essas cores da nossa paleta verbal. Percebemos de 

modo muito sensível o mais ínfimo deslocamento da entonação, a mais leve 

descontinuidade de vozes no discurso cotidiano do outro, essencial para nós. 

Todas essas precauções verbais, ressalvas, evasivas, insinuações e ataques 

são registrados pelos nossos ouvidos e são familiares aos nossos próprios 

lábios (BAKHTIN, [1963]1997, p. 202). 

 

Brait e Pistori (2012) também nos advertem para outro ponto importante na discussão 

acerca do gênero do discurso. Trata-se precisamente da diferença, concebida por Bakhtin, 

entre forma composicional e forma arquitetônica.  Desse modo, segundo as autoras, 

 

Para chegar a essa distinção, Bakhtin sugere que é preciso enfrentar a unidade 

do texto não como dada exclusivamente por sua forma externa, aparentemente 

autônoma, mas por seu plano, ou seja, por suas condições concretas de vida, 

suas interdependências, suas relações, suas posições dialógicas e valorativas. 

Esse plano ele denomina forma arquitetônica, aspecto que tem a ver, em 

termos do conjunto da proposta do pensamento bakhtiniano, com a relação eu 

para o outro – o outro para mim, presente nos textos, nos discursos, nos 

gêneros (BRAIT; PISTOLI, 2012, p. 378). 

 

Para tornar ainda mais claro o que as autoras afirmam, vejamos como Bakhtin 

([1934/1935]1990 p.24) se expressa: 

 

Deve-se ter em vista que cada forma arquitetônica é realizada por meio de 

métodos composicionais definidos; por outro lado, às formas composicionais 

mais importantes, às de gênero, por exemplo, correspondem, no objeto 

realizado, formas arquitetônicas essenciais. 

 

Essa afirmação nos permite reconhecer que o estudo do gênero deve considerar uma 

concepção de texto que leve em conta necessariamente a forma arquitetônica (BRAIT e 

PISTORI, 2012). Desse modo, é preciso observar ainda que: 

 

[...] a forma de composição, vinculada com a forma arquitetônica, que é 

determinada pelo projeto enunciativo do locutor não se confunde com um 

artefato, ou forma rígida, porque pode se alterar de acordo com as alterações 

dos projetos enunciativos no âmbito do gênero [...] (SOBRAL, 2011, p. 39). 
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Na interlocução que trava com os formalistas russos, Medvedev (2012), além de 

afirmar que estes “não compreenderam a importância dos gêneros” (BRAIT; PISTORI, 2012, 

p. 382), posto que estes devem se configurar como o ponto de partida da Poética, também 

busca construir o contexto teórico-metodológico em que a proposição sobre gênero se apoia, 

em oposição ao estudo do gênero ancorado nos elementos formais da língua e, dessa forma, 

propõe  sua compreensão fundada na totalidade da obra/enunciado. Sintetizando a discussão 

feita por Medvedev, Brait e Pistoli (2012) assim resumem os aspectos essenciais da 

compreensão do gênero do discurso por esse membro do Círculo: 

 

O gênero emerge da totalidade concluída e solucionada do enunciado, que é 

o ato realizado por sujeitos organizados socialmente de uma determinada 

maneira. Trata-se de uma totalidade temática, orientada pela realidade 

circundante, marcada por um tempo e um espaço (BRAIT; PISTORI, 2012 

p. 383). 

 

Em importante reflexão sobre as ideias do Círculo, Faraco (2009) afirma que Medvedev e 

Bakhtin compreendem que o envolvimento do sujeito em uma dada esfera de atividade requer 

deste o domínio dos gêneros que lhe são próprios. Com suas palavras, “[...] aprender os modos 

sociais de fazer é também aprender os modos sociais de dizer” (FARACO, 2009, p. 131). 

Uma das características importantes do gênero do discurso salientada por Medvedev 

diz respeito à sua dupla orientação na realidade. Ou seja, na concepção do gênero do discurso, 

as circunstâncias temporais, espaciais, ideológicas que norteiam o discurso e o compõem, 

além dos elementos linguísticos, enunciativos, formais e que tornam possível sua existência, 

são aspectos que precisam ser considerados. Dessa forma, a primeira orientação é pensada, 

tendo-se em vista a exterioridade envolvida no gênero, quer dizer, relaciona-se à vida no 

tocante ao tempo, espaço e esfera ideológica a que o gênero se vincula. Já a segunda 

orientação – também relacionada à vida – se configura, tendo-se em vista a interioridade do 

gênero, isto é, formas, estruturas e conteúdo temático do enunciado em sua totalidade, 

condição que lhe possibilita preencher um espaço na vida cotidiana, aliando-se ou tornando-se 

próximo à esfera ideológica (BRAIT; PISTORI, 2012). 

Conceber o gênero com dupla orientação na realidade e como enunciado em sua 

totalidade implica compreender que: 

 

[...] uma obra entra na vida e está em contato com os diferentes aspectos da 

realidade circundante mediante o processo de sua realização efetiva, como 

executada, ouvida, lida em determinado tempo, lugar e circunstâncias. Ela 

ocupa certo lugar, que é concedido pela vida enquanto corpo sonoro real. 
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Esse corpo está disposto entre as pessoas que estão organizadas de 

determinada forma. Essa orientação imediata da palavra com o fato, mais 

exatamente como feito histórico na realidade circundante, determina toda a 

variedade de gêneros dramáticos, líricos e épicos (MEDVIÉDEV, 2012, p. 

195). 

 

Como podemos ver, essa fala do autor nos permite reafirmar que a dupla orientação é 

uma característica essencial do gênero. Além dessa característica, o autor apresenta outra que, 

como observam Brait e Pistori (2012), se relaciona à dimensão temática. Nas palavras do autor: 

 

Cada gênero é capaz de dominar somente determinados aspectos da realidade, ele 

possui certos princípios de seleção, determinadas formas de visão e de compreensão 

dessa realidade, certos graus na extensão de sua apreensão e na profundidade de 

penetração nela (MEDVIÉDEV, 2012, p. 196). 

 

Ele também elucida que o tema ou unidade temática constitui-se com a ajuda dos 

elementos semânticos da língua, posto que é com o auxílio da língua que dominamos o tema, 

muito embora ele transcenda a língua. Desse modo, “[...] o que está orientado para o tema é o 

enunciado inteiro como atuação discursiva, a totalidade e suas formas, irredutíveis às formas 

linguísticas” (BRAIT; PISTORI, 2012, 384). 

Resumindo a discussão encetada pelo pensador russo, Brait e Pistori (2012) atentam 

para cinco pontos relevantes da referida discussão sobre o tema, quais sejam: 

 

(i) o conjunto dos significados dos elementos verbais da obra é um dos recursos 

para dominar o tema, mas não o tema em si mesmo; (ii) constitui-se com a ajuda 

dos elementos semânticos da língua; (iii) não é uma palavra isolada que está 

orientada para o tema, mas o enunciado inteiro como atuação discursiva; (iv) 

advém do enunciado completo/obra completa enquanto ato sócio-histórico 

determinado, sendo, portanto, inseparável tanto da situação da enunciação como 

dos elementos linguísticos; (v) não pode ser introduzido no enunciado e 

encerrado (BRAIT; PISTORI, 2012, p. 384). 

 

Finalmente, importa observar que, na perspectiva desse membro do Círculo 

bakhtiniano, como tão bem esclarecem Brait e Pistori (2012, p. 385), “[...] a realidade do 

gênero é a realidade social de sua realização no processo da comunicação, ligados de forma 

estreita ao pensar”. 

Como afirmamos anteriormente, a discussão envolvendo o gênero está presente em 

vários escritos do Círculo. Desse modo, em Marxismo e filosofia da linguagem: problemas 

fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem, essa discussão pode ser 

identificada ao longo da obra. Entretanto, como observam Brait e Pistori (2012), é 

precisamente no capítulo 2, intitulado Relações entre a infraestrutura e as superestruturas, 
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que os pensadores russos introduzem e discutem a referida questão. Assim, uma das primeiras 

afirmações importantes que os autores fazem é a da formação dos gêneros, o que se torna 

evidente no seguinte trecho: 

 

As relações de produção e a estrutura sócio-política que delas diretamente 

deriva determinam todos os contatos verbais possíveis entre indivíduos, 

todas as formas e os meios de comunicação verbal: no trabalho, na vida 

política, na criação ideológica. Por sua vez, das condições, formas e tipos de 

comunicação verbal derivam tanto as formas como os temas dos atos de fala 

(BAKHTIN; VOLOSCHINOV, [1929]1999, p. 42). (grifos nossos). 
 

Importa observar também que, ao situar “[...] a psicologia social como meio ambiente 

inicial dos atos de fala de toda espécie” (BAHKTIN; VOLOSCHINOV, [1929]1999, p. 42), 

esses pensadores ainda asseveram que ela se manifesta nos diversos aspectos da 

“enunciação”, sob forma de diferentes modos de discurso. Com suas palavras: 

 

A psicologia do corpo social é justamente o meio ambiente inicial dos atos de 

fala de toda espécie, e é neste elemento que se acham submersas todas as 

formas e aspectos da criação ideológica ininterrupta: as conversas de corredor, 

as trocas de opinião no teatro e no concerto, nas diferentes reuniões sociais, as 

trocas puramente fortuitas, o modo de reação verbal face a face às realidade da 

vida e aos acontecimentos da vida do dia-a-dia, o discurso interior e a 

consciência auto-referente,  a regulamentação social, etc. A psicologia do  

corpo social se manifesta essencialmente nos mais diversos aspectos da 

“enunciação” sob a forma de diferentes modos de discurso, sejam eles 

interiores ou exteriores [...] Todas estas manifestações verbais estão, por certo, 

ligadas aos demais tipos de manifestação e interação de natureza semiótica, à 

mímica, à linguagem gestual, aos gestos condicionados, etc. 

(BAKHTIN;VOLOSCHINOV[1929] 1999, p. 42). (grifo do autor). 

 

Partindo do pressuposto de que os atos de fala são formas de interação verbal 

diretamente associadas a uma dada situação social e, que desse modo “[...] reagem de maneira 

muito sensível a todas as flutuações da atmosfera social” (BAKHTIN; VOLOSCHINOV[1929] 

1999, p. 42), esses autores compreendem que a psicologia do corpo social deve ser estudada sob 

dois pontos de vista diferentes, quais sejam: do ponto de vista do conteúdo que se encontra 

atualizado num dado momento do tempo e do ponto de vista dos tipos e formas de discurso. 

Na discussão que desenvolve sobre os gêneros do discurso, Faraco (2009) inicia 

atentando para dois pontos importantes. O primeiro refere-se ao fato de que historicamente, na 

teoria dos gêneros literários e retóricos, o interesse se volta exclusivamente para as 

propriedades formais dos gêneros; o segundo diz respeito ao impacto na teoria clássica dos 

gêneros com o advento do romantismo. Na sequência, ao se reportar ao texto O problema dos 
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gêneros, de Bakhtin, Faraco (2009, p. 121) esclarece que o pensador russo está “[...] 

discutindo, neste manuscrito, caminhos para um estudo da linguagem como atividade 

sociointercional e aponta algumas características da unidade deste estudo (o enunciado) em 

contraste com a unidade tradicional dos estudos linguísticos (a sentença)”. Importa ainda 

notar que, conforme salienta o autor brasileiro, na primeira parte do seu estudo, Bakhtin 

apresenta uma introdução geral do tema; expõe seu conceito de gênero do discurso; distingue 

os gêneros primários e secundários e, finalmente, correlaciona estilo e gênero. Já na segunda 

parte, concentra-se na discussão sobre o conceito de enunciado, compreendendo-o como 

unidade da comunicação socioverbal em oposição ao conceito de sentença, o qual é entendido 

como unidade da língua. 

Faraco (2009) também acrescenta que, precisamente na segunda parte do seu texto, 

Bakhtin estabelece um diálogo crítico com a tradição dos estudos linguísticos que prioriza o 

estudo sistêmico da linguagem verbal, assim como despreza ou reduz a realidade linguística 

como práticas sociais de linguagem, ou seja, como interação social. Além disso, advoga “[...] 

a necessidade de constituir duas disciplinas – metodologicamente separadas, mas 

organicamente combinadas – para o estudo da linguagem” (FARACO, 2009, p. 125). Sobre 

isso, ele reconhece ser de suma importância um estudo da natureza do enunciado e dos 

gêneros do discurso, tendo em vista a superação de ideias simplistas sobre “a vida do dizer”, 

sobre a comunicação etc., ainda presentes nos estudos linguísticos. Some-se a isso o fato de 

que “[...] um estudo do enunciado como unidade real da comunicação verbal tornará também 

possível compreender mais adequadamente a natureza das unidades da língua (como um 

sistema), as palavras e as sentenças” (FARACO, 2009, p. 125). 

Na reflexão que desenvolve sobre a diferença entre a teoria dos gêneros do Círculo de 

Bakhtin e as teorias tradicionais, o linguista brasileiro observa que, enquanto nestas os 

gêneros são vistos exclusivamente pela perspectiva da forma, naquela os gêneros são 

enfocados particularmente pela perspectiva dinâmica da produção. Nas palavras do autor, 

“[...] isto significa dizer que a teoria do Círculo assevera axiologicamente uma estreita 

correlação entre os tipos de enunciados (gêneros) e suas funções na interação verbal [...] 

(FARACO, 2009, p. 126)”. Ele também salienta um aspecto importante na teoria dos gêneros 

do Círculo que diz respeito ao fato de Bakhtin partir da determinação de um vínculo estreito 

entre o uso da linguagem e a atividade humana. Ou seja, para o pensador russo, “todas as 

esferas da atividade humana estão sempre relacionadas com a utilização da linguagem” 

(BAKHTIN, [1952-1953]2000, p. 279). 
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Detalhando a definição de esferas de atividade, Sobral (2009, p. 121) observa que tais 

esferas “são „regiões‟ de recorte socioistórico-ideológico [sic] do mundo, lugar de relações 

específicas entre sujeitos, e não só em termos de linguagem [...]”. Esse autor também alerta 

que a esfera, na concepção bakhtiniana, deve ser entendida como “uma modalidade 

socioistórica relativamente estável de relacionamento entre os seres humanos” (SOBRAL, 

2009, p.121). Desse modo, a esfera abarca tanto as relações familiares quanto o aparato 

institucional do Estado, “passando por circunstâncias como as que tornam possíveis 

comentários casuais que desconhecidos fazem um para o outro na rua sobre diversos assuntos 

cotidianos” (SOBRAL, 2009, p. 121). Quer dizer, há uma correlação intrínseca entre o que é 

dito e o tipo de atividade em que os sujeitos estão inseridos. Desse modo, fica compreensível 

quando Bakhtin conceitua os gêneros do discurso como tipos relativamente estáveis de 

enunciados produzidos nas diversas esferas de atividade humana. 

Ainda com relação à conceituação de Bakhtin de que os gêneros são tipos 

relativamente estáveis, convém atentar para a explicação de Faraco (2009, p. 127), pois, 

segundo ele, “[...] ao dizer que os tipos são relativamente estáveis, Bakhtin está dando relevo, 

de um lado, à historicidade dos gêneros; e, de outro, à necessária imprecisão de suas 

características e fronteiras”.  Ou seja, focar a atenção na historicidade significa entender que 

os tipos não são definidos de uma vez para sempre. Ao contrário, sofrem constantes 

mudanças, são maleáveis e plásticos, posto que as atividades humanas são dinâmicas e estão 

em permanente transformação. Sendo assim, os gêneros de cada esfera da atividade humana 

vão sofrendo modificações à proporção que a própria esfera se desenvolve. 

Como bem lembra Faraco (2009, p. 128), Bakhtin parte de uma compreensão dos 

gêneros “que combina estabilidade e mudança; reiteração (à medida que aspectos da atividade 

recorrem) e abertura para o novo (à que medida aspectos da atividade mudam)”. Isso fica 

claro, por exemplo, quando o pensador russo discorre sobre os gêneros literários, em sua obra 

Problemas da poética de Dostoievski. Em suas palavras, 

  

Por sua natureza mesma, o gênero literário reflete as tendências mais estáveis, 

„perenes‟ da evolução da literatura. O gênero sempre conserva os elementos 

imorredouros da archaica. É verdade que nele essa archaica só se conserva 

graças à sua permanente renovação, vale dizer, graças à atualização. O gênero 

sempre é e não é o mesmo, sempre é novo e velho ao mesmo tempo. O gênero 

renasce e se renova em cada nova etapa do desenvolvimento da literatura e em 

cada obra individual de um dado gênero. Nisto consiste a vida do gênero. Por 

isso, não é morta nem a archaica que se conserva no gênero; ela é eternamente 

viva, ou seja, é uma archaica com capacidade de renovar-se. O gênero vive do 

presente mas sempre recorda o seu passado, o seu começo. É o representante 

da memória criativa no processo de desenvolvimento literário. É precisamente 
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por isto que tem a capacidade de assegurar a unidade e a continuidade desse 

desenvolvimento (BAKHTIN, [1963] 1997, p. 106). 

 

É oportuno destacar que, na discussão que desenvolve sobre os gêneros do discurso, 

Bakhtin também os classifica em duas grandes categorias, quais sejam: gêneros primários e 

gêneros secundários. Os gêneros primários dizem respeito a todos os gêneros da vida 

cotidiana, ou seja, advindos de interações verbais espontâneas; já os gêneros secundários 

derivam das esferas culturais, em geral, letradas, isto é, surgem em situações de comunicação 

mais elaboradas. Esses são os gêneros próprios das atividades científicas, filosóficas, 

artísticas, políticas, jurídicas, religiosas. Vale lembrar que, embora Bakhtin compreenda que 

se trata de gêneros distintos, isso não quer dizer que eles não mantenham uma relação de 

interdependência, o que fica claro quando afirma: 

 

[...] Durante o processo de sua formação, esses gêneros secundários absorvem e 

transmutam os gêneros primários de todas as espécies, que se constituíram em 

circunstâncias de 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 – por exemplo, inseridas no 

romance, a réplica do diálogo cotidiano ou a carta, conservando sua forma e seu 

significado cotidiano apenas no plano do conteúdo do romance, só se integram à 

realidade existente através do romance considerado como um todo, ou seja, do 

romance concebido como fenômeno da vida literário-artística e não da vida cotidiana. 

O romance em seu todo é um enunciado, da mesma forma que a réplica do diálogo 

cotidiano ou carta pessoal (são fenômenos da mesma natureza); o que diferencia o 

romance é ser um enunciado secundário (BAKHTIN, [1929] 2000, p. 281). 

 

Também é importante que se diga que, para Bakhtin, os gêneros do discurso 

apresentam três dimensões essenciais e indissociáveis: a) o tema, ou conteúdo temático; b) a 

forma de composição, ou forma composicional; c) o estilo. O conteúdo temático diz respeito 

ao conjunto de temáticas que podem ser abordadas por um determinado gênero. A forma 

composicional corresponde à estruturação geral interna do enunciado. O estilo, por sua vez, 

corresponde aos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais utilizados pelo enunciador. 

Como salienta Rodrigues (2005, p. 168), “[...] o estilo de um enunciado particular pode ser 

mais bem compreendido ao se considerar a sua natureza genérica”. 

 

 

 

 

 



39 

 

3.3 ENUNCIADO CONCRETO 

 

Um primeiro aspecto que chama a atenção na concepção bakhtiniana de enunciado é 

que esta, tal como a de gênero do discurso, não se concentra em uma única obra ou texto, 

mas, ao contrário, permeia o conjunto de obras produzido por Bakhtin e seu Círculo. E, do 

mesmo modo que ocorre com outros conceitos, o de enunciado também sofre oscilações 

terminológicas. 

Outro ponto importante no pensamento de Bakhtin e do Círculo diz respeito ao papel 

central que a noção de enunciado ocupa na concepção de linguagem do grupo. Desse modo, 

de acordo com Bakhtin ([1929] 2000, p. 279), “[...] a utilização da língua efetua-se em forma 

de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou 

doutra esfera da atividade humana [...]”. Além disso, para o pensador russo, o que esclarece a 

natureza do enunciado é “[...] a inter-relação entre os gêneros primários e secundários de um 

lado, e o processo histórico de formação dos gêneros secundários do outro” (BAKHTIN, 

[1929] 2000, p. 282). 

Na discussão que desenvolve sobre o enunciado na obra Estética da criação verbal, 

Bakhtin ressalta que o estilo está indissoluvelmente associado ao enunciado e que tanto o 

enunciado oral quanto o escrito, e de qualquer esfera da comunicação, possui um estilo. No 

entanto, ele não deixa de notar que há gêneros cuja manifestação da individualidade é mais 

acentuada que em outros. Esse é o caso dos gêneros literários, dado que, neles, o estilo 

individual faz parte da própria realização do enunciado. Por outro lado, os gêneros que 

requerem uma forma mais padronizada apresentam menos condições para a expressão da 

individualidade. Exemplos disso são a ordem militar e a nota de serviço. 

Nessa mesma obra, Bakhtin também discute as três características constitutivas do 

enunciado, quais sejam: a alternância dos sujeitos falantes, o acabamento do enunciado e a 

expressividade do enunciador. Assim, “todo enunciado comporta um começo absoluto e um 

fim absoluto: antes de seu início, há os enunciados dos outros, depois de seu fim, há os 

enunciados-respostas dos outros [...]” (BAKHTIN, [1929] 2000, p. 294). Desse modo, para 

ele, “as fronteiras do enunciado concreto, compreendido como uma unidade de comunicação 

verbal são determinadas pela alternância dos sujeitos falantes, ou seja, pela alternância dos 

locutores” (BAKHTIN, [1929] 2000, p. 294). Além disso, acrescenta: 

 

O enunciado não é uma unidade convencional, mas uma unidade real, 

estritamente delimitada pela alternância dos sujeitos falantes e que termina 
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por uma transferência da palavra ao outro, por algo como um mudo „dixi‟ 

percebido pelo ouvinte, como sinal de que o locutor terminou (BAKHTIN, 

[1929] 2000, p. 294).  

 

Ainda sobre a alternância dos sujeitos, o pensador russo explica que esta não só 

assume formas diversificadas como também é diversamente caracterizada. Explica também 

que é no diálogo real que essa alternância fica mais evidente. Dessa forma, para ele, “o 

diálogo, por sua simplicidade, é a forma clássica da comunicação verbal” (BAKHTIN, [1929] 

2000, p. 294). 

A segunda característica do enunciado é a expressividade do locutor diante do objeto 

do seu enunciado, ou seja, é a instância da expressão da posição valorativa do falante e dos 

outros participantes da comunicação discursiva. A expressividade está presente em todos os 

enunciados, muito embora suas importância e intensidade variem conforme as esferas da 

comunicação verbal. Conforme Bakhtin ([1929] 2000), não existe enunciado absolutamente 

neutro. Para ele, “[...] ao escolher a palavra, partimos das intenções que presidem ao todo do 

nosso enunciado, e esse todo intencional, construído por nós, é sempre expressivo” 

(BAKHTIN, [1929] 2000, p. 311). Além disso, salienta que a relação valorativa com o objeto 

do discurso condiciona a escolha dos recursos lexicais, gramaticais e composicionais do 

enunciado e que o estilo individual do enunciado se define precipuamente por seus aspectos 

expressivos. O pensador russo reconhece que: 

 

[...] a língua enquanto sistema dispõe, claro, de um rico arsenal de recursos 

linguísticos – lexicais, morfológicos e sintáticos – para expressar a posição 

emotivo-valorativa do locutor, mas todos esses recursos, na qualidade de 

recursos linguísticos, são absolutamente neutros no plano dos valores da 

realidade (BAKTIN, [1929] 2000, p. 308) (grifos do autor). 

 

Isso significa dizer que as palavras em si mesmas não são de ninguém, nem 

comportam um juízo de valor, estando, portanto, à disposição de qualquer locutor que, ao 

utilizá-las, imprime determinado juízo de valor. “A entonação expressiva [...] é um dos 

recursos para expressar a relação emotivo-valorativa do locutor com o objeto do seu discurso. 

Fora do enunciado essa entonação não existe” (BAKHTIN, [1929] 2000, p. 309). Assim, a 

oração e a palavra, como unidades da língua, não dispõem de entonação expressiva. A 

emoção, o juízo de valor, a expressão não dizem respeito à palavra dentro da língua, e só 

surgem em decorrência do processo de sua utilização no enunciado concreto. Bakhtin ([1929] 

2000, p. 312) assevera que: 
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[...] quando escolhemos uma palavra, durante o processo de elaboração de 

um enunciado, nem sempre a tiramos, pelo contrário, do sistema da língua, 

da neutralidade lexicográfica da língua. Costumamos tirá-la de outros 

enunciados, e, acima de tudo, de enunciados que são aparentados ao nosso 

pelo gênero, isto é, pelo tema, composição e estilo; selecionamos as palavras 

segundo as especificidades de um gênero. (grifos do autor). 
 

Vale ainda ressaltar que, para o autor, o gênero do discurso como forma de enunciado 

recebe uma dada expressividade, própria do gênero, isto é, no gênero, a palavra assume certa 

expressão típica. “[...] os gêneros correspondem a circunstâncias e a temas típicos da 

comunicação verbal e, por conseguinte, a certos pontos de contato típico entre as significações 

da palavra e a realidade concreta [...]” (BAKHTIN, [1929]2000, p. 312). É importante 

observar que a expressividade própria do gênero nem pertence à palavra como unidade da 

língua, nem compõe a sua significação, “mas apenas reflete a relação que a palavra e sua 

significação mantêm como o gênero” (BAKHTIN, [1929]2000, p. 312). Em suma, na 

concepção dialógica da linguagem proposta pelo filósofo russo, a expressividade se configura 

como uma particularidade constitutiva importante do enunciado. 

A terceira e última característica do enunciado observada por Bakhtin se refere ao 

acabamento. Para ele, até mesmo a mais breve e fragmentária réplica possui um acabamento 

próprio que expressa a posição do locutor, sendo por isso possível tomar uma posição 

responsiva. Esse acabamento é compreendido como uma alternância dos sujeitos falantes, 

vista do interior do enunciado, dado que essa alternância se dá justamente porque “[...] o 

locutor disse (ou escreveu) tudo o que queria dizer num preciso momento e em condições 

precisas” (BAKHTIN, [1929] 2000, p. 299). De acordo com o autor, o acabamento é 

determinado por meio de três fatores: 1) o tratamento exaustivo do tema do enunciado; 2) o 

intuito do querer-dizer do locutor; 3) as formas típicas de estruturação do gênero. 

No tocante ao primeiro fator, o autor chama a atenção para o fato de que o tratamento 

exaustivo do tema do enunciado sofre grande variação, de acordo com as esferas da 

comunicação. Ou seja, nas esferas em que os gêneros do discurso são padronizados, como por 

exemplo, na vida cotidiana, na vida prática, na vida militar, na vida profissional, o tratamento 

exaustivo pode ser quase total. No entanto, nas esferas criativas, particularmente nas ciências, 

o tratamento exaustivo se configura de maneira muito relativa, isto é, possui um mínimo de 

acabamento, o suficiente para possibilitar uma atitude responsiva (BAKHTIN, [1929] 2000). 

Ainda observa que, do ponto de vista teórico, o objeto é inesgotável. No entanto, quando se 

transforma em tema de um enunciado, como é o caso de uma obra científica, “recebe um 

acabamento relativo em condições determinadas, em função dos objetivos por atingir, ou seja, 
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desde o início ele estará dentro dos limites de um intuito definido pelo autor” (BAKHTIN, 

[1929] 2000, p. 300). 

Já com relação ao segundo fator, salienta que, em qualquer enunciado – réplica 

cotidiana ou grandes obras científicas ou literárias –, o intuito discursivo, isto é, o querer-

dizer, é logo depreensível. Com suas palavras: “[...] captamos, compreendemos, sentimos o 

intuito discursivo ou o querer-dizer do locutor que determina o todo do enunciado: sua 

amplitude, suas fronteiras” (BAKHTIN, [1929] 2000, p. 300). Além disso, esse intuito 

discursivo determina tanto a escolha do objeto com suas fronteiras, quanto o seu tratamento 

exaustivo e, mais ainda, a escolha da forma do gênero em que o enunciado será estruturado. 

Enfim, é importante frisar que o intuito discursivo é o elemento subjetivo do enunciado e o 

objeto do sentido (tema) é o componente objetivo, os quais juntos constituem uma unidade 

indissociável, “que ele limita, vincula à situação concreta (única) da comunicação verbal, 

marcada pelas circunstâncias individuais, pelos parceiros individualizados e suas intervenções 

anteriores: seus enunciados” (BAKHTIN, [1929] 2000, p. 300). 

No que diz respeito ao terceiro e último fator, isto é, quanto às formas típicas de 

estruturação do gênero, o pensador russo afirma que o intuito discursivo (querer-dizer) se 

concretiza, antes de tudo, na seleção do gênero do discurso. Essa seleção é definida pela 

especificidade de determinada esfera da comunicação verbal, pela necessidade de uma temática 

e pelo conjunto constituído dos parceiros. Categoricamente, ele assevera que “[...] todos os 

nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e relativamente estável de estruturação de 

um todo” (BAKHTIN, [1929] 2000, p. 301). Ou seja, para nos expressarmos, lançamos sempre 

mão dos gêneros do discurso, porém sobre a aquisição dos gêneros, ele salienta que: 

 

[...] os gêneros nos são dados quase como nos é dada a língua materna, que 

dominamos com facilidade antes mesmo que lhe estudemos a gramática. [...] 

Aprender a falar é aprender a estruturar enunciados (porque falamos por 

enunciados e não por orações isoladas, e menos ainda, é óbvio, por palavras 

isoladas) (BAKHTIN, [1929] 2000, p. 303).  

 

Isso significa dizer que nós adquirimos a língua materna por meio dos enunciados 

concretos que ouvimos e reproduzimos no processo da comunicação viva, que se efetiva com 

os indivíduos que estão à nossa volta. Bakhtin ainda observa que: 

 

[...] aprendemos a moldar nossa fala às formas do gênero e, ao ouvir a fala 

do outro, sabemos de imediato, bem nas primeiras palavras, pressentir-lhe o 

gênero, adivinhar-lhe o volume (a extensão aproximada do todo discursivo), 
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a dada estrutura composicional, prever-lhe o fim (BAKHTIN, [1929] 2000, 

p. 302). 
 

Ademais, caso os gêneros do discurso não existissem e se fôssemos obrigados a criar 

cada um dos nossos enunciados, a comunicação verbal seria praticamente inviável. Bakhtin 

também atenta para a diversidade dos gêneros e seu domínio pelo falante. Quanto à 

diversidade dos gêneros, em particular, os que apresentam formas padronizadas, por exemplo, 

isso ocorre em função de eles variarem de acordo com as circunstâncias, a posição social e o 

relacionamento pessoal dos parceiros. Já quanto ao domínio, estabelece uma relação entre 

gênero e comportamento social. Para ele, 

 

[...] são muitas as pessoas que, dominando magnificamente a língua, sentem-

se logo desamparadas em certas esferas da comunicação verbal, 

precisamente pelo fato de não dominarem, na prática, as formas do gênero 

de uma dada esfera (BAKHTIN, [1929] 2000, p. 303). 
 

Em outras palavras, o desconhecimento do gênero ao qual pertence o enunciado 

incapacita o indivíduo para moldar eficientemente sua fala e determinadas formas estilísticas 

e composicionais (BAKHTIN, [1929] 2000). Em suma, podemos afirmar que enunciado e 

gênero estão íntima e inevitavelmente interligados e ambos se definem no espaço da 

comunicação verbal. 

É importante esclarecer que, na discussão que desenvolve sobre o enunciado concreto, 

Bakhtin também se detém na análise da natureza da oração, entendida como unidade da 

língua, em contraposição ao enunciado, compreendido como uma unidade da comunicação 

verbal. Sendo assim, ele se refere a várias características tanto da oração quanto do enunciado. 

Dentre as características do enunciado, temos
9
: 

 É uma unidade da comunicação verbal do gênero do discurso; 

 Pressupõe autoria (como unidade da comunicação verbal), é irrepetível, embora 

possa ser citado; 

 É uma unidade real da comunicação, de natureza concreta, e pressupõe outros 

enunciados já ditos e a serem ditos, é um fato real, criado; 

                                                           
9
 As características aqui apresentadas fazem parte de um quadro esquemático, elaborado por Rute 

Izabel Simões Conceição, em sua tese: O professor de Língua Portuguesa na visão de formandos em 

Letras, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Filologia e Língua Portuguesa do 

Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

da Universidade de São Paulo, no ano de 2008. 
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 Pressupõe um acabamento específico determinado pelo quere-dizer, pelo tema e por 

um gênero, que possibilitam uma atitude responsiva do locutor e do outro; 

 Apresenta fronteiras determinadas pela alternância dos agentes da comunicação e 

por isso são marcadas pelo outro, pela atitude responsiva; 

 Pressupõe uma expressividade, um estilo, uma posição valorativa em relação à 

realidade. 

Já com relação às características da oração, podemos citar: 

 É uma unidade da língua; 

 Não tem autor (como unidade da língua) e pode ser reproduzida ilimitadamente; 

 É uma unidade significante da língua, de natureza abstrata, é um fato gramatical, é 

dado; 

 Pressupõe o acabamento gramatical, construído por um único e mesmo locutor; 

 Apresenta fronteiras marcadas gramaticalmente, não pela alternância dos sujeitos 

da comunicação verbal; 

 É neutra no plano dos valores da realidade. 

Além de todas essas particularidades do conceito de enunciado concreto aqui 

mencionadas, Bakhtin ainda aponta outra que, tal como as demais, é constitutiva do 

enunciado. Trata-se do destinatário. Assim, para ele, “[...] o índice substancial (constitutivo) 

do enunciado é o fato de dirigir-se a alguém, de estar voltado para o destinatário” 

(BAKHTIN, [1929] 2000, p. 320). Assim, do mesmo modo que o enunciado possui um autor, 

ele também tem um destinatário e este tanto “pode ser o parceiro e interlocutor direto do 

diálogo na vida cotidiana, como pode ser o conjunto diferenciado de especialistas em alguma 

área especializada da comunicação cultural” (BAKHTIN, [1929]2000, p. 321). As formas e 

concepções do destinatário se definem pela esfera da atividade a quem se dirige um 

determinado enunciado. 

Desse modo, a quem se dirige o enunciado, como o locutor imagina o seu destinatário, 

qual a força da influência desse destinatário sobre o enunciado, tudo isso determina a 

composição e, acima de tudo, o estilo do enunciado. De acordo com o autor, esse destinatário 

no diálogo da vida cotidiana pode coincidir em pessoa com aquele(s) a quem o enunciado 

responde. No entanto, um dos protagonistas (nessas coincidências de pessoas), exerce dois 

papéis distintos e essa diferenciação é o que conta, posto que “o enunciado daquele a quem 

respondo (aquiesço, contesto, executo, anto, etc.) é já aqui, mas sua resposta (sua 

compreensão responsiva) é porvir. (BAKHTIN, [1929] 2000, p. 321). Ou seja, no processo de 
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construção do enunciado, o locutor é levado a determinar sua resposta de maneira ativa e, por 

outro lado, é propenso a pressupô-la e esta, por seu lado, influencia diretamente o enunciado. 

Nas palavras do autor, 

 

[...] enquanto falo, sempre levo em conta o fundo aperceptivo sobre o qual 

minha fala será recebida pelo destinatário: o grau de informação que ele tem 

da situação, seus conhecimentos especializados na área de determinada 

comunicação cultural, suas opiniões e suas convicções, seus preconceitos (de 

meu ponto de vista), suas simpatias e antipatias, etc.; pois é isso que 

condicionará sua compreensão responsiva de meu enunciado (BAKHTIN, 

[1929] 2000, p. 321). 

 

Como podemos ver, todos os elementos mencionados são decisivos não só para a 

escolha do gênero do enunciado, mas também para a seleção dos procedimentos 

composicionais e dos recursos estilísticos – o estilo – desse enunciado. Bakhtin ainda atenta 

para o fato de que a situação social, a posição e a importância do destinatário produzem um 

efeito especial na comunicação verbal. Mais ainda: a organização da sociedade em classes 

impõe aos gêneros do discurso e aos estilos uma singular diferenciação que se efetiva 

conforme o título, a posição, a categoria, a importância concedida pela fortuna privada ou pela 

notoriedade pública, pela idade do destinatário e, de modo correlato, de acordo com a situação 

do próprio locutor (ou escritor) (BAKHTIN, [1929] 2000). Isso prova que, na elaboração do 

enunciado, o destinatário tem um papel decisivo e, portanto, sem ele, não há enunciado. 

Resumindo o que foi aqui exposto sobre o enunciado concreto, podemos afirmar que 

esse é um conceito fundamental na concepção dialógica da linguagem proposta por Bakhtin e 

seu Círculo. Assim, em nossa reflexão, detivemo-nos nas particularidades desse conceito, que 

são: 1) a alternância dos sujeitos falantes, que se refere à compreensão responsiva que cria os 

elos na comunicação verbal. Dessa forma, todo enunciado se relaciona com outros enunciados 

a que ele responde e com aqueles que lhe respondem; 2) a expressividade do locutor ante o 

objeto do seu enunciado, o qual se refere à relação valorativa do locutor com o objeto do seu 

discurso e com os outros parceiros da comunicação verbal e a partir da qual se define o estilo 

individual do enunciado; 3)  o acabamento do enunciado, que possibilita a atitude responsiva, 

a partir de três fatores indissociavelmente ligados no todo orgânico do enunciado, quais 

sejam: tratamento exaustivo do tema, o intuito discursivo do falante e, finalmente, as formas 

composicionais do gênero. O tratamento exaustivo do tema é um fator peculiar ao gênero. Nas 

esferas criativas, na das ciências, por exemplo, esse acabamento é relativo, haja vista seu 

tema, sua abordagem do problema, seu material e os objetivos que se pretende atingir. Já o 
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intuito discursivo do falante liga-se à escolha e ao tratamento do objeto de sentido (tema) e à 

determinação de fronteiras próprias do gênero, enquanto as formas composicionais estão 

ligadas à escolha das formas composicionais próprias de determinado gênero. Por fim, 

abordamos também o papel decisivo no destinatário na constituição do enunciado. 

 

3.4 PLURILINGUISMO E POSICIONAMENTO AXIOLÓGICO 

 

Perseguindo o percurso enunciativo inicialmente traçado, discutiremos aqui as noções 

de plurilinguismo (ou vozes sociais) e posicionamento axiológico, conforme compreendidas por 

Bakhtin e seu Círculo. Importa mais uma vez ressaltar que essas noções foram discutidas por 

Bakhtin, Voloshinov e Medviedev em diferentes obras e em distintos momentos. Assim, o 

plurilinguismo, também denominado heteroglossia e plurilinguismo dialogizado, é o termo que 

Bakhtin utiliza para caracterizar “[...] a dinâmica entre vozes sociais engendradas em um espaço 

inter-relacional nos limites de uma „língua nacional” (DE FANTI, 2003, p. 102). Em outros 

termos, aquilo que o Círculo compreende por língua é, na verdade, um conjunto indefinido de 

vozes sociais. Conforme observa Faraco (2007, 47), “[...] as vozes sociais são conceituadas 

como complexos verbo-axiológicos cuja existência decorre do fato inescapável de que as nossas 

relações com o mundo ao mesmo tempo que o refletem, o refratam”. Ou seja, a tessitura de 

vozes sociais constitui o espaço enunciativo-discursivo e são carregados de valores. 

Sendo assim, no âmbito do pensamento bakhtiniano, a consciência é compreendida 

sempre como plural, isto é, ela se constitui de inúmeras vozes, tornando-se, portanto, uma 

realidade plurivocal, heteroglóssica. Isso fica claro nas seguintes palavras do pensador russo: 

 

Eu vivo em um mundo de palavras do outro. E toda a minha vida é uma 

orientação nesse mundo; é a reação às palavras do outro (uma reação 

infinitamente diversificada), a começar pela assimilação delas (no processo 

de domínio inicial do discurso) e terminando na assimilação das riquezas da 

cultura humana (expressa em palavras ou em outros materiais semióticos) 

(BAKHTIN, [1979]2011, p. 379). 

 

Dessa forma, compreender que a consciência é plurivocal não significa dizer esta “é 

um mero repositório das vozes [...]. A consciência é um universo em movimento contínuo na 

medida em que funciona sob a batuta da dialogia” (FARACO, 2007, p. 47). Dito de outro 

modo, as vozes sociais que povoam a consciência estão em contínuas relações dialógicas, 

“seja porque essas relações já estão dadas no social (e nós as reproduzimos), seja porque nos 

posicionamos continuamente frente às vozes sociais e suas relações, seja porque novas 
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relações se estabelecem singularmente (e de forma imprevisível) em cada consciência” 

(FARACO, 2007, p. 47). 

Ainda segundo o autor, a natureza plurivocal da consciência decorre do fato de que a 

sociedade em que ela se constitui e vive é plurivocal – heteroglóssica. Nesse sentido, “a 

realidade social da linguagem é sempre heterogênea e essa heterogeneidade se materializa nas 

vozes sociais” (FARACO, 2007, p. 47). Isso fica explicitamente evidente quando Bakhtin 

assevera que “o verdadeiro meio da enunciação, onde ela vive e se forma, é um 

plurilinguismo dialogizando, anônimo e social como a linguagem, mas concreto e acentuado 

como enunciado individual” (BAKHTIN, [1934/1935]1990, p. 86). Assim sendo, a língua é 

concebida “não como um sistema de categorias gramaticais abstratas, mas como uma língua 

ideologicamente saturada” (BAKHTIN, [1934/1935] 1990, p. 86). E mais: a língua é vista 

como um fenômeno estratificado. 

Vale notar que essa estratificação da língua na perspectiva bakhtiniana não se limita às 

estratificações decorrentes do tempo e do espaço geográfico e social dos falantes, mas 

essencialmente “ela se expressa por diferenças padronizadas de acentuação e atribuição de 

sentido aos elementos da língua” (BAKHTIN, [1934/1935]1990, p. 97). Em outras palavras, 

as estratificações advêm da saturação da linguagem pelas axiologias sociais, isto é, pelos 

índices sociais de valor. 

Ao conceber a linguagem como axiologicamente estratificada, Bakhtin também aponta 

para os jogos de poder existentes entre as vozes sociais que circulam socialmente. Nesse sentido, 

Faraco (2009) nota que, embora Bakhtin reconheça esses jogos de poder, seu posicionamento 

difere do de Voloshinov, posto que, enquanto este estabelece um vínculo entre classes sociais e 

estratificação socioaxiológica, aquele “[...] não estabelece em nenhum momento uma vinculação 

estreita entre vozes sociais e classes sociais”. Na verdade, “o que há no conceito de plurilinguismo 

dialogizado é luta social entre as diversas „verdades‟ sociais” (FARACO, 2009, p. 70). Dito de 

outro modo, o plurilinguismo dialogizado significa que as vozes sociais – presentes em qualquer 

enunciado – se entrecruzam constantemente de várias formas e, nesse processo, vão se 

constituindo novas vozes sociais. Nesse sentido, na dialogização das vozes, estas irão se apoiar, se 

contrapor, se fundir em outras, polemizar etc. Para Bakhtin, 

 

[...] o nosso discurso da vida prática está cheio de palavras de outros. Com 

algumas delas fundimos inteiramente a nossa voz, esquecendo-nos de quem 

são; com outras, reforçamos as nossas próprias palavras, aceitando aquelas 

como autorizadas para nós; por último, revestimos terceiras das nossas 

próprias intenções, que são estranhas e hostis a elas (BAKHTIN, [1963] 

1997, p. 195). 
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Além disso, as vozes estão em contínuo processo de responsividade, isto é, ao mesmo 

tempo em que respondem ao já-dito, também incitam as mais variadas respostas e estas 

podem ser adesões, recusas, críticas, aquiescências. Segundo Voloshinov ([1929]1999, 107), 

“[...] toda enunciação efetiva, seja qual for a sua forma, contém sempre, com maior ou menor 

nitidez, a indicação de um acordo ou de um desacordo com alguma coisa”. E acrescenta: “[...] 

os contextos não estão simplesmente justapostos uns aos outros; encontram-se numa situação 

de interação e de conflito tenso e ininterrupto”. Assim, todo enunciado faz parte de uma 

discussão cultural em larga escala, ou seja, ele é uma resposta ao já-dito ao qual refuta, 

confirma e, ao mesmo tempo, antecipa respostas. Conforme muito bem observa Faraco (2009, 

p. 69), “[...] aceitar incondicionalmente um enunciado (e sua respectiva voz) é também 

implicitamente (ou mesmo explicitamente) recusar outros enunciados (outras vozes sociais) 

que podem se opor dialogicamente a ela”. 

É interessante observar que o sujeito, nessa perspectiva, é compreendido como: “[...] 

um agitado balaio de vozes sociais [...]. Seu mundo interior é uma espécie de microcosmo 

heteroglóssico, constituído a partir da internalização dinâmica e ininterrupta da heteroglossia 

social” (FARACO, 2009, p. 84). 

Isto é, o mundo interior é uma arena habitada por vozes sociais em suas mais variadas 

relações de acordos e desacordos. Sendo assim, as vozes assumem diferentes configurações, 

podendo se configurar como vozes de autoridade ou como vozes internamente persuasivas. 

Ao considerar que o verdadeiro ambiente do enunciado é o plurilinguismo 

dialogizado, Bakhtin compreende também que as relações dialógicas são relações entre 

índices sociais de valor. Para ele, “todas as palavras evocam uma profissão, um gênero, uma 

tendência, um partido, uma obra determinada, uma pessoa definida, uma geração, uma idade, 

um dia, uma hora” (BAKHTIN, [1934/1935]1990, p.100). 

Por seu lado, Voloshinov ([1929]1999, p. 135) assevera, em Marxismo e filosofia da 

linguagem, que não se pode construir uma enunciação sem modalidade apreciativa. Ou seja, “[...] 

toda enunciação compreende antes de mais nada uma orientação apreciativa.  É por isso que, na 

enunciação viva, cada elemento contém ao mesmo tempo um sentido e uma apreciação”. 

Ainda na referida obra, Voloshinov se dedica a discutir longamente o discurso 

reportado, ou o “discurso de outrem”. Para ele, como nos lembra Faraco (2009, p. 140), “o 

discurso reportado não se esgota na citação, mas deve ser considerado como um ato que 

revela também uma apreensão valorada da palavra de outrem”. Desse modo, o ato de reportar 

consiste em estabelecer uma relação ativa entre discursos e não simplesmente em um ato de 

repetição ou reprodução de um discurso. Ou seja, o discurso que reporta e o discurso 
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reportado “só têm uma existência real, só se formam e vivem através dessa inter-relação, e 

não de maneira isolada” (VOLOSHINOV, [1929]1999, p. 148). 

Finalmente, convém atentar para o fato de que, segundo esse membro do Círculo, o 

equívoco dos estudiosos que se dedicaram às formas de transmissão do discurso de outrem 

consistiu precisamente em separar o discurso reportado do seu contexto de transmissão, posto 

que estes “são somente os termos de uma inter-relação dinâmica. E essa dinâmica, por sua 

vez, reflete a dinâmica da inter-relação social dos indivíduos na comunicação ideológica 

verbal” (VOLOSHINOV, [1929]1999, p. 148). 

É interessante que se diga ainda que, para esse pensador, o contexto de transmissão 

“envolve não só as sequências verbais que incluem o enunciado de outrem, mas também os 

fins específicos com os quais se dá a transmissão [...] e, além disso, envolvem também a(s) 

terceira(s) pessoas” (FARACO, 2009, p. 140). Ou seja, aquelas a quem são endereçadas as 

sequências bivocalizadas, “que condicionam, efetiva ou virtualmente, ajustes no dizer”. 

Sintetizando o que foi aqui discutido, podemos afirmar que a noção de plurilinguismo 

é compreendida por Bakhtin e seu Círculo não só como uma diversidade de vozes sociais, 

mas essencialmente como a dialogização dessas vozes. Sendo assim, os enunciados emergem 

(como respostas ativas) da multidão de vozes internalizadas. Nessa perspectiva, eles são 

sempre discurso citado, ainda que nem sempre sejam assim percebidos. Ou seja, configuram-

se como “palavras que perderam as aspas”. Isso não quer dizer que o sujeito se limita a repetir 

os discursos. Pelo contrário, é da diversidade de vozes e de suas relações dialógicas que 

emergem sua singularidade. Enfim, para Bakhtin ([1952/1953]2000, p. 316), 

 

[...] o enunciado é repleto de reações-respostas a outros enunciados numa 

dada esfera da comunicação verbal. Estas reações assumem formas 

variáveis: podemos introduzir diretamente o enunciado alheio no contexto do 

nosso próprio enunciado, podemos introduzir-lhe apenas palavras isoladas 

ou orações que então figuram nele a título de representantes de enunciados 

completos. [...] também é possível, num grau variável, parafrasear o 

enunciado do outro depois de repensá-lo, ou simplesmente referir-se a ele 

como as opiniões bem conhecidas de um parceiro discursivo; é possível 

pressupô-lo explicitamente; nossa reação-resposta também pode refletir 

unicamente na expressão de nossa própria fala – na seleção dos recursos 

linguísticos e de entonações, determinados não pelo objeto de nosso discurso 

e sim pelo enunciado do outro acerca do mesmo objeto. 

 

Como podemos observar, há diversas formas de o sujeito inserir as vozes alheias no 

seu discurso e, considerando tudo que expusemos, é indubitável que uma das características 

fundamentais do enunciado, na concepção bakhtiniana, é precisamente a presença dessas 
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vozes na tessitura discursivo-enunciativa. Sem esquecer, é claro, que elas são saturadas de 

valores. É o que explicitamente assevera Voloshinov ([1929]1999, p. 132) ao afirmar que: 

 

Toda palavra usada na fala real possui não apenas tema e significação no 

sentido objetivo, de conteúdo, desses termos, mas também um acento de 

valor ou apreciativo, isto é, quando um conteúdo objetivo é expresso (dito ou 

escrito) pela fala viva, ele é sempre acompanhado por um acento apreciativo 

determinado. Sem acento apreciativo, não há palavra. 

 

Por último, resta-nos dizer que assumir essa compreensão da linguagem nesta pesquisa 

significa dizer que, ao analisar a escrita dos professores, priorizaremos a sua dimensão 

enunciativo-discursiva, contemplando, assim, aspectos relevantes da linguagem aqui 

apresentados e discutidos. Ou seja, tomaremos a produção escrita pelos professores como 

relacionada a um gênero do discurso, corporificada como um enunciado concreto e evocadora 

de vozes sociais e de posicionamentos axiológicos. Assumir essa perspectiva não significa 

dizer que não reconhecemos a legitimidade do estudo do texto visto como fenômeno 

puramente linguístico ou textual. 

 

3.5 A ESCRITA NA PERSPECTIVA DO LETRAMENTO 

 

Nesta seção, discutiremos brevemente como a escrita tem sido compreendida por 

alguns estudiosos, tais como: OLSON (1984); ONG (1986); TFOUNI (2000); BLANCHE-

BENVENISTE (2004) e MARCUSCHI (2007). Além disso, apresentamos uma breve 

incursão pelas pesquisas sobre a escrita, como também expomos algumas concepções de 

letramento que têm sido propostas nas diversas áreas de conhecimento, inclusive pelos 

pesquisadores do Brasil. 
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3.5.1 Algumas considerações sobre a escrita 

 

Inicialmente, importa esclarecer que o termo escrita está sendo usado, neste momento, 

não como prática social, isto é, letramento, o que será discutido no próximo tópico, mas 

focalizando o nosso olhar na própria tecnologia, ou seja, “[...] na materialização física dos 

discursos em textos que circulam” (MARCUSCHI, 2007, p. 85).  Assim, parece-nos 

produtivo conduzir a discussão, atentando para as características da língua escrita e sua 

relação com a língua falada
10

, sem, no entanto, estabelecer relações de superioridade de uma 

sobre a outra. 

É indiscutível que a invenção da escrita e o seu uso foram fundamentais para a 

formação das sociedades burocráticas modernas, mas isso não significa que ela disponha de 

propriedades intrínsecas privilegiadas. Como bem lembra Marcuschi (2007), a postulação de 

algum tipo de supremacia ou superioridade para a escrita ou a fala é uma visão equivocada. 

Além disso, outro ponto importante que merece ser destacado diz respeito ao fato de que, na 

discussão envolvendo a relação entre fala e escrita, costuma-se salientar que a escrita 

possibilitou modos mais sistemáticos e permanentes de conservação do conhecimento, dado 

que se “[...] teria tornado „independente‟ de seu produtor e consumidor, na medida em que 

armazenou esse conhecimento fora da mente humana” (MARCUSCHI, 2007, p. 87). 

Sobre essa questão, o próprio Marcuschi é categórico ao afirmar que “[...] o problema 

está menos no armazenamento e mais no processo de produção [...]” (MARCUSHI, 2007, 

87). Esse autor também salienta que é falsa a afirmação de vários estudiosos de que a escrita é 

mais racional e mais objetiva que a fala. Segundo ele, “[...] objetividade e racionalidade não 

são propriedades da tecnologia, mas de nossa condição humana, de nossas convicções e 

inserção sociocultural e história que determinam a natureza do conhecimento” 

(MARCUSCHI, 2007, p. 88). 

O referido autor ainda explicita que não foi a escrita que introduziu novas formas de 

pensar nem aumentou a capacidade cognitiva, tornando as pessoas mais dotadas de 

inteligência, mas isso decorreu do processo de escolarização sistemático e continuado a que 

são submetidas as crianças durante um período extenso de tempo (MARCUSCHI, 2007). 

Outro dado importante mencionado por esse autor diz respeito ao fato de que foi a 

exploração sistemática da escrita que favoreceu a distinção entre mito e história. De acordo 

com Ong (1986, apud Marcuschi, 2007, p. 96), “a escrita é imperiosa particularmente nos 

                                                           
10

 Estamos utilizando as expressões língua falada e língua escrita como dois modos de representação 

da mesma língua e não no sentido de que haja duas línguas. 
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povos de „alta tecnologia”. A prova disso é que, conforme esse mesmo pesquisador observa, o 

termo iletrado indica “falta”, ausência. Nesse sentido, a escrita assume um caráter de 

importância tal que “tenderia a arrogar-se o supremo poder de se tornar normativa para a 

expressão humana e para o pensamento” (ONG, 1986 apud MARCUSCHI, 2007, p. 96). 

Além disso, ainda segundo esse estudioso, é um equívoco atribuir todas as mudanças 

na estrutura social e cognitiva após a escrita a ela mesma. A escrita surgiu e se implantou 

inicialmente em centros urbanos e tem causas e raízes sociais. Ela interage com as mais 

diversas estruturas e práticas sociais e, por isso mesmo, não obedece, em todas as culturas, aos 

mesmos passos em seu desenvolvimento (MARCUSCHI, 2007). 

As ideias de que a escrita se torna independente de seu produtor e de que os 

conhecimentos passam a ter vida e história próprias são vistas por Marcuschi como um 

aspecto relevante (merecedor de uma séria crítica) da escrita, o que “[...] não significa que 

esse conhecimento seja autônomo e tenha vida própria independente dos seres que o 

constituíram” (MARCUSHI, 2007, p. 96).  Ainda na discussão que desenvolve, o linguista 

brasileiro questiona algumas teses propostas por Ong, as quais são, na sua compreensão, 

interessantes e também problemáticas. A primeira tese é precisamente a de que “a escrita 

separa o conhecido do conhecedor”. Marcuschi rejeita essa tese, observando que a linguagem 

já é uma atividade sociocognitiva que opera essa separação (MARCUSCHI, 2007, p. 98). 

A segunda tese enfatiza que “enquanto as culturas orais tendem a fundir a 

interpretação dos dados, a escrita separa a interpretação dos dados interpretados”. De acordo 

com Marcuschi, essa tese não se sustenta, pois, ao se solicitar a alguém de uma cultura oral 

que repita o que outro disse, ele fará uma interpretação na convicção de que está falando o 

que o outro falou. No entanto, isso não se dá na escrita. Ou seja, na escrita, a interpretação 

assume outro caráter (MARCUSCHI, 2007). 

A terceira tese é: “a escrita distancia a palavra do som”. Com relação a isso, 

Marcuschi observa que, “na verdade a escrita alfabética tenta certa representação de sons, mas 

não chega a representar a fala. Contudo, ela permite a restauração posterior do som na leitura” 

(MARCUSCHI, 2007, p. 98). 

Já a tese quatro afirma que “enquanto na comunicação oral a fala aproxima o falante e 

ouvinte, a escrita os distancia”. Para Marcuschi essa tese denota uma percepção muito 

superficial do processo interativo, dado que a escrita só tem efeito se houver a relação entre eu 

e um outro (MARCUSCHI, 2007). 

A quinta tese assevera que “a escrita se torna precisa sem o contexto”. Ora, para 

Marcuschi, a ideia de precisão e de descontextualização na escrita é falsa, posto que “esses 
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são fenômenos ligados à língua, e não a uma das formas de funcionamento da língua” 

(MARCUSCHI, 2007, p. 99). Nesse ponto, ele é incisivo e enfatiza que o contexto nunca 

pode ser isolado do texto seja ele oral ou escrito. Por seu lado, a tese seis explicita que “a 

escrita separa o presente do passado”. Sobre essa afirmação, Marcuschi chama a atenção para 

o fato de que ela não só é incorreta, mas demanda cuidado, posto que “[...] a forma de ver a 

história em cada cultura tem especificidades que não podem ser medidas por uma visão 

estanque” (MARCUSHI, 2007, p. 99). 

A tese sete é constituída da seguinte proposição: “A escrita separa a „administração‟ 

civil, religiosa, comercial e outras, de outros tipos de atividades sociais”. Ao ponderar sobre 

essa afirmação, Marcuschi (2007, p. 99) observa que, “[...] na verdade, isso significa que a 

escrita permite a inserção de novas formas de organização social e dos negócios públicos e da 

administração da vida pública, desconhecidos nas culturas orais”. 

A penúltima tese afirma: “a escrita separou o aprendizado acadêmico da sabedoria 

popular”. Com relação a esse enunciado, Marcuschi atenta para o fato de que, nesse caso, a 

escrita estimulou e precipitou a investigação pura, sem fins práticos imediatos. No entanto, 

lembra também que isso não pode ser um argumento para o menosprezo do conhecimento das 

culturas orais, pois, desse modo, se caracterizaria como uma visão tipicamente etnocêntrica. 

Finalmente, a última tese afirma que: “a escrita deu origem a uma espécie de 

„diglossia‟ com uma linguagem altamente controlada e culta (a da escrita) e outra menos 

controlada e de menos status (a da fala)”. Ao refletir sobre essa tese, Marcuschi atenta para o 

alto grau de periculosidade que esta apresenta, haja vista a separação polar entre as duas 

modalidades de uso da língua que ela efetua. Na verdade, o que ocorre, segundo o 

pesquisador brasileiro, “[...] é que há uma maior monitoração da linguagem na escrita e mais 

espontaneidade na fala, mas isso não diminui o „status‟ da fala [...]”. Lembra ainda que “[...] 

tanto a fala como a escrita dispõem de formas controladas e menos controladas de realização” 

(MARCUSCHI, 2007, 100). 

Na avaliação de Marcuschi, essas teses de Ong revelam posições relevantes, mas são, 

ao mesmo tempo, “unidimensionais e até certo ponto radicais”. Inclusive, observa que 

“algumas tendem a dar origem a dicotomias muito estritas, merecedoras de revisão”. Desse 

modo, concluindo essa discussão, Marcuschi deixa explícito que, quando se trata de ver as 

virtudes da escrita, muitos estudiosos incorrem no erro grave de atribuir a ela propriedades 

que são próprias da língua como uma atividade sociocognitiva e cultural historicamente 

desenvolvida e situada. Parecem-nos bastante interessantes e pertinentes essas ponderações 

feitas por Marcuschi, haja vista que elas acenam para uma melhor explicação de aspectos 
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importantes sobre a escrita e a fala, o que contribui, assim, para um entendimento mais 

correto desses dois modos de uso da língua. 

Além de refletir sobre essas teses propostas por Ong, Marcuschi (2007) também 

aborda outro aspecto muito importante: a tendência de alguns estudiosos de assumir uma 

concepção de escrita na qual esta é compreendida simplesmente como um código gráfico. 

Desse modo, para se contrapor a esse pensamento, ele lembra que, segundo Blanche-

Benveniste (2004, apud Marcuschi, 2007, p. 100), a escrita não pode ser reduzida a um código 

gráfico, posto que esse “conceito de „código escrito‟ reduz a função da escrita a de um 

simples instrumento de transposição da oralidade, deixando de lado o peso que a história e a 

cultura exercem sobre a escrita”. Marcuschi também observa que, segundo a referida 

linguista, a aceitação dos conceitos „código oral‟ e „código escrito‟ vigorou até recentemente 

para representar a língua falada e a língua escrita, com os dois „codificando‟ o mesmo objeto, 

qual seja, a língua (MARCUSCHI, 2007). 

Nessa perspectiva, explicita o autor: “[...] a língua era compreendida como um dado 

prévio, homogêneo e não influenciado pelos códigos” (MARCUSCHI, 2007, p. 100). E a 

escrita, por seu lado, era vista apenas como “um instrumento que tinha uma única função 

técnica: a transposição da língua oral para a língua escrita” (p. 100). Esse nos parece um 

modo bastante reducionista do papel da escrita. 

Em contraposição a essa visão redutora da escrita, Blanche-Benveniste aponta, dentre 

as várias funções da escrita, três que são consideradas fundamentais para evidenciar que ela 

não pode ser compreendida simplesmente como código. A primeira diz respeito à função de 

pertinência da escrita. Ou seja, “tem a ver com o que é que a escrita conserva dentro do 

conjunto do que escutamos quando as pessoas falam” (BLANCHE-BENVENISTE, 2004 

apud MARCUSCHI, 2007, p. 101). 

Já a segunda volta-se para a relação com o sentido. Com relação a essa função, ela 

assevera que a relação de sentido “instala-se na escrita junto com o conceito „estabilidade‟ a 

partir do momento em que os usuários preocupam-se por encontrar uma representação estável 

dos sentidos” (BLANCHE-BENVENISTE, 2004 apud MARCUSCHI, 2007, p. 102). 

Finalmente, a terceira diz respeito à pertença da língua a um conjunto cultural mais 

amplo. Nesse caso, a ideia de Olson (1994) de que a escrita tende a servir de modelo para a 

fala não se sustenta, pois, como bem interroga Marcuschi, “como é possível isso, se a língua 

oral é anterior à escrita no tempo?” (MARCUSCHI, 2007, p. 104). A explicação aceitável, 

segundo Marcuschi, é a de que “[...] historicamente a escrita serviu e ainda serve hoje para 

estabelecer o conjunto de regras que regem os usos da língua [...]”. E acrescenta: “[...] a 
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escrita não é hoje, nem foi ao longo da história de cada língua, tão homogênea. Há, no 

entanto, padrões da escrita como há padrões da fala mais prestigiosos ou considerados mais 

corretos [...]” (MARCUSCHI, 2007, p. 104). Resumindo, parece-nos bastante pertinentes 

essas ponderações de Claire Blanche-Benveniste, posto que ela impede que se reduza tanto a 

fala quanto a escrita a simples códigos, quando, na verdade, são muito mais que isso, já que 

têm formas de significação que lhes são peculiares. 

É inegável que a escrita é “tanto uma forma de domínio da realidade no sentido de 

apreensão do saber e da cultura, como é também uma forma de dominação social enquanto 

propriedade de poucos e imposição de um saber oficial subordinador” (MARCUSCHI, 2007, 

p. 36). Também é verdadeiro que a escrita é um bem essencial para o desenvolvimento do 

conhecimento. Nesse sentido, Tfouni (2000, p. 13) observa que “se a escrita está associada, 

desde suas origens, ao jogo de dominação/poder, participação/exclusão que caracteriza 

ideologicamente as relações sociais, ela também pode ser associada ao desenvolvimento 

social, cognitivo e cultural dos povos”. 

Enfim, o que empreendemos nesta seção foi abordar a escrita como uma tecnologia. 

Porém, entendemos que, em uma sociedade como a nossa, ela não se reduz a isso, mas se 

configura como um bem social necessário para enfrentar as exigências do dia-a-dia. Ela é um 

“produto cultural por excelência”, como muito bem assevera Tfouni (2000, p.10). 

 

3.5.2 Breve incursão pelas pesquisas sobre a escrita 

 

Nesta seção, lançamos o nosso olhar para as pesquisas sobre a escrita. Para tanto, 

apresentamos as abordagens teóricas que têm explicado a produção de textos, tomando como 

referência as reflexões realizadas por Garcez (1998) e outros estudiosos. Além disso, 

apresentamos, de maneira sucinta, os estudos sobre a escrita no contexto brasileiro, a partir 

dos estudos realizados por Oliveira (2002). 

Na discussão que desenvolve sobre os estudos que se voltam para a escrita, Garcez 

(1998) chama a atenção para o fato de que, ao se examinarem os métodos utilizados nas 

pesquisas acerca desse objeto, observa-se que “a ênfase predominante tem variado de foco”. 

Dessa forma, é possível categorizar essas pesquisas em três grandes correntes, quais sejam: 1) 

experimental/positivista; 2) cognitivista; 3) sociointeracionista. 

Em relação à corrente experimental/positivista, a autora afirma que essa vertente de 

pesquisa “[...] procura conhecer o crescimento da qualidade do texto escrito por meio, 

principalmente, do método que utiliza pré-teste e pós-teste” (GARCEZ, 1998, p.24). Desse 
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modo, ao detalhar o método utilizado nesse tipo de pesquisa, a referida autora salienta que o 

procedimento adotado é o da comparação entre dois grupos de estudantes, sendo um 

denominado de experimental e o outro de controle. O primeiro grupo é submetido a um 

trabalho específico, de acordo com o método de investigação e, ao segundo, não é oferecido 

nenhum tratamento especial na escrita. Igualmente, esses grupos são submetidos, no início da 

pesquisa, a um mesmo teste, cujo objetivo é a caracterização do produto. Assim, após um 

período estabelecido de instrução, os dois grupos realizam um segundo teste e, a partir daí, 

são comparados os resultados, as performances e examinam-se as diferenças significativas 

entre os dois grupos. 

Muito embora reconheça as limitações desse método de pesquisa, a mencionada autora 

afirma que essa corrente teve o mérito de não apenas levantar questões importantes, mas de 

possibilitar que o processo de produção se tornasse um foco de investigação. Dentre as 

questões motivadas por essas pesquisas, tem-se: 1) as relacionadas ao modo como os 

redatores planejam; 2) como escrevem; 3) como revisam; 4) como a escola pode enfatizar o 

processo; 5) como o professor pode diagnosticar dificuldades (GARCEZ, 1998). 

No tocante à vertente cognitivista, a autora referenciada observa que as pesquisas e 

estudos desenvolvidos nessa perspectiva buscam compreender: 1) os mecanismos mentais do 

sujeito; 2) as etapas da escrita; 3) as relações entre as diversas variáveis que interferem no 

processo de produção de textos. Além disso, registra que as obras organizadas pelos 

pesquisadores Cooper e Odell (1978), Nystrand (1982), Koll e Well (1983) e Martlew (1993) 

“[...] apresentam as questões levantadas por uma linha de estudiosos que analisam os 

procedimentos de produção de textos a partir de formulações teóricas que buscam seus 

padrões abstratos e universais” (GARCEZ, 1998, p. 25). 

Garcez (1998) também pondera que o conjunto de estudos e pesquisas realizados nos 

anos de 1980 por Flower e Hayes contribuiu para o estabelecimento de estudos voltados para 

os procedimentos de produção de textos. Desse modo, afirma que, embora esses estudos 

enfatizem a ideia de estágios, fases, os modelos de composição utilizados “extrapolam o do 

grupo experimental”. 

Um dado interessante que a autora menciona é o de que o modelo de redação em três 

estágios lineares e subsequentes – pré-escrita (planejamento), escrita e reescrita – foi posto em 

cheque pelos cognitivistas porque se passou a compreender “[...] que as atividades de 

produção têm caráter recursivo e incluem fatores como contexto da escrita, estímulo, pré-

escrita, começo, elaboração textual, reformulação e edição” (GARCEZ, 1998, p. 26). Além 
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disso, observa que o modelo de interação paralela proposto por Beaugrande (1981) se opõe 

aos modelos de estágios sequenciais. Conforme a autora, 

  

[...] a abordagem da ciência cognitiva, representada por Beaugrande (1984), 

adota a metodologia dos pesquisadores em inteligência artificial e o desenho 

do modelo da composição que considera: 1) o grau de variação individual; 2) 

relações entre processos de leitura e escrita; 3) a escala, a natureza e as 

relações entre os componentes da escrita; 4) a profundidade do processo; 5) 

a natureza da memória; 6) recursos e distribuição dos mesmos; 7) como a 

produção é escalonada – o que é simultâneo e o que é sequencial; 8) quando 

há engarrafamento e quais as causas; 9) em que medida o processo é 

automático ou intencional; 10) como ocorre a aprendizagem. Estratégias 

podem ser adequadas? Instruções podem transformar-se em habilidades? 

(GARCEZ, 1998, p. 26). 

 

Sendo assim, a referida pesquisadora ressalta que o modelo proposto por Beaugrande 

distingue-se do Flower e Hayes, por exemplo, precisamente por enfatizar “[...] os recursos 

cognitivos acessados durante a escrita, incluindo suas limitações” (GARCEZ, 1998, p. 27).  

Dentre esses recursos, cita: 1) controle motor ou formação da linguagem visual; 2) feedback – 

resposta em ação; 3) atenção – grau em que um processo interfere no outro; 4) ruído – distrações 

estranhas ao processo; 5) limiar de início e fim; 6) percepção imediata – referências a coisas e 

eventos; 7) complexidade – organização dos componentes do texto; 8) familiaridade; 9) 

informatividade – novidade dentro do texto; 10) grau em que o texto responde ao objetivo; 11) 

motivação – razão para escrever; 12) distribuição ou alocação de tempo (GARCEZ, 1998). 

Prosseguindo em sua reflexão sobre a vertente cognitivista, a autora afirma que os 

pesquisadores T.A.V. Dijk e W. Kintsch (1983) elevaram o modelo cognitivista a um patamar 

mais interativo, na medida em que intensificaram “[...] a noção de recursividade entre as 

estruturas globais, as estruturas menores e as condições de produção” (GARCEZ, 1998, p. 

27). Além disso, salienta que as pesquisas dessa vertente não só se multiplicaram, como 

também se constituíram em “[...] uma tentativa de mapeamento exaustivo das fases da escrita” 

(GARCEZ, 1998, p. 27). E ainda acrescenta que “[...] os pesquisadores tentam aprofundar a 

compreensão sobre os diversos procedimentos, tanto de planejamento como de elaboração e 

revisão do texto nas mais diversas situações” (GARCEZ, 1998, p. 27). 

Em relação às pesquisas que focalizaram o planejamento, Garcez (1998) assevera que 

estas buscaram compreendê-lo pelos métodos de pesquisa que revelaram os procedimentos 

mentais. Também salienta que inicialmente o planejamento foi compreendido como uma 

etapa da pré-escrita, mas, paulatinamente, passou a ser compreendido como um processo que 

está presente na totalidade do processo de escrita. Assim, elenca as questões que as pesquisas 
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voltadas para o planejamento buscaram elucidar. Dentre elas, cita: 1) a diferença entre 

redatores experientes e inexperientes e entre estudantes considerados bons e fracos na 

produção de textos; 2) o tempo dedicado em relação ao gênero, ao tema e à situação; 3) a 

localização dentro do processo, o pré-planejamento e o planejamento simultâneo à elaboração 

do texto; 4) a releitura e suas implicações para a criação de novas ideias; 5) o efeito das 

informações relativas ao assunto sobre a geração de ideias no planejamento; 6) a flexibilidade 

do plano inicial e a relação entre plano e resultado alcançado; 7) a interferência da situação na 

produção (GARCEZ, 1998). 

No que diz respeito à importância dessas pesquisas, a autora reconhece que um dos 

seus méritos “[...] foi elucidar as articulações entre a leitura do próprio texto e a geração de 

ideias” (GARCEZ, 1998, p. 28). No entanto, pondera acerca das dificuldades que esse tipo de 

pesquisa apresenta, dado que “[...] o processo interior somente é conhecido por meio de 

depoimentos imediatos (que podem provocar alterações no comportamento do redator) ou 

posteriores ao ato de planejar (que podem sofrer distorções subjetivas)” (GARCEZ, 1998, p. 

28). Também aponta as limitações das pesquisas sobre planejamento, atentando para o fato de 

que “[...] todas essas tentativas de procurar variáveis concretas e observáveis contribuem para 

a compreensão do fenômeno do planejamento, mas não são suficientes para alcançar a sua 

totalidade, pois veem o processo da escrita de forma limitada e parcial” (GARCEZ, 1998, 

p.28). Isto é, estão focadas no sujeito cognitivo, desconsiderando-se, portanto, o caráter 

dialógico da construção do texto, tal como compreendido pelos sociointeracionistas. 

Em relação à observação da elaboração do texto em si mesma, pelos pesquisadores 

cognitivistas, a referida autora ressalta que eles encaram-na “[...] como a tentativa da tradução do 

que foi planejado” (GARCEZ, 1998, p. 29). Dessa forma, em sua compreensão, esse tipo de 

estudo é o que traz mais problemas para a metodologia dessa corrente de pesquisa. Além disso, 

salienta que, nessa vertente focada no ato de produção de textos, “[...] a audiência entra como uma 

forma de conhecimento e não como um fator constitutivo fundamental”, conforme compreendem 

as pesquisas de natureza sociointeracionistas e socioconstrutivistas (GARCEZ, 1998, p. 29). 

Já no que se refere às pesquisas voltadas para a investigação da revisão e da edição de 

texto, a autora observa que os pesquisadores dedicaram-se mais frequentemente a essas 

questões do que ao planejamento e à elaboração do texto. Além disso, reconhece que a grande 

evolução desses estudos deu-se com a constatação da recursividade, isto é, “[...] a 

compreensão de que a revisão ocorre em qualquer etapa do processo” (GARCEZ, 1998, p. 

30). Como bem lembra, essa ideia torna-se vigorosa com os estudos realizados pelos 

pesquisadores Collins e Genten (1980) e Flower e Hayes (1981). Assim, de acordo como a 
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autora, “[...] a revisão passa a ser entendida como um procedimento que envolve 

planejamento e produção, ou seja, reformulação” (GARCEZ, 1998, p. 30). 

Dentre os estudiosos dessa vertente, a pesquisadora brasileira cita: Elsa Bartlett 

(1982), Scardamalia e Bereiter (1983) e também Hayes (1987). Assim, com relação aos 

estudos de Bartlett, ela destaca, em linhas gerais, três aspectos, quais sejam: 1) o 

reconhecimento de que o processo de revisão se distingue do processo de geração, dado que 

“[...] envolve a comparação entre segmento do texto (palavra, frase, parágrafo) e alguma 

representação da intenção ou conhecimento do autor” (GARCEZ, 1998, p. 30); 2) a 

identificação de três etapas na revisão (a detecção de problema, a identificação e a correção 

propriamente dita);  3) o trabalho com a noção de estratégia, sobre o qual esclarece que [...] a 

revisão depende da geração e da correção de estratégias efetivas de detecção, identificação e 

rearranjo dos elementos do texto” (GARCEZ, 1998, p. 31). Já com relação aos estudos de 

Scardamalia e Bereiter (1983), ela destaca que esses pesquisadores observaram também que o 

processo de revisão se efetiva em três etapas: 1) comparação entre a intenção e o produto ou a 

execução; 2) diagnose ou identificação dos problemas e determinação das trocas necessárias e 

das alternativas de como fazê-las; 3) operação propriamente dita de mudança de elementos do 

texto (GARCEZ, 1998). 

Sobre as investigações de Hayes (1987), observa, dentre outros aspectos, que seus 

estudos “[...] explicitam que a revisão se define e se torna mais específica diante dos objetivos 

estabelecidos” (GARCEZ, 1998, p. 31). Logo, a decisão acerca da própria forma de revisão 

(local ou global, em passo ou em várias etapas) pode também variar. 

É interessante notar que essas abordagens centradas nos processos de construção do 

texto abandonaram as metodologias de análise tradicionais que privilegiam a quantificação e 

passaram a adotar novos métodos, entre os quais os estudos de caso em ambientes laboratoriais, 

a análise do processo a partir da observação de sujeitos escrevendo em ambientes como a sala 

de aula, a comparação de produtos em diferentes momentos de elaboração. 

Nesse modelo, passa-se de uma atitude predominantemente prescritiva e adota-se uma 

atitude mais descritiva, baseada na observação da atividade de sujeitos concretos escrevendo 

seus textos. 

Pressupondo a escrita como um conjunto de processos mentais hierarquicamente 

organizados, controlados pelo sujeito que escreve, através da definição e redefinição constante 

de objetivos de natureza mais geral ou mais concreta, esse modelo traz à tona a compreensão 

da escrita como uma sequência de fases – pré-escrita, escrita e reescrita – ao pôr em destaque 

a natureza recursiva de cada um dos componentes do processo. 
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O modelo fundador dessa abordagem é o de Hayes e Flower (1980), que concebem todo 

o processo de escrita como um ato de resolução de problema. É marcante, nessa abordagem, a 

preocupação com os processos de planejamento e revisão de texto (GARCEZ, 1998). 

Para Bonini (2002), a concepção de que o texto é uma construção realizada por etapas, 

mediante habilidades adquiridas, desqualifica a noção de desempenho como um dom, 

propriedade essencial da primeira abordagem. 

Reinaldo (2001, p. 93) considera que os pressupostos da abordagem cognitivista, por 

estarem centrados em esquemas abstratos, pré-construídos, logicamente organizados, de 

armazenamento e estruturação do conhecimento do indivíduo, “[...] tem sido considerados 

insuficientes para explicar de forma adequada o complexo processo de produção de textos”. 

Nesse mesmo sentido, Garcez (1998, p. 42) assevera: 

 

[...] os construtos cognitivistas que postulam esquemas e modelos abstratos e 

logicamente organizados de armazenamento e estruturação do conhecimento 

mostram-se limitados e incapazes para permitir uma compreensão adequada 

do processo de produção de textos. 

 

Segundo Reinaldo (2001, p. 93), em virtude da redefinição de linguagem centrada na 

interlocução, outros conceitos foram considerados, dentre eles o de ensino/aprendizagem da 

escrita, “[...] que passou a ser orientado pela ideia de que a apropriação da linguagem e das 

práticas sociais se dá a partir de um percurso do social para o individual, sempre mediado pelo 

signo e pelo outro”. 

Da mesma forma que reconhece as limitações e os méritos da vertente 

experimental/positivista, a autora também pondera sobre as contribuições e limites da corrente 

cognitivista. Assim, compreende que as críticas dirigidas à perspectiva cognitivista são 

procedentes, uma vez que essa vertente prolonga as concepções idealistas da linguagem na 

medida em que seus estudos: 

  

[...] privilegiam o mundo físico; focalizam como objeto de reflexão os 

conhecimentos formais, ou seja, circunscrevem-se à razão pura em oposição 

à razão prática; não consideram devidamente os procedimentos de decisão; 

enfatizam as leis funcionais da vida orgânica e a bagagem biológica da 

espécie e, finalmente, apresentam uma visão idealista, em que as estruturas 

mentais humanas apenas reencontram um mundo pré-construído, uma 

informação que preexiste numa lógica imanente do mundo concreto 

(GARCEZ, 1998, p. 42). 
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Isto é, a vertente cognitivista mostra-se insuficiente para dar conta do fenômeno da 

produção textual justamente pelo fato de postular esquemas e modelos abstratos e 

logicamente organizados de armazenamento e estruturação do conhecimento e, ao mesmo 

tempo, desconsiderar que os procedimentos de tratamento que os sujeitos aplicam à 

linguagem dependem essencialmente não só do tipo de interação social em que estão 

envolvidos, mas também da significação que atribuem à tarefa. 

Em relação à terceira corrente teórico-metodológica, isto é, a sociointeracionista, que é 

precisamente a que fundamenta a investigação que desenvolveu sobre a escrita, Garcez (1998) 

chama a atenção primeiramente para a redefinição do conceito de linguagem como produto 

sócio-histórico e como modo de interação social que se efetiva por meio de enunciados. 

Assim, a partir dessa perspectiva, analisa, dentre outros pontos, as formulações desenvolvidas 

por Vygotsky sobre internalização, posto que essas “[...] demonstram o trajeto do social para 

o individual, sempre mediado pelo signo e pelo outro, na apropriação da linguagem e das 

práticas sociais e na construção das funções superiores da mente” (GARCEZ, 1998, p. 45-46). 

Assim, adicionalmente e, em articulação com essas noções, apresenta a perspectiva sócio-

histórica formulada por Bakhtin, considerando os princípios dialógicos do enunciado, da 

compreensão e dos gêneros discursivos, posto que esses são conceitos essenciais no âmbito da 

pesquisa que realizou. 

Metodologicamente, a autora organiza sua discussão a partir de quatro tópicos, assim 

intitulados: 1) linguagem como ação; 2) do social para o individual – o percurso da 

internalização; 3) a ferramenta para transformar – a mediação; 4) as múltiplas vertentes do 

diálogo. Dessa forma, no primeiro tópico, assume explicitamente que a linguagem “[...] é uma 

atividade humana cujas categorias observáveis se modificam no tempo e apresentam um 

funcionamento profundamente interdependente do tipo de contexto social em que ocorrem” 

(GARCEZ, 1998, p. 46). Isto é, as categorias (observáveis) constitutivas da linguagem não só 

sofrem alterações no transcorrer do tempo, são dinâmicas, mas também funcionam de maneira 

extremamente ligada à natureza do contexto social em que se efetivam. 

Outro aspecto relevante que salienta é o de que a aquisição da linguagem é alimentada 

pela experiência social, pelas necessidades e pelas motivações. Sendo assim, a língua renova 

as experiências, as necessidades e as motivações num círculo infinito (GARCEZ, 1998). 

Lembra-nos ainda a autora que, a partir dos estudos desenvolvidos por autores tais 

como: Austin (1962), Searle (1969), Benveniste (1970), Ducrot (1972), Wittgenstein (1961, 

1975), a interação verbal e as relações coletivas e sociais, constitutivas dos jogos de 

linguagem, passam a ser encaradas, de fato, como “[...] elementos fundamentais que se 
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conjugam e se articulam na construção da língua” (GARCEZ, 1998, p. 47). Desse modo, 

esclarece que a questão não é mais compreender a língua “[...] como objeto aceito a priori, 

um acervo imutável depositado na memória coletiva [...] mas trata-se de concebê-la como 

uma forma de ação, um modo de vida social, no qual a situação da enunciação e as condições 

discursivas são determinantes de sua função e, logo, de seu significado e de sua interpretação” 

(GARCEZ, 1998, p. 47). Dito de outra forma, as concepções de língua conforme propõem 

estudiosos como Saussure e Chomsky, por exemplo, são negadas, e a língua passa a ser 

compreendida como fruto de trabalho coletivo e histórico. Nessa perspectiva, a linguagem 

existe “[...] imersa numa rede de valores discursivos de vários níveis” (GARCEZ, 1998, p. 

48). Logo, a construção, a existência, bem como o funcionamento de todo o universo 

linguístico não podem ser abstraídos dessa condição. 

Prosseguindo a reflexão, a autora salienta que Wittgenstein, em suas obras, 

Remarques Philosophiques (1975) e Investigations Philosophiques (1961), reforça o 

caráter interativo da linguagem, posto que as reflexões desenvolvidas por ele 

“[...]focalizam o comportamento humano concretizando-se a partir de interações sociais 

reguladas” (GARCEZ, 1998, p.48). E acrescenta: “[...] as formas de vida apoiam -se em 

jogos de linguagem, ou seja, em atividades verbais cuja função primeira é canalizar  e 

regular as interações sobre as quais se elaboram os conhecimentos humanos” (GARCEZ, 

1998, p. 48). Em outras palavras, as formas de vida fundam-se em jogos de linguagem – 

atividades verbais – que têm como função precípua conduzir e controlar as interações 

elaboradoras dos conhecimentos produzidos pelos seres humanos. 

Em relação às sequências sonoras no desenvolvimento da atividade verbal, a autora 

afirma que essas “[...] vão sendo atribuídas a objetos ou acontecimentos do mundo” (Garcez, 

1998, p. 48). Além disso, observa que o processo de atribuição está na base das 

representações [...] que se consolidam, se conservam e se transmitem através da atividade 

verbal mesma” (GARCEZ, 1998, p. 48).  Em consequência disso, o sentido de uma unidade 

sonora só pode ser fixado e compreendido como resultante do uso, isto é, o significado de 

uma palavra é seu uso na língua (GARCEZ, 1998). 

Ainda nessa perspectiva, pondera que os aspectos interativos da linguagem se 

fortalecem na noção de discurso como modo de organização particular “[...] que têm as 

produções linguísticas em função do tipo de atividade humana na qual integram” (GARCEZ, 

1998, p. 48). 

Uma questão importante que também aborda é a de que, para se compreender a 

construção do conhecimento e da própria linguagem, faz-se necessário que se parta de uma teoria 
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da ação social humana “[...] dentro de seu marco social e de uma teoria do discurso como 

produção semiótica articulada à ação” (GARCEZ, 1998, p. 49). Sendo assim, afirma que, 

considerando essa vertente teórica que compreende a linguagem como ação, Leontiev (1979) 

concebe atividade, ação e operação como sendo distintas. Dessa forma, a atividade é “[...] o 

movimento humano motivado por finalidades ditadas pela espécie” (GARCEZ, 1998, p. 49). Já a 

ação refere-se aos processos motivados por interesse social, e a operação diz respeito aos aspectos 

práticos, as condições e os procedimentos (GARCEZ, 1998). Ainda em relação à ação, afirma que 

essa “[...] desenvolve-se num contexto social gerador de convenções (valores, símbolos, regras), e 

seu sentido é o resultado deste controle” (GARCEZ, 1998, p. 49). 

Ainda nessa perspectiva, pondera que as configurações interativas da linguagem se 

fortalecem na noção de discurso como modo de organização particular “[...] que têm as 

produções linguísticas em função do tipo de atividade humana no qual integram” (GARCEZ, 

1998, p. 48). 

Ainda em relação à ação, afirma que esta “[...] desenvolve-se num contexto social 

gerador de convenções (valores, símbolos, regras), e seu sentido é o resultado deste controle”. 

(GARCEZ, 1998, p. 49). 

É importante notar que as formas de introdução no mundo das relações sociais dão à 

ação características próprias e “estabelecem uma estilística da ação”. Nessa perspectiva, “[...] 

os jogos de linguagem ou as ações com sentido são organizados e consolidados em discursos 

e constituem uma construção social” (GARCEZ, 1998, p. 49). 

Assim, é precisamente partindo do pressuposto de que a linguagem é uma forma de 

ação, que a autora desenvolve sua investigação acerca dos modos de participação do outro na 

produção de textos. Para tanto, articula as reflexões desse modo de compreender a linguagem 

com as discussões desenvolvidas por Vygotsky, particularmente, suas reflexões sobre a 

origem social do funcionamento da mente, bem como do papel fundamental do outro e do 

signo no processo de desenvolvimento intelectual. 

É interessante também ressaltar que, nessa perspectiva sociointeracionista, o uso da 

linguagem está condicionado às aprendizagens realizadas nas interações sociais e culturais e, 

dessa forma, a aquisição e o desenvolvimento da linguagem são compreendidos como 

processos contínuos “[...] de construção negociada e solidária do objeto linguístico, 

observável tanto na ampliação do universo oral como na do universo escrito” (GARCEZ, 

1998, p. 50). Para Vygotsky, por exemplo, o funcionamento psicológico se fundamenta nas 

relações sociais entre indivíduos e mundo exterior em um processo sócio-histórico. 
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Na discussão que empreende sobre o conceito de internalização de Vygotsky, a autora 

reconhece que a grande contribuição dos trabalhos desse estudioso está “[...] na compreensão 

do percurso do desenvolvimento intelectual, que vai do social para o individual” (GARCEZ, 

1998, p.50). Dessa forma, observa ainda que as funções mentais superiores, assim 

denominadas por Vygotsky, que são o pensamento abstrato, a memorização, a atenção 

voluntária, o comportamento intencional, as ações conscientemente controladas, as 

associações, o planejamento e as comparações (que estão presentes apenas nos humanos), não 

se desenvolvem isoladamente. Isto é, 

 

[...] há um movimento do interpessoal para o intrapessoal, sempre mediado 

pelo signo. No desenvolvimento da criança, o signo tem primeiramente uma 

função social intepsicológica ou intermental, e posteriormente individual, 

intrapsicológica, que é quando permite a internalização da linguagem, a 

formação de um discurso interior [...] (GARCEZ, 1998, p. 50).  

 

Em poucas palavras, o desenvolvimento das funções superiores, conforme Vygotsky, 

tem sua raiz na sociedade e na cultura, isto é, elas se originam das relações reais estabelecidas 

entre os indivíduos. 

Ainda em relação à noção de internalização, é interessante atentar para o fato de que 

ela reforça o caráter social da linguagem, pois, como escreve o próprio Vygotsky (1991, p. 

63), “[...] chamamos de internalização a reconstrução interna de uma operação externa”. É 

precisamente esse movimento do social para o individual que demarca não só a origem da 

linguagem como das práticas intelectuais para as quais a linguagem tem função de mediadora 

(GARCEZ, 1998). Tal como Vygotsky, Bakhtin reconhece que as práticas sociais 

comunicativas “[...] têm uma importância especial nas primeiras fases de evolução do 

homem” (BAKHTIN, [1952/1953] 2000, p. 405). Desse modo, esclarece: 

 

[...] essas influências se desenvolvem na palavra (ou noutros signos), e tal 

palavra é a dos outros, e, acima de tudo, a „palavra do outro‟ se transforma, 

dialogicamente, para tornar-se „pessoal-alheia‟ com a ajuda de outras 

„palavras do outro‟, e depois, palavra pessoal (com, poder-se-ia dizer, a 

perda das aspas), a palavra já tem, então, um caráter criativo. Papel de 

encontro, da visão, da „iluminação‟, da revelação etc. (BAKHTIN, 2000, p. 

405-406). 

 

Dito de outro modo, nas práticas sociais de linguagem, a apropriação da linguagem é 

essencialmente marcada, influenciada pela palavra do outro. Desse modo, Garcez (1998) 

reconhece que é possível aproximar o pensamento de Bakhtin do de Vygotsky, uma vez que o 
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que Bakhtin nomeia de monologização da consciência e o que Vygotsky chama de 

internalização fundam-se no mesmo pressuposto teórico, qual seja a precedência do social 

sobre o individual. 

No tocante ao conceito de mediação formulado por Vygotsky, a autora explica que o 

desenvolvimento das funções superiores ocorre em dois momentos, sendo o primeiro social e 

o segundo, individual. No entanto, nos dois momentos, ocorre o uso de recursos mediacionais, 

isto é, da experiência sociocultural e do signo (principalmente da linguagem). Assim, partindo 

da ideia de que “a ajuda do adulto pode levar a criança a desenvolver questões mais 

complexas do que as que resolveria sozinha”, Vygotsky, considerando que existe uma relação 

entre determinado nível de desenvolvimento e a capacidade potencial de aprendizagem, 

formula os conceitos de Zona de Desenvolvimento Real (ZDR) e de Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP). Desse modo, o primeiro diz respeito ao que a criança é 

capaz de fazer sozinha e o segundo refere-se ao que a criança é capaz de executar com o 

auxílio dos adultos. 

Ainda sobre o conceito de mediação, convém atentar que Vygotsky enfatiza a natureza 

mediadora do signo e das práticas socioculturais interpessoais. Conforme esse autor, 

 

[...] chegamos à conclusão de que a fala interior se desenvolve mediante um 

lento acúmulo de mudanças funcionais e estruturais; que se separa da fala 

exterior das crianças ao mesmo tempo que ocorre a diferenciação das funções 

social e egocêntrica da fala; e, finalmente, que as estruturas da fala dominadas 

pela criança, tornam-se  estruturas básicas do seu pensamento (VYGOTSKY, 

[1934] 1993, p. 73). 

 

Ou seja, o desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem, isto é, 

pelos instrumentos linguísticos do pensamento e pela experiência sociocultural da criança. Ao 

se referir à função dos instrumentos, Vygotsky (1991) diferencia a função mediadora dos 

instrumentos (ferramentas) concretos da função mediadora dos signos. Segundo ele, 

 

[...] a função do instrumento é servir como um condutor da influência 

humana sobre o objeto da atividade; ele é orientado externamente; deve 

necessariamente levar a mudanças nos objetos. Constitui um meio pelo qual 

a atividade humana externa para o controle e domínio da natureza. O signo, 

por outro lado, não modifica em nada o objeto da operação psicológica. 

Constitui um meio da atividade interna dirigido para o controle do próprio 

indivíduo; o signo é orientado internamente. Essas atividades são tão 

diferentes uma da outra, que a natureza dos meios por elas não pode ser a 

mesma (VYGOTSKY, 1991, p. 62). 
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Desse modo, fica clara a diferença que estabelece entre a função mediadora das 

ferramentas e a função mediadora realizada pelos signos. Vale ressaltar ainda que, para 

Vygotsky, são recursos mediacionais não apenas os signos e os sistemas de signos, mas 

também a linguagem (língua), os vários sistemas de cálculo, as técnicas mnemônicas, as obras 

de arte, os sistemas de símbolos algébricos, a escrita, os esquemas, diagramas, mapas e 

desenhos mecânicos. Isto é, todos os tipos de signos convencionais. Adicionalmente, destaca 

as experiências socioculturais, que funcionam como mediadoras dos processos mentais 

(GARCEZ, 1998). 

Dando continuidade à discussão, a autora se debruça sobre “as múltiplas vertentes do 

diálogo”, isto é, discute a noção de discurso bakhtiniana, considerando que esta “tem um 

princípio dialógico inerente a si mesmo de três ordens”, quais sejam: 1) é dialógico porque a 

enunciação tem uma orientação social, é orientada para o outro e é por ele determinada; 2) é 

dialógico porque sua compreensão depende de formulação ativa de resposta, de 

contrapalavras; 3) é dialógico porque é essencialmente polifônico (GARCEZ, 1998). 

Desse modo, em relação à orientação social da enunciação, a autora lembra “[...] que 

Bakhtin acentua que são as condições de produção de um determinado enunciado que 

determinam sua forma de enunciação e não vice-versa” (GARCEZ, 1998, p. 56). Ou seja, 

segundo o filósofo russo, “[...] os signos só emergem, decididamente, do processo de 

interação entre uma consciência individual e uma outra” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

[1929], 1999, p. 112). 

Já no que diz respeito à segunda ordem de princípios dialógicos propugnados por 

Bakhtin, a referida autora observa que “[...] o fato de que o discurso se organiza em função do 

outro é que estrutura e define seu caráter dialógico, pois pode-se compreender a palavra 

diálogo num sentido amplo [...]” (GARCEZ, 1998, p. 58), isto é, como toda comunicação 

verbal. Além disso, esclarece que o conceito amplo que Bakhtin estabelece para a dialogia 

decorre de sua compreensão responsiva ilimitada. Ou seja, todo discurso busca ser 

compreendido, dado que seu objetivo é estabelecer um elo na cadeia dialógica das relações 

sócio-históricas. 

A terceira ordem de princípios dialógicos, na teoria bakhtiniana, diz respeito ao fato de 

que “[...] qualquer indivíduo, quando produz um enunciado, seja ele monologizado ou não, 

está fazendo uso de uma linguagem social, pertencente a um grupo social particular de 

falantes, e também fazendo uso de um gênero, característico de uma situação de comunicação 

verbal” (GARCEZ, 1998, p. 63). 
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A abordagem interacionista parte do pressuposto de que a produção textual se constitui 

numa autêntica produção de sentido, mediante a execução de uma ação de linguagem. Sendo 

assim, é fundamental um ambiente favorável à interação, no qual a linguagem exerça a função 

mediadora entre posições enunciativas de um sujeito enunciador e a de, pelo menos, um 

sujeito enunciatário. Nessa perspectiva, escrever para alguém é um dos condicionantes do 

texto. Consequentemente, exige, de quem escreve, uma ação contínua de adequação do seu 

dizer às circunstâncias da situação comunicativa. 

Encerrando suas reflexões, a autora apresenta uma distinção entre texto e discurso, 

definindo o primeiro como “[...] uma unidade linguística, um exemplo concreto e único, o 

produto material de uma ação verbal que se caracteriza por uma organização de elementos 

ligados entre si, segundo regras coesivas que asseguram a transmissão de uma mensagem de 

forma coerente” (GARCEZ, 1998, p. 66). Já o discurso caracteriza-se por suas vinculações à 

situação, isto é, requer a consideração de elementos extratextuais advindos do contexto no 

qual está inserido. É essa compreensão de texto que adotamos em nossa pesquisa. 

Historiando sucintamente as abordagens da escrita no contexto brasileiro, Oliveira 

(2002) pondera que, nos anos 80, a vertente predominante era aquela que focalizava a forma 

linguística e retórica, posto que os pesquisadores examinavam o texto como estrutura 

organizacional, centrando o olhar nos critérios de textualidade. Prova disso são os trabalhos 

realizados por Marcuschi (1986) e Koch (1989). 

Já no início dos anos 90, os estudos sobre a escrita passam de uma visão centrada na 

forma para o enfoque nos processos cognitivos. Sobre essa perspectiva, salienta Oliveira: 

 

[...] embora os estudos processuais tenham colocado à mostra a rica 

atividade cognitiva processada no ato de escrever, viabilizada por 

protocolos de pesquisa que evidenciam as práticas de composição do 

escritor e, em particular, a influência do planejamento, da memória e dos 

objetivos do escritor, esse modelo apresenta limitações em razão de ser 

pouco explícito no que se refere à função do componente revisão e do 

direcionamento único do processo de tradução, entre outros problemas 

(OLIVEIRA, 2002, p. 238). 

 

Apesar da crítica, a autora reconhece a importância dessas pesquisas, uma vez que, 

para ela, esse tipo de abordagem abriu novos caminhos para a reflexão, à medida que centrou 

a atenção nos procedimentos de planejamento, produção e revisão do texto, influenciando, 

assim, as práticas de escrita no âmbito escolar. 

Atualmente, conforme a mesma autora, os estudos têm se dedicado à escrita como 

prática social. Nesses estudos, a atenção se volta para a forma como o discurso, as ideologias 
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e as práticas determinam o escritor, buscando-se compreender a relação entre subjetividade e 

escrita. Além disso, estão no campo de interesse dessa abordagem questões como: os motivos 

socioideológicos que levam o escritor a produzir seu texto de certo modo e não de outro, o 

que revela a intencionalidade da sua escrita; as atitudes que o escritor assume perante o leitor, 

a instituição para quem escreve e perante ele mesmo; as representações que ele tem do mundo 

e do ato de escrever; os processos identitários do escritor e seus posicionamentos ideológicos. 

O sujeito e a relação do autor dos textos com o outro, no processo de produção textual, 

é também a preocupação de Geraldi (1997,1999). Para ele, produzir textos (orais e escritos) é 

sempre um trabalho conjunto locutor-alocutário (s) e, mesmo que materialmente seja 

realizado por um indivíduo, revela um movimento contínuo e recursivo entre inter, intra e 

inter-individual. Segundo o referido autor, inclusive, para produzir um texto, em qualquer 

modalidade, é preciso que o produtor de textos se assuma como locutor, numa relação 

interlocutiva. Isso significa que ele tenha o que dizer, uma razão e estratégias para dizer, 

supondo os interlocutores para os quais dizer. Referindo-se ao texto escrito, Geraldi (1997, p. 

100) afirma que: 

 

[...] um texto é uma sequência verbal escrita coerente formando um todo 

acabado, definitivo e publicado: onde publicado não quer dizer „lançado por 

uma editora‟, mas simplesmente dado a público, isto é, cumprindo sua 

finalidade de ser lido, o que demanda o outro; a destinação de um texto é sua 

leitura pelo outro, imaginário ou real; a publicação de um texto poderia ser 

considerada uma característica acessória, entendendo-se que um texto não 

publicado não deixa de ser um texto. No entanto, o sentido que se quer dar 

aqui a publicado é a destinação a, já que um autor isolado, para quem o outro 

inexista, não produz textos. 

 

O autor, pois, enfatiza a interlocução no processo de construção de textos escritos. É 

para o outro que o texto é produzido, e esse outro não é constituído apenas no processo de 

construção de sentido na leitura, mas está inserido na própria produção, como condição sine 

qua non para a existência do texto. 

Assim, conforme esse estudioso, o texto, como sequência verbal escrita coerente, 

formando um todo definitivo e tendo o outro como destinatário, é constituído mediante a 

relação entre mim e ti; opera com elementos que, sozinhos, não são suficientes para produzir 

um sentido fixo; possui um significado que se realiza na produção e na leitura, resultante das 

diversas possibilidades estratégicas de interpretação, compartilhadas por uma comunidade 

linguística, à qual recorrem tanto o autor como o escritor. 
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3.5.3 Concepções de letramento 

 

Hoje, já se pode considerar como relativamente extensa a literatura nacional e 

internacional dedicada aos estudos acerca do letramento. Também são bastante diversificadas 

as perspectivas sob as quais esses estudos têm se pautado, resultando, assim, em uma 

variedade de definições e de visões. De acordo com Magda Soares (2010), a palavra literacy, 

sobre a qual a nossa palavra letramento está calcada, tem sido utilizada sob diferentes pontos 

de vista, o que tem, consequentemente, resultado em diferentes conceitos. 

Dentre esses pontos de vista, ela cita o ponto de vista antropológico, o linguístico, o 

psicológico e, finalmente, o educacional. É claro que, além desses, ela reconhece que existem 

outros. Desse modo, do ponto de vista antropológico, “letramento são as práticas sociais de 

leitura e escrita e os valores atribuídos a essas práticas em determinada cultura” (SOARES, 

2010, p. 56). Um dado interessante que ela observa é que, sob essa perspectiva, ora se 

focalizam diferenças entre culturas letradas e não letradas, ora se buscam identificar o caráter 

ideológico que permeia o estabelecimento dessas diferenças (SOARES, 2010). 

Assim, como representante do primeiro grupo, cita Jack Goody e, como representante 

do segundo, menciona Brain Street. Já com relação à perspectiva linguística, a palavra 

letramento refere-se aos aspectos da língua escrita que a diferenciam da língua oral. Ou seja, 

“[...] letramento, sob a perspectiva linguística, é a palavra que remete para os aspectos 

linguísticos, psicolinguísticos e sociolinguísticos das práticas escritas” (SOARES, 2010, p. 

57). A pesquisadora brasileira também atenta para o fato de que, do ponto de vista 

psicológico, a palavra letramento tem sido compreendida como habilidades cognitivas 

exigidas para a compreensão e a produção de textos escritos (SOARES, 2010). Esta é, por 

exemplo, a perspectiva adotada por David Olson. 

Finalmente, a perspectiva educacional compreende o letramento como “[...] as 

habilidades de leitura e escrita de crianças, jovens e adultos, em práticas que envolvem a 

língua escrita” (SOARES, 2010, p. 57). Com relação a essa compreensão de letramento, a 

autora observa que é este conceito que tem prevalecido no Brasil, nas práticas escolares, nos 

parâmetros curriculares, nos programas e nas avaliações sistêmicas nas esferas municipal, 

estadual e federal. Também tem sido este, conforme a autora, o sentido atribuído a literacy 

“na linguagem corrente educacional nos países de língua inglesa” (SOARES, 2010, p. 58). 

Sobre essa ideia de conceber a escrita como uma questão de habilidade, Marcuschi (2001) 

considera-a simplista e, para ratificar seu pensamento, evoca Shuman, que assim se posiciona: 
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[...] quando discutido como uma habilidade, o letramento é apresentado como 

um canal aberto para a comunicação, uma base acessível a todos e a única 

barreira é a aquisição das habilidades. No entanto, a discussão do letramento 

como habilidade obscurece os modelos pelos quais a escrita é usada para medir 

a adequação da comunicação do indivíduo (se padrão ou desviante), os papéis 

particulares associados aos que reivindicam o direito de nomear o padrão e 

julgar o desviante e os modos pelos quais os escreventes se apropriam das 

formas padrão para comunicar uma mensagem de maneira mais persuasiva 

(SHUMAN, 1993, apud MARCUSCHI, 2001, p. 40). 

 

Esta nos parece uma ponderação bastante pertinente, dado que chama a atenção para 

um aspecto relevante dessa perspectiva, que é justamente a tendência em obscurecer os 

moldes pelos quais a escrita é utilizada para avaliar a conveniência da comunicação do 

indivíduo. 

O interesse pelos estudos do letramento surgiu quando antropólogos, linguistas, 

sociólogos e historiadores perceberam a necessidade de separação dos estudos sobre o 

letramento dos estudos sobre alfabetização. Isto é, adveio da [...] “necessidade de reconhecer 

e nomear práticas sociais de leitura e de escrita mais avançadas e complexas que as práticas 

do ler e escrever resultantes do sistema de escrita” (SOARES, 2004, p. 6). 

Historiando o surgimento do termo letramento, Soares (2004) observa que este se deu 

em meados dos anos de 1980 – portanto, é um conceito relativamente novo – e que tal 

conceito se deu simultaneamente entre países como Brasil, Estados Unidos, França e Portugal. 

No entanto, ela enfatiza que, se há coincidência do momento histórico para o interesse pelas 

práticas sociais de leitura e de escrita, as causas e o contexto que o motivaram são bastante 

diferentes entre esses países. Dessa forma, segundo Soares (2004, p. 6), 

 

[...] Nos países desenvolvidos, ou do Primeiro Mundo, as práticas sociais de 

leitura e de escrita assumem a natureza de problema relevante no contexto da 

constatação de que a população, embora alfabetizada, não dominava as 

habilidades de leitura e escrita necessárias para uma participação efetiva e 

competente nas práticas sociais e profissionais que envolvem a língua 

escrita. 
 

Assim, na França e nos Estados Unidos, por exemplo, a questão envolvendo o 

letramento surge independentemente da questão da aprendizagem básica (alfabetização) da 

escrita. Neste, o problema recai na constatação de que “jovens graduados na high school não 

dominavam as habilidades de leitura demandadas em práticas sociais e profissionais que 

envolvem a escrita” (SOARES, 2004, p. 7); naquele, “surge para caracterizar jovens e adultos 

do chamado Quarto Mundo que revelam precário domínio das competências de leitura e escrita, 

dificultando sua inserção no mundo social e no mundo do trabalho” (SOARES, 2004, p. 6). 
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Já no Brasil, a introdução desse conceito surgiu no âmbito da Linguística Aplicada e 

da Educação e esse surgimento ocorre em estreita relação com o conceito de alfabetização. 

Outro aspecto importante ressaltado pela autora é o de que “[...] letramento – a palavra e o 

conceito – surgiu entre nós no campo do ensino da língua escrita, quer ensino para adultos, 

quer para crianças” (SOARES, 2010, p. 60). 

Justificando o uso do conceito de letramento nos meios acadêmicos, Kleiman (2001) 

aponta três perspectivas distintas de estudos. A primeira usa-o com o objetivo de separar os 

estudos sobre o impacto social da escrita dos estudos sobre a alfabetização, posto que esta 

enfatiza, nos contextos escolares, as competências individuais no uso e na prática da escrita. Já a 

segunda utiliza o termo com o objetivo de examinar as mudanças políticas, sociais, econômicas 

e cognitivas relacionadas com o uso extensivo da escrita nas sociedades tecnológicas. A terceira 

volta-se para a descrição das condições de uso da escrita, com o objetivo de determinar como 

eram e quais os efeitos das práticas de letramento em grupos minoritários ou em sociedades não 

industrializadas que começam a integrar a escrita como uma “tecnologia” de comunicação dos 

grupos que sustentavam o poder (KLEIMAN, 2001, p.16). 

Como se pode perceber, a complexidade e a diversidade dos tipos de estudos 

envolvendo o letramento levam à dificuldade de conceituá-lo. Sobre isso, Soares (1995, p. 82) 

afirma: “[...] definir letramento é uma tarefa altamente controversa; a formulação de uma 

definição que possa ser aceita sem restrições parece impossível”. Todavia, conforme nos 

lembra a autora, uma definição geral e amplamente aceita faz-se necessário. 

Discutindo as concepções de letramento, Kleiman (2001) assevera que duas delas 

orientam atualmente a pesquisa e o ensino da escrita: uma denomina-se modelo autônomo e a 

outra é reconhecida como modelo ideológico. Essas denominações foram dadas por Street 

(1984).  Assim, o modelo autônomo de letramento compreende a escrita como produto 

completo em si mesmo, que não depende do contexto de sua produção para ser interpretado, 

pois o processo de interpretação estaria determinado pelo funcionamento lógico interno do texto 

escrito. Como explicita Street (2001, p. 7): 

 

[...] o „modelo autônomo de letramento‟ funciona a partir do pressuposto de 

que o letramento „per se‟ – autonomamente – terá efeitos em outras práticas 

sociais e cognitivas. Entretanto, esse modelo, levando a crer que tais práticas 

são neutras e universais, na verdade mascara e silencia as questões culturais 

e ideológicas que a elas são subjacentes. 

 

Além disso, esse modelo caracteriza-se por estabelecer uma correlação entre aquisição 

da escrita e desenvolvimento cognitivo, por reconhecer uma dicotomia entre a oralidade e a 
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escrita, e também por atribuir “poderes” e qualidades intrínsecas à escrita e, consequentemente, 

aos grupos que a possuem. 

Com relação à associação entre letramento e desenvolvimento cognitivo, Kleiman 

(2001) chama-nos a atenção para os vários problemas daí advindos, considerando que talvez o 

mais sério seja a comparação entre grupos não letrados e grupos letrados, na qual estes 

últimos são vistos como a “norma”, o “esperado”, haja vista os pesquisadores serem membros 

de culturas ocidentais letradas. 

No tocante à dicotomia oralidade e escrita, a autora ressalta que as diferenças são 

relativas, pois “nem toda escrita é formal e planejada, nem toda oralidade é informal e sem 

planejamento” (KLEIMAN, 2001, p. 28). Além disso, ela argumenta que é difícil manter a 

redução da dimensão interpessoal da escrita, se levarmos em conta as reflexões bakhtinianas 

sobre a linguagem, uma vez que, segundo Bakhtin e Voloshinov (1999), a prática social é 

constitutiva da linguagem. 

Já com relação às qualidades intrínsecas da escrita, Kleiman (2001, p. 31) observa que 

uma consequência imediata da tese que correlaciona a aquisição e o desenvolvimento da escrita 

ao desenvolvimento cognitivo é a “incorporação desse poder transformador de nossas estruturas 

mentais como atributo intrínseco da escrita”. No entanto, ela acrescenta que os estudos sobre a 

história do letramento realizados por Graff (1995), por exemplo, comprovam a não evidência 

entre letramento universal e desenvolvimento econômico, igualdade social e modernização. 

Nesse mesmo sentido, Ribeiro (1999, p. 31) afirma que diversos autores “relativizam 

essa influência da aquisição da escrita no desenvolvimento das formas modernas de 

organização social e do funcionamento do psíquico, sendo que alguns chegam a negar-lhes 

qualquer potencial explicativo intrínseco”. É o caso, por exemplo, de Street (1984), citado 

pela autora, para quem tomar a escrita como aspecto definidor de diferenças essenciais entre 

pessoas ou grupos é uma decisão arbitrária do ponto de vista teórico e revela uma perspectiva 

etnocentrista. Ele qualifica essa abordagem como determinismo tecnológico, considerando 

que nela se ignoram ou se “ocultam” as relações sociais concretas, os conflitos de ordem 

política que determinam usos específicos da escrita em diferentes sociedades ou em diferentes 

grupos dentro de uma mesma sociedade. 

Em contrapartida, o modelo ideológico de letramento destaca que “todas as práticas de 

letramento são apenas aspecto não só da cultura, mas também das estruturas de poder de uma 

sociedade” (KLEIMAN, 2001, p. 38). Essa perspectiva, pois, adota o pressuposto de que as 

práticas de letramento mudam segundo o contexto, ou seja, os significados da escrita para um 

determinado grupo social dependem dos contextos e instituições em que esta é adquirida. 



73 

 

Diferentemente do modelo autônomo, esse modelo se interessa pelas constituições sociais 

gerais e não apenas pelas educacionais, já que centraliza o sentido do processo de socialização 

na construção do significado pelos participantes. 

Nessa mesma perspectiva, Magalhães (2001, p. 205, grifo nosso) explicita: “as 

práticas discursivas de letramento são matrizes históricas que determinam a produção e a 

interpretação de instâncias concretas de textos falados ou escritos, com emissores e 

receptores concretos”. Nesse sentido, Street (1993, p. 12) afirma: 

 

[...] práticas de letramento são maneiras culturais de utilização da escrita, ou 

seja, são o que as pessoas fazem com a escrita. Porém, as práticas de 

letramento não são unidades observáveis de comportamento, pois elas 

também envolvem valores, atitudes, sentimento e relacionamento social.  

 
 

Em importante reflexão que desenvolve sobre gêneros textuais e letramento, Oliveira 

(2010) chama a atenção para a inevitável discussão no que diz respeito à natureza ideológica 

dos letramentos, que emerge dessas categorizações letramento autônomo e letramento 

ideológico, propostas por Street.  Desse modo, assim se pronuncia a autora: 

 

A postulação das noções de „letramento autônomo‟ em oposição a 

„letramento ideológico‟, sendo entendida a primeira como uma tecnologia 

neutra e universal, cuja aquisição, por si mesma, produz efeitos sobre o 

desenvolvimento cognitivo e social, e a segunda como um posicionamento 

sensível ao caráter sociocultural das práticas de letramento e às estruturas de 

poder na sociedade (STREET, 1993), suscita uma rica discussão sobre a 

natureza ideológica dos letramentos. Embora se possa entender, a partir 

desse contraponto, que apenas esse modelo alternativo está atravessado de 

ideologias, como a própria adjetivação indica, apresentando-se o modelo 

autônomo como neutro, no sentido de que busca a universalização das 

práticas de letramento, e como hegemônico, por estar a serviço do poder de 

um grupo particular, não se trata de uma relação tão simples. Com vistas a 

essa relação, é importante entender que, mesmo as concepções que se 

apresentam como neutras (letramento autônomo) camuflam pressuposições 

culturais e visões particulares do mundo social, interessadas em sustentar 

determinadas relações de poder, sendo, por isso, ideológicas (OLIVEIRA, 

2010, p. 332). 

 

De fato, a denominação letramento autônomo e letramento ideológico pode induzir a 

uma compreensão de que o aspecto ideológico não esteja incrustado em ambos, quando, na 

verdade, o componente ideológico participa essencialmente da natureza dos letramentos sem 

adjetivações. 

Considerando as críticas que a denominação letramento ideológico recebeu, Street 

(2014, p. 172) explica que utiliza o termo ideológico 
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[...] porque ele indica bem explicitamente que as práticas letradas são 

aspectos não só da „cultura‟ como também das estruturas de poder. A própria 

ênfase de tantos autores na „neutralidade‟ ou „autonomia‟ do letramento é 

ideológica porque mascara essa dimensão de poder. Qualquer relato 

etnográfico do letramento fará emergir, de fato, essa importância do poder, 

da autoridade e da diferenciação social em termos de interpretação desses 

conceitos pelo próprio autor. Uma vez que todas as abordagens do 

letramento na prática envolverão um viés desse tipo, é melhor para o estudo 

admitir e expor de início o quadro ideológico particular empregado – assim 

ele pode ser examinado, contestado e refinado segundo modos mais difíceis 

quando a ideologia permanece oculta. 

 

O autor também esclarece que usa o termo ideológico no sentido atribuído por grupos 

„radicais‟ dentro da antropologia, da sociolinguística e dos estudos culturais contemporâneos 

os quais concebem que a ideologia “[...] é lugar de tensão entre autoridade e poder, de um 

lado, e resistência e criatividade individual, do outro” (STREET, 2014, p. 173). Além disso, 

observa que a ideologia opera por meio das diversas práticas culturais, incluídas aí a língua e, 

obviamente, o letramento. 

A nosso ver essa explicação é importante e necessária, dado que o termo ideológico é 

de uso comum em várias correntes filosóficas, muitas vezes até com sentidos antagônicos. 

Esse esclarecimento evita, portanto, julgamentos precipitados ou mesmo equivocados, como 

por exemplo, o de atribuir ao termo o sentido empregado pelo marxismo. 

Referindo-se a um trabalho etnográfico realizado pela antropóloga americana Shirley 

B. Heath (1982, 1983) com comunidades americanas, Terzi (1995, p. 99) salienta a 

importância daquela pesquisa, por evidenciar que cada comunidade possui sua orientação de 

letramento e, principalmente, por mostrar que o “desconhecimento da orientação de 

letramento do grupo social a que pertence a criança pode impedir a compreensão do 

desenvolvimento das necessidades que ela apresenta”. Além disso, a autora sustenta: 

 

[…] esses resultados adquirem uma força muito maior quando consideramos 

crianças de meios iletrados, que ao chegarem à escola, apresentam um grau 

bastante incipiente de letramento, uma posição de não valorização da escrita e 

que utilizam na oralidade uma variante linguística discriminada pela 

instituição (TERZI, 1995, p. 99). 

 

Em sua pesquisa, Heath introduziu, como unidade de análise, o evento de letramento. 

Assim, ela o define como “qualquer ocasião na qual um texto escrito é constitutivo da 

natureza das interações entre os participantes e de seus processos interpretativos”.  Esse 

conceito, utilizado também por outros pesquisadores (BARTON; IVANIC, 1991; STREET, 

1995; BARTON; HAMILTON, 1998), é importante porque os eventos de letramento, cenas, 



75 

 

que podemos observar, envolvendo pessoas interagindo com base em um texto escrito, 

indicam que determinados usos da escrita estão presentes na comunidade; entretanto, eles 

nada nos dizem sobre toda a significação que tais usos têm localmente. A noção de eventos 

salienta a natureza situada dos estudos de letramento, indicando que o uso da língua escrita 

não é o mesmo em todos os contextos. 

Considerando essa definição de evento de letramento, estamos, nesta pesquisa, 

concebendo o concurso público como um evento de letramento, posto que ele se configura 

como uma situação em que pessoas agem por meio da escrita. De acordo com Barton e 

Hamilton (2000 apud Marcuschi, 2001, p. 37), “eventos de letramento são em geral atividades 

que têm textos escritos envolvidos [...]”. Ou ainda, 

 

[...] eventos são episódios observáveis que emergem de práticas e são por elas 

moldados. O fato de ser um evento frisa seu caráter de ser situado. Os eventos de 

letramento são eventos comunicativos mediados por textos escritos. (BARTON; 

HAMILTON, 2000 apud MARCUSCHI, 2001, p. 37). 

 

Já o conceito de práticas de letramento diz respeito aos “modos culturais gerais de 

utilizar o letramento que as pessoas produzem num evento de letramento” (STREET, 1995 

apud MARCUSCHI, 2001, p. 37). Muito embora se saiba que “a distinção entre eventos e 

práticas de letramento é exclusivamente metodológica, já que são duas faces de uma mesma 

realidade [...]” (SOARES, 2001, p. 105). 

Ao investigar o conceito de letramento assumido pelos pesquisadores brasileiros, 

podemos observar que, a despeito de sua diversidade, todos trazem um ponto em comum que 

é justamente o fato de serem “fortemente contextualizados no campo do ensino da língua 

escrita” (SOARES, 2010, p. 60). Na compreensão de Soares (2002), nem se trata mesmo de 

uma diversidade de conceitos, mas “de ênfase na caracterização do fenômeno” (p.60). Assim, 

para ela, o letramento é compreendido como “o estado ou condição de indivíduos ou de 

grupos sociais de sociedades letradas que exercem efetivamente as práticas sociais de leitura e 

de escrita, participam competentemente de eventos de letramento” (SOARES, 2002, p. 145). 

Um ponto interessante e pouco explorado nessa definição proposta pela autora é 

precisamente seu forte viés político, subjacente aos termos “estado” ou “condição”, se 

pensarmos mesmo o que significa saber ler e escrever em termos de exercício pleno de 

cidadania em uma sociedade grafocêntrica como a nossa. Ser desprovido da escrita não 

significa apenas não dispor de uma tecnologia, pois o seu domínio implica que o indivíduo 

goza de uma condição que lhe permite o acesso a um bem simbólico, ou seja, a um capital 

indispensável para a participação na luta pela conquista dos seus direitos, assim como na 
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luta pela participação no poder e nas instâncias culturais (Soares, 2003).  Como muito bem 

lembra a autora, 

 

[...] no quadro da ideologia hegemônica em sociedades grafocêntricas, não 

há possibilidade de participação econômica, política, social, cultural plena 

sem o domínio da língua escrita, não há possibilidade de participação nos 

bens simbólicos sem o acesso à leitura como um bem cultural (SOARES, 

2003, p. 58).   

 

Já Tfouni (2000, p. 20) conceitua o letramento, estabelecendo um confronto com 

alfabetização. Desse modo, para ela, “enquanto a alfabetização se ocupa da aquisição da 

escrita por um indivíduo, o letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição de 

um sistema escrito por uma sociedade”. Como se pode notar, na compreensão da referida 

autora, letramento são as consequências sociais e históricas advindas da introdução da escrita 

em uma sociedade. Além de Tfouni, Marcuschi é outro estudioso que tem definido o 

letramento como “um processo de aprendizagem social e histórica da leitura e da escrita em 

contextos informais para usos utilitários” (MARCUSCHI, 2003, p. 21). Ele reconhece a 

necessidade de que seja desfeita uma confusão muito comum entre os estudiosos no que diz 

respeito ao que se entende por letramento, alfabetização e escolarização. Dessa forma, chama 

a atenção para o fato de que o letramento “é um conjunto de práticas [...]. Distribui-se em 

graus de domínio que vão de um patamar mínimo a um máximo [...]” (MARCUSCHI, 2003, 

p. 21). Já a alfabetização é sempre um aprendizado que se dá mediante ensino e engloba o 

domínio ativo e sistemático das habilidades de ler e escrever. Por fim, a escolarização, por seu 

turno, “é uma prática formal e institucional de ensino que visa a uma formação integral do 

indivíduo” (MARCUSCHI, 2003, p. 22). 

Conforme já nos referimos, Ângela Kleiman foi uma das primeiras pesquisadoras dos 

estudos do letramento em nosso país. Para ela, o letramento é “um conjunto de práticas sociais 

que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos 

específicos, para objetivos específicos” (KLEIMAN, 1995, p. 19). Esse seu conceito se alinha 

à perspectiva de letramento ideológico, conforme proposto por Street. É importante salientar 

que, segundo a autora, “a noção de eventos salienta a natureza situada dos estudos de 

letramento, indicando que o uso da língua escrita não é o mesmo em todos os contextos” 

(OLIVEIRA; KLEIMAN, 2008, p. 8). 

Outro aspecto interessante que ela observa diz respeito ao fato de que “o letramento 

está também presente na oralidade, uma vez que, em sociedades tecnológicas como a nossa, o 

impacto da escrita é de largo alcance [...]” (KLEIMAN, 1998 p. 181). Já a noção de prática 
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social – elemento constitutivo do seu conceito de letramento – é compreendida como a 

“sequência de atividades recorrentes e com um objetivo comum, que dependem de 

tecnologias, de sistemas de conhecimento específicos e de capacidades para aplicar esses 

sistemas de conhecimento numa situação específica [...]” (KLEIMAN, 2006, p. 82).  Para 

Kleiman (1995, p. 20), o fenômeno do letramento excede o mundo da escrita da forma como 

ele é compreendido pela instituição escolar. Assim, ela explicita que “[...] a escola, a mais 

importante das agências de letramento, preocupa-se não com letramento prática social, mas 

com apenas um tipo de prática de letramento
11

, a alfabetização, o processo de aquisição de 

códigos [...]” (KLEIMAN, 1995, p. 20). 

Uma das grandes contribuições de Kleiman para os estudos do letramento diz respeito 

à sua formulação do conceito de professor como agente de letramento
12

. Desse modo, 

partindo da ideia de que um agente social “é um mobilizador dos sistemas de conhecimento 

pertinentes, dos recursos, das capacidades dos membros da comunidade” e, ao mesmo tempo, 

reconhecendo que a concepção de ensino da escrita dos estudos do letramento esvazia a ideia 

de professor mediador privilegiado tanto entre o sujeito e o objeto quanto entre os sujeitos, 

Kleiman advoga que se perceba o professor como um agente de letramento. 

Nesse caso, o professor passaria a ser concebido como “um promotor das capacidades 

e recursos de seus alunos e suas redes comunicativas para que participem das práticas sociais 

de letramento, as práticas de uso da escrita situadas, das diversas instituições” (KLEIMAN, 

2006, p.82). Ainda de acordo com a autora, o “agente de letramento é um agente social e, 

como tal, é conhecedor dos meios, fraquezas e forças dos membros do grupo e de suas 

práticas locais, mobilizador de seus saberes e experiências, seus „modos de fazer‟ para realizar 

as atividades visadas [...]” (KLEIMAN, 2006, p. 87). Em defesa ainda dessa concepção, a 

autora observa que, ao partir da ação social, há a superação do problema da autenticidade da 

prática escolar, posto que, conforme ela mesma explicita, 

 

[...] a mobilidade das táticas, dos recursos, das estratégias, dos 

conhecimentos e da disponibilização das tecnologias realizadas por um 

agente de letramento visa à realização de uma atividade social que não se 

reduz à elaboração de um texto oral ou escrito [...] (KLEIMAN, 2006, p. 83). 

 

                                                           
11

 Soares (2003, p. 105), pautada em Street (1995), advoga que “é necessário enfatizar a natureza 

social do letramento, em oposição à tendência dominante de considerar letramento como um 

fenômeno essencialmente „técnico‟ e individual”. 
12

 Apesar de ser um conceito recente, este já figura em vários trabalhos acadêmicos. Ver, por exemplo, 

Tinoco, 2008; Oliveira e Santos, 2012. 
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Além disso, a pesquisadora enfatiza dois aspectos relevantes com relação à 

produtivade desse conceito. O primeiro é o de que “as redes semânticas que o conceito de 

agente de letramento estabelece com a autonomia e a autoria validam seu potencial 

fortalecedor das representações do professor” (KLEIMAN, 2006, p. 85). Esse nos parece um 

ponto bastante importante, dada a percepção negativa que se tem socialmente do professor.  Já 

o segundo aspecto que ela aponta refere-se “[...] às suas relações paradigmáticas com o 

conceito de ator”. Nesse ponto, Kleiman (2006, p. 86) convincentemente pondera que: 

 

[...] ao mobilizar as capacidades dos membros do grupo, ao favorecer a participação 

de todos segundo suas capacidades, o agente de letramento, ele próprio um ator 

social, cria as condições necessárias para a emergência de diversos atores, com 

diversos papéis, segundo as necessidades e potencialidades do grupo [...]. 

 

A autora também não deixa de atentar para uma outra questão de suma importância na 

adoção do conceito de agente de letramento, que é justamente a possibilidade de que seja 

desfeita a assimetria institucional que encarcera, em papéis imutáveis, professor e aluno 

(KLEIMAN, 2006). 

Além desse conceito, Kleiman também formula o conceito de projeto de letramento. 

Dessa forma, na sua compreensão, o projeto de letramento é: 

 

[...] um conjunto de atividades que se origina de um interesse real na vida 

dos alunos, e cuja realização envolve o uso da escrita, isto é, a leitura de 

textos que, de fato, circulam na sociedade e a produção de textos que serão 

lidos, em um trabalho coletivo de alunos e professor, cada um segundo sua 

capacidade. O projeto de letramento é uma prática social em que a escrita é 

utilizada para atingir algum outro fim, que vai além da mera aprendizagem 

da escrita (a aprendizagem dos aspectos formais apenas), transformando 

objetivos circulares como „escrever para aprender a escrever‟ e „ler para 

aprender a ler‟ em ler e escrever para compreender e aprender aquilo que for 

relevante para o desenvolvimento e realização do projeto (KLEIMAN, 2000, 

p. 238). 

 

A justificativa que a autora apresenta para utilização desse conceito está fundamentada 

na sua compreensão de que é necessário construir novas funções para a escrita no contexto 

escolar e, a partir daí, ensinar os tipos de textos que preencham essas funções. Ou seja, no 

contexto do ensino e aprendizagem da escrita, é preciso superar a prática de atividades com a 

escrita cuja realização seja sempre adstrita ao aprendizado autônomo, sem vinculação nenhuma 

com as práticas e funções sociais. Ela também salienta que, ao dar o nome de projeto de 

letramento ao conjunto de atividades, sua intenção era mesmo salientar o aspecto social dos 

usos da linguagem por meio de atividades orais ou escritas (KLEIMAN, 2000, p. 243). 
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Seguindo essa compreensão, Oliveira (2008, p. 11) também defende que assumir os 

projetos de letramento no trabalho educativo não significa: 

 

[...] textualizar um programa de trabalho a ser cumprido na sala de aula de 

forma interdisciplinar; significa compreendê-los como uma ação política e 

ética cuja prioridade é inserir o aluno em eventos de leitura e escrita voltados 

para o exercício da cidadania [...]. 

 

Tinoco (2008), em sua tese de doutoramento, também advoga em favor dos projetos 

de letramento, posto que, na sua compreensão, eles são “um modelo didático promissor” que 

pode favorecer a ressignificação do ensino e aprendizagem da escrita no contexto escolar. 

Desse modo, ela observa que “[...] eles favorecem a aprendizagem significativa por meio da 

colaboração mútua, da negociação de responsabilidades e do consequente reposicionamento 

identitário de estudantes, professores e demais participantes” (TINOCO, 2008, p. 162). 

Nessa mesma perspectiva, Santos (2012, p. 101) compreende que: 

 

[...] os projetos de letramento configuram-se como uma estratégia 

metodológica, a qual está vinculada a uma nova visão de cultura escolar, que 

se abre à mobilização social, à intersubjetividade, ao dialogismo e à 

reflexividade, características inerentes a um novo e necessário olhar sobre as 

práticas educativas. 

 

Como podemos notar, o conceito de projeto de letramento proposto por Kleiman, 

embora recente, já se configura como um instrumental teórico pertinente no modo de se 

conceber e de se realizar o trabalho educativo, de maneira que este seja mais produtivo e que 

atenda de fato aos objetivos de transformar a escola em um espaço em que o aprendizado da 

escrita se efetive na perspectiva da prática social. De acordo ainda com Santos (2012, p. 61), 

 

[...] os projetos proporcionam o uso social e efetivo da leitura e da escrita. 

Ler e escrever são atividades voltadas para as necessidades sociais de 

sujeitos que agem dentro e fora da escola. Vinculados a uma concepção de 

educação como prática social, em cuja essência o educador e o educando 

rompem com preceitos assimétricos de um modelo educativo retrógrado e se 

constituem no processo interlocutivo, formam-se ambos não para a 

autonomia, mas através desta [...]. 

 

Pelo dizer da autora, podemos notar a relação estreita entre a concepção de projeto de 

letramento e sua vinculação aos estudos do letramento na perspectiva ideológica. 

Em nossa pesquisa, o conceito de letramento ideológico, conforme propõe Street 

(1984) e como também compreendem Kleiman (1995) e Oliveira (2008), torna-se relevante, 
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na medida em que assumimos o concurso público como um evento de letramento e a escrita 

como prática social. A opção por esse modelo proposto por Street, para quem as práticas de 

letramento são definidas no contexto sociocultural, possibilita-nos entender a escrita não 

como algo neutro, dissociado do seu contexto de produção, mas, ao contrário, como sendo 

carregada de valor e essencialmente situada. Assumir essa perspectiva possibilita-nos 

compreendê-la para além da concepção de letramento dominante. Em outras palavras, 

assumirmos esse conceito de letramento justifica-se pelo fato de ele salientar as relações de 

poder e os aspectos culturais da escrita. Conforme Street (2006, p. 466), o modelo ideológico 

 

[...] reconhece uma multiplicidade de letramentos; que o significado e usos 

das práticas de letramento estão relacionadas com contextos culturais 

específicos; e que essas práticas estão sempre associadas com relações de 

poder e ideologia: não são simplesmente tecnologias neutras. 

 

Enfim, esse modelo, como bem salienta Street, que possibilita a investigação das 

práticas de letramento em distintos contextos sociais e ideológicos, contrapõe-se ao modelo de 

letramento autônomo, no qual se abstrai da escrita o seu caráter situado, desvinculando-a da 

realidade sociocultural do leitor/escritor e imputando-lhe uma infundada neutralidade. Nesta 

tese, nossa opção pelo modelo ideológico se justifica, dentre outras razões, pelo fato de este 

modelo de letramento nos permitir compreender que a escrita dos professores (ou qualquer 

outra produção textual) sempre ocorre em contextos de situação complexos nos quais se inter-

relacionam dimensões sociais, políticas, ideológicas, culturais e históricas. Além disso, 

estamos de acordo com Kleiman (2008, p. 490) quando esta assevera que a abordagem teórica 

dos Estudos do letramento nos fornece “[...] anteparo e respaldo teórico-metodológico e 

político que nos permite desenvolver pesquisas que não contribuam para a reprodução de 

estereótipos do professor que não conhece a matéria que deve ensinar, não lê nem escreve”. 

 

3.5.4 O gênero discursivo artigo de opinião 

 

Dada a importância do gênero artigo de opinião nesta pesquisa e, em razão de as 

práticas de letramento serem mediadas por gêneros, examinamos, sucintamente, nesta seção, 

alguns aspectos pertinentes ao referido gênero discursivo. Para tanto, serão discutidas, entre 

outras questões, suas características gerais, sua organização textual básica, sua finalidade 

discursiva, sua autoria e, finalmente, suas configurações estilístico-composicionais. 

Na definição proposta por Brakling (2000, p. 226), o artigo de opinião é: 
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[...] um gênero em que se busca convencer o outro de uma determinada 

ideia, influenciá-lo, transformar os seus valores por meio de um processo de 

argumentação a favor de uma determinada posição assumida pelo produtor e 

de refutação de possíveis opiniões divergentes. É um processo que prevê 

uma operação constante de sustentação das afirmações realizadas por meio 

da apresentação de dados consistentes, que possam convencer o interlocutor. 

 

Dessa forma, podemos perceber que o artigo de opinião se situa entre os gêneros que 

se orientam para a manifestação da expressão de um determinado ponto de vista e sua defesa, 

e cujo objetivo é a adesão do interlocutor aos valores defendidos. Como observa Cunha 

(2002, p. 179), “[...] o artigo de opinião é constituído de outros discursos sobre fatos 

comentados e de antecipações das objeções do leitor, para fazer aderir ao seu ponto vista e 

para criticar os outros com os quais mantém uma relação de conflito”. 

Ainda de acordo com Brakling (2000, p. 227), o artigo de opinião caracteriza-se pela 

dialogicidade e pela alteridade. Assim, “[...] não é possível escrever um texto no gênero se 

não se conseguir colocar-se no lugar do outro, antecipando suas posições para poder refutá-

las – negociando ou não com ele – na direção de influenciá-lo e de transformar sua opinião, 

seus valores”. 

Outro aspecto fundamental desse gênero diz respeito ao fato de que, para sua 

produção, é condição necessária que se tenha uma questão polêmica a ser debatida, isto é, 

uma questão controversa de relevância social. 

Segundo Lopes-Rossi (1985), a organização básica do artigo de opinião é a da 

argumentação clássica. Assim, de acordo com a autora, esse gênero apresenta a seguinte 

configuração: 1) introdução ao tema (opcional); posicionamento do autor (a tese que ele 

defende, ou seja, se é contrário a determinada ideia ou a favor dela, se defende determinado 

ponto de vista novo sobre um assunto) – em geral, esse posicionamento assumido aparece 

explícito, mas pode, às vezes, não ser apresentado claramente, cabendo ao leitor inferi-lo; 2) 

argumentos apresentados para sustentar o ponto de vista (tese); 3) contra-argumentos 

possíveis e refutação destes (opcional); 4) conclusão. 

Em relação aos argumentos, a autora elenca que eles podem ser: a) evidências: fatos 

históricos, fatos atuais, exemplos, dados estatísticos; b) raciocínios lógicos: explicação, 

relações de causa e consequência, reflexões ou outros; c) argumento (s) de autoridade(s). 

Discutindo a dimensão verbal desse gênero, Rodrigues (2005) destaca vários aspectos, 

dentre eles, a finalidade discursiva, a autoria, as configurações estilístico-composicionais. 

Desse modo, com relação à finalidade discursiva do artigo de opinião, a autora observa que a 
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orientação específica do referido gênero volta-se não “[...] para a apresentação dos 

acontecimentos sociais em si, mas para a sua apreciação, eles se constituem como um fundo 

discursivo dialogizador, considerado de domínio do leitor, a partir do qual o articulista 

constrói o seu acento de valor, e que o leitor precisa reconstruir na sua reação-resposta” 

(RODRIGUES, 2005, p. 174). Em poucas palavras, nesse gênero, o foco incide na posição do 

autor com relação ao acontecimento social e não no fato em si mesmo. 

A autora também salienta que o conteúdo temático do artigo “[...] se encontra na 

articulação dos acontecimentos sociais e na questão do angulamento da autoria” 

(RODRIGUES, 2001, p. 159). Isto é, o conteúdo temático se constrói necessariamente a partir 

do ponto de vista do autor. 

No tocante à autoria, a pesquisadora explicita que a construção da orientação 

apreciativa não se dá de maneira solitária, mas de forma entrelaçada. Isto é, “[...] a posição do 

autor vai se construindo pelo modo diferenciado de incorporação e tratamento que dá às 

diferentes vozes (outros acentos de valor) arregimentadas no seu enunciado, que recebem 

diferentes valorações” (RODRIGUES, 2005, p. 174). 

Na pesquisa que desenvolveu sobre esse gênero, a referida autora constatou a presença 

de dois movimentos dialógicos em relação aos enunciados já-ditos, quais sejam: o movimento 

dialógico de assimilação e o movimento de distanciamento. Assim, no primeiro, tem-se a 

incorporação de outras vozes ao discurso do autor, que são avaliadas de maneira positiva e, no 

segundo, tem-se o distanciamento das vozes às quais o autor se opõe. Segundo a autora, 

 

[...] tem-se, como uma certa regularidade genérica (de gênero) do artigo, a 

manifestação de dois conjuntos de movimentos dialógicos em relação aos 

enunciados já-ditos: a incorporação de outras vozes ao discurso do autor, 

avaliadas positivamente, que são „chamadas‟ para a construção do seu ponto 

de vista, que se denominou como movimento dialógico de assimilação (ou 

acentuação, confluência); e o apagamento, distanciamento, isolamento, 

desqualificação das vozes às quais o autor se opõe, que se denominou como 

movimento dialógico de distanciamento (ou desqualificação, reacentuação) 

(RODRIGUES, 2001, p. 164). 

 

Como podemos notar, na elaboração do seu ponto de vista na perspectiva do 

movimento dialógico de assimilação, o autor incorpora, no seu artigo, diferentes vozes, que 

dão sustentação a sua fala. Já no movimento dialógico de distanciamento, o autor desenvolve 

um trabalho de distanciamento da orientação valorativa do outro (sem apoio de outras vozes). 

Conforme assevera a autora, “[...] o movimento de desqualificação também se observa no 

chamamento de outras perspectivas que não têm (ou não adquirem no enunciado do autor) o 
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estatuto de credibilidade das vozes anteriores e que o autor desqualifica pelo enquadramento 

que dá a elas” (RODRIGUES, 2001, p. 170). 

Em relação às configurações estilístico-composicionais, salienta que seus aspectos 

tanto têm sua origem ligada ao objeto de estudo como ao processo de produção da 

comunicação jornalística. Além disso, afirma que a orientação ativa para os enunciados já-

ditos molda a manifestação estilístico-composicional do artigo da seguinte forma: 1) no modo 

de interrelação do discurso do articulista com os enunciados já-ditos; 2) pelo enquadramento 

do discurso do outro; 3) pelas formas composicionais de introdução e organização do discurso 

do outro no artigo (RODRIGUES, 2005). 

A autora ainda atenta para o fato de que esse gênero também se orienta para o seu 

interlocutor e para a sua reação-resposta ativa. Desse modo, considera que a relação dialógica 

entre o autor e o interlocutor tem por base três movimentos dialógicos fundamentais, quais 

sejam: o movimento de engajamento do leitor ao discurso do autor; o movimento de refutação 

da possível contrapalavra do leitor e o movimento de interpelação do leitor ao horizonte 

axiológico do autor. Assim, em cada um desses movimentos, o autor estabelece uma relação 

distinta com o leitor. No movimento dialógico de engajamento, o leitor é alçado à posição de 

aliado, “de um coautor do artigo”. Isto é, “[...] o discurso é construído como se o articulista e 

o leitor falassem de uma mesma posição valorativa, em relação de concordância” 

(RODRIGUES, 2005, p. 178). Já no movimento dialógico de refutação, o autor adianta as 

possíveis reações-respostas de objeção do leitor ao seu discurso, impedindo-as. Ou seja, nesse 

movimento, o autor busca silenciar as possíveis contrapalavras. 

Finalmente, no movimento dialógico de interpelação, um ponto de vista é apresentado 

como o ponto de vista (a verdade) ao qual o leitor deve aderir. É importante notar que, nesse 

movimento, “[...] a interação dialógica entre autor e leitor se apresenta como uma relação de 

imposição sobre o leitor [...]” (RODRIGUES, 2005, 179). 

Nesta seção, apresentamos algumas considerações sobre o gênero discursivo artigo de 

opinião. Assim, iniciamos com a definição desse gênero, conforme Brakling (2000) e, na 

sequência, mostramos a configuração do artigo de opinião, baseada em Lopes-Rossi (1985). 

Também nos detivemos em alguns aspectos relativos à dimensão verbal do artigo, tais como: 

finalidade discursiva, autoria, configurações estilístico-composicionais, tomando como 

referência, para essa reflexão, os estudos realizados por Rodrigues (2001; 2005). 
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3.6 A PEDAGOGIA CRÍTICA COMO PROJETO POLÍTICO: OS PROFESSORES COMO 

INTELECTUAIS TRANSFORMADORES 

 

Nesta seção, apresentamos e discutimos a Pedagogia Crítica como projeto político, 

conforme defendida por Henry A. Giroux (1997), particularmente em sua obra Os Professores 

como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem
13

. Dessa forma, 

discutiremos, em primeiro lugar, a Pedagogia Crítica como projeto político e, em segundo lugar, 

os professores como intelectuais transformadores. Porém, antes mesmo de enfocar esses dois 

tópicos, abordaremos sucintamente a relação entre a Pedagogia Crítica e a pedagogia libertadora 

de Paulo Freire, dado que a expressão “educação crítica” provém, em grande medida, da 

produção intelectual desse pensador (TEITELBAUM, 2011). Nessa mesma perspectiva, no 

entendimento de estudiosos como Apple, Au e Gandin (2011), Freire foi a voz mais influente na 

disseminação internacional da Pedagogia Crítica (TAKAYAMA, 2011). 

Essa compreensão da relevância do pensamento freireano também é ratificada por 

pensadores críticos como McLaren (1999) e Giroux (1987; 1997; 1999), os quais reconhecem 

(no sentido não apenas de identificar, mas também de valorizar) tanto a atualidade quanto a 

fertilidade do pensamento do educador brasileiro. Em sua reflexão sobre o trabalho de Freire, 

McLaren (1999, p. 16), por exemplo, declara que: “[...] considerado como o filósofo inaugural 

da Pedagogia Crítica, Freire conseguiu proceder a uma reorientação global da pedagogia, 

direcionando-a no sentido duma política radical da luta histórica, perspectiva que desenvolveu 

como projeto de vida”. Ou seja, o referido autor reconhece que Paulo Freire criou não um 

método de alfabetização, como equivocadamente se costuma notar, mas uma teoria da 

educação, uma pedagogia. 

Além disso, salienta que “[...] Paulo Freire foi um dos primeiros pensadores da 

educação, de renome internacional, que atentou integralmente para a relação entre educação, 

política, imperialismo e libertação” (MCLAREN, 1999, p. 16). Outro aspecto importante que 

chama a atenção diz respeito à influência do pensamento freireano na pedagogia crítica 

desenvolvida, particularmente, nos Estados Unidos. Dessa forma, escreve: 

 

[...] o trabalho de Freire tem sido, incontestavelmente, a força 

impulsionadora dos esforços no sentido de desenvolver uma pedagogia 

crítica nos EUA. Tal pedagogia é um modo de pensar, de negociar e de 

transformar a relação entre o ensino em sala de aula, a produção do 

conhecimento, as estruturas institucionais da escola e as relações sociais e 

                                                           
13

 Apesar da extensa produção do autor, mas, ao mesmo tempo, considerando-se que é nesta obra que ele apresenta 

seu conceito de professores como intelectuais, optamos pelo exame dessa categoria nessa referida obra. 
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materiais da comunidade mais ampla, da sociedade e do estado-nação 

(MCLAREN, 1999, p. 30). 

 

Esse pensamento expressa explicitamente a relevância crucial das ideias de Freire para 

os Estados Unidos, no sentido de ajudá-los a reconhecer que a ação pedagógica dominante, em 

geral percebida como “democrática”, estava fortemente atrelada a uma ordem liberal-capitalista. 

Ao refletir sobre a importância do legado de Paulo Freire, Giroux (1997, p. 145) 

também chama a atenção para o fato de a obra desse pensador brasileiro “[...] representar uma 

alternativa teoricamente renovada e politicamente viável para o atual impasse na teoria e 

prática educacional da América do Norte”. Além disso, destaca que, ao fazer uso da 

linguagem da crítica, “[...] Freire construiu uma teoria educacional que considera seriamente o 

relacionamento entre a teoria crítica radical e os imperativos do comprometimento e luta 

radical” (GIROUX, 1997, p. 145). 

Também vale notar que, no entendimento do pedagogo americano, Freire introduz 

uma nova dimensão na teoria e prática educacional radical. Esclarecendo essa sua visão, ele 

assim explica: “[...] eu digo novo porque ele liga o processo de luta às particularidades das 

vidas das pessoas e ao mesmo tempo em prol de uma fé no poder dos oprimidos para lutarem 

no interesse de sua própria libertação” (GIROUX, 1997, p. 146).  Em outras palavras, a 

pedagogia freireana alia simultaneamente o processo de lutas das pessoas ao reconhecimento 

da força dos oprimidos, no sentido de se engajarem na luta pela libertação. 

Ainda de acordo com o mencionado autor, na visão freireana, a educação significa não 

só uma luta por significado, mas também uma luta em torno das relações de poder. Nesse 

sentido, tanto a pedagogia criada por Paulo Freire quanto a Pedagogia Crítica encaram a 

escola sob a ótica da criticidade, essencial para desvelar as desigualdades sociais e, ao mesmo 

tempo, enfrentar as possibilidades de resistência a essas desigualdades. 

Em nossa pesquisa, o pensamento de Paulo Freire torna-se importante não só pelo 

exposto, mas, precipuamente, na medida em que uma das suas propostas mais inspiradoras é a 

exigência de um papel mais dignificante para o professor, isto é, as suas ideias ressignificam tanto 

o papel do professor quanto o do aluno, dando-lhes um novo estatuto, qual seja, o de “[...] agentes 

críticos que desempenham um papel ativo no processo pedagógico [...]” (GIROUX, 1987, p. 92). 

Dentre tantas afirmações importantes que faz, consideramos, particularmente, 

fundamentais aquelas que se voltam para a necessidade não só do reconhecimento do 

relevante papel social do professor em nossa sociedade, como também da premência de se 

tratar dignamente esse profissional. Sobre isso, assevera: “[...] é urgente que o magistério 

brasileiro seja tratado com dignidade para que possa a sociedade esperar dele que atue com 
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eficácia e exigir tal atuação” (FREIRE, 1994, p. 53). No conjunto do pensamento desse autor, 

outra afirmação que julgamos de grande valor é a de que “[...] a educação é um ato político. A 

sua não neutralidade exige da educadora que se assuma como política e viva coerentemente 

sua opção [...]” (FREIRE, 1994, p. 85). 

É oportuno destacar que o pensamento freireano também dialoga com algumas 

concepções bakhtinianas. Desse modo, de acordo com Giroux, tanto Bakhtin quanto Paulo 

Freire assumem uma concepção de linguagem, de diálogo e de diferença que rejeita uma 

concepção totalizante da história. Ambos argumentam que a pedagogia crítica deve começar 

com a celebração dialética da linguagem crítica e da possibilidade, a qual encontra sua mais 

nobre expressão em um discurso que integra a análise crítica à ação transformadora. 

Finalmente, ainda conforme o pensador americano, 

  

[...] ambos os autores fornecem um modelo pedagógico que começa com 

problemas baseados nas experiências concretas da vida diária e [...] 

constroem modelos teóricos valiosos a partir dos quais os educadores 

radicais podem trabalhar seletivamente a fim de desenvolverem um discurso 

que analise a escola sob os seguintes aspectos: 1. como incorporação 

ideológica e material de uma complexa teia de relações de cultura e poder; 2. 

como espaço de contestação, construído socialmente e ativamente envolvido 

na produção de experiências vividas (GIROUX, 1987, p. 82). 

 

Conforme explicitamos no capítulo II, nossa pesquisa se insere no campo da 

Linguística Aplicada Crítica. Isto, no entanto, não invalida que lancemos mão de referenciais 

de outras áreas. Pelo contrário, como nos lembra Kleiman (2004, p. 54), “[...] o uso de 

conceitos, de modelos e de instrumentos de outras disciplinas faz parte do processo de busca e 

de produção de conhecimento numa área [...]”. Além disso, como nos adverte Pennycook 

(2004, p. 24), os linguistas aplicados “estão envolvidos com linguagem e educação, uma 

confluência de dois dos aspectos mais essencialmente políticos da vida”. 

Vale salientar que estamos entendendo a palavra “crítica” no sentido mesmo que lhe é 

atribuído por Pennycook, posto que, para ele, essa palavra é utilizada com o intuito de incluir 

uma concepção de crítica transformadora e “não pretende se referir a uma concepção de 

criticismo somente em termos dos argumentos contra o cânone do pensamento reconhecido” 

(PENNYCOOK, 2004, p. 42). Estamos perfeitamente de acordo com esse linguista quando 

afirma que “nós, na qualidade de intelectuais e professores precisamos assumir posturas 

morais e críticas a fim de tentar melhorar e mudar um mundo estruturado na desigualdade”. 

Particularmente, no diz respeito a esta pesquisa que toma a escrita dos professores como 

objeto de estudo, estamos cientes das implicações políticas nela envolvidas. 
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3.6.1 A pedagogia crítica defendida por Giroux 

 

Escrevendo sobre a Pedagogia Crítica, Henry A. Giroux (1997) afirma que esta se 

originou na Inglaterra e nos Estados Unidos, como uma reação crítica à ideologia da prática 

educacional tradicional. Ele também assevera que a preocupação em questionar a ideia 

prevalecente de que as escolas são, por excelência, o mecanismo para o desenvolvimento de 

uma ordem social democrática e igualitária impulsionou a teoria crítica “a desvelar como a 

dominação e a opressão são produzidas dentro dos diversos mecanismos de escolarização” 

(GIROUX, 1997, p. 25). Dessa forma, a principal tarefa dos críticos educacionais consiste 

justamente “em desvendar como as escolas reproduzem a lógica do capital através das formas 

materiais e ideológicas de privilégio e dominação que estruturam as vidas de estudantes de 

diversas classes, gêneros e etnias” (GIROUX, 1997, p. 25). 

A ideia de que os tradicionalistas educacionais rejeitam questionar a natureza política do 

ensino público é compartilhada de um modo geral entre os críticos radicais. Isto é, para eles, os 

tradicionalistas afastaram-se completamente da questão ao tentar despolitizar a linguagem do 

ensino e, simultaneamente, reproduzir e legitimar as ideologias capitalistas. Segundo Henry 

Giroux (1997), um dos mais importantes estudiosos da Pedagogia Crítica, isso fica patente, 

 

[...] no discurso positivista que definia e ainda define a política e pesquisa 

educacional predominante, e que tem como preocupações mais importantes o 

domínio de técnicas pedagógicas e a transmissão de conhecimento instrumental para 

a sociedade existente (GIROUX, 1997, p. 25). 

 

Desse modo, para a teoria educacional crítica, os tradicionalistas não mencionam 

importantes questões relativas às relações entre conhecimento, poder e dominação. Já os 

críticos radicais, por seu lado, contrários aos tradicionalistas, apresentam argumentos e 

evidências concretas no sentido de que as escolas são, efetivamente, agências de reprodução 

social, econômica e cultural. Ou seja, “[...] a escola é um poderoso instrumento para a 

reprodução das relações capitalistas de produção e ideologias legitimadoras dominantes dos 

grupos governantes” (GIROUX, 1997, p. 26). 

Além de rejeitarem a ideia de que as escolas são simplesmente locais de instrução, os 

teóricos da Pedagogia Crítica são contrários à explicação tradicionalista de que as escolas 

transmitem conhecimento objetivo. Pelo contrário, para os teóricos radicais, o conhecimento é 

“uma representação particular da cultura dominante, um discurso privilegiado que é 

construído através de um processo seletivo de ênfases e exclusões” (GIROUX, 1997, p. 26).  
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Além disso, acrescenta o autor: “[...] longe de ser neutra, a cultura dominante na escola é 

caracterizada por um ordenamento e legitimação seletivos de formas privilegiadas de 

linguagem, modos de raciocínio, relações sociais e experiências vividas” (GIROUX, 1997, p. 

26). Isso significa que, para os teóricos críticos, a cultura liga-se ao poder e à imposição de 

um conjunto específico de códigos e experiências da classe dominante. 

Enfim, em oposição aos educadores tradicionalistas que alegam que as escolas são 

apolíticas, os teóricos críticos buscam elucidar o modo pelo qual “[...] o Estado, através de 

suas concessões seletivas, políticas de certificação e poderes legais, influencia as práticas 

escolares no interesse de ideologias dominantes particulares” (GIROUX, 1997, p. 26). 

É importante destacar que, mesmo reconhecendo a relevância das análises teóricas e 

políticas dos teóricos radicais, Giroux (1997) tece críticas pertinentes à teoria radical. Desse 

modo, ele aponta o fracasso em ir além da linguagem da análise crítica da dominação como 

sendo uma questão crucial. Ou seja, na sua visão, os educadores radicais mantêm-se “presos a 

uma linguagem que liga as escolas principalmente às ideologias e práticas da dominação, ou 

aos parâmetros estreitos da economia política” (GIROUX, 1997, p. 27). 

A consequência disso, em sua opinião, é que as escolas terminam por serem vistas [...] 

“quase que exclusivamente como agências de reprodução social, produzindo trabalhadores 

obedientes para o capital industrial [...]”. A outra crítica que faz recai no fato de que o 

conhecimento escolar, em geral, é “desconsiderado como uma forma de ideologia burguesa”. 

Já os professores frequentemente são encarados como estando irremediavelmente presos a um 

aparelho de dominação – a escola – “[...] que funciona com toda precisão de um relógio suíço 

[...]” (GIROUX, 1997, p. 27). 

Além desses pontos, Giroux (1997) pondera que, na análise dos críticos, quase inexiste 

a compreensão das contradições, distâncias e tensões que caracterizam a escolarização, 

reduzindo-se, portanto, as chances também de se desenvolver uma linguagem programática 

para reformas pedagógicas ou escolares. Para ele, os educadores radicais se voltam 

excessivamente para a linguagem da dominação e, como consequência disso, torna-se inviável 

o desenvolvimento de uma estratégia educacional política progressista (GIROUX, 1997).  Na 

compreensão do pedagogo americano, os educadores radicais perderam a chance de pôr em 

xeque tanto “o ataque conservador nas escolas e as formas correntes nas quais reproduzem 

desigualdades arraigadas como de reconstruir um discurso no qual o professor possa ser 

definido através das categorias de democracia, autorização e possibilidade [...]” (GIROUX, 

1997, p. 27). Dessa forma, reconhece que, para que, de fato, a pedagogia radical se efetive 
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como projeto político, é imprescindível a construção de um discurso que associe a linguagem 

da análise crítica e a linguagem da possibilidade.  Conforme suas palavras, 

 

[...] ela deve oferecer análises que revelem as oportunidades para lutas e 

reformas democráticas no funcionamento cotidiano das escolas assim como 

oferecer as bases teóricas para que professores e demais indivíduos encarem e 

experimentem a natureza do trabalho docente de maneira crítica 

transformadora (GIROUX, 1997, p. 27). 
 

Nesse sentido, podemos notar que ele enfatiza dois elementos importantes desse 

discurso, quais sejam: a definição da escola como esfera pública democrática e a definição dos 

professores como intelectuais transformadores. Entender as escolas como esferas públicas 

democráticas significa atentar que estas “são lugares onde os estudantes aprendem o 

conhecimento e as habilidades necessárias para viver em uma democracia autêntica” (GIROUX, 

1997, p. 28). Ou seja, conceber as escolas como esferas públicas democráticas é ter a 

compreensão de que estas “[...] são construídas em torno de formas de investigação crítica que 

dignificam o diálogo significativo e a atividade humana [...]” (GIROUX, 1997, p. 28). 

Além disso, assumir essa perspectiva assegura “uma fundamentação para defendê-las, 

juntamente com formas progressistas de trabalho docente, como instituições e práticas 

essenciais desempenhando um serviço público importante” (GIROUX, 1997, p. 28). 

Giroux (1997, p. 28) também salienta que, “[...] como referencial à análise crítica, a 

teoria e a prática da democracia possibilita um modelo para analisar-se como as escolas 

bloqueiam as dimensões ideológicas e materiais da democracia”. Sendo assim, exemplifica, 

fazendo referência ao exame que esta realiza nos modos pelos quais “[...] o discurso da 

dominação se manifesta nas formas de conhecimento, organização escolar, ideologia dos 

professores e relações professor-aluno [...]” (GIROUX, 1997, p. 28). 

Também destaca que o discurso da democracia possibilita a compreensão de que as 

escolas são locais de contradição, isto é, “[...] elas reproduzem a sociedade mais ampla 

enquanto ao mesmo tempo contêm espaço para resistir a sua lógica de dominação [...]” 

(GIROUX, 1997, p. 28). Já como ideal, ele observa que o discurso da democracia propõe algo 

mais programático e radical. Desse modo, em primeiro lugar, o discurso da democracia 

 

[...] aponta o papel que professores e administradores poderiam desempenhar 

como intelectuais transformadores que desenvolvem pedagogias contra 

hegemônicas que não apenas fortalecem os estudantes ao dar-lhes o 

conhecimento e habilidades sociais necessários para poderem funcionar na 

sociedade mais ampla como agentes críticos, mas também educam-nos para a 

ação transformadora (GIROUX, 1997, p. 29).  
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Nessa perspectiva, os estudantes são educados para assumir riscos, para lutarem pela 

mudança institucional, bem como para lutarem contra a opressão e a favor da democracia fora 

do espaço escolar, isto é, em outras esferas públicas de oposição e “na arena social mais 

ampla”. Como se pode notar ainda, sua percepção de democracia aponta para um duplo 

esforço. Isto é, em primeiro lugar, destaca a ideia de fortalecimento pedagógico, o qual se 

volta para a organização, o desenvolvimento e a implementação de formas de conhecimentos 

e práticas sociais nas esferas escolares; em segundo, enfatiza a noção de transformação 

pedagógica, apoiado na ideia de que os professores e alunos “devem ser educados para 

lutarem contra formas de opressão na sociedade mais ampla, e que as escolas representam 

apenas um lugar importante nesta luta” (GIROUX, 1997, p. 29). 

Concluindo, é importante que se diga que Giroux (1997) não deixa de reconhecer que 

essa visão é devedora à concepção de democracia de John Dewey. No entanto, explicita que a 

sua compreensão vai muito além da daquele filósofo, posto que utiliza o termo discurso 

democrático “tanto como referencial à análise crítica como quanto ideal fundamentado na 

noção dialética da relação escola-sociedade. Outra diferença que observa refere-se à forma 

como vê a própria democracia, isto é, para ele, esta envolve não somente a luta pedagógica, 

mas ainda a luta política e social. Trata-se de uma visão que considera que a pedagogia crítica 

“[...] é somente uma das intervenções importantes na luta para reestruturar as condições 

materiais e ideológicas da sociedade mais ampla no interesse de criar uma sociedade 

verdadeiramente democrática” (GIROUX, 1997, p. 29). 

 

3.6.2 Professores: intelectuais transformadores 

 

Na discussão que desenvolve em torno dos professores como intelectuais 

transformadores, Giroux chama a atenção, em primeiro lugar, para a natureza constitutiva dos 

movimentos de reforma educacional da atualidade, o qual, segundo enfatiza, se distingue de 

outros já ocorridos, justamente porque é notável, nas reformas agora propostas, uma tendência 

acentuada a se creditar “pouca confiança na capacidade dos professores da escola pública de 

oferecerem uma liderança intelectual e moral para a juventude [...]” (GIROUX, 1997, p. 157). 

Isto é, as novas reformas educacionais desconsideram a função social dos professores no 

tocante à preparação dos alunos para atuarem, ativa e criticamente, na sociedade como 

cidadãos. Outro ponto que destaca diz respeito à exclusão dos professores do debate, 
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ignorando-se, assim, sua inteligência, seu julgamento e suas experiências. Ao mesmo tempo, 

Giroux (1997, p. 157) explicita que: 

 

[...] quando os professores de fato entram no debate é para serem objeto de 

reformas educacionais que os reduzem ao status de técnicos de alto nível 

cumprindo ditames e objetivos decididos por especialistas um tanto 

afastados da realidade cotidiana da vida em sala de aula [...]. 

 

É interessante notar que, segundo o autor, embora o momento político e ideológico 

pareça desfavorável para os professores, ele também se configura como uma oportunidade, 

diga-se, desafiadora de juntarem-se ao debate público com seus críticos e também se 

envolverem em uma autocrítica imprescindível sobre a natureza e a finalidade da preparação 

dos professores, dos programas de treinamento no trabalho e das formas dominantes da 

escolarização (GIROUX, 1997). O momento também é oportuno, observa, para que o 

professorado se organize coletivamente no sentido de lutar por melhores condições de 

trabalho e para mostrar ao público o importante papel que deve exercer quando das iniciativas 

de reformas no âmbito da esfera pública escolar. 

Além dessa análise da situação dos professores na atual conjuntura, Giroux advoga 

que, para a participação dos professores e outros agentes sociais, é necessário o 

desenvolvimento de uma perspectiva teórica na qual seja redefinida a natureza da crise 

educacional e, simultaneamente, forneça [...] as bases para uma visão alternativa para o 

treinamento e trabalho dos professores [...] (GIROUX, 1997, p. 158). Em outras palavras, 

partir do reconhecimento da relação estreita entre a atual crise da educação e uma tendência 

acentuada de enfraquecimento dos professores em todos os segmentos da educação impõe-se 

como condição teórica sine qua non para que eles efetivamente se organizem e firmem uma 

voz coletiva na discussão atual. 

É partindo desse pressuposto que o autor se dispõe a colaborar com as discussões e, 

para tanto, examina dois pontos que julga relevantes para o debate. O primeiro seria a 

tendência de se limitar os professores ao status de técnicos especializados no âmbito da 

burocracia escolar e o outro diz respeito não só à premência da defesa das escolas como 

instituições essenciais para a manutenção e o desenvolvimento de uma democracia crítica, 

mas também a defesa dos professores como intelectuais transformadores. Desse modo, Giroux 

(1997, p. 158) avalia a redução do status dos professores ao de técnicos especializados como: 
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[...] “uma das maiores ameaças aos professores existentes nas escolas 

públicas [...], posto que subjacentes a essa tendência tecnocrática repousam 

princípios pedagógicos relevantes, dentre eles, a que mantém em separado a 

concepção da execução; o que defende a padronização do conhecimento 

escolar com o intuito de administrá-lo e, finalmente, o que desvaloriza o 

trabalho do professor como crítico e intelectual assim como os estudantes, 

haja vista que a ênfase recai em considerações práticas” (GIROUX, 1997, p. 

159). 
 

Giroux (1997, p. 159) também ressalta, dentre os problemas advindos dessa 

abordagem, o fato de que, ao invés de “[...] aprenderem a refletir sobre os princípios que 

estruturam a vida e prática em sala de aula, os futuros professores aprendem metodologias que 

parecem negar a própria necessidade de pensamento crítico [...]”. Frequentemente, os 

programas de professores ignoram a necessidade de educá-los para que perscrutem a natureza 

subjacente dos problemas escolares. Nesse sentido, alerta o autor, “esses programas 

necessitam trocar a linguagem da administração e da eficiência pela análise crítica das 

condições menos salientes [...] que estruturam as práticas ideológicas e materiais do ensino 

[...]” (GIROUX, 1997, p. 159). 

Outro problema mencionado é o que se refere à postura dos estudantes nos programas 

de treinamento, nos quais focalizam sua atenção na aprendizagem de questões voltadas para o 

como fazer e o que funciona etc., quando deveriam aprender a questionar os princípios que 

sustentam os diversos métodos didáticos, bem como os das técnicas de pesquisa e teorias da 

educação. Giroux não deixa de lembrar que as racionalidades tecnocráticas e instrumentais 

atuam dentro do próprio âmbito de ensino, exercendo um papel cada vez significativo “[...] na 

redução da autonomia do professor com respeito ao desenvolvimento e planejamento 

curricular e o julgamento e implementação de instrução em sala de aula [...]” (GIROUX, 

1997, p. 160). 

Conforme observa, isso é muito visível na profusão do que alguns pensadores têm 

denominado “pacotes curriculares”. A fundamentação que embasa tais pacotes impõe aos 

professores o papel de executor de conteúdo e instrução previamente determinados e seu 

objetivo é precisamente tornar legítima o que o autor denomina de pedagogia do 

gerenciamento. Elas recebem essa denominação justamente “[...] porque as principais questões 

referentes à aprendizagem são reduzidas ao problema da administração
14

. As consequências 

disso não se limitam apenas à inabilidade dos docentes para excluí-los do processo de decisão e 

                                                           
14

 Para esclarecer melhor essa questão, Giroux cita Patrick Shannon (1984, p. 488), que compreende o 

problema da administração como “alocar recursos (professores, estudantes e materiais) para produzir 

o número máximo de estudantes diplomados dentro do tempo designado”.  Ver Mastery Learning in 

Reding and Control of Teachers, Language Arts 61. 
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reflexão, “mas também para tornar rotina a natureza da pedagogia da aprendizagem e de sala de 

aula [...]” (GIROUX, 1997, p. 160). Enfim, o autor salienta que os princípios que subjazem às 

pedagogias de gerenciamento não se afinam com o pressuposto de que: 

  

[...] os professores deveriam estar ativamente envolvidos na produção de 

materiais curriculares adequados aos contextos culturais e sociais em que 

ensinam. Mas especificamente, o estreitamento das opções curriculares ao 

formato de retorno aos fundamentos e a introdução de pedagogias inflexíveis 

de tempo na tarefa operam a partir da suposição errônea de que todos os 

estudantes podem aprender a partir dos mesmos materiais, técnicas de ensino 

em sala de aula e modos de avaliação. A noção de que os estudantes têm 

histórias diferentes e incorporam experiências, práticas e linguísticas, 

culturas e talentos diferentes é estrategicamente ignorada dentro da lógica e 

contabilidade da teoria pedagógica administrativa. 

 

Já com relação ao segundo ponto, qual seja a defesa do professor como intelectual, 

Giroux chama a atenção para o fato de que incluir os professores nessa categoria ou assumir 

essa definição evita muitos problemas com os quais se defronta a maioria dos trabalhos nesse 

campo. Em primeiro lugar, ela fornece as bases teóricas que viabilizam o estudo do trabalho 

docente na qualidade de trabalho intelectual, livrando assim de reduzi-lo às suas dimensões 

instrumental e técnica. Em segundo lugar, ela favorece o esclarecimento das condições 

ideológicas e práticas imprescindíveis ao exercício do ensino como trabalho intelectual. E, 

finalmente, em terceiro lugar, essa definição evidencia, de modo mais claro que outras, como 

o professor colabora, pelas abordagens pedagógicas que assume e utiliza, para a produção e a 

legitimação de interesses políticos, econômicos, sociais de determinados grupos em 

detrimento de outros (GIROUX, 1997). 

De acordo com Giroux, conceber os professores como intelectuais possibilita trazer 

para a discussão “[...] a importante ideia de que toda a atividade humana envolve alguma 

forma de pensamento [...]” (GIROUX, 1997, p. 161). E isso é um dado relevante, pois, ao se 

argumentar que o uso da mente é uma parte geral de toda atividade humana, “[...] nós 

dignificamos a capacidade humana de integrar o pensamento e a prática, e assim destacamos a 

essência do que significa encarar os professores como profissionais reflexivos [...]” 

(GIROUX, 1997, p. 161). 

Nesse sentido, os professores podem ser vistos para além de operadores preparados 

para atingirem metas que lhes forem apresentadas. Ou seja, podem ser encarados como 

pessoas livres, comprometidas com valores do intelecto e com o incentivo da capacidade 

crítica dos jovens. Além disso, a aceitação dos professores como intelectuais proporciona uma 

consistente crítica teórica às ideologias tecnocráticas que subjazem à teoria educacional que 
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desmembra a conceitualização, o planejamento e a organização curricular dos processos de 

implementação e execução. Para tanto, ele enfatiza que cabe aos professores assumir 

responsabilidade ativa na formulação de questões cruciais sobre o que ensinam, como devem 

ensinar e quais são os objetivos mais amplos pelos quais lutam. Ou seja, “[...] eles devem 

assumir um papel responsável na formação dos propósitos e condições de escolarização” 

(GIROUX, 1997, p. 161). Esse papel não é possível dentro de um modelo baseado na divisão 

do trabalho no qual os professores pouco interferem nas condições ideológicas e econômicas 

de seu trabalho. Sobre isso, ele assevera que: 

 

[...] se acreditarmos que o papel do ensino não pode ser reduzido ao simples 

treinamento de habilidades práticas [...] mas envolve a educação de uma 

classe de intelectuais vital para o desenvolvimento de uma sociedade livre, 

então a categoria de intelectuais torna-se uma maneira de unir a finalidade da 

educação de professores, escolarização pública e treinamento profissional 

aos próprios princípios necessários para o desenvolvimento de uma ordem e 

sociedade democráticas (GIROUX, 1997, p. 162). 

 

Ainda no âmbito da reflexão que desenvolve sobre a função dos professores como 

intelectuais, Giroux atenta para duas questões relevantes. A primeira diz respeito à 

compreensão da instituição escolar, que precisa ser vista como local econômico, cultural e 

social que está inevitavelmente vinculado às questões de poder e controle. Em outros termos, 

as escolas não se limitam a transferir objetivamente um conjunto de valores e conhecimento, 

mas vão muito além disso. Na verdade, as escolas 

 

[...] são lugares que representam formas de conhecimento, práticas de linguagem, 

relações e valores sociais que são seleções e exclusões particulares da cultura mais 

ampla. Com tal, as escolas servem para introduzir e legitimar formas particulares de 

vida social [...] (GIROUX, 1997, p. 162). 

 

E mais: antes de serem instituições objetivas desvinculadas da dinâmica da política e 

do poder, as escolas são “esferas controversas que incorporam e expressam uma disputa 

acerca de que formas de autoridade, tipos de conhecimento, formas de regulação moral e 

versões do passado e futuro devem ser legitimadas e transmitidas aos estudantes” (GIROUX, 

1997, p. 162). Enfim, como muito bem lembra o autor, as escolas não são espaços neutros e 

os docentes muito menos podem assumir posição de neutralidade. 

A segunda questão sobre a qual o autor se debruça é justamente o modo como os 

professores, como intelectuais, devem ser vistos em uma perspectiva ampla. Assim, para ele, 

os professores “[...] devem ser vistos em termos dos interesses políticos e ideológicos que 
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estruturam a natureza do discurso, relações sociais em sala de aula e valores que eles 

legitimam em sua atividade [...]” (GIROUX, 1997, p. 162). Também adverte que se tornarem 

intelectuais transformadores é a via que possibilita aos professores promoverem uma 

educação com vistas à formação de cidadãos ativos e críticos. Dessa forma, é essencial, 

conforme o autor, “tornar o pedagógico mais político e o político mais pedagógico” 

(GIROUX, 1997, p. 163). Explicitando essa afirmativa, ele observa que tornar o pedagógico 

mais político é, precisamente, envolver a escolarização no campo da política, assumindo-se 

que as instituições escolares “[...] representam tanto um esforço para definir-se o significado 

quanto uma luta em torno das relações de poder” (GIROUX, 1997, p. 163). 

Nesse sentido, a reflexão e a ação críticas fazem parte do projeto social essencial de 

auxiliar os alunos na perspectiva de “[...] desenvolverem uma fé profunda e duradoura na luta 

para superar injustiças econômicas, políticas e sociais, e humanizarem-se ainda mais como 

parte dessa luta” (GIROUX, 1997, p. 163). 

Já tornar o político mais pedagógico significa fazer uso de uma pedagogia que una 

interesses políticos de natureza emancipadora. Como ele mesmo afirma, significa “utilizar 

formas de pedagogia que tratem os estudantes como agentes críticos; tornar o conhecimento 

problemático; utilizar o diálogo crítico e afirmativo; e argumentar em prol de um mundo 

qualitativamente melhor para todas as pessoas” (GIROUX, 1997, p. 163). Isso implica que os 

intelectuais transformadores tanto se comprometam seriamente em garantir voz ativa aos 

alunos em suas vivências de aprendizagem como desenvolvam uma linguagem crítica atenta 

aos problemas vivenciados diariamente, em particular, “[...] os relacionados com as 

experiências pedagógicas ligadas à sala de aula” (GIROUX, 1997, p. 163). 

É importante destacar que o conceito de voz é crucial no pensamento de Giroux, posto 

que, para ele, “[...] a voz da escola, do estudante e do professor indicam os conjuntos de 

práticas que atuam e interagem para produzir experiências pedagógicas específicas dentro de 

diferentes configurações de poder”. (GIROUX, 1987, p. 98). 

Em relação ao discurso da voz da escola, por exemplo, o referido autor atenta para a 

necessidade de que os educadores radicais analisem criticamente “[...] as diretrizes, os 

imperativos e as regras que modelam as configurações específicas de tempo, espaço e 

currículo dentro do contexto institucional e político do sistema escolar” (GIROUX, 1987, p. 

99). Ele também observa que é por meio da mediação e da ação da voz do professor que a 

própria natureza do processo escolar é apoiada ou desafiada. Nesse sentido, esclarece que 

“[...] o poder da expressão do professor, para modelar a escolarização de acordo com a 

lógica dos interesses emancipatórios, está inextricavelmente relacionado à autocompreensão 
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de seus valores e interesses” (GIROUX, 1987, p. 99). Ou seja, a expressão do professor 

indica que o seu significado pedagógico tanto contribui para a marginalização quanto para o 

fortalecimento do aluno. 

Adicionalmente, o autor salienta ainda um outro aspecto importante sobre a categoria 

voz do professor, que é justamente o fato de que ela “[...] indica a necessidade de que os 

educadores radicais se unam em uma expressão coletiva, como parte de um movimento social 

mais amplo, dedicado à reestruturação das condições ideológicas e materiais que funcionam 

dentro e fora da escola (GIROUX, 1987, p. 101). 

Finalizando a discussão, Giroux atenta para a necessidade de os intelectuais 

transformadores formularem um discurso que contemple a linguagem crítica e a linguagem da 

possibilidade, de modo tal que se vejam como agentes de transformação social capazes de se 

manifestar contra as injustiças tanto no contexto escolar como na sociedade mais ampla. 

Simultaneamente, eles devem desenvolver um trabalho que possibilite aos educandos a 

chance de se tornarem cidadãos críticos e comprometidos, com conhecimento e coragem para 

lutarem por um mundo mais democrático e justo. 

Neste capítulo apresentamos e discutimos os referenciais teóricos que embasam a 

nossa pesquisa. Desse modo, abordamos, em primeiro lugar, a concepção dialógica da 

linguagem, conforme proposta por M. Bakhtin e seu Círculo. Assumir essa concepção de 

linguagem significa examinar os textos produzidos pelos professores para além do polo da 

oração/frase. Isto é, significa tomar como unidade de análise o polo do enunciado, o qual 

ultrapassa os elementos reproduzíveis da língua que, em vez disso, comporta o já-dito, as 

antecipações, as relações dialógicas etc.  

Em segundo lugar, detivemo-nos na discussão sobre letramento, enfatizando, dentre 

outros pontos, suas diversas conceituações, suas perspectivas de estudo e, claro, suas implicações 

para a compreensão do papel da escrita em nossa sociedade. A opção pelo modelo ideológico de 

letramento, conforme propõe Street, é importante, uma vez que, nesse modelo, a questão da 

relação entre escrita e poder é posta em evidência. A escrita aqui também é vista levando-se em 

conta o seu contexto de produção e que, portanto, esta é situada e varia. 

Finalmente, em terceiro lugar, apresentamos e refletimos sobre a Pedagogia Crítica, 

conforme defendida por Giroux. Trazer esse referencial para a nossa pesquisa justifica-se 

precisamente pelo modo como o papel do professor é definido nessa abordagem. Elevar os 

professores à categoria de intelectuais transformadores é não só reconhecer o papel social que 

estes desempenham na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, mas também é 

uma possibilidade de retirá-los da função de meros técnicos especializados a que estão 
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submetidos. Além disso, tal como pondera Giroux (1987), o valor dessa abordagem está no 

fato de compreender o discurso como meio e produto do poder. Como também observa 

McLaren (2000, p. 38): 

 

[...] é na arena do imaginário social que a pedagogia crítica, como uma 

forma de política cultura, pode realizar uma intervenção necessária. Ao 

reconhecer que os indivíduos são produzidos em meio ao embate entre 

discursos e posições de sujeito conflitivas, a pedagogia crítica ajuda-nos a 

interrogar criticamente tais discursos, permitindo que possamos desenvolver 

um sentido de „agência crítica‟. 

 

É precisamente por ter a convicção de que fazer pesquisa não é um ato neutro, mas é 

um ato essencialmente político, que assumimos os referenciais mencionados. Acreditamos 

ainda que se faz necessário que a academia cada vez mais desenvolva pesquisas que possam, 

de fato, fortalecer os professores, pois, dessa forma, ela estará efetivamente cumprindo seu 

papel de produzir conhecimentos necessários à construção de um mundo melhor para todos. 

Uma possibilidade para isso é, por exemplo, o desenvolvimento de projetos de pesquisa que 

levem em conta a voz dos professores, seus saberes e dizeres a partir da análise do seu 

discurso, observando como estes dialogam com os discursos acadêmicos e pedagógicos que 

circulam nas esferas escolar e acadêmica. Por isso, a importância de apreender seus pontos de 

vista, visões de mundo, valores axiológicos etc. Assim, considerando os referenciais teóricos 

assumidos, apresentamos, no próximo capítulo, a análise dos dados.  
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A palavra é metade de quem fala e metade de quem ouve 

(MONTAIGNE). 
 

O objetivo deste capítulo é o de apresentar e analisar dos dados, considerando-se as 

três categorias construídas e suas respectivas subcategorias (cf. cap. II, 2.4), bem como nossas 

questões de pesquisa. Para tanto, iniciamos discutindo, suscintamente, alguns aspectos 

pertinentes à prova de Redação e, em seguida, centramos propriamente nossa atenção na 

análise das estratégias enunciativo-discursivas de que os professores lançam mão na tessitura 

de seu enunciado. 

Pretendemos, nesta seção, responder à questão de pesquisa 1: Que saberes sobre 

escrita emergem do texto produzido pelos professores? Em seguida, atemo-nos à categoria 

referente ao discurso do professor sobre si mesmo. Objetivamos aqui dar conta da questão de 

pesquisa 2: Que saberes acerca de si mesmos são inferíveis a partir das operações 

discursivas mobilizadas pelos professores? Por último, voltamo-nos para a categoria atinente 

ao discurso do professor sobre as novas tecnologias. Nessa seção, buscamos responder à 

questão de pesquisa 3: Que dizem os professores sobre o trabalho docente e as novas 

tecnologias? 

Conforme explicitamos anteriormente, antes mesmo de procedermos à análise, 

examinaremos alguns aspectos atinentes à Prova de Redação
15

. Para tanto, reproduzimos 

abaixo a referida prova, com o intuito não só de apresentar sua configuração, mas também de 

discutir brevemente alguns aspectos que julgamos importantes com relação à proposta de 

produção do artigo de opinião, formulada pela banca elaboradora do concurso. 

  

Prova de Redação 

                  

Considere os dois pontos de vista a seguir:  

1. “As novas tecnologias, no futuro, irão substituir o professor na sala de aula”.  

2. “Apesar das novas tecnologias, o professor continuará sendo fundamental para a aprendizagem, 

na sala de aula”.  

Produza um artigo de opinião no qual você assuma um dos pontos de vista acima e o fundamente 

por meio de argumentos.  

OBSERVAÇÕES:  

 O texto deverá ser redigido em prosa, no registro padrão da língua portuguesa escrita, de forma 

coesa e coerente. 

 Ao texto com menos de 15 (quinze) linhas, será atribuído zero. 

 NÃO assine a Redação.  

                                                           
15

 Prova de Redação. Disponível em: www.comperve.ufrn.br. 
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Considerando-se a situação de comunicação para a escrita do artigo de opinião, 

observamos que a banca elaboradora se limita a determinar o gênero discursivo, 

desconsiderando totalmente os demais elementos necessários à escrita, tais como: 

interlocutor, suporte, objetivo/finalidade, posição enunciativa do locutor. Sem esses 

elementos, a proposta se assemelha muito às propostas de escrita desenvolvidas na escola, 

onde, muitas vezes, a prática da escrita tem a única função de servir para avaliação pelo 

professor e não constitui, de fato, uma prática social no sentido de ser exclusivamente um 

objeto de comunicação, mas ser, ao mesmo tempo, objeto de ensino e aprendizagem. 

Estabelecendo-se uma relação com o tipo de letramento definido por Street (1993), 

podemos afirmar que a proposta de escrita da prova reproduz o modelo de letramento 

predominante, qual seja o modelo autônomo
16

. Na prova, a ausência explícita da definição de 

um interlocutor possibilita que o candidato tome os corretores como seu único interlocutor. 

Conforme explicitamos no capítulo atinente ao referencial teórico, para Bakhtin (2000, p. 

320), “o índice substancial (constitutivo) do enunciado é o fato de dirigir-se, de estar voltado 

para o destinatário”. Nesse sentido, ter clareza acerca de para quem se destina o enunciado, 

perceber e imaginar esse destinatário e sua influência sobre o enunciado são questões 

decisivas para a composição e, acima de tudo, para o estilo do enunciado. 

Outro aspecto relevante em relação à proposta é o fato de que ela reforça uma 

representação da escrita distinta do seu papel social e do estatuto do enunciador textual. 

É importante ressaltar que, levando-se em conta a situação de comunicação, é, no mínimo, 

complicado equiparar os artigos produzidos na situação do concurso com a produção de um artigo 

de opinião feita, por exemplo, por um articulista para a publicação em um jornal semanal. No caso 

do certame, a produção textual é fortemente determinada pelo caráter avaliativo que caracteriza 

esse evento, isto é, a escrita serve, precipuamente, para que o candidato exponha os seus saberes e 

conhecimentos, tendo em vista o escrutínio da banca avaliadora. 

Finalmente, com relação à estratégia argumentativa, de acordo com a proposta, cabe 

ao candidato posicionar-se contrária ou favoravelmente a um dos pontos de vista já 

determinados a priori pela comissão elaboradora. Outra vez, reconhecemos uma similaridade 

com a proposta de escrita costumeira, ainda, na esfera escolar e também a acentuação de uma 

representação de escrita que ao concurso caberia rechaçar, tendo em vista que ele também 

                                                           
16

 Conforme discutimos no capítulo 3, item 3.3.3, o conceito de letramento autônomo foi definido por 

Brian Street para se referir às práticas de letramento que as vê independentes do contexto social em 

que ocorrem, diferentemente do letramento ideológico, que concebe as práticas de letramento como 

indissociavelmente ligadas às estruturas culturais e de poder da sociedade e reconhece a diversidade 

de práticas culturais associadas à leitura e à escrita em diferentes contextos (STREET, 1993). 
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serve de vetor para os tipos de saberes/conhecimentos que os professores precisam 

assenhorar-se para o exercício pleno da prática docente. 

 

4.1 ESTRATÉGIAS ENUNCIATIVO-DISCURSIVAS 

 

Considerando a concepção dialógica da linguagem assumida nesta pesquisa, 

buscaremos analisar as estratégias enunciativo-discursivas de que os professores lançam mão 

na construção de seus enunciados. 

No entanto, em primeiro lugar, examinaremos sucintamente, a título de ilustração, um 

artigo de opinião completo, considerando a sua estrutura formal, com o propósito de analisar 

os aspectos formais do texto (e não o discurso)
17

. Importa esclarecer que não é nossa intenção 

fazer uma análise exaustiva desse aspecto do texto, dado que priorizamos focalizar o nosso 

olhar para os aspectos enunciativo-discursivos. 

Para realizarmos a análise do discurso como texto, isto é, para investigarmos aspectos 

estruturais da escrita dos professores, de forma basilar, assumiremos, como subsídios teóricos, 

os estudos de Jean-Michel Adam que tratam das estruturas sequenciais que compõem um 

texto e nos estudos relativos aos mecanismos de textualização de Jean-Paul Bronckart. Desse 

modo, apresentamos, antes e suscintamente, alguns pressupostos dessas teorias, à luz dos 

quais realizaremos essa parte da análise dos dados dessa pesquisa. 

Para Adam (1992), o texto é uma estrutura composta de sequências. Esse estudioso 

entende que a unidade textual é, pois, uma sequência definida como estrutura, ou seja, 

 

[...] uma rede relacional hierárquica: uma parte grande decomponível em 

partes realizadas entre elas e religadas a tudo em que ela se constitui. Uma 

entidade relativamente autônoma, dotada de organização interna que lhe é 

própria e, portanto, em relação de dependência/independência com o 

conjunto mais vasto do qual ela faz parte (ADAM, 1992, p. 28). 

 

Considerando o texto como uma estrutura sequencial hierárquica, o autor considera 

que este possui um número “n” de sequências, completas ou elípticas, de mesmo tipo ou de 

tipos diferentes. Desse modo, as sequências prototípicas são modelos abstratos de que 

produtores e leitores dispõem. Elas são compreendidas como unidades de estrutura 

relativamente independentes que compõem e formam macroproposições, sendo que, pela 

                                                           
17

 É claro que analisar o texto considerando a sua dimensão formal e as estratégias enunciativo-

discursivas de maneira separadas é apenas um procedimento metodológico para tornar mais didática 

a análise.  
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articulação destas numa estrutura independente, se realizam em tipos linguísticos. Tais 

sequências são agrupadas em cinco categorias: narrativa, descritiva, argumentativa, 

explicativa e dialogal. 

Neste trabalho, particularmente, trataremos da estrutura sequencial argumentativa, 

visto que esta servirá de paradigma para a análise dos aspectos estruturais do texto de um dos 

participantes do concurso público, evento de letramento, aqui investigado. 

Sistematizando seus estudos sobre argumentação, Adam (2008) parte das noções da 

lógica natural, que visam analisar os processos lógicos de raciocínio, da forma como 

aparecem em textos empíricos da língua natural. Desse modo, entende que o raciocínio 

argumentativo pressupõe, em primeiro lugar, a presença de uma tese admitida sobre um 

determinado tema, à qual podemos propor dados que remetem a um processo inferencial, 

que, por sua vez, conduz a uma conclusão ou a uma nova tese. 

Esquematicamente, apresentam as seguintes estruturas sequenciais. 

 

Figura 01: Esquema da sequência argumentativa. 

Dados         Asserção 

(Premissas)         Conclusiva 

Fato(s) 

 

          Apoio  

Fonte: Adam (2008, p. 232). 

 

Em relação a esse esquema, o autor ressalta que ele deve ser completado à luz de um 

princípio dialógico que permite levar em conta possíveis restrições, pois, como afirma 

Moeschler (1985 apud ADAM, 2008, p. 233): 

 

[...] um discurso argumentativo [...] situa-se sempre em relação a um 

contradiscurso efetivo ou virtual. A argumentação é, por isso, indissociável da 

polêmica. Defender uma tese ou uma conclusão consiste em defendê-la contra 

outras teses ou conclusões [...]. Essa propriedade que tem a argumentação de 

estar submetida à refutação me parece ser uma de suas características 

fundamentais, distinguindo-a nitidamente da demonstração ou da dedução que, 

no interior de um dado sistema, se apresentam como irrefutáveis”. 

 

Segundo esse estudioso, não se pode confundir a noção de sequência argumentativa 

com o que se designa como argumentação em geral, uma vez que esta pode ser representada 

por diversos tipos de sequências. Para ele, um texto argumentativo obedece a um princípio 
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dialógico, já que se efetua sempre como defesa ou refutação de uma tese anterior, explícita ou 

implícita, e tem sempre o propósito de agir sobre o interlocutor ou sobre o auditório. 

No processo de inferência, a argumentação pode basear-se em justificativas, porém 

pode ser limitada por restrições e é por meio do valor das justificativas e restrições que 

estabelecerá o poder da conclusão.  A partir disso, conclui o autor, o processo de inferência 

realiza-se por meio das várias justificativas (ou suportes) e das diversas restrições que se 

explicitam no discurso. 

Como modelo de sequência argumentativa, Adam (1992) propõe ser aquela que se 

mostra resultante das seguintes etapas: a) dados ou premissas (a partir de uma constatação); b) 

apresentação dos argumentos (elementos que remetem a uma provável conclusão); c) 

apresentação de contra-argumentos (responsáveis pelas restrições, podendo eles próprios ser 

refutados); d) conclusão ou nova tese (responsável pelo agrupamento dos argumentos e 

contra-argumentos). 

Desse modo, propõe dar à sequência argumentativa prototípica completa uma estrutura 

em que haja lugar para a contra-argumentação, conforme o esquema a seguir. 

 

Figura 02: Esquema da sequência argumentativa. 

Tese              Dados                                                                                Conclusão 

Anterior +     Fatos   Por isso, provavelmente                      (nova) tese 

    

    

Apoio      A menos que 

                          (Princípios Base)            Restrição 

Fonte: Adam (2008, p. 233). 

 

Segundo o autor, esse esquema contempla dois níveis, quais sejam: um denominado 

justificativo e o outro, dialógico ou contra-argumentativo. No primeiro, leva-se pouco em 

consideração o interlocutor; no segundo, a argumentação é negociada, com um contra-

argumentador real ou potencial. 

Já em relação aos mecanismos de textualização, segundo Bronckart (2007), esses são 

os responsáveis pela progressão do conteúdo temático e pela organização de todos os textos, 

não importando o gênero ou a sequência predominante. Dessa forma, o autor reconhece que 

tais mecanismos podem ser agrupados em três grandes conjuntos, quais sejam: 1) conexão; 2) 

coesão nominal; 3) coesão verbal. 

Assim, no que diz respeito aos mecanismos de conexão, eles contribuem para marcar 

as grandes articulações da progressão temática. Assim, assumem a função de: 1) 
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segmentação, isto é, “[...] explicitam as articulações do plano do texto: delimitam suas partes 

constitutivas e assinalam, eventualmente, os diferentes tipos de discursos correspondentes a 

essas partes” (BROCKART, 2007, p. 264); 2) demarcação ou balizamento, ou seja, 

demarcam as fases de uma sequência; 3) empacotamento, isto é, mostram a interligação das 

fases à estrutura que constitui a fase de uma sequência; 4) encaixamento, quer dizer, 

estabelecem relação de dependência entre duas frases gráficas (subordinação); 5) ligação, ou 

seja, articulação de duas ou mais frases sintáticas em uma só frase gráfica (justaposição e 

coordenação) (BRONCKART, 2007). 

No que tange aos mecanismos de coesão nominal, esses “[...] explicitam as relações de 

dependência existentes entre argumentos que compartilham uma ou várias propriedades 

referenciais” (BRONCKART, 2007, p. 268). Dessa forma, a marcação dessas relações se 

efetiva por meio de sintagmas nominais, pronomes, constituindo, assim, cadeias anafóricas. 

De acordo com o autor, a coesão nominal pode assumir duas funções, quais sejam: 1) a 

função de introdução, que consiste na marcação, em um texto, da inserção de uma unidade de 

significação nova (unidade-fonte), que é origem de uma cadeia anafórica e a função de 

retomada que consiste na reformação da unidade-fonte no decorrer do texto. 

Finalmente, os mecanismos de coesão verbal contribuem para a explicitação das 

relações de continuidade e/ou de oposição existentes entre os elementos de significação 

expressos pelos sintagmas verbais. Exercem a função de temporalidade primária ou de 

temporalidade secundária. A primeira está relacionada com um dos eixos de referência ou com 

a duração associada ao eixo da produção; já a segunda situa um processo em relação a outro. 

A partir do exposto, passamos a analisar, em primeiro lugar, aspectos estruturais e, em 

segundo, os mecanismos de textualização do texto “Professor: peça fundamental”, 

apresentado abaixo. 

Convém notar que a escolha do texto para a análise foi aleatória e que o fato de 

examinar um único exemplar justifica-se, dado que a estrutura formal da sequência 

argumentativa é recorrente no conjunto de textos que compõem o corpus desta pesquisa. 
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Quadro 02: Texto retirado do corpus. 

Professor: peça fundamental 

 

 É inegável que, à medida que o tempo passa, as tecnologias vão, cada vez mais, fazendo parte da 

realidade de sala de aula. Quem veria, por exemplo, uma explanação em “Data show” cerca de vinte anos 

atrás? Quem, numa pesquisa para casa, consultaria uma enciclopédia virtual? Quem iria ao “Google” 

buscar informações sobre este ou aquele assunto? De fato, é notória a inserção da tecnologia no universo 

escolar; sua contribuição é indiscutível e sua ajuda, por que não dizer, é muito bem-vinda. 

 Há quem diga até que esses poderosos recursos, com o tempo, acabarão por substituir a figura do 

professor: ledo engano. Os recursos tecnológicos, como o próprio nome já diz, jamais passarão de meras 

ferramentas que estão a serviço do educador. Eles são capazes de acelerar o encontro com a informação, 

mas, de modo algum, a transformarão em conhecimento. É no contato com seus alunos, na busca pela 

reflexão, na construção conjunta de conceitos, nas trocas de experiências, que se obtém a aprendizagem 

significativa, e, para que ocorra todo esse processo, o professor é um elemento indispensável.  

 Não é o caso, obviamente, de se desprezar a contribuição da tecnologia no processo de ensino-

aprendizagem. Ela funciona como facilitadora para o próprio professor, desde o planejamento até a 

execução de suas aulas, mas é só. O papel de educar, de despertar interesse, de mediar questionamentos, de 

fazer inferências, de estimular, de direcionar atividades e sanar dúvidas, é do professor. Este sim, neste 

âmbito, é uma peça fundamental. 

Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

Analisando marcas linguísticas que remetem ao processo de estruturação/composição 

do texto em tela, a partir da noção de sequência argumentativa proposta por Adam (1992; 

2008), podemos observar que, nesse texto, predomina a sequência argumentativa. Conforme 

podemos ver, já no título do texto, o autor antecipa a assunção de um posicionamento acerca 

do recorte temático proposto, apesar das novas tecnologias, o professor continuará sendo 

fundamental para a aprendizagem, na sala de aula, ao asseverar: “O professor: peça 

fundamental”. Ao examinarmos a sequência argumentativa do texto, verificamos que ela 

assume a seguinte configuração organizacional: 

 

Tese 

 

As tecnologias não substituirão a figura do professor em sala de aula 

 

Argumentos 
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1. Os recursos tecnológicos são ferramentas facilitadoras do trabalho do professor. 

2. O professor é um elemento indispensável à aprendizagem significativa. 

Contra argumento 

 

3. É um engano pensar que o professor será substituído pelas tecnologias. 

 

Conclusão 

O professor é uma peça fundamental no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Observando os aspectos argumentativos do texto, percebemos que, ao se posicionar 

em relação ao tema, o autor inicia o texto, reconhecendo que as novas tecnologias já estão 

inseridas no contexto escolar, isto é, já fazem parte da sua realidade. Ao construir esse 

posicionamento, lança mão da oração modalizadora “É inegável que [...]”, a qual imprime um 

caráter de verdade incontestável ao que está sendo proferido. Além disso, para reforçar o que 

assevera, utiliza-se de perguntas retóricas tais como: Quem veria, por exemplo, uma 

explanação em “Data show” cerca de vinte anos atrás? Quem, numa pesquisa para casa, 

consultaria uma enciclopédia virtual? Quem iria ao “Google” buscar informações sobre este 

ou aquele assunto? Essas perguntas não só projetam uma perspectiva de interação, de diálogo 

com o leitor como também imprime um caráter persuasivo ao que foi anteriormente dito. 

Após a formulação das perguntas retóricas, o autor do texto antecipa a resposta para o 

leitor, reforçando, assim, a validade do seu dizer. É importante destacar que, ainda nesse 

parágrafo, utiliza a expressão [...] por que não dizer [...], que é uma estratégia de reação dele 

próprio quanto à sua afirmação no tocante à contribuição das novas tecnologias na esfera 

escolar. O uso desse tipo de modalização produz um efeito de “amenização” dos sentidos e da 

interação (RODRIGUES, 2001). 

Também podemos observar que, embora não a apresente explicitamente, o produtor 

assume a seguinte tese: As tecnologias não substituirão a figura do professor em sala de aula, 

a qual pode ser recuperada a partir da orientação argumentativa assumida no texto e pelos 

argumentos apresentados. 

No primeiro parágrafo, percebemos uma tentativa de construir um movimento 

argumentativo de concessão. Nesse sentido, o produtor começa a introdução, reconhecendo que 

É inegável que, à medida que o tempo passa, as tecnologias vão, cada vez mais, fazendo parte 
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da realidade de sala de aula. Essa estratégia de negociação é utilizada, intencionalmente, para 

conseguir a adesão do leitor ao seu ponto de vista e não para concordar com a ideia do senso 

comum de que o professor poderá ser substituído pelas novas tecnologias. 

Ao longo do primeiro parágrafo, o produtor apresenta exemplos de como essas novas 

tecnologias já foram incorporadas ao trabalho desenvolvido pelo professor no espaço da sala 

de aula e chega mesmo a admitir: De fato, é notória a inserção da tecnologia no universo 

escolar; sua contribuição é indiscutível e sua ajuda, por que não dizer, é muito bem-vinda. 

No segundo parágrafo, o autor esboça um movimento de concessão para construir um 

contra-argumento, o de que Há quem diga até que esses poderosos recursos, com o tempo, 

acabarão por substituir a figura do professor: ledo engano. O produtor faz isso na intenção 

de abater a tese contrária à defendida por ele, afirmando que isso não passa de um “ledo 

engano”. Nesse movimento, observamos que o autor se antecipa à palavra alheia, profanando-

a. Ela é uma palavra “enganosa”. Essa ideia de que o professor será substituído não passa de 

um “ledo engano”. Nesse enunciado, a palavra “engano” traz em si um acento apreciativo do 

autor que imprime a ela um tom valorativo, ao afirmar não ser apenas um engano. Para o 

autor, trata-se de um “ledo engano”. Ao se dirigir ao seu interlocutor, antecipando-se à 

palavra dele, o autor confirma a tese de que: 

 

[...] na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto 

pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para 

alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do 

ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em relação a outro. Através 

da palavra defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise em 

relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim 

e os outros. [...] A palavra é o território comum do locutor e do interlocutor 

(BAKHTIN, [1929]1999, p. 113). 
 

Conforme podemos ver, o enunciado reflete a influência do destinatário e sua reação-

resposta e, em função disso, o autor seleciona os recursos linguísticos (lexicais, morfológicos 

e sintáticos) adequados à sua elaboração. É exatamente a partir do modo como o autor vê o 

seu interlocutor e da compreensão responsiva ativa que este expõe para aquele, que surge o 

estilo, a autoria e a autonomia do produtor do texto. 

Por exemplo, o engano não é somente um engano, mas um “ledo” engano. Esse 

processo de constituição identitária do autor pode ser percebido, a partir da visão do todo do 

enunciado, por este ser marcado por características individuais que remetem à subjetividade 

de quem produz o texto, conferindo-lhe o estatuto de autor do seu próprio discurso. 
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Sucintamente, podemos dizer que, estilisticamente, o sujeito se constitui no diálogo 

com as diferentes vozes sociais que o tornam um sujeito histórico e ideológico. Ele (re) 

estrutura seu discurso a partir das vozes alheias impregnadas de seus valores e visões de 

mundo, articulando, contrapondo-se ou justapondo-se a essas vozes. 

Isso se dá porque, o verdadeiro meio da enunciação, onde ela vive e se forma, é um 

pluralismo dialogizado, anônimo e social como linguagem, mas concreto, saturado de 

conteúdo e acentuado como enunciação individual (BAKHTIN, 1990, p.82). Nessa 

heteroglossia dialógica, quando vozes e pontos de vista se confrontam, é que se confirma a 

tese bakhtiniana de que a interação é situada. 

No processo de contra argumentação, o autor mobiliza outras vozes, justamente com o 

objetivo de rejeitá-las. Assim, ao afirmar: Há quem diga até que esses poderosos recursos, 

com o tempo, acabarão por substituir a figura do professor[...] e, na sequência, 

complementa: ledo engano, não só rejeita como expressa um juízo de valor de desqualificação 

dessas vozes. Nessa intenção, também recorre à própria semântica da expressão “recursos 

tecnológicos”, com o sentido de ferramenta. Aliás, de “meras” ferramentas que estão à 

disposição do educador. 

Na perspectiva bakhtiniana, a relação dialógica não tem existência no sistema da 

língua. Como relação de sentido, ela se estabelece entre enunciados. A relação com o sentido 

se constrói dialogicamente a partir do entrecruzamento de vozes.  A esse respeito, é 

importante destacar que: 

 

[...] em cada palavra há vozes, vozes que podem ser infinitamente longínquas, 

anônimas, quase despersonalizadas (a voz das matrizes lexicais, dos estilos, etc.) 

inapreensíveis, e vozes próximas que soam simultaneamente (BAKHTIN, 

[1952/1953]2000, p. 353). 

 

Ainda no desenvolvimento do texto, é evidente a reiteração do reconhecimento da 

importância dos recursos tecnológicos, ressaltando a sua capacidade de acelerar o acesso à 

informação. No entanto, por meio do operador argumentativo mas, salienta a incapacidade de 

os recursos tecnológicos transformarem informação em conhecimento, deixando explícito que 

são coisas distintas. 

Desse modo, permite ao seu leitor depreender, mais facilmente, a tese assumida por 

ele: As tecnologias não substituirão a figura do professor em sala de aula. Ao lançar mão de 

um contra-argumento, o de que é um “ledo engano” pensar que o professor será substituído 

pela tecnologia, o autor impõe maior nível de complexidade ao desenvolvimento da 
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macroestrutura do texto e uma maior consistência argumentativa ao conteúdo do seu dizer, 

demonstrando, assim, maior domínio no que diz respeito aos aspectos relacionados à estrutura 

formal argumentativa do texto. 

Para sustentar a defesa de sua tese, o produtor constrói, além desse contra-argumento, 

mais dois argumentos. Um que aponta os recursos tecnológicos como ferramentas 

facilitadoras do trabalho do professor e outro que julga ser o professor um elemento 

indispensável à aprendizagem significativa. 

Para garantir o desenvolvimento do primeiro argumento, o autor afirma que “os 

recursos tecnológicos, como o próprio nome já diz, jamais passarão de meras ferramentas que 

estão a serviço do educador”. Implica dizer que estas “jamais” se sobrepõem ao professor, 

porque ele é quem, de fato, conduz o processo de ensino e aprendizagem, enquanto as 

ferramentas apenas facilitam esse processo. 

Para desenvolver o segundo argumento, o de que o professor é um elemento 

indispensável à aprendizagem significativa, o autor sustenta que o processo de aprendizagem 

do aluno depende sobremaneira do professor, justificando ser este uma peça fundamental para 

que o aluno aprenda realmente, isto é, para que o aluno aprenda de forma significativa. 

Mediante a defesa desses argumentos, o autor encaminha seu leitor a uma conclusão. 

Ao introduzir o parágrafo conclusivo, embora o autor esboce, mais uma vez, um movimento 

de concessão, afirmando “Não é o caso, obviamente, de se desprezar a contribuição da 

tecnologia no processo de ensino-aprendizagem. Ela funciona como facilitadora para o 

próprio professor, desde o planejamento até a execução de suas aulas, mas é só”, ele usa esse 

recurso como uma estratégia de negociação com seu leitor, no intuito de convencê-lo a aderir 

ao seu ponto de vista, que será agora reafirmado.  “A tecnologia é importante, ela facilita a 

aprendizagem „mas é só‟, porque o papel de educar é do professor e, acrescenta: este sim, 

neste âmbito, é uma peça fundamental”. 

Desse modo, reforça o ponto de vista assumido por ele, a partir da conclusão de um 

raciocínio lógico: se os recursos tecnológicos são ferramentas facilitadoras do trabalho do 

professor, se o professor é uma peça fundamental no processo de ensino e aprendizagem, é de 

fato, um engano pensar que as novas tecnologias poderiam substituir sua figura em sala de 

aula, uma vez que ele é uma peça fundamental no processo de ensino e aprendizagem. Logo, 

as novas tecnologias não o substituirão em sala de aula. 

Para defender a tese de que as tecnologias não substituirão o professor, o autor 

também compõe estilisticamente o texto, fazendo uso de estruturas sintáticas iguais, isto é, do 

paralelismo sintático. É o que evidenciamos nas seguintes ocorrências: É no contato com seus 
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alunos, na busca pela reflexão, na construção conjunta de conceitos, nas trocas de 

experiências [...] [...] O papel de educar, de despertar interesse, de mediar questionamentos, 

de fazer inferências, de estimular, de direcionar atividades [...].  

Todos esses elementos sustentam os argumentos de que os recursos tecnológicos são 

ferramentas facilitadoras do trabalho do professor e de que este é indispensável à 

aprendizagem significativa. Além disso, conduzem à conclusão de que o professor é 

fundamental no processo de ensino e aprendizagem, posicionamento já explicitado no próprio 

título do artigo de opinião. 

Em síntese, como podemos observar, no primeiro parágrafo, o produtor do texto 

reconhece a inserção das novas tecnologias no contexto escolar; no segundo, rejeita uma tese 

anterior, a de que os professores poderão ser substituídos pelas máquinas/tecnologias e 

argumenta que as novas tecnologias são recursos a serviço dos professores e, no terceiro, 

reafirma que o papel de instruir é função exclusiva do professor. Desse modo, ele “é uma 

peça fundamental” nesse processo, não podendo, portanto, ser substituído pelas novas 

tecnologias na sala de aula. Reitera, assim, a tese por ele defendida. 

Quanto ao conteúdo temático desenvolvido no texto, podemos ver que este faz parte 

do mundo ordinário do produtor que, ao expressar seu ponto de vista, expõe seus valores, suas 

ideologias, suas representações sobre educação, escola e, principalmente, sobre o papel do 

professor.  Quanto à progressão temática, conforme vimos no dado analisado anteriormente, 

essa é processada a partir de um raciocínio lógico, isto é, uma ideia implica, necessariamente, 

o surgimento da ideia seguinte. 

Em relação aos mecanismos de textualização, observamos que, no tocante à conexão, 

há ocorrências desse mecanismo, particularmente, com a função de empacotamento e ligação 

por meio do uso das unidades linguísticas “de fato” e da conjunção e. Assim temos:  

 

[...] Quem veria, por exemplo, uma explanação em “Data show” cerca de vinte anos atrás? Quem, numa 

pesquisa para casa, consultaria uma enciclopédia virtual? Quem iria ao “Google” buscar informações sobre 

este ou aquele assunto?  De fato, é notória a inserção da tecnologia no universo escolar; sua contribuição é 

indiscutível e sua ajuda, por que não dizer, é muito bem-vinda. 

[...] É no contato com seus alunos, na busca pela reflexão, na construção conjunta de conceitos, nas trocas de 

experiências, que se obtém a aprendizagem significativa, e, para que ocorra todo esse processo, o professor é 

um elemento indispensável. 

[...] O papel de educar, de despertar interesse, de mediar questionamentos, de fazer inferências, de estimular, 

de direcionar atividades e sanar dúvidas, é do professor. 

 



110 

 

Também ocorre o uso do conector mas, cuja função é, especificamente, de 

encaixamento. Ele promove o encadeamento dos enunciados, estabelecendo uma relação de 

dependência entre duas orações, estruturando o texto e definindo sua base tipológica. 

Além disso, estabelece uma relação de oposição entre os enunciados, prevalecendo a 

orientação argumentativa iniciada pela conjunção, conforme observamos a seguir: 

 

[...] Eles são capazes de acelerar o encontro com a informação, mas, de modo algum, a transformarão em 

conhecimento. 

Ela funciona como facilitadora para o próprio professor, desde o planejamento até a execução de suas aulas, 

mas é só [...]. 

 

Observamos, ainda, que, no que tange ao mecanismo de coesão nominal, está se 

manifesta por meio do emprego de anáforas nominais e anáforas pronominais. Assim, dentre 

as anáforas nominais, temos: 

  

Os recursos tecnológicos, como o próprio nome já diz [...]. 

 

[...] para que ocorra todo esse processo, o professor é um elemento indispensável.  

 

Dentre as anáforas pronominais, constam os pronomes demonstrativos, possessivos e 

pessoais, os quais garantem a coesão textual. Desse modo, temos: 

 

[...] Este sim, neste âmbito, é uma peça fundamental. 

[...] Há quem diga até que esses poderosos recursos [...]. 

 

[...] é notória a inserção da tecnologia no universo escolar; sua contribuição é indiscutível e sua ajuda, por 

que não dizer, é muito bem-vinda. 

 

[...] É no contato com seus alunos, na busca pela reflexão [...]. 

 

[...] Eles são capazes de acelerar o encontro com a informação [...]. 

 

Há quem diga até que esses poderosos recursos [...]. 

 

[...] Ela funciona como facilitadora para o próprio professor, desde o planejamento até a execução de suas 

aulas [...]. 

 

Observamos, além disso, a ocorrência da coesão por meio do uso das mesmas 

estruturas sintáticas, preenchidas com itens lexicais diferentes, isto, de paralelismo sintático. É 

o que podemos notar em: 
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[...] Quem veria, por exemplo, uma explanação em “Data show” cerca de vinte anos atrás? Quem, numa 

pesquisa para casa, consultaria uma enciclopédia virtual? Quem iria ao “Google” buscar informações sobre 

este ou aquele assunto? [...]. 

[...] É no contato com seus alunos, na busca pela reflexão, na construção conjunta de conceitos, nas trocas 

de experiências [...].  

O papel de educar, de despertar interesse, de mediar questionamentos, de fazer inferências, de estimular, de 

direcionar atividades e sanar dúvidas [...]. 

 

Podemos dizer que, nos exemplos acima, o uso do paralelismo se constitui não só 

como um recurso de coesão, mas aponta para uma diretriz de ordem estilística. 

Quanto à coesão verbal, predomina no texto a função de temporalidade primária, que 

está relacionada ao eixo de produção. Destacam-se, assim, as formas verbais no presente com 

valor atemporal, como podemos observar nos exemplos: 

 

É inegável [...]. 

 

[...] é notória a inserção da tecnologia no universo escolar [...]. 

 

Há quem diga [...]. 

 

[...] Eles são capazes de acelerar o encontro com a informação [...] 

 

[...] É no contato com seus alunos [...] que se obtém a aprendizagem significativa [...]. 

 

[...] para que ocorra todo esse processo, o professor é um elemento indispensável.  

 

[...] Não é o caso, obviamente, de se desprezar a contribuição da tecnologia no processo de ensino-

aprendizagem. Ela funciona como facilitadora [...]. 

 

[...] neste âmbito, é uma peça fundamental. 

 

Finalmente, vale notar que ocorre também, com menos frequência, a temporalidade 

secundária, representada pelos verbos no futuro do pretérito e pelo futuro do presente, como 

fica evidente nos exemplos a seguir: 

 

[...] Quem veria, por exemplo, uma explanação em “Data show” cerca de vinte anos atrás? Quem, numa 

pesquisa para casa, consultaria uma enciclopédia virtual? Quem iria ao “Google” buscar informações sobre 

este ou aquele assunto? [...]. 

 

[...] acabarão por substituir a figura do professor [...]. 

 

[...] de modo algum, a transformarão em conhecimento [...]. 

 

Concluindo essa etapa da análise, podemos dizer que, do ponto de vista da estrutura 

formal, o texto analisado apresenta, predominantemente, tanto o esquema da sequência 
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argumentativa proposta por Adam (1992; 2008), quanto os mecanismos de textualização 

postulados Bronckart (2007). 

De um modo geral, o autor desenvolve satisfatoriamente a proposta de redação que lhe 

foi apresentada, demonstrando os saberes necessários ao seu saber fazer, naquilo que 

concerne ao trabalho com a produção de textos argumentativos, conteúdos essenciais às 

práticas de leitura e escrita que devem ser desenvolvidas em sala de aula. Em particular, a 

análise dos dados revela que o autor tem familiaridade com o gênero artigo de opinião, 

demonstrando também ter conhecimento do gênero em seus diversos aspectos: os 

composicionais, os temáticos e os estilísticos. 

Os dados revelam que, na situação de produção, o autor demonstra capacidade de agir 

retoricamente para atingir o propósito comunicativo que se propõe: convencer o seu leitor, 

isto é, a banca examinadora, não somente a aderir ao seu ponto de vista defendido no texto, 

mas, fundamentalmente, de que ele tem competência comunicativa para escrever o artigo de 

opinião que lhe foi solicitado na proposta de redação. 

Para Campbell (apud MILLER, 2009, p. 186), “A agência retórica refere-se à 

capacidade de agir, isto é, de ter a competência de falar e escrever de uma maneira que será 

reconhecida ou considerada por outros”. Na situação posta, convencer a banca examinadora 

do concurso era um objetivo a ser atingido pelo autor do texto. 

Podemos dizer, por fim, que o autor reconhece no gênero sua função social, servindo 

este de ferramenta para subsidiar sua ação de linguagem na situação de comunicação em foco, 

o concurso público. Nesse sentido, considerando que nos comunicamos por meio dos gêneros, 

o artigo de opinião se configurou como instrumento essencial à ação social da qual 

participava o autor, o concurso público, demonstrando, satisfatoriamente, sua competência 

comunicativa, na medida em que ele respondeu, de modo adequado, à questão que lhe foi 

apresentada na proposta de redação do concurso. 

Como nos lembra Marcuschi (2005, p. 13), “o engajamento pessoal na sociedade se dá 

pelos gêneros e, em cada caso, fazemos aquilo que é possível nos limites do enquadre 

tipicamente genérico”, pois estes são instrumentos indispensáveis à ação social, já que as 

ações humanas ganham significado e se realizam por meio dos gêneros. 

Entendemos, portanto, que o domínio sobre estes se torna imprescindível no 

letramento do professor. Na realidade atual, essa importância atribuída aos gêneros ganha 

maior visibilidade, já que é mediante o uso deles no processo de produção e recepção de 

textos que se demonstra “o poder social do letramento” (BAZERMAN, 2007, p. 34). 
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Para este autor, aqueles que têm mais condições de se comunicarem, isto é, de se 

inserirem nos sistemas letrados socialmente organizados, têm também acesso ao poder, 

tornando-se efetivamente agentes de mudança social, qualidade indispensável ao professor, 

considerando-se a nossa atual realidade. 

Em relação à análise das estratégias enunciativo-discursivas evidentes nos enunciados 

que passaremos a fazer, é oportuno explicitar que, para efeito de análise, apresentamos, em 

primeiro lugar, um artigo de opinião na íntegra e, na sequência, transcrevemos recortes 

discursivos, os quais são concebidos como enunciados concretos, que serão identificados pela 

sigla EC, seguido de uma numeração sequencial (01, 02 ...). Além disso, utilizamos a sigla 

AO (Artigo de Opinião), seguida também de uma numeração sequencial cuja finalidade é a 

identificação do artigo completo. Assim, após a transcrição, todos os enunciados serão 

identificados por ECnAOn. 

Nessa análise, importa identificar as estratégias enunciativo-discursivas, considerando 

o movimento dialógico de distanciamento das vozes e o movimento dialógico de assimilação 

(Rodrigues, 2001). Desse modo, identificamos as marcas linguísticas, ou seja, as palavras e 

expressões avaliativas, os recursos das aspas, o uso da modalização e da negação para o 

primeiro movimento e as palavras e expressões apreciativas para o segundo. 

Como já foi dito anteriormente (cf. seção 4.1deste capítulo), de acordo com Rodrigues 

(2001), tanto a assimilação de vozes quanto o seu distanciamento são elementos constitutivos 

do enunciado que comprovam a presença do outro no discurso. Desse modo, vejamos, 

primeiramente, em uma produção completa, como se efetiva o distanciamento de vozes, o que 

reflete também o seu posicionamento sobre esse dizer e, na sequência, nos enunciados 

retirados do corpus. 

 

Quadro 03: Texto retirado do corpus. 

(Sem título) 

As novas tecnologias são fundamentais para o desenvolvimento da Educação. No entanto, é no 

mínimo polêmico se afirmar que, no futuro, essas novas tecnologias irão substituir o professor em sala de 

aula. É uma previsão de alto risco e, portanto, sujeita a cair na mera futurologia. 

Quem prevê o fim da presença do professor em sala de aula, esquece que a didática envolve não 

apenas as contribuições científicas e tecnológicas, mas também que a didática é uma arte. E como tal 

requer a presença do docente para que se trabalhe a criatividade dos alunos, não de uma maneira 

mecânica, porém de forma mais humana, voltada para a construção da cidadania, da identidade cultural. 

As novas tecnologias, em especial as dos setores de informática, telecomunicações e do 

audiovisual, são, na verdade, poderosas aliadas dos professores e alunos no processo de ensino e 

aprendizagem. Todos terão que acompanhar as rápidas mudanças culturais, econômicas e sociais 
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decorrentes delas. Nesse sentido, o docente também terá de estar em permanente atualização de 

conhecimentos, em permanente aprendizado. 

As novas tecnologias, portanto, são importantes para todos. E, sem dúvida, o professor continuará 

sendo fundamental para a aprendizagem, na sala de aula. 

Fonte: elaborado pela autora (2014) 

 

Como podemos notar, na tessitura de seu artigo de opinião, o produtor traz a voz do 

outro para justamente rechaçá-la. Na afirmação, “[...] é no mínimo polêmico se afirmar que, 

no futuro, essas novas tecnologias irão substituir o professor na sala de aula [...]”, observa-

se não só uma negação, mas, ao mesmo tempo, um juízo de valor sobre a voz do outro. 

De acordo com Bakhtin e Voloshinov (1999, p. 132), “[...] quando um conteúdo 

objetivo é expresso (dito ou escrito) pela fala viva, ele sempre é acompanhado por um acento 

apreciativo determinado”. Conforme afirma Rodrigues (2001, p. 208), “[...] a orientação para 

o já-dito, em parte, constitui-se como uma estratégia discursivo-argumentativa, pois é através 

da relação dialógica do artigo com esses enunciados que o articulista vai construindo o seu 

objeto do discurso”. 

Essa estratégia enunciativo-discursiva é recorrente em várias produções, conforme 

podemos verificar nos enunciados a seguir. 

 

[...] Embora alguns pensem que, no futuro, o surgimento de novas tecnologias substituirá o professor em 

sala de aula, acredito que mesmo com o aparecimento dessas, o professor continuará sendo insubstituível 

[...] EC8AO7. 

[...] Muito embora alguém diga
18

 que o computador pode abarcar todo o conhecimento sobre psicologia, 

didática e a matéria específica de um professor, jamais será provido de afetividade [...] EC12AO11. 

[...] Muito se fala no futuro do professor em sala de aula [...] EC16AO15. 

[...] Alguns estudiosos defendem que, num futuro bem próximo, as novas tecnologias poderão substituir o 

professor. Mas será que esta afirmação realmente é verídica? [...]EC20AO19. 

[...] Muito se tem discutido sobre a substituição do professor pelas novas tecnologias na sala de aula [...] 

EC23AO22. 

[...] alguns afirmam que chegará o momento – num futuro não muito distante – em que o professor não será 

mais necessário [...] contudo, esse cenário futuro não poderá desconsiderar, de maneira alguma, a figura do 

professor que tem papel imprescindível no processo de ensino/aprendizagem. EC26AO25. 

[...] muitas pessoas passaram a questionar o papel que os professores assumirão em um futuro próximo 

[...]EC28AO27. 

[...] muito se discute hoje em dia sobre “inclusão digital”. Acredito que essas novas tecnologias estarão a 

minha disposição do conhecimento [...] EC31AO29. 

 

[...] muito se tem falado nos recursos proporcionados por ela em matéria de educação EC30AO28. 

 

                                                           
18

 Os destaques são nossos. 
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Particularmente, nesses enunciados, podemos evidenciar que o movimento dialógico 

de distanciamento é marcado pela indeterminação da origem discursiva. Também podemos 

notar que a voz do outro aparece com o intuito de questioná-la. Assim, ao dizer que “[...] será 

que esta afirmação realmente é verídica? [...]”, vemos que o locutor traz a posição do outro 

para o seu discurso e, na sequência, coloca-a em xeque, isto é, questiona a sua veracidade. 

É importante notar que a voz do outro também é inserida na produção do artigo, com o 

propósito de desqualificá-la, como verificamos nos enunciados: 

 

 

Nesse sentido, para o produtor do artigo, aquele que antever o fim da presença do 

professor em sala de aula não leva em consideração que a didática envolve ciência, tecnologia 

e arte. Da mesma forma, considera que não tem fundamento, isto é, carece de base, a ideia dos 

que pensam que o professor poderá ser substituído pelas novas tecnologias, assim como os 

que acreditam nisso desprezam aspectos fundamentais do processo educativo: a humanização 

e o compartilhamento sensível. 

Outra estratégia enunciativo-discursiva que denota distanciamento da voz do outro, 

presente nos enunciados em análise, diz respeito a palavras e expressões avaliativas. Assim 

vejamos: 

 

[...] substituir, por exemplo, um funcionário que seja caixa de um banco por um caixa eletrônico, até pode 

ser, mas quando se trata da educação, da formação de pessoas, esta ideia é absurda, descabida [...] 

EC02AO2. 

 

[...] pensar na ideia de que o professor será substituído pela tecnologia, é uma conclusão remota [...] 

EC13AO12. 

 

[...] Em meio a tudo isso, subjaz a sensação de que ambos os lados pecam por seus radicalismos [...] 

EC19AO18. 

 

[...] é ingênuo acreditar que o professor seja dispensável [...] EC38AO36. 

 

[...] o professor continua a ser o mediador fundamental. Preterir essa qualidade do professor, imputando-a à 

máquina é absurdo. EC52AO18. 

 

[...] quem prevê o fim da presença do professor em sala de aula, esquece que a didática envolve não apenas 

as contribuições científicas e tecnológicas, mas também que a didática é uma arte [...]EC01A01. 

 

[...] é infundada a ideia de que o professor será substituído pelas novas tecnologias, pois estas, mesmo com 

toda sua força e atuação na sociedade atual, não é capaz de substituir aquele que é o mediador entre o 

conhecimento e os alunos. EC35AO33. 

 

 [...] acreditar que essa tecnologia substituirá o professor em sala de aula é desconsiderar que a essência do 

processo educativo está na humanização e no compartilhamento sensível dos saberes [...] EC37AO35. 
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Podemos notar que, nos enunciados acima, o tom valorativo é marcante no discurso 

dos professores. Expressões como “ideia absurda, descabida”, “é no mínimo polêmico”, 

“conclusão remota”, “é ingênuo” denotam claramente uma tomada de posição axiológica de 

desqualificação do ponto vista do outro.  Ao mesmo tempo em que desqualifica esse ponto de 

vista, este lhe serve de sustentação para defender um posicionamento assumido. 

A negação é mais uma estratégia enunciativo-discursiva de indício da relação 

dialógica e que é bastante recorrente no discurso dos professores. Assim, vejamos:  

 
 

[...] Não se pode afirmar “a priori” que as novas tecnologias irão substituir o professor na sala de aula. [...] 

EC36AO34. 

 

[...] Não se pode cometer o erro de afirmar que esses avanços tecnológicos, futuramente, vão substituir o 

professor em sala de aula. EC34AO32. 

 

[...] embora este avanço ameace muitas áreas, ele ainda não é uma ameaça no setor educacional. [...] A 

tecnologia tem sido apenas auxiliar no processo de ensino-aprendizagem e não poderia assumir o papel do 

professor [...] EC133AO46. 

 

As novas tecnologias devem ser mais um recurso que o professor pode utilizar em sala de aula e não pode ser 

encarado como máquinas de substituição do professor [...] o professor não é máquina obsoleta para ser 

descartado e jogado em um canto de uma sala. EC135AO71. 

 

[...] o advento das novas tecnologias são por demais importantes no atual cenário educacional, mas não 

substituem o material humano, mediador, provocador e instigante, características exclusivas do professor. 

[...] Também nós, no seio educacional, não podemos abrir mão da figura humana do professor [...] 

EC136AO58. 

 

[...] não há aparato tecnológico, por mais moderno que seja, que consiga substituí-lo [...] EC143AO37. 

[...] não se pode imaginar as ações educacionais sem este componente tão importante: o professor. 

EC171AO90. 

 

[...] a educação é uma atividade humana e como tal não pode prescindir do homem. [...] embora este avanço 

ameace muitas áreas, ele ainda não é uma ameaça no setor educacional.  EC179AO36. 

[...] a tecnologia tem sido apenas auxiliar no processo de ensino-aprendizagem e não poderia assumir o 

papel do professor [...]. EC253AO46. 

 

[...] As inovações tecnológicas não devem ser vistas como ameaça e, sim, como um estímulo a melhorar 

sempre. EC145AO40. 

 

[...] a tecnologia pode e deve funcionar como instrumento de suporte ao professor, mas não sustentar-se 

sozinha [...]EC149AO2. 

 

[...] não é preciso ver essas novas tecnologias como rivais dos mestres, mas como aliadas [...]EC152AO66. 

 



117 

 

Como podemos perceber, a negação implica a presença de duas vozes, de dois pontos 

de vista a respeito do professor: um que aceita a substituição pelas novas tecnologias; outro 

que o rejeita. Ao afirmar que “não se pode cometer o erro de afirmar”, o locutor não apenas 

nega um discurso corrente, mas também emite uma apreciação negativa a respeito dele, 

estabelecendo, assim, uma relação de distanciamento. 

Também observamos, nos enunciados a seguir, o uso da negação para refutar as 

seguintes teses: o professor poderá ser substituído pelas novas tecnologias; ensinar é repassar 

conteúdos; as novas tecnologias são “inimigas” do professor. Além disso, também é rejeitado 

o discurso de desvalorização do professor. Assim, temos:  

 

[...] o computador e a internet não vieram substituir o professor [...]EC146AO13. 

[...] isto não quer dizer que será necessária a substituição desse profissional [...]EC147AO57. 

[...] a tecnologia é uma facilitadora do processo ensino-aprendizagem e não uma substituta do professor que 

ensina a pensar criticamente [...]EC150AO6. 

 

[...] as novas tecnologias não poderão jamais substituir a função do professor em sala de aula 

[...]EC151AO7. 

 

[...] a máquina não substitui a relação afetiva do professor com o aluno. Não proporciona o espírito de 

solidariedade entre as pessoas [...]EC160AO80. 

 

[...] não há nada que venha a substituir a importância do professor na mediação do conhecimento [...] 

[...] tenho convicção de que o professor não perderá a sua função de educar. EC178AO98. 

 

 [...] isto não significa dizer que o professor corre o risco de ficar em segundo plano [...]EC139AO14. 

[...] educação não consiste apenas em repassar conteúdos, educar consiste em formar, preparar um cidadão 

ético e consciente. EC141AO16. 

 

 [...] o papel do professor em sala de aula não pode ser desvalorizado, ou visto como desnecessário 

[...]EC142AO43. 

[...] o professor não leva apenas conteúdos para a sala de aula [...]EC142AO43. 

[...] A educação não é só feita de conteúdos, perguntas e respostas [...]EC165AO26. 

 

[...] defendo que o papel do professor não deixará de existir, pois a tecnologia avança sim, mas no sentido de 

contribuir e acrescentar ao nosso trabalho [...]EC170AO30. 

 

[...] a inclusão dessas tecnologias, não irão descartar a importância do educador no meio escolar. [...] as 

novas tecnologias são “incrementos” pedagógicos e didáticos, entretanto não substituirão a função do 

educador. EC144AO39. 

[...] mas não significa dizer, que o professor está deixando de ser necessário em sala de aula. EC161AO41. 

 

[...] sua responsabilidade não é apenas de transmitir conteúdos, mas, principalmente, de formar cidadãos 

críticos [...]EC161AO41. 

 

Podemos perceber, nesses enunciados, a negação de vários pontos de vista. Assim, 

temos um posicionamento negativo em relação às vozes que defendem que os professores 

serão substituídos pelas máquinas, que o avanço tecnológico é uma ameaça para os 



118 

 

professores e que o papel do professor é apenas o de repassar conteúdos. Tanto são vozes que 

circulam na sociedade mais ampla, como são vozes de envolvidos com a discussão em torno 

da tecnologia e seus impactos no contexto educacional. 

Essa profusão de vozes confirma as ideias defendidas por Bakhtin (2000, p. 316) de 

que “[...] o enunciado está repleto dos ecos e lembranças de outros enunciados [...]” e de 

que o dialogismo permeia todos os discursos. Ou seja, para esse pensador russo, todo 

enunciado reflete os enunciados dos outros. O manejo dessas vozes na constituição do 

enunciado denota um trabalho com a linguagem, no qual os professores põem em evidência 

seus saberes sobre a escrita. 

Ainda de acordo com a concepção dialógica da linguagem, há diversas formas de 

demarcar o discurso do outro, e a utilização das aspas se caracteriza como uma dessas formas. 

De acordo com Maingueneau (1993, p. 91), “as aspas constituem, antes de mais nada, um 

sinal construído para ser decifrado por um destinatário”. Ao utilizar as aspas, o locutor faz 

uma representação do seu leitor e oferece-lhe indicadores da posição-locutor que assume no 

discurso. Como bem lembra Amaral (2000), a interpretação do funcionamento das aspas é 

impossível fora do contexto, isto é, a interpretação desse recurso no texto exige o 

reconhecimento da situação de comunicação, tanto de quem fala e em que circunstâncias, 

quanto do momento histórico em que o texto foi produzido. Vejamos o funcionamento das 

aspas em nosso corpus. 

 

“[...] aprendemos com o outro”. EC185AO47. 

 

“Apesar das novas tecnologias, o professor continuará sendo fundamental para a aprendizagem, na sala de 

aula”. EC183AO96. 

 

[...] já outros potencializam seu som através do “home theater”. EC238AO31. 

 

[...] não estou nem falando dos “sites” de busca. EC241AO29. 

 

[...] Quem veria, por exemplo, uma explanação em “Data show”[...] EC243AO8. 

 

Quem iria ao “Google” buscar informações sobre este ou aquele assunto? EC244AO8. 

 

[...] mas o professor continua sendo uma “peça” fundamental em sala de aula. EC199AO31. 

 

[...] as novas tecnologias não são “incrementos” pedagógicos e didáticos [...]EC210AO39. 

 

[...] A cada dia, podemos observar o surgimento de aparelhos e produtos tecnológicos que “facilitam” a 

nossa vida. EC203AO113. 

 

Analisando os enunciados, observamos que as ocorrências das aspas se enquadram nas 

categorias “não coincidência do discurso consigo próprio” e “não coincidência das palavras 
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consigo mesmas”, denominadas por J. Authier-Revuz (2001). Em EC185AO47 e 

EC183AO96, o enunciador faz uso das aspas porque está se referindo a um outro discurso 

dentro do seu próprio discurso. É a presença da voz do outro. Em EC238AO31 EC241AO29, 

EC243AO8 e EC244AO8, trata-se do uso das aspas para destacar palavras ou expressões 

estrangeiras. Já em EC199AO31, EC210AO39 e EC203AO113, trata-se do uso das aspas para 

indicar que as palavras empregadas não são devidamente adequadas para designar o que se 

pretende, pois podem não corresponder exatamente à realidade. 

A ocorrência dos usos das aspas nos textos dos professores denota que eles constroem 

para si uma determinada representação dos seus leitores – capazes de interpretar as aspas – e 

de si mesmos: usam as aspas onde presumem que é isso que se espera deles. Ao lançar mão 

dos usos das aspas nos seus textos, os professores expõem saberes relativos às estratégias 

argumentativas e de interlocução e, consequentemente, demonstram saberes sobre o uso da 

modalidade escrita da língua. 

Além das aspas, os indicadores modais também são “sinalizadores” linguísticos da 

atitude do falante perante o seu enunciado (RODRIGUES, 2001).  

Segundo Bronckart (2007), a modalização indica o posicionamento do sujeito no 

enunciado, bem como as relações que este mantém com o seu interlocutor. Ela se constitui de 

avaliações formuladas pelo sujeito produtor sobre um determinado tema. Ainda de acordo 

com o autor, “[...] as modalizações pertencem à dimensão configuracional do texto, 

contribuindo para o estabelecimento de sua coerência pragmática ou interativa e orientando o 

destinatário na interpretação de seu conteúdo temático” (BRONCKART, 2007, p. 330).  

 Em nosso corpus, identificamos uma recorrência considerável da modalização. 

Assim, vejamos os enunciados a seguir. 

 

[...] deve-se ter em mente que nenhum tipo de tecnologia substitui o professor [...] EC82AO6. 

 

[...] é preciso atentar para o fato de que toda criança necessita de orientação para se educar e de amor e 

carinho para se desenvolver emocionalmente, por isso a intervenção docente é tão importante. EC393AO6. 

 

As novas tecnologias devem ser mais um recurso que o professor pode utilizar em sala de aula e não pode ser 

encarado como máquinas de substituição do professor [...] o professor não é máquina obsoleta para ser 

descartado e jogado em um canto de uma sala. EC135AO71. 

 

[...] Também nós, no seio educacional, não podemos abrir mão da figura humana do professor [...] 

EC136AO58. 

 

[...] o papel do professor na sala de aula não pode ser desvalorizado, ou visto como desnecessário [...] 

EC50AO43. 

 

[...] As inovações tecnológicas não devem ser vistas como ameaça e, sim, como um estímulo a melhorar 

sempre. EC145AO40. 
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[...] Apesar de todo esse avanço tecnológico o professor precisa aprender a manejar tais recursos novos e 

necessita deles para melhorar sua prática, porém, jamais será substituído por eles, já que ele promove a 

prática social onde o aluno é o sujeito do processo ensino-aprendizagem na sala de aula. EC327AO10 . 

 

Nesses exemplos de modalização, a relação dialógica com o leitor orienta-se como 

uma estratégia, no sentido de impor um determinado ponto de vista, isto é, como uma verdade 

a ser seguida (RODRIGUES, 2001). 

 Levando-se em consideração as funções da modalização propostas por Bronckart 

(2007), essas são modalizações deônticas e estão no campo da obrigação. Baseando-se nas 

variadas classificações surgidas na Antiguidade grega e também inspirado pela teoria dos três 

mundos proposta por Habermas, o mencionado autor apresenta quatro tipos de funções 

modalizadoras, quais sejam: 1. lógicas; 2. deônticas; 3.  apreciativas; 4. pragmáticas. Desse 

modo, as modalizações deônticas consistem em uma avaliação de alguns elementos do 

conteúdo temático, apoiada em valores, opiniões e regras constitutivas do mundo social, 

apresentando os elementos do conteúdo como sendo do domínio do direito, da obrigação 

social e/ou da conformidade com as normas em uso. Exemplos de recursos linguísticos que 

exercem a função modalizadora deônticas são: os verbos no presente (deve, não deve, posso, 

não posso) e as estruturas oracionais (É lamentável que). 

De acordo com Rodrigues (2001), pela ótica da modalização, pode-se situar o artigo 

de opinião no âmbito do discurso de autoridade. Ela também explicita que, nesse mesmo 

sentido, Koch (1993), baseando-se nos trabalhos de Alexandrescu e, mais particularmente, 

nos de Blanché, observa que, quando um locutor se orienta para as modalidades que se 

situam nos vértices superiores do hexágono de Blanché (A, E, U), apresenta-se como 

autoritário. Com suas palavras: 

 

Quando um locutor, ao produzir seus enunciados, recorre 

predominantemente às modalidades que se situam nos vértices superiores do 

hexágono de Blanché (A, E, U), seja qual for o eixo (alético, epistêmico, 

deôntico, axiológico), o discurso apresenta-se como autoritário: é o campo 

da necessidade, da certeza, do imperativo, das normas. O locutor procura 

manifestar um saber (explícito ou implícito) e obriga o interlocutor a aderir 

ao seu discurso, aceitando-o como verdadeiro. Tem-se, aqui, o grau máximo 

de engajamento do locutor e a intenção de impor ao alocutário os seus 

argumentos, apresentando-os como incontestáveis (eu sei, portanto, é 

verdade). Para torná-los mais convincentes, ele utilizará, em larga escala, o 

recurso à autoridade –, fazendo uso de lexicalizações das modalidades A, E, 

U, do tipo: é certo..., é preciso..., é necessário..., todos sabem, é 

impossível..., é proibido..., não pode haver dúvidas..., é dever de todos... etc. 

(KOCH, 1993, p. 87). 
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Também identificamos em nosso corpus a recorrência de modalidades epistêmicas. 

Estas consistem em uma avaliação de alguns elementos do conteúdo temático, apoiada em 

critérios do mundo objetivo, e apresentam os elementos de seu conteúdo do ponto de vista de 

suas condições de verdade, como fatos atestados (ou certos), possíveis, prováveis, eventuais, 

necessários etc. São exemplos de unidades linguísticas que exercem essa função modalizadora 

lógica os advérbios (talvez, evidentemente), verbos no futuro do pretérito (produziria) e 

estruturas oracionais (É evidente que). Dessa forma, temos os seguintes exemplos: 

 

 

Obviamente, o professor precisa inteirar-se das tecnologias e utilizá-las como ferramentas pedagógicas em 

sua pratica docente, mas o seu papel continua sendo essencial para a sistematização dos saberes dos sujeitos 

envolvidos no processo de aprendizagem. EC492AO58. 

 

É sabido que as novas tecnologias assumem um papel de grande relevância na educação, pois são meios e 

suportes que auxiliam e aprimoram na transmissão dos conteúdos. Entretanto, o papel do professor em sala 

de aula é insubstituível. [...] nenhuma dessas tecnologias pode substituir o contato de um ser humano com o 

outro na construção do saber. EC322AO98. 

 

É claro que o aparato sofisticado das novas tecnologias pode e deve ser utilizado como instrumento para a 

ação pedagógica. [...] De fato, com os recursos das novas tecnologias, as crianças e jovens podem se 

apropriar de conhecimentos de forma mais dinâmica, e às vezes, até mais rápida. EC505AO56. 

 

É inegável que as novas tecnologias que tomam conta do mercado e da sociedade inclusive da escola, são 

muito importantes e de grande contribuição para a educação. O acesso à internet, por exemplo, tem 

contribuído muito para estudos individualizados e pesquisas dos estudantes de todo o mundo. EC452AO77. 

 

Pensar a extinção dessa profissão seria fazer com que o conhecimento adquirido empiricamente e 

individualmente não fosse repassado de maneira segura. [...] essa profissão não corre o risco de ser 

substituída por qualquer tecnologia, mas poderá e irá sofrer modificações para se adaptar a um mundo 

globalizado e repleto de informações como o que vivemos. EC318AO94. 

 

Como podemos notar, as modalizações foram feitas mediante os seguintes recursos 

linguísticos: advérbios (obviamente/empiricamente/individualmente); verbo no futuro do 

pretérito (seria) e estruturas oracionais (é sabido que/é claro que/é inegável que). Esses 

modalizadores se direcionam a um possível questionamento do leitor. Tem-se uma relação 

dialógica orientada para o leitor, em que se projeta a antecipação de suas possíveis 

contestações, indagações, isto é, de seus enunciados pré-configurados. 

De acordo com Rodrigues (2001, p. 221) “[...] essa reação-resposta antecipada e 

inserida no discurso do articulista cria no artigo um efeito de uma consequência „já prevista‟, 

embora seja uma estratégia para evitar essa possível contrapalavra por parte do leitor”. 

Outro tipo de modalização constante nos artigos de opinião produzidos pelos 

professores diz respeito às modalizações apreciativas. Estas, segundo Bronckart (2207), 
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consistem em uma avaliação de alguns aspectos do conteúdo temático procedente do mundo 

subjetivo da voz que é a fonte desse julgamento, apresentando-os como benéficos, infelizes, 

estranhos etc., do ponto de vista da entidade avaliadora. São exemplos de unidades 

linguísticas que exercem a função modalizadora apreciativa: advérbios (felizmente, 

infelizmente), expressões de interjeição (ai de mim!). 

 

[...] felizmente, elas ainda estão longe de substituir um dos protagonistas mais atuantes do processo de 

ensino-aprendizagem: o professor. EC5AO5. 

As máquinas, a alta tecnologia nunca conseguirão substituir efetivamente o professor, porque simplesmente 

elas não tem o essencial que é o amor pela profissão professor. EC255AO52. 

As novas tecnologias entram, definitivamente, na vida escolar do aluno. Felizmente, elas ainda estão longe 

de substituir um dos protagonistas mais atuantes do processor de ensino-aprendizagem: o professor. 

EC281AO5. 

 

[...] apesar das novas tecnologias estarem a todo vapor, dificilmente elas substituirão o professor em sala de 

aula. EC78AO64. 

 

[...] apenas o professor tem a sensibilidade de corrigir adequadamente; modalizar o discurso, quando se 

fizer necessário; olhar no olho do aluno e perceber se entendeu a matéria ou se não acatou alguma atitude, 

por parte daquele que ensina. EC397AO11. 

 

Ao lançar mão dos modalizadores felizmente, efetivamente, dificilmente e 

adequadamente, os professores expressam a manifestação de sua subjetividade. Esses 

modalizadores foram utilizados com a função de tornar evidentes os sentimentos e a reação 

emotiva diante das afirmações que fazem. 

No enunciado EC255AO5, o professor, ao modalizá-lo, demonstra um sentimento de 

felicidade em relação à não substituição dele pelas novas tecnologias e, ao mesmo tempo, 

apresenta isso como algo positivo. Dessa forma, o advérbio usado constitui um modalizador 

avaliativo, posto que expressa um julgamento em relação ao conteúdo da proposição. Esses 

tipos de modalizadores possibilitam ao usuário da língua expressar não só a sua subjetividade, 

mas também o seu posicionamento a respeito do que escreve, ao mesmo tempo em que 

permitem que ele sinalize para os seus ouvintes como estes deveriam ler seus textos. 

Para concluir, é oportuno destacar o que salienta Koch (1993, p. 88) em relação ao uso 

do recurso dos modalizadores: 

 

[...] o recurso às modalidades permite ao locutor marcar a distância relativa 

em que se coloca com relação ao enunciado que produz, seu maior ou menor 

grau de engajamento com relação ao que é dito, determinando o grau de 

tensão entre os interlocutores; possibilita-lhe também, deixar claros os tipos 

de atos que deseja realizar e fornecer ao interlocutor „pistas‟ quanto às suas 

intenções [...]. 
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Em síntese, a modalização define a marca dada pelo sujeito aos seus enunciados e os 

modalizadores são os meios pelos quais um falante manifesta o modo como ele considera seu 

próprio enunciado. De acordo com Rodrigues (2001, p. 221), os modalizadores funcionam, no 

artigo, como um modo de persuasão do leitor. Ou seja, 

 

[...] eles não introduzem um possível enunciado do leitor, mas funcionam 

como lugar de sua interpelação [...]. Ou seja, objetivam orientar a sua 

reação-resposta (verbal ou não, imediata ou retardada). Esse é uma das 

funções discursivas centrais da modalização no artigo. 

 

Em relação ao movimento de assimilação das vozes, Rodrigues (2001, p. 176) observa 

que este apresenta uma variedade menor de estratégias de enquadramento da fala do outro. 

Para justificar isso, ela esclarece que, “[...] no movimento de qualificação já se tem como 

característica forte o chamamento de outras vozes discursivas que, junto com a voz do autor, 

constroem a orientação apreciativa do enunciado”. Em nossa pesquisa, também observamos 

que, diferentemente do movimento dialógico de distanciamento, as estratégias de 

enquadramento explícito de outras vozes ocorreram em quantidade bem menor. Assim, 

vejamos como se dão essas ocorrências nos enunciados a seguir. 

 

[...] De acordo com teorias recentes, o ensino-aprendizagem deixa de ser vertical: do professor para os 

alunos, para acontecer em espiral, fazendo de cada ator, em sala de aula, um indivíduo que ensina e aprende 

uns com os outros [...] EC558AO13. 

 

[...] já foi comprovado através de estudos [...] que quando o educador mantém um bom relacionamento com 

seus discentes, estes aprendem mais e mais rapidamente [...]. EC559AO11. 

 

Segundo Paulo Freire, o professor educador é peça fundamental na educação. Não como um mero 

conteudista, mas aquele que faz a diferença dentro e fora da escola. EC560AO10. 

 

De acordo com o Professor Luiz Passeggi, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

[...]EC561AO09. 

 

[...] Como diz Paulo Freire, “o mundo não é, ele está sendo” [...]EC562AO28. 

 

Se são quatro os pilares da educação, o aprender a conviver, o aprender a fazer, o aprender a aprender e o 

aprender a ser, então o professor torna-se cada vez mais necessário [...]EC563AO67. 

 

[...] já diziam os grandes pensadores como Paulo Freire [...]EC564AO64. 

 

[...] pesquisa recentes feitas nas escolas onde é disponibilizado um computador por aluno [...]EC565AO59. 

[...] Como nos mostra Paulo Freire, o professor além de ensinar, aprende e o aluno aprende, mas também 

ensina. EC666AO102. 
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[...] Como diria Barthes, há que ter embrechamento de lábios, grão de voz... prazer, puro prazer! 

EC667AO117. 

 

Como podemos notar, em seus enunciados, os professores trazem explicitamente a voz 

de estudiosos do campo da educação, como, por exemplo, Paulo Freire, educador de renome, 

cuja voz é inserida no texto para dar sustentação ao argumento de autoridade, a fim de 

defender seu ponto de vista. Também pudemos observar a recorrência ao discurso da esfera 

científica.  Em relação a essa esfera, Rodrigues (2001, p.170) lembra que “[...] o chamamento 

pelos enunciados da esfera da ciência tem sua razão de ser pelo valor ideológico da ciência na 

comunicação social”. 

Como veremos mais adiante, nas análises das outras categorias, a presença das vozes 

das mais diversas esferas, particularmente, da esfera pedagógica, é um recurso recorrente na 

construção dos artigos produzidos pelos professores. 

Enfim, podemos afirmar que, em relação à escrita dos professores no tocante às 

estratégias enunciativo-discursivas, estes produziram seus textos tendo em vista um 

interlocutor, com quem buscam interagir discursivamente, negociar significados com o 

propósito de mostrar que dispõem de conhecimentos atinentes ao processo da escrita, 

contrariando, assim, aqueles discursos generalizadores que circulam em nossa sociedade de 

que os professores não sabem escrever e, desse modo, não sabem também ensinar. 

Particularmente, podemos dizer que, do ponto de vista das estratégias enunciativo-discursivas, 

os professores, pelo que constatamos nesta pesquisa, recorreram, de maneira satisfatória, a 

essas estratégias com o intuito de validar a legitimidade de sua escrita. Assim, na medida em 

que eles mobilizam diferentes vozes socais, reformulam essas vozes, aceitando-as ou 

refutando-as, constituem-se autores do seu próprio dizer. 

 

4.2 O DISCURSO DO PROFESSOR SOBRE SI MESMO 

  

Conforme explicitado anteriormente, a leitura atenta dos textos produzidos pelos 

professores possibilitou-nos evidenciar neles uma recorrência considerável de um discurso 

sobre si mesmo, naturalmente motivado pelo tema/objeto sobre o qual deveriam escrever. 

Pudemos também perceber que o discurso dos professores vai-se compondo pela 

ativação e pela explicitação dos conhecimentos construídos tanto na formação profissional 

quanto no exercício da docência. Dessa forma, foi possível categorizar esse discurso a partir 

de três asserções, quais sejam: 1) o professor é insubstituível; 2) o professor é mediador da 
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aprendizagem; 3) o professor é um ser afetivo. Assim, para a análise de cada asserção, 

apresentamos, inicialmente, um texto na íntegra e, a seguir, os enunciados retirados do corpus. 

 

4.2.1 O professor é insubstituível 

 

Com base no exposto acima, empreenderemos aqui a análise, levando em 

consideração a asserção de que o professor é insubstituível. 

 

Quadro 04: Texto retirado do corpus. 

(Sem título) 

É impensável supor a máquina substituindo o homem, especialmente quando se fala em educação. 

É claro que o aparato sofisticado das novas tecnologias pode e deve ser utilizado como instrumento para a 

ação pedagógica. Todavia, considerar que esse instrumento possa tomar o lugar da figura do professor é 

desconhecer o significado profundo da presença física e humana do professor no complexo processo de 

ensino-aprendizagem. 

De fato, com os recursos das novas tecnologias, as crianças e jovens podem se apropriar de 

conhecimentos de forma mais dinâmica e, às vezes, até mais rápida. No entanto, se se considerar que, por 

esse fato, o papel do professor se torne secundário ou mesmo dispensável, estaremos reduzindo a educação 

ao simples exercício de propiciar o conhecimento, fazendo do estudante mero receptador de informações. 

Isso, em verdade, significaria um retrocesso às concepções tradicionais de educação, para quem o 

aluno seria sempre um elemento passivo e vazio, pronto a receber um saber que outro lhe depositasse. 

Em verdade, antes de qualquer transmissão de conhecimento, o fazer pedagógico representa um 

exercício de formação integral do sujeito, desde o nível intelectual até os níveis morais e afetivos. Nesse 

sentido, o papel do professor é fundamental para que se criem as condições necessárias a essa formação 

holística do indivíduo, capaz de torná-lo competente, criativo, crítico, ético e afetivamente preparado para a 

vida em sociedade. É claro que isso não é possível no universo frio e mecânico da era tecnológica. Onde há 

um professor, há afeto. E não se faz educação sem esse ingrediente tipicamente humano. 

Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

  

Como podemos perceber, no discurso do professor, fica evidente uma concepção de 

educação humanista, segundo a qual o papel do professor é garantir a construção do 

conhecimento por meio da interação e do compartilhamento. Também podemos evidenciar 

que, para o autor desse artigo de opinião, a afetividade é essencial no trabalho docente. Nesse 

sentido, esse discurso se alinha ao discurso de Paulo Freire (1999), em que este reconhece que 

a afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade.  

Ainda podemos afirmar que a aproximação com o pensamento freireano de educação 

se dá na medida em que o produtor do texto focaliza a educação na perspectiva da formação 

de sujeitos aptos para ler o mundo.  

É oportuno salientar que esse discurso também aponta para a ideia de que a natureza 

da pedagogia escolar não se funda apenas nas finalidades expressas nas justificativas e 

objetivos definidos pelo professor ou pelo sistema escolar, mas, sobretudo, comporta crenças 

e valores (GIROUX, 1986). Como bem lembra o referido autor, “[...] a „voz do professor‟ 
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reflete os valores, as ideologias e os princípios estruturadores que dão significado às histórias, 

às culturas e às subjetividades definidoras das atividades dos educadores”. 

Em outra perspectiva, ao enunciar: “É impensável supor a máquina substituindo o 

homem, especialmente quando se fala em educação”, podemos notar que o discurso do 

professor sobre si mesmo caracteriza-se como uma réplica ao enunciado contido na prova, 

particularmente, do primeiro ponto de vista, qual seja: “As novas tecnologias, no futuro, irão 

substituir o professor na sala de aula”. Para Bakhtin (1990, p. 201), “toda linguagem é um 

ponto de vista, uma perspectiva sócio ideológica dos grupos sociais e dos seus representantes 

personificados”. Essa réplica do autor do texto em tela em relação ao enunciado da proposta 

de redação caracteriza-se como uma resposta antecipada, direcionando a orientação discursiva 

para o ouvinte/leitor. Essa é uma estratégia de que o autor se utiliza para sustentar o seu 

discurso retórico, fortalecendo-o e garantindo, desse modo, sua autoria. 

Também é notável que, na construção do seu discurso, o autor do artigo de opinião 

não só lança mão da pergunta retórica, “O que dizer das máquinas?”, mas também mantém 

um diálogo explícito com o leitor, o que fica visível, por exemplo, quando escreve: “esta 

aparente redundância é proposital, leitor”. 

Os enunciados abaixo também são exemplos que contemplam a asserção “o professor 

é insubstituível”. 

 

[...] entendemos que as novas tecnologias podem vir se aliar ao professor, mas jamais o substituirá na sua 

prática, pois acreditamos numa educação cujo objetivo é formar cidadãos não só conhecedores de conceitos, 

de conhecimentos científicos, contudo cidadãos críticos e conscientes do seu papel na sociedade. 

EC287AO68. 

 

É impensável supor a máquina substituindo o homem, especialmente quando se fala em educação. [...] 

considerar que esse instrumento possa tomar o lugar da figura do professor é desconhecer o significado 

profundo da presença física e humana do professor no complexo processo de ensino-aprendizagem. 

EC248AO56. 

 

[...] É indiscutível que a presença do professor em sala de aula seja fundamental para a aprendizagem, pois 

não há aparato tecnológico, por mais moderno que seja, que consiga substituí-lo na sua função essencial, 

que é ser mediador do conhecimento. EC263AO37. 

 

[...] estamos compreendendo a totalidade do processo educativo que se caracteriza pela presença 

insubstituível do professor em vez de uma relação meramente técnica. EC273AO104. 

 

Na condição também de agente transformador, o professor jamais será superado por qualquer nova invenção 

tecnológica que possa surgir no mundo. EC278AO3. 

 

[...] acreditar que essa tecnologia substituirá o professor em sala de aula é desconsiderar que a essência do 

processo educativo está centrada na humanização e no compartilhamento sensível dos saberes. 

EC324AO113. 
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 Conforme podemos notar, para esses sujeitos, o professor ocupa um lugar privilegiado 

no processo de ensino e aprendizagem e, portanto, para eles, são insubstituíveis. Desse modo, 

observamos que é possível estabelecer uma relação entre esse discurso e aqueles voltados para 

a natureza do trabalho educativo. Assim, de acordo com Duarte (1998, p. 85): 

 

[...] o trabalho educativo é [...] uma atividade intencionalmente dirigida por 

fins. Daí, o trabalho educativo diferenciar-se de formas espontâneas de 

educação, ocorridas em outras atividades, também dirigidas por fins, mas 

que não são os de produzir a humanidade no indivíduo. Quando isso ocorre, 

nessas atividades, trata-se de um resultado indireto e inintencional. Portanto, 

a produção no ato educativo é direta em dois sentidos. O primeiro e mais 

óbvio é o de que se trata de uma relação direta entre educador e educando. O 

segundo, não tão óbvio, mas também presente é o de que a educação, a 

humanização do indivíduo é o resultado mais direto do trabalho educativo. 

  

Nessa mesma perspectiva, Moacir Gadotti, em sua obra Boniteza de um sonho: 

ensinar-e-aprender com sentido, defende que “[...] não se pode imaginar um futuro para a 

humanidade sem educadores. Os educadores, numa visão emancipadora, não só transformam 

a informação em conhecimento e em consciência crítica, mas também formam pessoas [...]” 

(GADOTTI, 2003, 17). Prosseguindo em sua reflexão, o autor conclui que os professores 

“[...] fazem fluir o saber – não o dado, a informação, o puro conhecimento – porque 

constroem sentido para a vida das pessoas e para a humanidade e buscam, juntos, um mundo 

mais justo, mais produtivo e mais saudável para todos. Por isso, eles são imprescindíveis”. 

Nos enunciados produzidos pelos professores, é perceptível a compreensão não só da 

extrema relevância desse profissional para a sociedade, mas também a de que não se trata de 

profissão meramente técnica. Esse posicionamento dos professores dialoga com outras vozes 

da esfera pedagógica. Assim, para Gadotti (2003, p. 26), “[...] numa concepção emancipadora 

da educação, a profissão docente tem um componente ético essencial. Sua especificidade está 

no compromisso ético com a emancipação das pessoas. Não é uma profissão meramente 

técnica”. O mencionado autor também lembra que “[...] Não há civilização sem professores. 

[...] Não há nação sem professores” (GADOTTI, 2003, p. 21). 

Corroborando essa mesma ideia, Mellouki e Gauthier (2004) advogam que é 

necessário acabar com o discurso de que os professores são técnicos do ensino. Sendo assim, 

advertem: “[...] tal ideia é popular especialmente entre os críticos menos familiarizados com a 

complexidade do trabalho docente e entre os críticos mal-intencionados” (MELLOUKI; 

GUATHIER, 2004, p. 543).  Podemos afirmar que, ao assumir a ideia de que a relação 
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professor-aluno se caracteriza para além da técnica, o professor deixa explícita em seu 

discurso a compreensão da complexidade do trabalho docente. Vale notar que a dimensão 

técnica é apenas uma das vertentes do trabalho docente. 

Ao atribuir à educação o objetivo de formar “cidadãos críticos e conscientes do seu 

papel na sociedade”, o discurso do professor dialoga diretamente com os documentos oficiais, 

tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), posto que esta, no seu Art. 2, expressa que a educação “[...] 

tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Já os PCN, na sua Introdução, deixam explícito 

que a educação tem de ter o compromisso com a construção da cidadania (PCN, 1997). Esse 

posicionamento dos professores também evoca o discurso assumido por Giroux (1997) 

quando este enfatiza que os professores devem trabalhar para criar as condições que dão aos 

alunos a oportunidade de se tornarem cidadãos críticos comprometidos. É claro também que, 

implícito no seu dizer, os professores estão assumindo, conforme Paulo Freire, que a 

educação é um ato eminentemente político. 

Outro aspecto relevante que emerge desse discurso dos professores diz respeito ao 

caráter interativo e humano do trabalho educativo. Desse modo, temos: 

 

[...] a tecnologia tem sido apenas auxiliar no processo de ensino-aprendizagem e não poderia assumir o 

papel do professor [...] pessoas precisam de pessoa para terem uma formação humana. EC253AO46. 

 

[...] quando falamos em aprendizagem nada substitui a interação entre professor e aluno. [...] Apesar de tudo 

que foi inventado, ainda não há algo para substituir a interação do humano “aluno” e o humano 

“professor”. EC264AO38. 

[...] a tecnologia jamais substituirá o professor que lida com seres humanos [...]EC280AO65. 

 

[...] máquinas tratam todos por “atacado”, desumaniza, não interagem com as particularidades humanas 

[...]EC285AO66. 

 

[...] o professor jamais poderá ser substituído, porque a afetividade e suas relações só acontecem com os 

seres humanos EC289AO10. 

 

[...] as inovações científicas não são capazes de substituir o material humano dotado de conhecimentos e 

princípios morais que é o professor [...]. EC309AO30. 

 

[...] tecnologia alguma substituirá a figura do professor, uma vez que só um ser humano é capaz de interagir, 

despertar sentimentos, crer e apostar no outro [...]EC310AO89. 

 

[...] o diferencial se faz com interação humana, troca. E para isso, a figura do professor é imprescindível. 

EC320AO35. 

 

[...] nenhuma dessas tecnologias pode substituir o contato de um ser humano com outro na construção do 

saber [...] é de fundamental importância esse processo de interação dos sujeitos [...]EC322AO98. 

 

[...] a educação é uma atividade humana e como tal não pode prescindir do homem [...]EC326AO36. 
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Como podemos constatar, no discurso dos professores, é recorrente a ideia não só de 

que o professor é insubstituível nos processos de ensino e aprendizagem, mas a de que o 

trabalho educativo se assenta na interação entre seres humanos. É trabalho feito com humanos 

para humanos. Nesse sentido, é possível aproximar esse discurso da compreensão de Tardif e 

Lessard (apud ENS; GISI; EYNG, 2011, p. 318), posto que, para esses autores, o trabalho 

educativo “acontece em um processo de interações humanas”. E, desse modo, “ensinar é 

trabalhar com seres humanos, sobre seres humanos e para seres humanos” (grifos nossos). Ao 

assumir que “a educação é uma atividade humana”, evidencia-se um posicionamento 

afirmativo com relação ao ato de ensinar, já que este é parte integrante do trabalho educativo 

(DUARTE, 1998). 

Ao reconhecer o caráter humano do trabalho docente, o discurso dos professores 

também mantém, mais uma vez, um diálogo com o discurso de Moacir Gadotti, dado que, 

para este, “[...] a escola, centro de reflexão da comunidade, é um lugar humano, enquanto é 

uma presença de homens que orientam a todo instante a tomada de consciência, visando uma 

aprendizagem de humanidade. Ela não é um continente abstrato e geométrico; é um lugar 

humano concreto” (GADOTTI, 1975, p. 110). 

Freire (1967), discutindo o papel da educação na humanização
19

, observa que não se 

pode perceber a educação a não ser como um “querer-fazer humano” que se efetiva no tempo 

e no espaço, na relação dos homens entre si.  Desse modo, salienta que: 

 

[...] a concepção humanista e libertadora da educação jamais dicotomiza o 

homem do mundo. Em lugar de negar, afirma e se baseia na realidade 

permanentemente mutável. Não só respeitam a vocação ontológica do 

homem de ser mais, como se encaminha para esse objetivo [...]. (FREIRE, 

1967, p. 03). 

 

A concepção de humanização de Paulo Freire é a de que o ser humano tem a 

capacidade de entender o mundo e de agir em favor de sua transformação.  “[...] É no agir, no 

movimento de ser sujeito, que nos tornamos seres humanos. É esse sentido de humanização 

por meio da práxis que define a ontologia de Freire e que subjaz sua epistemologia e 

pedagogia” (AU, 2011, p. 259). 

Na obra freireana, essa categoria é ainda mais explicitada quando o autor discute o 

papel que assumem, na sua pedagogia, a amorosidade e a esperança, por exemplo. 

                                                           
19

 Palestra realizada em maio de 1967, em Santiago, sob o patrocínio da OEA, do governo do Chile e 

da Universidade do Chile. O texto dessa conferência está disponível em: <http://drb-

assessoria.com.br/7PAPELDAEDUCACAONAHUMANIZACAO.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2014. 

http://drb-assessoria.com.br/7PAPELDAEDUCACAONAHUMANIZACAO.pdf
http://drb-assessoria.com.br/7PAPELDAEDUCACAONAHUMANIZACAO.pdf
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4.2.2 O professor é mediador da aprendizagem 

 

Levando-se em consideração o conceito de voz proposto por Bakhtin, podemos dizer 

que a asserção “o professor é mediador”, muito recorrente em nosso corpus, é precisamente o 

ressoar do discurso pedagógico bastante presente nos cursos de formação de professores, os 

quais foram fortemente influenciados pela abordagem Histórico-Cultural. De acordo com 

Oliveira, M. S. (2010b, p. 45), “o reconhecimento do professor como um „mediador‟ de 

aprendizagem é já um discurso que se cristalizou no espaço escolar e da formação acadêmica, 

ecoando, particularmente, na voz dos professores em geral”. 

Ao discutir o conceito de mediação na perspectiva vygotskiana, Oliveira, M.K (2002) 

explicita que esse é um conceito central para a compreensão das concepções do pesquisador 

russo sobre o funcionamento psicológico. Nesse sentido, “[...] mediação, em termos 

genéricos, é o processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação; a relação 

deixa, então, de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento” (OLIVEIRA, M.K 2002, 

p.26). Isto é, para ele, a relação do homem com o mundo não é uma relação direta, mas, 

fundamentalmente mediada. Sendo assim, distingue dois tipos de elementos mediadores a 

partir das funções que desempenham, quais sejam: os instrumentos e os signos. Muito embora 

haja uma analogia entre esses dois tipos de mediadores, eles possuem características bastante 

diferentes, posto que um instrumento modifica o entorno fisicamente, mediante uma ação 

concreta, enquanto o signo (instrumento psicológico) atua como mediador de nossas ações, 

constituindo-se em um sistema simbólico de representação da realidade. 

Para o estudo da mediação por meio da linguagem, Smolka (1991) propõe duas 

dimensões: 1. a dimensão discursiva (mediação pela palavra); 2. a dimensão pedagógica 

(mediação pelo outro). Desse modo, compreende que a interação professor-aluno- 

conhecimento ocorre por meio da mediação pela palavra e pelo outro. 

Essa compreensão de que o professor é o mediador entre a atividade construtiva do 

aluno e o conhecimento escolar é muito recorrente em nosso corpus. Desse modo, vejamos: 

 

Quadro 05: Texto retirado do corpus. 

(Sem título) 

É um lugar-comum afirmar hoje que a educação não pode prescindir do conhecimento e 

utilização das novas tecnologias. No entanto, uma discussão, tão fundamental quanto complexa, está a 

dividir opiniões: qual o papel do professor nessa revolução pedagógico-tecnológica? 

De um lado, estão os apocalípticos, que não param de proferir impropérios ao acesso e inserção 

dessas novas tecnologias. Segundo eles, o professor não passará de mero títere, um ornamento na sala de 

aula. Serão os computadores integrados na internet e a televisão os novos mediadores entre o 

conhecimento e o aluno. 

De outro, os integrados, que veem na revolução tecnológica a condição sine qua non para um 
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ensino deveras eficiente, integrado ao progresso das ciências e tecnologias. 

Em meio a tudo isso, subjaz a sensação de que ambos os lados pecam por seus radicalismos. A 

globalização – e o avanço tecnológico dela decorrente – é uma realidade inevitável, que não pode ser 

ignorada. Ela exige do ser humano um amplo domínio de técnicas, habilidades e conhecimentos, de 

maneira a se tornar capacitado para o trabalho. Cabe à escola prover essa formação, oferecendo ao aluno 

um ensino que contemple o uso dessas novas tecnologias e a reflexão sobre o acesso ao conhecimento por 

elas possibilitado. Nessa perspectiva, o professor utilizará esses instrumentos como recursos na formação 

profissional e intelectual do educando. 

Todavia, note-se que o professor continua a ser o mediador fundamental. Preterir essas qualidades 

do professor, imputando-a a máquinas é absurdo. A adoção de novas tecnologias só pode ser feita se antes 

houver uma reflexão sistemática sobre contribuições e prejuízos. Não fazer isso é desumanizar o ensino. 

Portanto, o professor permanece como elemento fundamental, mediando as relações entre 

educando e o acesso/uso das novas tecnologias. 

Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

Vemos que, na reflexão que desenvolve sobre as novas tecnologias e o papel do 

professor em sala de aula, o produtor do texto reconhece o papel de mediador que o professor 

assume em sala de aula. Assim, no âmbito da relação ensino e aprendizagem, o professor é 

imprescindível, posto que o seu conhecimento e a sua consciência acerca do processo de 

mediação, assim como a sua ação para assegurar a apropriação de parte do conhecimento 

humano pelos educandos, possibilitarão a necessária mediação entre ensino e aprendizagem e 

entre o professor e o aluno.  Isso também fica evidente nos enunciados a seguir: 

 

[...] Apesar de todo avanço tecnológico, a presença do professor, como mediador, organizador da sala de 

aula, é, ainda indispensável e assim permanecerá, uma vez que, quando há a ausência de alguns desses, o 

processo ensino-aprendizagem não é realizado de maneira a satisfazer as necessidades dos educandos, pois 

dúvidas deixam de ser esclarecidas, problemas do dia-a-dia deixam de ser abordados e solucionados 

[...]EC329AO51. 

 

[...] O professor é o mediador entre conteúdos e as situações sociais de comunicação [...]EC330AO53. 

 

[...] Portanto, cabe ao professor, enquanto mediador de conhecimentos, também dominar novas tecnologias, 

para poder orientar, estimular o aluno para que o mesmo possa fazer relações com o que se aprende na 

escola. EC333AO45. 

 

[...] O advento das novas tecnologias são por demais importantes no atual cenário educacional, mas, não 

substituem o material humano, mediador, provocador e instigante, características exclusivas do professor. 

[...] Só ele tem capacidade de intervir, corrigir, interagir, mediar e acrescentar a informação. EC334AO49. 

 

Ao assumir o discurso de que “o professor é mediador”, tem-se aí não somente a 

constatação da apropriação de uma determinada tendência pedagógica, no caso, a 

sociointeracionista, mas, ao mesmo tempo, a negação de outra, qual seja a de ensino como 

simplesmente transmissão. No entendimento dos professores, dentre os papéis assumidos pelo 

professor, em sala de aula, figura o de responsável por promover a intermediação nos 

processos de significação dos conteúdos pelo aluno. Dessa forma, o foco do trabalho docente 

incide na aprendizagem do educando. 
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A compreensão mesma que os professores expressam é a de que cabe ao educador o papel 

de intermediador entre o aluno e o conhecimento. Assim, o conceito de mediação utilizado se 

aproxima do sentido etimológico, qual seja “estar entre”, no meio da relação entre sujeito e objeto. 

Em outros termos, a mediação é compreendida como um processo interativo, no qual o professor 

atua como um elo entre o aluno e o objeto de conhecimento no processo de ensino e 

aprendizagem. Nesta mesma perspectiva, Mellouki e Guathier (2004, p. 553) afirmam que: 

 

[...] como intelectual, o professor ocupa uma posição de permeio e o seu 

papel é de tradutor da ideia nas coisas da vida. Ele é [...] um mediador [...] 

que se encontra na intersecção entre a realidade cotidiana e o campo onde 

são elaboradas as criações originais do espírito [...]. 

 

Em outras palavras, no processo de ensino e aprendizagem, o professor assume um 

papel relevante, posto que cabe a ele, precipuamente, a tarefa de promover a intermediação 

entre os conhecimentos construídos pela humanidade e sua apropriação pelos alunos. Nesse 

sentido, Giroux (1987, p. 99) assevera que é através da mediação e da ação da “voz do 

professor” que a própria natureza do processo escolar é apoiada ou desafiada. 

Como pudemos observar nos enunciados apresentados, de fato, é recorrente a 

referência à categoria da mediação no discurso dos professores. Nesta pesquisa, consideramos 

importante refletir sobre o papel do professor no processo de ensino e aprendizagem, em 

particular, o de língua portuguesa.  A esse respeito, julgamos oportuno discorrer sobre a 

necessidade de o professor se assumir como agente de letramento. Nesse sentido, 

estabeleceremos suscintamente a diferença entre os conceitos de professor mediador e de 

professor como agente de letramento, conforme propõem Kleiman (2006) e Oliveira (2010). 

Ao analisar os modos de representação do professor que circulam nos cursos de 

formação, Kleiman (2006) observa que, atualmente, convivem dois modos, quais sejam: 1. o 

professor como mediador; 2. o professor como agente de letramento. Assim, considerando a 

concepção de ensino da escrita desses dois modos de representação do professor, a autora 

estabelece diferenças entre eles.  Dessa forma, observa que: 

 

[...] a concepção escolar do ensino da escrita como prática autônoma do 

contexto social, na qual predominam as atividades que exigem competência 

individual dos alunos, é incompatível com a noção de colaboração, 

cooperação e negociação de saberes, objetivos, estratégias que 

caracteristicamente acontecem nos eventos de letramento menos 

ritualizados, em locais como a casa, a rua, e, até certo ponto, o local de 

trabalho (KLEIMAN, 2006, p. 80). 
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Nessa perspectiva, conforme a autora, o pressuposto básico aqui é o de que há uma 

distribuição desigual do saber, posto que o professor assume o papel de mediador privilegiado 

entre o sujeito e o objeto e também entre os sujeitos. 

Outro aspecto importante que destaca diz respeito ao fato de que a concepção de 

professor mediador é indiferente aos diversos usos e manifestações de poder implicados no 

ensino a grupos de diferentes etnias, gêneros ou classes sociais. Além disso, salienta que a 

dimensão essencialmente política do trabalho docente, nessa perspectiva, desaparece. 

Diferentemente, nos estudos do letramento “[...] a concepção de ensino da escrita 

esvazia a ideia do intermediador, na medida em que todos os participantes da interação são 

potencialmente mediadores, ao mobilizarem recursos de outros eventos, outras situações, 

outras práticas sociais” (KLEIMAN, 2006, 81). Além disso, a autora salienta que, no conceito 

de professor como agente de letramento, se sobressaem três elementos fundamentais para a 

construção identitária decorrente do processo de socialização profissional: 1. a agência 

humana; 2. a agência institucional; 3. a prática social situada de uso da escrita. 

Para concluir, importar salientar que, ao defender o professor como agente de 

letramento, Oliveira (2010, p. 51) observa que: 

 

[...] ao assumir a posição de „agente‟, o professor adota uma cultura de 

aprendizagem diferente, alternativa, identificando-se como um „mediador 

agentivo‟ de natureza coletiva que opera em uma via de mão dupla, e não 

como um mediador individual voltado para o desenvolvimento individual ou 

para uma articulação social limitada porque circunscrita na relação „um a 

um‟, e de forma unilateral (de quem sabe para quem não sabe). 
 

Isto é, na compreensão da autora, o professor como agente de letramento concebe a 

aprendizagem não de forma bancária, mas como sendo construída coletivamente. Desse 

modo, a assimetria entre saberes fica esvaziada, posto que cada membro do grupo de 

aprendizagem coopera conforme suas capacidades. 
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4.2.3 O professor é um ser afetivo 

 

Conforme já mencionamos, a análise dos dados nos possibilitou verificar que há, na 

produção escrita dos professores, uma recorrência bastante significativa de enunciados em 

que se nota o estabelecimento de uma relação fundamental entre trabalho docente e 

afetividade. Isto é, foi possível constatar que, para os professores, a dimensão afetiva é parte 

integrante no processo de ensino e aprendizagem. Desse modo, vejamos: 

 

Quadro 06: Texto retirado do corpus. 

“Educação: Humanização ou Tecnologização”. 

É notório que, nas últimas décadas, a tecnologia tem avançado de forma considerável e 

incontestável. A cada dia, podemos observar o surgimento de aparelhos e produtos tecnológicos que 

“facilitam” a nossa vida. 

Entretanto, acreditar que essa tecnologia substituirá o professor em sala de aula é desconsiderar 

que a essência do processo educativo está centrada na humanização e no compartilhamento sensível dos 

saberes. O professor é capaz de criar vínculos afetivos que promovem a interação e garantem a construção 

do conhecimento. O que dizer das máquinas? (entenda aqui, a palavra máquina como sendo a expressão 

concreta da tecnologia). 

A máquina tecnológica não é capaz de acreditar e estimular o potencial de indivíduos, únicos e 

singulares (esta aparente redundância é proposital, leitor), pois não consegue compreender a pluralidade 

cultural, não é capaz de expressar sentimentos, de fazer do erro um caminho seguro para o acerto! Como a 

tecnologia conseguirá formar seres pensantes, sujeitos se ela mesma não o é? Ela é programada, treinada e 

aperfeiçoada para responder sempre da mesma forma, diferentemente do que se espera da Educação: a 

formação de sujeitos que estejam aptos para ler o mundo e resolver os mais diversos conflitos que possam 

existir; e não seres programados, “prontos”, que atendam às expectativas impostas. 

Há de se convir que não estou aqui, negando a importância da tecnologia, até porque ela é muito 

importante no processo ensino-aprendizagem e deve ser utilizada pelo professor como uma ferramenta, no 

entanto, ela não pode ser vista como mediadora, geradora da Educação, uma vez que ela não é capaz (e 

nunca será) de compreender a vida subjetivamente e ler um olhar. 

Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

É importante observar que, no texto, sobressai a ideia de que o trabalho docente não se 

caracteriza como um adestramento, mas sim como um exercício de formação integral do 

sujeito.  Isto é, a percepção que o produtor do texto tem é a de que o professor não é um mero 

transmissor de conteúdo. O que lhe compete vai além disso, posto que o trabalho educativo é 

compreendido a partir de uma perspectiva ampla, a da formação humana do indivíduo. 

Corroborando esse mesmo ponto de vista, temos os enunciados abaixo: 

 

Portanto acredito que durante esse processo, valores são repassados, vivenciados diariamente, utilizando 

diálogo, o afeto, a troca de experiência torna o ensino humanizado [...] EC386AO16. 

 

 [...] É importante citar também os laços afetivos que se somam a esse contexto, pois o professor quando tem 

postura ética, ainda é um modelo, um exemplo aos olhos do seu aluno. EC389AO37. 

 

[...] No quesito „educação‟ é preciso pequenas coisas mas, de grande valor: afetividade e cooperação mútua. 
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Esse conjunto articula e „anima‟ o processo de ensino-aprendizagem. EC390AO38. 

 

[...] a sala de aula é feita de gente e para gente. É o ser humano com sua afetividade, sua sensibilidade às 

individualidades de seus alunos, a particularidade de cada comunidade em que as escolas estão inseridas que 

se torna o professor. EC394AO66. 

 

[...] por avançadas que sejam as novas tecnologias, elas jamais substituirão o entrosamento, os laços afetivos 

criados entre mestres e discípulos, decorrente do convívio entre pessoas que têm alma, sentimentos, 

sensibilidade, coisas que não estão presentes nas máquinas. EC395AO106. 

 

[...] o professor é fundamental para que existam as relações afetivas, valores, atitudes diante do outro e para 

contribuir no processo de aprendizagem. EC398AO80. 

 

Quando os alunos chegam na escola, não é apenas conteúdos que eles necessitam. Muitas vezes também, são 

carentes de apoio, atenção, afeto. Esses fatores desperta o lado humano do professor que é chamado a 

compartilhar a realidade dos alunos, tendo ao mesmo tempo a tarefa de motiva-los a aprender, a serem 

curiosos e tonarem-se sujeitos críticos. EC402AO27. 

 

[...] O professor é capaz de criar vínculos afetivos que promovem a interação e garantem a construção do 

conhecimento. EC408AO11. 

 

[...] as novas tecnologias não pensam, não falam e não têm capacidade de interagir emocional e 

afetivamente com crianças, jovens e adultos porque não têm sentimentos. EC409AO101. 

 

O contato e o exemplo pessoal, a afetividade e a socialização que acontece entre o professor e seus alunos 

nunca poderão ser substituídas e trocadas pela impessoalidade das máquinas. EC410AO102. 

 

Pelos enunciados acima, podemos afirmar que, para esses professores, a afetividade e o 

afeto são elementos essenciais que integram o trabalho educativo. Ao assumir essa perspectiva, 

o discurso dos professores se alinha a outras vozes que também defendem que “ensinar exige 

querer bem aos educandos” (FREIRE, 1999, p. 159). Nesse mesmo sentido, Tassoni (2000, 

p.25) observa que “a escola, enquanto espaço legítimo para promover a apropriação da 

experiência culturalmente acumulada, deve levar em conta que os aspectos cognitivos e afetivos 

são indissociáveis e proporcionar o desenvolvimento do indivíduo na sua totalidade”. 

É importante ressaltar que o educador brasileiro Paulo Freire, em sua obra Pedagogia 

da Autonomia: saberes necessários à prática educativa, enfatiza a importância da afetividade 

e do bem querer no desenvolvimento da prática docente. Dessa forma, reflete: 

  

[...] que esperar de mim, se como professor, não me acho tomado por esse 

outro saber, o de que é preciso estar aberto ao gosto de querer bem, às vezes, 

à coragem de querer bem aos educandos e à própria prática educativa de que 

participo (FREIRE, 1999, p. 159). 
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Como podemos notar, para ele, dentre os saberes necessários à prática docente, está o 

reconhecimento de que a dimensão afetiva é essencial no desenvolvimento do trabalho 

educativo. Sendo assim, podemos afirmar que, no discurso dos professores, esse saber emerge 

de maneira explícita, como atesta o seguinte enunciado: 

 

Também não pode esquecer o componente da afetividade, que a máquina por mais moderna que seja não 

pode oferecer ao aluno. [...] No ambiente escolar, pode ser construída uma relação de cuidado, onde existe 

reciprocidade, confiança, afetividade e respeito entre o professor e o aluno. Dessa forma, percebe-se o outro 

como um ser „humano‟ com emoções e sentimentos, levando em conta esses elementos no processo ensino-

aprendizagem. EC385AO42. 

 

Além de Paulo Freire, outros estudiosos também reconhecem a importância da 

afetividade no processo de ensino e aprendizagem. Henri Wallon, Georges Snyders e 

Vygotsky, por exemplo, são pesquisadores que atribuem à afetividade um papel fundamental 

no processo de desenvolvimento cognitivo da criança. Dessa forma, para Wallon ( apud Leite 

e Tassoni,2006, p.08), “[...] a criança acessa o mundo simbólico por meio das manifestações 

afetivas que permeiam a mediação que se estabelece entre ela e os adultos que a rodeiam”. 

Segundo Melo (2012, p. 147), Wallon compreende que “a dimensão afetiva ocupa lugar 

central tanto do ponto de vista da construção da pessoa quanto na construção do 

conhecimento [...]”. Sendo assim, ela conclui que “[...] não podemos desconsiderar o papel da 

afetividade em nenhum momento. Ela deve estar presente em qualquer segmento da 

educação, mesmo que de forma diferente dos anos iniciais de escolarização”. 

Já Snyders, em sua obra Alunos felizes, enfatiza a necessidade de a escola olhar o 

indivíduo em sua totalidade, considerando a inter-relação entre o afetivo e o cognitivo. 

Conforme suas palavras, 

  

[...] de todos os conhecimentos, da geografia à matemática, esperam-se 

ressonâncias afetivas. Todos sabemos que, para o aluno, o conhecimento é 

trazido pelo afetivo: ele aprende realmente bem o que o cativa, numa 

atmosfera de aula que lhe parece segura, com um professor que sabe criar 

afinidades[...] (SNYDERS, 1993, p. 92). 

 

Por sua vez, Vygotsky defende a ideia de que a compreensão do pensamento humano 

só é possível se se levar em consideração sua base afetivo-volitiva, posto que, para ele, “as 

dimensões do afeto e da cognição estão desde cedo relacionadas íntima e dialeticamente” 

(SILVA, 2008, p. 136).  Para a Psicologia histórico-cultural, o sujeito é resultante do 

desenvolvimento de processos físicos e mentais, cognitivos e afetivos. 
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O discurso produzido pelos professores vai ao encontro dessas perspectivas, quando 

eles se pronunciam: 

 

[...] Em todos os níveis de ensino a figura do professor sempre foi imprescindível para o desenvolvimento do 

educando, seja no âmbito da cognição ou da afetividade. [...] é preciso atentar para o fato de que toda 

criança necessita de orientação para se educar e de amor e carinho para se desenvolver emocionalmente, por 

isso a intervenção docente é tão importante. EC393AO6. 

[...] A presença dele é imprescindível, pois educar não é só transmitir conteúdos e técnicas novas. Educar é, 

junto a tudo isso, transmitir bons modos, carinho, afetividade. E isso máquina não faz. EC384AO15. 

 

[...] o calor humano, a disposição, o carisma do professor presente na sala de aula, jamais serão 

substituídos, pois a afetividade encontrada nas relações humanas, nenhuma tecnologia irá substituir e sem 

essa afetividade torna-se inviável a construção do saber. EC405AO107. 

 

[...] só um ser humano é capaz de interagir, despertar sentimentos, crer e apostar no outro [...] na troca 

indispensável ao aprendizado, coisa que „máquina‟ nenhuma conseguiria, já que desprovida de sentimentos, 

apenas aponta, sem ouvir, sem interagir e sobretudo sem amar. EC406AO89. 

 

[...] uma máquina jamais substituirá o calor humano, o carinho, a atenção, a troca de experiências do 

professor para com o aluno e vice-versa. Nós precisamos, para nos construirmos como seres humanos, de 

referenciais e nada substitui a experiência humanitária. EC407AO93. 

 

Com efeito, para Melo (2012, p. 144), a afetividade não só permeia toda relação 

professor-aluno, mas “está presente nas decisões pedagógicas entre o sujeito e o objeto de 

conhecimento”.  Desse modo, ela defende que se pense o processo de ensino e aprendizagem 

considerando-se a afetividade e não somente a dimensão cognitiva, posto que “sabe-se, hoje, 

que a afetividade é parte integrante de todo este processo. Aprende-se melhor quando se 

considera os aspectos afetivos nas relações”. 

Retomando Paulo Freire, Gadotti (2003, p. 55) sustenta que “[...] a razão competente 

deve ser uma „razão molhada de emoção”. E acrescenta: “[...] o papel das emoções no 

processo de aprendizagem é decisivo: razão e emoção não são instâncias separadas no ser que 

aprende. A emoção é parte do ato de conhecer”. 

 Nesse mesmo sentido, Almeida (1999 apud Leite e Tassoni, 2006, p. 13) observa que, 

embora o compromisso da escola seja com a transmissão/produção de conhecimento, “[...] as 

relações afetivas se evidenciam, pois a transmissão do conhecimento implica 

necessariamente, uma interação entre pessoas. Portanto, na relação professor-aluno, uma 

relação de pessoa para pessoa, o afeto está presente”. 

Ao discutir a formação do professor como compromisso político, Kincheloe (1997) 

propõe que, na sua prática docente, esse profissional leve em consideração a dimensão afetiva 

dos alunos, trabalhando aspectos emocionais e lógicos tanto dos educando quanto deles 
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mesmos. Para o autor, “[...] nos diálogos que eles e seus alunos criam, a reflexão emocional é 

encorajada. Na sua autenticidade, os diálogos não abrem mão das expressões emocionais, 

como humor, compaixão, empatia e indignação” (KINCHELOE, 1997, p. 207). 

Percebemos, então, que uma educação pautada no diálogo, nos moldes da pedagogia 

freireana, não pode desconsiderar sua dimensão afetiva, mas valorizar os traços de afetividade 

manifestados no contexto da sala de aula, integrando-os ao processo formativo de alunos e 

professores. 

Concluindo, podemos afirmar que, a despeito da tradicional valorização da dimensão 

cognitiva em detrimento da afetiva no espaço escolar, os dizeres dos professores nesta 

pesquisa revelam que, para eles, a afetividade assume um papel relevante no desenvolvimento 

do processo educativo, coincidindo, assim, com outras vozes que também reconhecem sua 

máxima importância na relação professor-aluno. Exemplo disso é o que assevera Gadotti 

(2007, p. 56): 

[...] na docência ser e saber são indissociáveis. Nossa tradição clássica da 

educação, porém, evita a todo custo, conectar nossos afetos com a nossa 

razão. Paulo Freire [...] insistia muito nesse ponto. A educação não deve ser 

um processo de formação de cidadãos úteis ao estado, ao mercado ou à 

sociedade. A educação responde pela criação da liberdade de cada ser, 

consciente, sensível, responsável, onde razão e emoção estão em equilíbrio e 

interação constante. 

 

Ou seja, muito embora tradicionalmente a racionalidade tenha marcado a perspectiva 

do trabalho educativo, a afetividade é considerada fundamental no processo de construção do 

conhecimento. 

 

4.3 O DISCURSO DO PROFESSOR SOBRE AS NOVAS TECNOLOGIAS 

 

Nesta seção, atemo-nos à análise da categoria o discurso do professor sobre as novas 

tecnologias. Desse modo, conduzimos a análise, considerando as três subcategorias 

construídas: a) as novas tecnologias são auxiliares no trabalho do professor; b) as novas 

tecnologias são importantes no trabalho do professor e, finalmente, c) o domínio das novas 

tecnologias é fundamental para a prática docente. Como podemos notar, cada uma dessas 

subcategorias aponta para posicionamentos distintos. Assim, assumir o ponto de vista de que 

as novas tecnologias são auxiliares no trabalho do professor, por exemplo, difere da posição 

de que o domínio das novas tecnologias é fundamental para a prática docente, posto que, 

nesta, torna-se explícito o reconhecimento da necessidade do domínio dessas tecnologias para 
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o exercício da docência (inclusão digital) e, naquela, a opinião expressa é a de que as novas 

tecnologias servem de instrumental para o trabalho educativo. Ambas, por sua vez, diferem da 

opinião de que as novas tecnologias são importantes no trabalho do professor. 

Ao defender essa perspectiva, podemos compreender que os professores reconhecem 

que, na sociedade atual, as novas tecnologias são imprescindíveis para a educação. Desse 

modo, vejamos a seguir, particularmente, cada uma das mencionadas subcategorias. 

 

4.3.1 As novas tecnologias são auxiliares no trabalho do professor 

 

Conforme já foi explicitado anteriormente, discutiremos aqui a subcategoria as novas 

tecnologias
20

 são auxiliares no trabalho do professor. Para tanto, vejamos, em primeiro lugar, 

um artigo completo e, em segundo, alguns exemplares de enunciados retirados do nosso corpus. 

 

Quadro 07: Texto retirado do corpus. 

(Sem título) 

A tecnologia está avançando cada vez mais e não é de admirar que ela também tenha ganhado 

espaço na educação. Isso é bom para o nosso país e para o mundo. Mas tem uma coisa que devemos 

refletir: qual é o seu papel na educação? Ela assume função de professor ou de auxiliar? 

Analisando o papel do professor em sala de aula, vemos com clareza que ele não pode ser 

substituído pelas novas tecnologias no futuro. A tecnologia seria então um recurso auxiliar do professor, 

mas nunca a sua substituta, isso porque o papel do educador em sala de aula é o de mediador entre os 

alunos e o conteúdo, papel este que não poderia ser executado pela tecnologia. Um outro fator atribuído a 

presença do professor em sala de aula é a interação que é gerada entre docentes e discentes. Ao direcionar 

a aula, o educador cria situações nas quais os alunos interagem com os outros possibilitando, dessa forma, 

o desenvolvimento não apenas de discentes, mas de cidadãos que sabem trabalhar em grupo, que têm 

disciplina e que sabem viver em sociedade sempre respeitando o espaço do outro. Essas são algumas 

qualidades adquiridas durante o processo de ensino-aprendizagem por intermédio da ação e presença do 

professor em sala de aula e que também podem ser auxiliadas pela tecnologia. 

Levando em consideração esses fatores, o educador não será jamais substituído pela tecnologia, 

pois esta será apenas um recurso que o auxiliará na execução de suas atividades. A presença deste ser que 

interage, media, auxilia e possibilita a assimilação dos conhecimentos continuará sendo fundamental para 

a aprendizagem em sala de aula.  

Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

Conforme podemos notar, a ideia de que as novas tecnologias são auxiliares do 

trabalho docente é bastante recorrente no texto acima. Do ponto de vista do produtor do texto, 

elas são auxiliares justamente porque o professor assume o papel de mediador no processo de 

ensino e aprendizagem.  Ao rejeitar o ponto de vista de que o professor será substituído com o 

advento das novas tecnologias, o discurso do professor é compatível com a ideia de Coscarelli 

                                                           
20

 Coscarelli (1998, p. 41), baseada em Grégoire et. al (1996), esclarece que novas tecnologias  é uma 

abreviatura de novas tecnologias de informação e comunicação, definidas como uma série de tecnologias que 

geralmente incluem o computador e que, quando combinadas ou interconectadas, são caracterizadas pelo 

poder de memorizar, processar, tornar acessível (na tela ou em outro suporte) e transmitir, em princípio para 

qualquer lugar, uma quantidade virtualmente ilimitada e extremamente diversificada de dados. 
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(2007, p.25) quando assevera “[...] que a informática não vai substituir ninguém. Ela não vai 

tomar o lugar do professor nem vai fazer mágica na educação”. 

Outros exemplos dessa mesma compreensão foram evidenciados reiteradamente em 

outros artigos de opinião de nosso corpus, conforme podemos observar nos enunciados a seguir. 

 

[...] há profissionais, como os professores, que não podem ser substituídos por máquinas. Elas só podem 

auxiliar em seu trabalho, fazendo com que fique mais variado, ilustrativo e atrativo. EC411AO102. 

 

A tecnologia auxilia na transmissão e compreensão desses conhecimentos, mas o desempenho do professor 

em sala-de-aula é de fundamental importância para a aprendizagem dos educandos. EC413AO96. 

 

Na verdade, a tecnologia trouxe para a sala de aula ferramentas que auxiliam o processo de ensino-

aprendizagem, mas não há possibilidade do professor ser substituído, pois tem papel fundamental na sala de 

aula. EC415AO33. 

 

Através dela, a escola, o aluno e o professor dispõem de varias ferramentas que auxiliam no desenvolvimento 

educacional. [...] O professor é o facilitador, e a tecnologia um mecanismo de ajuda. EC416AO32. 

 

[...] Se forem bem utilizadas, serão ferramentas que auxiliarão os professores e alunos no ensino e 

aprendizagem dos conteúdos. EC418AO88. 

 

Professores, cada vez mais, fazem uso de certos materiais que auxiliam em sua prática de ensino [...] A 

chegada dos computadores nas escolas auxilia o professor numa prática mais dinâmica e estimulante. 

EC419AO108. 

 

Como podemos notar, para os professores, as novas tecnologias exercem o papel de 

auxiliares no trabalho desenvolvido em sala aula.  Para eles, como ferramenta, os recursos 

tecnológicos como o computador, por exemplo, intermediam a ação do professor e a 

aprendizagem do aluno e é reiteradamente compreendido como um auxiliar muito útil quando 

bem utilizado. 

Dessa forma, reconhecem que as novas tecnologias ajudam no desenvolvimento do 

trabalho educativo e, ao mesmo tempo, enfatizam também a importância fundamental do 

papel do professor no contexto escolar. Ao se posicionar dessa maneira, o discurso dos 

professores dialoga com outras vozes que também veem as novas tecnologias como auxiliares 

na prática docente. Assim, de acordo com Faria (2004, p. 2), “[...] a tecnologia facilita a 

transmissão da informação, mas o papel do professor continua sendo fundamental [...] para 

auxiliar o aluno a resolver problemas e realizar tarefas que exijam raciocínio e reflexão”. 

Ainda conforme a referida autora, “a adoção de novas tecnologias no ensino não tem 

um objetivo em si mesma, mas é um recurso no processo de ensinar e aprender para alcançar 

os fins educacionais almejados” (FARIA 2004, p. 6). Nessa mesma perspectiva, Paulo Freire 

(2001) afirma que: 



141 

 

[...] utilizar computadores na educação, em lugar de reduzir, pode expandir a 

capacidade crítica e criativa de nossos meninos e meninas. Dependendo de 

quem o usa, a favor de que e de quem e para quê. O homem concreto deve se 

instrumentar com o recurso da ciência e da tecnologia para melhor lutar pela 

causa de sua humanização e de sua libertação (FREIRE, 2001, p.98). 

 

Os enunciados seguintes também enfatizam o papel das novas tecnologias como 

recursos auxiliares ao trabalho do professor. Dessa forma, vejamos: 

 

[...] O computador, a televisão, o rádio, o Datashow, etc. ajudam no desenvolvimento das aulas como 

recursos auxiliares para um ensino moderno. [...] Esses novos equipamentos servem para auxiliá-lo no 

desenvolvimento da aula, para que assim, através da tecnologia, o processo de ensino seja facilitado, criativo 

e eficiente atendendo as necessidades urgentes da sociedade moderna que exige, cada vez mais qualidade no 

ensino e aprendizagem de todas as pessoas. EC421AO85. 

 

Que venham as novas tecnologias, mas apenas para auxiliar o mestre, o professor, aquele que é 

fundamentalmente – graças a Deus! – humano! EC422AO117. 

 

É bem verdade que esses novos recursos, que muitas vezes substituem livros e levam aos alunos informações, 

até mesmo antes dos professores em sala de aula, são muito bem acolhidos e recebidos, desde que sejam bem 

orientados quanto ao seu uso; são recursos que auxiliam e enriquecem a aprendizagem tanto de alunos 

quanto de professores e, devem ser vistos como aliados do processo de ensino. EC425AO81. 

 

Os recursos tecnológicos, como o próprio nome já diz, jamais passarão de meras ferramentas que está a 

serviço do educador. Eles são capazes de acelerar o encontro com a informação, mas, de modo algum, a 

transformarão em conhecimento. [...]. Ela funciona como facilitadora para o próprio professor, desde o 

planejamento até a execução de suas aulas, mas é só. EC428AO8. 

 

É claro que as novas tecnologias auxiliam e muito o trabalho do professor, assim como, do aluno também, 

desde que elas sejam utilizadas como fonte de pesquisas. EC431AO64. 

 

A tecnologia, presente em nossos dias, continua num crescente avanço e aprimoramento. Ela auxilia, 

informa, proporciona entretenimento, educa... Na sala de aula é uma grande aliada e seu uso é possível em 

atividades diversas. EC432AO63. 

 

[...] Esse aparato funciona, e muito bem, mas apenas como aparato tecnológico, coadjuvante do trabalho de 

interação entre professores e alunos. EC434AO2. 

 

Nos enunciados dos docentes desta pesquisa, notamos não somente o reconhecimento 

das novas tecnologias como ferramentas auxiliares no desenvolvimento da prática 

pedagógica, mas também que eles se mostram receptivos a essas novas tecnologias, 

contrariando, assim, algumas pesquisas, como, por exemplo, a realizada por Fugimoto e Altoé 

(2008), na qual se buscou investigar as causas da resistência dos professores com relação à 

aceitação do uso computador em sala de aula. 

Discutindo o uso da informática como instrumento de ensino e aprendizagem, Coscarelli 

(1998) elenca algumas contribuições das novas tecnologias para o trabalho educativo. Desse 
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modo, apresenta, dentre outras contribuições, obtenção rápida de recursos instrucionais, maior 

interação com os alunos que nas aulas tradicionais e, além disso, o fato de que os professores 

passam a ver o conhecimento cada vez mais como um processo contínuo de pesquisa 

(COSCARELLI, 1998). Ela também não deixa de ressaltar que bons resultados da nova 

tecnologia dependem em grande medida do uso que se possa fazer dela. A autora ainda adverte: 

“[...] não se pode esperar que o computador faça tudo sozinho. Ele traz informações e recursos, 

cabe ao professor planejar a aplicação deles em sala de aula” (COSCARELLI, 2007, p. 35). 

Entendemos que as novas tecnologias podem ser fortes aliada no trabalho 

desenvolvido pelo professor no que tange ao desenvolvimento da formação do cidadão 

letrado. No entanto, entendemos também que, para isso, é necessário que a educação seja 

compreendida como um processo de construção do saber necessário à vida e não como uma 

realidade desinteressante e inacessível. Como bem nos lembra Rojo (2009, p. 119), em 

relação ao ensino e aprendizagem no contexto escolar, 

 

[...] trabalhar com a leitura e a escrita na escola hoje é trabalhar com os 

letramentos múltiplos, com as leituras múltiplas – a leitura da vida e a leitura 

na escola [...].  [...] É importante hoje abordar as diversas mídias e suportes 

em que os textos circulam, já que há muito tempo o impresso e o papel 

deixaram de ser a principal fonte de informação e formação [...]. 

 

Em síntese, podemos afirmar que o discurso dos professores de que as novas 

tecnologias são auxiliares do trabalho docente preserva o papel do professor como agente 

mobilizador e, principalmente motivador. Ou seja, é ele quem articula o desafio a ser 

enfrentado, a situação-problema a resolver, considerando-se as necessidades do grupo de 

alunos, posto que a tecnologia em si mesma não é capaz de mobilizar e produzir a motivação 

necessária para a aprendizagem do alunado.  

 

4.3.2 As novas tecnologias são importantes no trabalho do professor 

 

Prosseguindo a análise dos dados, voltamo-nos, nesta subseção, para a subcategoria 

“as novas tecnologias são importantes no trabalho do professor”, conforme já fora 

anunciado no início deste capítulo. Assim, analisemo-la em uma produção textual completa e, 

na sequência, em enunciados retirados do corpus: 
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Quadro 08: Texto retirado do corpus. 

Tecnologia e afetividade 

A tecnologia tem avançado bastante nos últimos anos e se torna inegável a sua contribuição no 

setor da educação, principalmente nas salas de aula. 

Muito se tem falado nos recursos proporcionados por ela em matéria de educação. Sem dúvida, a 

valorização e o reconhecimento desta ferramenta como instrumento enriquecedor deve ser pertinente para 

quem necessariamente está acompanhando a evolução, como bom e atualizado profissional que se 

disponha a ser. 

Os benefícios que podemos claramente enxergar e o interesse do educando (aluno) diante dos 

recursos tecnológicos, principalmente os audiovisuais, causando uma grande interação, pois eles já trazem 

na sua realidade o domínio sobre todos esses recursos. Porém, quem vai proporcionar essa interação? 

Sem dúvida, as novas tecnologias são de fundamental importância no processo ensino-

aprendizagem, todavia o calor humano, a disposição, o carisma do professor presente na sala de aula, 

jamais serão substituídos, pois a afetividade encontrada nas relações humanas, nenhuma tecnologia irá 

substituir e sem essa afetividade torna-se inviável a construção do saber.  

Devemos conciliar as maravilhas que os dois juntos podem estabelecer na educação dos alunos, e 

assim jamais subestimar o valor de cada elemento envolvido: o humano e a máquina. 

Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

Conforme podemos depreender da leitura do artigo de opinião em tela, o produtor do 

texto não deixa de reconhecer a importância das novas tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem embora, ao mesmo tempo, rejeite claramente a tese de que o professor será 

substituído pelas novas tecnologias. 

O reconhecimento da importância das novas tecnologias para o trabalho em sala de 

aula também fica evidente nos enunciados a seguir. 

 

Na educação, essas tecnologias também trouxeram significativas contribuições. [...] As tecnologias são úteis 

como recursos didáticos importantes à pratica docente. EC445AO100 

 

Há de se convir que não estou aqui, negando a importância da tecnologia, até porque ela é muito importante 

no processo ensino-aprendizagem e deve ser utilizada pelo professor como uma ferramenta. EC446AO113 

 

Novas tecnologias têm sido adotadas nas instituições de ensino com a finalidade de colaborar no processo 

educativo. Em alguns casos a tecnologia tem alcançado um papel de grande destaque nas salas de aula. [...] 

não se pode negar a importância e o leque de benefícios que a tecnologia oferece. EC447AO32 

 

A descoberta de novas tecnologias e seu emprego adequado na educação proporcionou inegáveis avanços e 

melhoria nos processos de ensino-aprendizagem. EC448AO111 

Devemos reconhecer, sem dúvida, a importância da evolução tecnológica, porém não se pode esquecer do 

fator interação social, já que é a vivência em sala de aula entre professor/aluno que possibilitará a troca de 

conhecimento. EC450AO25 

 

Considerando-se os enunciados reproduzidos, torna-se claro que, para esses 

professores, as novas tecnologias têm indubitável importância no desenvolvimento da prática 

docente. É interessante notar que, embora reconheçam a relevância das novas tecnologias no 

contexto de sala de aula, também expressam a clara compreensão de que ambos assumem 
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funções distintas e que, de maneira alguma, as novas tecnologias substituem o professor, pois 

“a sala de aula é um espaço centrado na relação professor aluno”. 

 

É inegável que as novas tecnologias que tomam conta do mercado e da sociedade inclusive da escola, são 

muito importantes e de grande contribuição para a educação. O acesso a internet, por exemplo, tem 

contribuído muito para estudos individualizados e pesquisas dos estudantes de todo o mundo. EC452AO77. 

 

Não deixando de enfatizar a importância da internet e das novas tecnologias, visto que elas facilitam a busca 

por uma informação e são, sem dúvida nenhuma, importante para a comunicação no atual mundo 

globalizado [...]EC453AO72. 

 

[...] um avanço tecnológico que exige de cada usuário um constante aprimoramento e adequação ao seu uso. 

Na educação não acontece diferente. É possível perceber a importância do uso das novas tecnologias em 

consonância com o trabalho do professor. EC456AO43. 

 

As novas tecnologias educacionais devem ser, para o professor, aliados (importantíssimos, aliás!) para o 

árduo exercício do ensino, da educação, principalmente, em nosso país. EC457AO17. 

 

É sabido que a importância dessa tecnologia nos dias de hoje para o aperfeiçoamento de trabalhos, 

pesquisas, recurso didático é muito grande. Contudo, a máquina ainda não conseguiu pensar, criar sozinha. 

Ela depende da figura humana para executá-la. EC458AO15. 

 

[...] as novas tecnologias são por demais importantes no atual cenário educacional, mas, não substituem o 

material humano, mediador, provocador e instigante, características exclusivas do professor. EC459AO49. 

 

Dentre os argumentos de que lançam mão para sustentar o posicionamento em relação 

à importância das novas tecnologias para o trabalho do professor, são citados, dentre outros, a 

facilidade da busca de informação e de pesquisa; a construção e a aquisição de 

conhecimentos; a melhoria das condições do trabalho. 

Como salienta Coscarelli (1998, p. 41): 

 

[...] os computadores podem encorajar uma aprendizagem multifacetada, isto 

é, criar oportunidades para que as ideias sejam consideradas a partir de 

múltiplas perspectivas. Eles também podem fornecer suporte para processos 

analíticos de pensamento. No entanto, esses dois papéis dependem de uma 

análise cuidadosa das tarefas para que seja selecionada a ferramenta certa 

para um determinado aprendiz na realização de determinada tarefa. 

 

Em outras palavras, apesar de admitir que os computadores podem contribuir para 

uma aprendizagem analítica e múltipla, defende que, simultaneamente, cabe ao professor, 

planejar as ações, selecionando programas adequados para a tarefa. Ou, como salienta 

Ribeiro, (2007, p. 96), “[...] as novas tecnologias devem servir como mediação pedagógica a 

partir de um projeto educativo, num diálogo efetivo com a realidade [...]”.  
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Ao reconhecer a importância das novas tecnologias para a prática docente, podemos 

afirmar que esse discurso se alinha àqueles que defendem a necessidade de uma pedagogia 

dos múltiplos letramentos (SOARES, 2002; OLIVEIRA e KLEIMAN, 2008; ROJO, 2009). 

Nesse sentido, concordamos com Almeida (2008, p. 27) quando reflete que:  

 

[...] proporcionar aos alunos menos favorecidos que frequentam os bancos da 

escola pública o letramento digital significa utilizar as tecnologias de 

informação e comunicação para conectar-se com o mundo, não se limitando 

à aprendizagem descontextualizada de um código ou ao treinamento 

enclausurado para adquirir destreza no domínio da tecnologia. Trata-se de 

inserir as tecnologias presentes na sociedade em processos educativos 

segundo a visão crítica e libertadora de Paulo Freire de modo a proporcionar 

aos alunos condições de efetuar a leitura do mundo digital, a escrita da 

palavra, a produção de conhecimentos para o pleno exercício da cidadania e 

a inserção na sociedade e no mundo do trabalho. 

 

Isto é, para o exercício pleno da cidadania, faz-se necessária a apropriação crítica e 

criativa, por todos os cidadãos, das novas tecnologias que o desenvolvimento técnico  

disponibiliza à sociedade. Assim, a escola tem um papel crucial para garantir isso. Não se 

trata do aprendizado da tecnologia em si mesma, mas do aprendizado contextualizado e 

significativo para a vida. Não se trata também de aderir cegamente às novidades e inovações 

tecnológicas. A nosso ver, antes de tudo isso, o professor não pode perder de vista a 

necessidade de desenvolver em sala de aula uma postura crítica e reflexiva em relação ao 

fazer docente no tocante às novas tecnologias. É preciso, contudo, ver criticamente o papel 

que essas tecnologias podem assumir no empoderamento de professores e alunos.  

 

4.3.3 O domínio das novas tecnologias é fundamental para a prática docente 

 

A terceira e última subcategoria aqui analisada é a de que “o domínio das novas 

tecnologias é fundamental para a prática docente”. Conforme já explicitamos, os enunciados 

produzidos pelos professores deixam evidente a importância da inclusão digital do 

professorado para que eles possam exercer seu trabalho em consonância com as demandas do 

mundo atual. Desse modo, seguem um artigo e enunciados constantes no corpus da pesquisa. 
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Quadro 09: Texto retirado do corpus. 

(Sem título) 

O mundo pós-moderno trouxe muitas mudanças para a vida das pessoas, entre elas novas relações 

econômicas, sociais, políticas e intelectuais, além de um avanço tecnológico que exige de cada usuário um 

constante aprimoramento e adequação ao seu uso. Na educação não acontece diferente. É possível 

perceber a importância do uso das novas tecnologias em consonância com o trabalho do professor. 

Como é notório que o uso de novos meios eletrônicos, como por exemplo, a TV, o computador, a 

Internet, o e-mail etc., já fazem parte de boa parcela da população brasileira, ou seja, é realidade até em 

muitas escolas públicas, o papel do professor na sala de aula não pode ser desvalorizado ou visto como 

desnecessário, haja vista essas novas tecnologias representarem a modernidade e atenderem a muitas 

necessidades dos educandos. 

O professor não leva apenas conteúdos para sua sala de aula, mas também acompanha seu aluno 

no processo de descoberta de mundo, na sua formação enquanto ser humano, além de conduzi-lo em busca 

da construção do conhecimento de forma crítica e consciente. 

Conhecer e dominar esses novos meios eletrônicos deve ser tarefa do professor para utilizá-los na 

sua prática, vendo-os como ferramentas que auxiliam, e nunca como substitutos. 

Portanto, o professor não deve temer o uso da tecnologia, antes deve saber que é necessário o uso 

dela para o aperfeiçoamento da sua prática e, também, que o seu papel em sala vai muito mais além, pois 

nada substitui um incentivo, um olhar, uma emoção.  

Fonte: elaborado pela autora (2014) 

 

 Conforme podemos ver, há, no texto, não só o reconhecimento da importância das 

novas tecnologias para o trabalho do professor, mas também a compreensão de que “conhecer 

e dominar esses novos meios eletrônicos deve ser tarefa do professor”. Isto é, cabe ao 

professor se apropriar dessas novas tecnologias para utilizá-las no desenvolvimento do seu 

trabalho. Essa mesma perspectiva fica evidente nos enunciados abaixo. 

 

Apesar de todo esse avanço tecnológico o professor precisa aprender a manejar tais recursos novos e 

necessita deles para melhorar sua prática [...]. EC460AO101. 

 

É claro que o professor tem de ser inteirar das novas tecnologias e tem de aplicá-las ao seu trabalho porque 

elas também fazem parte da vida do aluno, e a educação não pode se desvincular da realidade. EC461AO36. 

 

Apesar da tecnologia avançar os limites humanos, o professor precisa observar e aprender como dominar a 

máquina e a partir dos seus conhecimentos planejar boas aulas utilizando os recursos 

tecnológicos[...]EC462AO99. 

 

[...] E o porquê não é o modismo de se trabalhar com novas tecnologias. Não. O porquê é a necessidade de 

interagir com esse novo mundo [...] cabe ao professor se atualizar para atualizar seus alunos, possibilitando-

os novos olhares e leituras de mundo. EC463AO35. 

No futuro próximo o professor necessitará cada vez mais do uso da tecnologia, para aprimorar cada vez mais 

as suas aulas. [...] os recursos tecnológicos estão cada vez mais presentes na sala de aula e o docente não 

pode ficar preso as amarras de um ensino tradicional [...]. EC464AO95. 

 

[...] cabe ao professor, mediador da aprendizagem em sala de aula, selecionar os conteúdos e utilizar, 

adequadamente, cada recurso tecnológico [...] para facilitar a aprendizagem do aluno e para inseri-lo na 

sociedade moderna. EC465AO49. 

 

Os professores precisam estar atualizados e capacitados para fazerem bons usos dessas tecnologias. Há 

professores que não dominam tais tecnologias e podem sentir-se prejudicados, achando que perderão seus 

lugares para as novidades da tecnologia. EC472AO88. 
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De acordo com os enunciados acima, podemos afirmar que o posicionamento dos 

professores em relação à apropriação das novas tecnologias é de que esta é imperiosa para o 

desenvolvimento da sua prática em sala de aula nos dias atuais. Além disso, o discurso dos 

professores deixa transparecer que “o professor não deve temer o uso da tecnologia, antes 

deve saber que é necessário o uso dela para o aperfeiçoamento da sua prática”. 

Ou seja, para os professores, o aprimoramento do seu desempenho profissional passa 

necessariamente pelo domínio das novas tecnologias. Assim, ao atentarem para o fato de que 

há uma necessidade de o professor “aprender a manejar”, “precisa se inteirar”, expressam a 

compreensão de que, como outros profissionais, os professores, no atual estado de 

desenvolvimento das tecnologias, precisam incorporá-las em seu trabalho cotidiano na escola. 

Ao lançar mão dos verbos precisar, ter, caber, necessitar e dever para expressar seu 

posicionamento com relação à incorporação das novas tecnologias, podemos dizer que o 

discurso desses professores sugere que o uso dessas novas tecnologias aponta para a 

necessidade do redimensionamento do processo de ensino e aprendizagem, configurando-se 

para além de uma simples presença propiciadora da consecução dos objetivos, como a 

possibilidade de que seu uso em sala de sala instaure diferenças qualitativas no 

desenvolvimento do trabalho educativo. Essa compreensão vai ao encontro do que defende 

Tedesco (2002, p. 27), posto que, para ele,  

 

[...] em um mundo no qual a informação e os conhecimentos se acumulam e 

circulam através de meios tecnológicos cada vez mais sofisticados e 

poderosos, o papel da escola deve ser definido pela sua capacidade de 

preparar o uso consciente, crítico, ativo dos aparatos que acumulam a 

informação e o conhecimento.  

 

É preciso notar que os professores assumem claramente que faz parte do seu trabalho a 

inserção das novas tecnologias no desenvolvimento da sua prática docente. Assim, vejamos: 

[...] o professor deve se adaptar aos novos recursos, como televisão, DVD, música e principalmente a 

internet. Procurar se adaptar as novas tecnologias no ambiente escolar é procurar evoluir, crescer, buscar 

novos métodos, e assim não ficar parado no tempo dentro de uma sala de aula [...]EC476AO119. 

 

Cabe ao profissional da educação acompanhar a evolução do mundo, as novas conquistas, procurando 

sempre se aperfeiçoar a fim de que possa desempenhar um bom papel na sociedade. [...] o professor como 

outros profissionais, das áreas mais distintas, tem o dever de estar atualizado, sempre buscando novos 

conhecimentos que permitam atuar com segurança, transmitindo aos seus alunos, dentro ou fora da sala de 

aula, os ensinamentos que o mundo atual, cada vez mais exigente, cobra do ser humano. EC489AO3. 

 

[...] Todos terão que acompanhar as rápidas mudanças culturais, econômicas e sociais decorrentes delas. 

Nesse sentido, o docente também terá que estar em permanente atualização de conhecimentos, em 

permanente aprendizado. EC491AO1. 
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Obviamente, o professor precisa inteirar-se das tecnologias e utilizá-las como ferramentas pedagógicas em 

sua pratica docente, mas o seu papel continua sendo essencial para a sistematização dos saberes dos sujeitos 

envolvidos no processo de aprendizagem. EC492AO58. 

 

Salienta-se que o professor necessita saber como utilizar os aparatos tecnológicos e é importante destacar 

que o educador não esqueça da realidade em que se encontra, porquanto é necessário fazer a sondagem para 

conhecer as dificuldades de seus alunos no que concerne ao manuseio das novas tecnologias, evitando assim, 

o preconceito com os analfabetos digitais. EC495AO39. 

 

Conhecer e dominar esses novos meios eletrônicos deve ser tarefa do professor para utilizá-los na sua 

prática, vendo-os como ferramentas que o auxiliam, e nunca como substitutos. Portanto, o professor não deve 

temer o uso da tecnologia, antes deve saber que é necessário o uso dela para o aperfeiçoamento da sua 

prática [...]. EC496AO43. 

 

Ao professor cabe, entretanto, atualizar-se diante dessas tecnologias para que, mesmo diante das 

dificuldades enfrentadas no cotidiano, saiba usufruir delas e tornar sua prática pedagógica mais rica e em 

sintonia com o mundo de hoje. EC497AO17. 

 

[...] as novas tecnologias deverão ser usadas pelo professor, visando uma melhor qualidade do ensino. EC500AO47. 

Portanto, cabe ao professor, enquanto mediador de conhecimentos, também dominar as novas tecnologias, 

para poder orientar, estimular o aluno para que o mesmo possa fazer relações com o que se aprende na 

escola. EC501AO45. 

 

É claro que pensar a utilização dessas tecnologias em sala de aula implica, 

simultaneamente, refletir sobre a formação (inicial e continuada) dos professores para 

desenvolver o processo pedagógico mediado pela tecnologia. Como bem salienta Belloni 

(2005, p. 23), as mudanças para os sistemas educacionais são enormes. Nesse sentido, ela 

atenta para o fato de que: 

 

[...] de um lado, na formação inicial será preciso reformular radicalmente 

currículos e métodos de ensino, enfatizando mais a aquisição de habilidades 

de aprendizagem e a interdisciplinaridade [...], sem no entanto negligenciar 

do espírito científico e das competências de pesquisa[...]; de outro lado, as 

demandas crescentes de formação ao longo da vida terão que ser atendidas. 

 

Finalmente, ela também reconhece que campos emergentes de pesquisa e de práticas 

como a andragogia, a mídia-educação, a educação a distância e a comunicação educacional 

“[...] podem vir a contribuir inestimavelmente para a transformação dos métodos de ensino e 

da organização do trabalho nos sistemas convencionais, bem como para a utilização adequada 

das tecnologias da educação” (BELLONI, 2005, p. 24). 

Ao longo deste capítulo, buscamos responder às indagações desta tese: 1. Que saberes 

sobre escrita emergem do texto produzido pelos professores? 2. Que saberes acerca de si 

mesmos são inferíveis a partir das operações discursivas mobilizadas pelos professores? 3. 

Que dizem os professores sobre o trabalho docente e as novas tecnologias?  Para tanto, 
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analisamos a produção de um artigo produzido pelos professores de língua portuguesa da 

educação básica, em um evento de letramento, o concurso público, realizado em 2008, pela 

Prefeitura Municipal de Natal, buscando depreender esses saberes e dizeres dos professores. 

Desse modo, apresentamos, ilustrativamente, em primeiro lugar, a análise de um artigo 

de opinião considerando sua estrutura formal, a partir das sequências elaboradas por Adam 

(1992; 2008), particularmente, a sequência argumentativa e os mecanismos de textualização 

postulados por Bronckart (2007). No tocante a esse aspecto, pudemos evidenciar que os textos 

produzidos apresentam, de um modo geral, tanto o esquema prototípico da sequência 

argumentativa quanto os mecanismos de textualização propostos por Bronckart. 

Em segundo lugar, focalizamos as estratégias enunciativo-discursivas utilizadas pelos 

professores na produção do artigo de opinião. Para essa análise, apoiamo-nos em Rodrigues 

(2001), por também observarmos que, na produção do artigo de opinião, os professores tanto 

lançaram mão do movimento dialógico de assimilação de vozes quanto do movimento dialógico 

de distanciamento de vozes. Esta constatação foi possível, em virtude da análise de marcas 

linguísticas presentes na produção textual que caracterizam esse tipo de ação de linguagem. 

Em terceiro lugar, voltamo-nos para a análise do discurso dos professores sobre si 

mesmos. Para tanto, examinamos a relação dialógica que os professores estabeleceram com 

outros discursos. Sob essa perspectiva, pudemos evidenciar que, no discurso dos professores 

no tocante a si mesmos, emergem diversas vozes da esfera pedagógica e escolar. Assim, das 

mais diversas formas, foi possível reconhecer as vozes de estudiosos como Paulo Freire, 

Vygotsky e muitos outros que fazem parte da bibliografia tanto nos cursos de formação inicial 

quanto nas formações continuadas que os professores fazem. 

Finalmente, na quarta e última parte, focamos o nosso olhar para o dizer dos 

professores em relação às novas tecnologias. Nessa perspectiva, a partir do seu discurso em 

torno dessa temática, estabelecemos três subcategorias para a análise, a partir de três 

proposições distintas, a saber: as novas tecnologias são auxiliares do trabalho do professor, as 

novas tecnologias são importantes no trabalho do professor e, finalmente, o domínio das 

novas tecnologias é fundamental para a prática docente. 

Aqui também foi possível observar que, para defender seus pontos de vista e 

fundamentá-los, os professores mantiveram posicionamentos em que pudemos reconhecer um 

diálogo com outros dizeres e outras vozes, particularmente da esfera pedagógica, que também 

discutem a inserção das novas tecnologias na esfera escolar. 

Concluída a análise dos dados, apresentamos, no próximo capítulo, as nossas 

considerações finais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quem sabe faz, quem não sabe ensina. 

(Ditado popular) 

 

Neste capítulo, apresentamos as nossas considerações finais, retomando, em linhas 

gerais, os nossos achados de pesquisa e reafirmando a nossa compreensão de que fazer 

pesquisa é também um modo de fazer política. 
A epígrafe que abre esse capítulo, tão frequentemente repetida nos mais diversos 

contextos em nossa sociedade, ilustra bem algumas representações construídas acerca dos 

saberes dos professores e, ao mesmo tempo, expressa a desvalorização que esse profissional 

sofre. No entanto, contrariando esse ditado, a análise dos dados de nossa pesquisa revela que 

os professores, mediante seus enunciados, demonstraram dispor tanto de conhecimentos 

relativos à escrita quanto sobre si mesmos. 

Com o interesse voltado para o letramento do professor, buscamos, no evento de 

letramento concurso público para professores, investigar esses dizeres e saberes no tocante à 

escrita e a seus dizeres sobre si mesmos, posto que a prova de redação é um meio de acesso 

ao seu discurso, que, por sua vez, é um meio de acesso à sua concepção de mundo, aos seus 

saberes, ao seu universo ideológico.  

Desse modo, a análise dos dados evidenciou que, no trabalho com a língua escrita para 

a produção de um artigo de opinião, os docentes lançaram mão de estratégias enunciativo-

discursivas por meio do movimento dialógico de assimilação das vozes e do movimento 

dialógico de distanciamento das vozes, para o qual utilizaram não somente o recurso das 

aspas, mas também o da negação, da modalização e de palavras avaliativas. Ao fazer isso, 

podemos afirmar que os professores demonstram ter controle sobre a escrita e domínio dos 

recursos que são próprios dessa modalidade de uso da língua e, mais particularmente, do 

gênero produzido. 

Já em relação ao discurso do professor sobre si mesmo, foi possível constatar que eles 

têm clareza da importância social do seu papel e isso fica evidente quando assumem, por 

exemplo, a asserção de que o professor é insubstituível. Esse posicionamento chama-nos a 

atenção justamente porque, mesmo sendo fustigados pela sociedade e pela mídia, os 

professores não deixam de reconhecer o valor social do seu trabalho e sua importante 

contribuição na formação das novas gerações. Também parece inegável que assumir essa 
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perspectiva denota que estão comprometidos com a escola, apesar do discurso negativo 

prevalecente na sociedade a respeito da sua profissão. 

Além disso, a análise dos dados mostrou que os professores rejeitam a perspectiva de 

que ensinar seja simplesmente transmitir conteúdos. Pelo contrário, eles compreendem que o 

foco do ensino é a aprendizagem do aluno. Dessa forma, assumem que, dentre os diversos 

papéis exercidos pelo professor, em sala de aula, está o de mediador do ensino e 

aprendizagem.  

Tomar para si o papel de mediador sugere a incorporação do discurso da formação 

acadêmica e possibilita-nos refletir sobre a grande responsabilidade do trabalho dos 

formadores de professores, especificamente, no que diz respeito aos currículos que são 

adotados pelas agências formadoras nos cursos de formação docente, posto que é por meio 

deles que se dá, em grande medida, a construção identitária desse profissional. Além disso, 

como salienta Kincheloe (1997, p. 203), “[...] a escolha de conteúdos é uma decisão política 

porque ela promove o valor de um corpo de conhecimento em vez de outro”. E tais escolhas 

são feitas a partir de disputas de relações de poder. 

Nesse sentido, não só assumimos, nesta pesquisa, o conceito de professor agente de 

letramento e o de professor como intelectual crítico, tal como propõem Kleiman (2006) e a 

Pedagogia Crítica, mas também defendemos a incorporação desses conceitos na formação 

tanto inicial como continuada dos professores. Para Kleiman, e para nós, assumir o conceito 

de professor como agente de letramento no curso de formação docente na área de Língua 

Portuguesa, por exemplo, “[...] põe em relevo a agência humana, a agência institucional e a 

prática social situada da escrita, três elementos relevantes para a construção identitária que 

decorre do processo de socialização profissional” (KLEIMAN, 2006, p. 88). 

Em relação ao conceito de professor como intelectual crítico, o mais importante para a 

formação de professores é reconhecer o discurso da possibilidade e da esperança. 

Possibilidade que se fundamenta na postura profissional de sempre almejar a melhor educação 

possível, associada à esperança de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, 

democrática e igualitária.  

O trabalho com o conceito de intelectual crítico implica, necessariamente, oferecer 

ferramentas que possibilitam aos professores o alinhamento em prol dos grupos menos 

favorecidos da sociedade, sem esquecer que a formação do professor é inerentemente política, 

“[...] porque eles sempre agem de maneira a levar à manutenção ou à transformação dos 

arranjos institucionais dominantes da escolarização e das atitudes sociais, econômicas e 

políticas que os acompanham”. (KINCHELOE, 1997, p. 200). 
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Outro aspecto pertinente ao discurso dos professores sobre si mesmos, revelada pela 

análise dos dados, diz respeito à compreensão de que a afetividade é constitutiva do trabalho 

docente. Dessa maneira, pudemos evidenciar que a dimensão afetiva é, no entendimento dos 

sujeitos desta pesquisa, parte integrante do exercício da docência. Ou seja, o professor é um 

ser afetivo. Reconhecer a importância dessa dimensão humana nos processos de ensino e 

aprendizagem significa assumir um compromisso ético e político para com o outro, nesse 

caso, para com os alunos e, ao mesmo tempo, expressa a ideia de que, para atingir mentes e 

corações, o conteúdo é tão importante quanto a forma (KINCHELOE, 1997). 

Além desses aspectos mencionados, a análise dos dados nos possibilitou evidenciar 

que, no tocante às novas tecnologias, os professores as veem sob três perspectivas distintas, 

quais sejam: a) como auxiliar do trabalho docente; b) como necessárias ao desenvolvimento 

da prática escolar, considerando-se seu largo uso fora da escola e, finalmente, c) 

compreendem a necessidade de que os professores dominem essas novas tecnologias, de 

modo que sejam capazes de manejá-las com competência e, de tornar, assim, a aprendizagem 

mais significativa e compatível com os tempos atuais.  

É importante destacar que, ao assumir o reconhecimento da necessidade de domínio 

das novas tecnologias, os docentes cujos textos foram analisados nesta pesquisa demonstram 

um posicionamento que contraria o tão propalado discurso de “resistência à mudança” 

atribuída a esses profissionais. Pelo contrário, podemos afirmar que os professores são 

sujeitos que se adaptam às transformações, capazes de ressignificar seus saberes a partir das 

experiências que vivem e partilham e dos conhecimentos que vão adquirindo ao longo da 

vida, especialmente, no exercício da profissão.  

Em nosso caso, em particular, na condição de professora, reconhecemos que os 

estudos atinentes à Pedagogia Crítica, à Linguística Aplicada Crítica e aos Estudos do 

Letramento, por nós realizados no percurso desta pesquisa, contribuíram imensamente para o 

nosso crescimento profissional e pessoal. Temos a plena convicção de que, ao mesmo tempo 

em que estamos encerrando um trabalho acadêmico, também estamos começando um novo 

ciclo de profunda reflexão sobre formação docente, nossa área de atuação profissional.  

Partindo do pressuposto de que o discurso das ciências sociais e humanas é 

“interessado e deseja fazer alguma coisa no mundo” (MOITA LOPES, 2013, p. 233), 

quisemos, com esta pesquisa, não só trazer os saberes e dizeres dos professores, isto é, o seu 

próprio discurso, como voz legítima, para se contrapor ao discurso negativo prevalecente nas 

mais diversas instâncias de nossa sociedade em relação ao professorado,  como também, em 

certa medida, buscamos atender à proposta do educador brasileiro Paulo Freire, quando este 
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defende a premência de se tratar com dignidade esses profissionais. Essa nos parece uma 

relevante contribuição desta pesquisa e, ao mesmo tempo, configura-se como uma ação 

efetiva no campo da linguística aplicada em prol do empoderamento do professor. 

Também nos parece importante destacar que desenhos de pesquisa dessa natureza, que 

dão vez e voz ao professor, precisam ser mais incentivados nas agendas dos programas de 

pós-graduação das agências formadoras e seus resultados devem ser não só socializados como 

também amplamente utilizados pelos formuladores de políticas públicas no âmbito da 

formação de professores e pelos formadores de professores nos cursos de formação docente, 

nos quais podem ser discutidos e debatidos no bojo das discussões alusivas à 

profissionalidade docente. Além disso, pode ser relevante nas discussões que dizem respeito 

especificamente aos saberes necessários relativos à escrita, uma vez que o evento de 

letramento concurso púbico funciona também como um sinalizador dos conhecimentos 

requeridos para o exercício da docência.  

O estudo que realizamos teve, ainda, o propósito de somar e vir a contribuir com 

outras pesquisas, buscando trazer novas referências para a compreensão do funcionamento da 

escrita como prática social situada, isto é, inseparável do contexto em que se desenvolve, e 

que, portanto, se efetiva das mais diversas formas.  

A escrita deve ser compreendida, levando-se em consideração sempre a situação de 

comunicação na qual se realiza, pois, dessa forma, é possível perceber o modo pelo qual é 

utilizada e, ao mesmo tempo, é possível avaliar melhor suas conveniência e eficácia. Mais 

especificamente, o texto deve ser visto para além da sua estrutura formal, uma vez que esta é 

apenas uma parte do conjunto de fatores que lhe conferem sentido e relevância. Portanto, é 

necessário que se leve em conta a inter-relação existente entre o linguístico e o 

extralinguístico, posto que a forma como se diz algo está diretamente relacionado à intenção 

que temos ao dizê-lo. Em poucas palavras, estamos advogando que, na análise do texto, seja 

considerada a sua dimensão pragmática, ou seja, os seus aspectos enunciativo-discursivos. 

Considerando os nossos objetivos de pesquisa, quais sejam: 1. identificar que saberes 

sobre a escrita emergem do texto escrito dos professores de Língua Portuguesa no evento de 

letramento concurso público; 2. analisar a produção textual escrita dos professores, 

considerando os saberes que revelam sobre si mesmos; 3. mapear os dizeres e saberes dos 

professores em relação à escrita, a si mesmos e ao trabalho docente e às novas tecnologias, 

podemos afirmar que foram alcançados, na medida em que evidenciamos que os professores 

lançaram mão, na produção de seus textos, tanto de saberes relativos à estrutura formal, 

particularmente, no que diz respeito ao esquema prototípico da sequência argumentativa, 
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conforme propõe Adam(1992; 2008) e aos mecanismos de textualização postulados por 

Bronckart (2007), quanto em relação às estratégias enunciativo-discursivas atinentes ao 

gênero artigo de opinião. 

Também pudemos depreender a percepção que os professores têm de si mesmos como 

profissionais do ensino. Nessa perspectiva, constatamos que eles se veem como profissionais 

que têm um papel relevante tanto no contexto de sala de aula quanto do ponto de vista da 

sociedade mais ampla. Finalmente, pudemos evidenciar que, no tocante às novas tecnologias, 

os professores se mostram receptivos e têm clareza da sua importância e necessidade para o 

trabalho em sala de aula.  

Sendo assim, assumimos a tese de que os professores cujas produções textuais foram 

analisadas nesta pesquisa têm conhecimentos relativos ao gênero artigo de opinião tanto em 

relação ao saber-fazer como ao saber-dizer. Por meio do evento de letramento, concurso 

público, pudemos observar que a escrita é sempre situada e regulada pelo contexto em que 

está inserida e, desse modo, reafirmamos, isso deve ser levado em consideração ao ser 

analisada. 

Enfim, defendemos que é preciso construir uma cultura de valorização do professor, 

desmistificando, assim, a ideia de que são profissionais desqualificados e incapazes de pensar 

a educação, quer dizer, o contexto de seu trabalho. Para isso, a responsabilidade e o 

compromisso ético e político dos agentes formadores de professores são imprescindíveis. 

Abraçando essa causa, estamos, efetivamente, definindo “[...] o coro de vozes de que 

queremos fazer parte” (KLEIMAN, 2013, p. 55). E, no futuro, quem sabe, o ditado popular, 

apresentado acima sob a forma de epígrafe, seja reformulado pelas novas gerações para: quem 

sabe faz e ensina. Eis o grande desafio! 



155 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ADAM, J.M. Les textes: types et prototypes. Lausanne: Nathan, 1992. 

 

______. Linguístique textuelle: dos genres de discourse aux texts. Lausanne: Nathan, 1999. 

 

______. A linguística textual: introdução à análise dos discursos. Tradução Maria das Graças 

Rodrigues et al. São Paulo: Cortez, 2008. 

 

ALMEIDA, A. L. de  C. O professor-leitor, sua identidade e sua práxis: In: KLEIMAN, A. B. 

(Org.). A formação do professor: perspectivas da linguística Aplicada. Campinas: Mercado 

de Letras, 2001. p. 115 – 135.  
  

ALMEIDA, M. E. B (2008). Educação e tecnologias no Brasil e em Portugal em três 

momentos de sua história. In: Educação, Formação & Tecnologias; vol.1(1), p. 23-36. 

Disponível em <http://eft.educom.pt>.  Acesso em: 20.04..2014. 

 

ALVES-MAZZOTTI, A.J.; GEWASNDSZNAJDER, F. O método nas ciências naturais e 

sociais: pesquisa qualitativa e quantitativa. São Paulo: Pioneira, 1998. 

 

AMARAL, M.V.B. Abram aspas! O outro quer falar. In: ZOZOLI, R.M.D. (Org.). Ler e 

produzir: discurso, texto e formação do sujeito leitor/produtor. Maceió: EDUFAL, 2002. 

 

ANTUNES, I. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. 

 

APPLE, M. Education and power. London: Routledge, 1982. 

 

APPLE, M.; AU, W.; GANDIN, L.A (Org.). Educação crítica: análise internacional. Porto 

Alegre: Artmed, 2011. 

 

AU, W. Lutando com o texto: contextualizar e recontextualizar a pedagogia crítica de Paulo 

Freire. In: APPLE, M.; AU, W. ; GANDIN, L. A (Org.). Educação crítica: análise 

internacional. Porto Alegre: Artmed, 2011. p. 250-261. 

 

AUTHIER-REVUZ. J. Palavras incertas: as não-coincidências do dizer. Campinas: Ed. da 

Unicamp, 2001. 

 

BAKHTIN, M. [1934/1935]. Questões de literatura e estética (a teoria do romance). 2. ed. 

São Paulo: Hucitec ; Ed. da UNESP, 1990. 

 

______. Problemas da poética de Dostoiévski. [1963]. 2. ed. Tradução Paulo Bezerra. São 

Paulo: Forense-Universitária, 1997. 

 

______. Estética da criação verbal. [1952/1953].  Tradução Maria Ermantina Galvão G. 

Pereira. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

 

______. ______. [1963]. 6. ed.  Tradução Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2011. 

Nova edição com tradução a partir do russo. 

http://eft.educom.pt/


156 

 

 

BAKHTIN, M.; VOLOSCHINOV, N.V. [1929]. Marxismo e filosofia da linguagem: 

problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. Tradução Michel 

Laud e Yara F. Vieira. 8. ed. São Paulo: Hucitec, 1999. 

 

BARTON, D.; HAMILTON, M. Local literacy; reading and writing in one community. 

London: Routledge, 1998. 

 

BARTON, D.; IVANIC, R. Writing in the community. Newbury Par, CA: Sage, 1991. 

 

BAZERMAN, C. Escrita, gênero e interação social. São Paulo: Cortez, 2007. 

BELLONI, M.L. O que é mídia-educação. 2. ed. Campinas: Autores Associados, 2005. 

(Coleção polêmicas do nosso tempo). 

 

BONINI, A. Metodologias do ensino de produção textual: a perspectiva da enunciação e o 

papel da psicolinguística. Perspectiva. Revista do Centro de Ciências da Educação, 

Florianópolis, v. 20, n. 1, p. 27 - 47, jan-jun. 2002. 

 

BORGES DA SILVA, S.B. Formação de professores e PCN: um olhar sobre a leitura e o 

material de leitura. 2003. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada) – Universidade Estadual 

de Campinas, Campinas, SP, 2003. 

 

______. A seleção do professor de português e suas relações com o ensino da escrita. 

Linguagem em (dis)curso – LemD, v. 8, n. 2, p. 229-263, maio-ago. 2008. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1518-76322008000200003&script=sci_arttext>. 

Acesso em: 10 jan. 2011. 

 

BORTONI-RICARDO, S.M. O professor pesquisador: introdução à pesquisa qualitativa. 

São Paulo: Parábola Editorial, 2008. 

 

BRAIT, B.; PISTORI, M.H.C. A produtividade do conceito de gênero em Bakhtin e o 

Círculo. Alfa: revista de Linguística, São Paulo, v. 56, n. 2, p. 371-401, 2012.  Disponível em: 

<http://seer.fclar.unesp.br/alfa/article/view/5531>. Acesso em: 10 ago. 2013. 

 

BRAKLING, K.L. Trabalhando com artigo de opinião: re-visitando o eu no exercício da (re) 

significação da palavra do outro. In: ROJO, R. (Org.).  A prática de linguagem em sala de 

aula: praticando os PCNs. São Paulo: Mercado de Letras, 2000. p. 221 - 247. 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

primeiro e segundo ciclos do Ensino Fundamental. Língua Portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 

1997. 

 

BRONCKART, J.P. Atividade de linguagem, discurso e desenvolvimento humano. 

Campinas: Mercado de Letras, 2006. 

 

______. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um interacionismo sócio-

discursivo. 2. ed. São Paulo: EDUC, 2007. 

 

 



157 

 

BUENO, L. A imagem do professor nos manuais para o professor de livros didáticos. 

Calidoscópio, v. 2, n. 2, p.85 - 88   , jul.-dez. 2004. Disponível em: 

<http://www.google.com.br/?gfe _rd=cr&ei= 24x6U96JO6uj8we19oGYDw #q=A+imagem 

+do+professor+nos+Manuais+para+o+Professor+de+livros+did%C3%A1ticos>. Acesso em: 

30 mar. 2014. 

 

CAVALCANTI, M. A pesquisa do professor como parte da educação continuada em curso de 

Magistério indígena no Acre. In: KLEIMAN, A. B. A formação do professor: perspectivas 

da linguística aplicada. Campinas: Mercado de Letras, 2001. p. 219-238. 

 

CAVALCANTI, M.C.; MOITA LOPES, L.P. Implementação da pesquisa na sala de aula de 

línguas no contexto brasileiro. Trabalho em linguística aplicada, Campinas, n. 17, p. 133-

144, 1991. 

 

CELLARD, A. A análise documental. In: POUPART, J. et al. A pesquisa qualitativa: 

enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis: Vozes, 2012. p. 295 - 316. 

 

CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: Cortez, 1998. 

 

CONCEIÇÃO, R.I.S. O professor de Língua Portuguesa na visão de formandos em Letras. 

2008. Tese (Doutorado) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2008. 

 

CORREIA, J.A.M. A professora leitora na Amazônia: identidades, narrativas e travessias. 

2010. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada). Universidade Estadual de Campinas, 

Campinas, SP, 2010. 

 

CORTELLA, M. S. A escola e o conhecimento: reflexão sobre fundamentos epistemológicos 

e políticos dessa relação. 1997. Tese (Doutorado em Educação) – Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, 1997. Disponível em: 

<http://www.acervo.paulofreire.org/xmlui>. Acesso em: 23.04.2014. 

 

COSCARELLI, C.V. O uso da informática como instrumento de ensino-aprendizagem. 

Presença Pedagógica, Belo Horizonte, p.36-45, mar.-abr. 1998. Disponível em: 

<http://www.letras.ufmg.br/carlacoscarelli/publicacoes/PrespedMM.pdf.>. Acesso em: 10 

mar. 2014. 

 

COSCARELLI, C.V.; RIBEIRO, A.E. (Org.). Letramento digital: aspectos sociais e 

possibilidades pedagógicas.  Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 

 

CRISTOVÃO, V.L.L. Procedimentos de análise e interpretação em textos de avaliação. In: 

GUIMARÃES, A.M.M.; MACHADO, A.R.; COUTINHO, A. O interacionismo 

sociodiscursivo. Campinas: Mercado de Letras, 2007. p. 257 - 271. 

 

DE FANTI, M.G.C. A linguagem em Bakhtin: pontos e pespontos. Veredas: revista de 

estudos linguísticos, Juiz de Fora, v. 7, n. 1/2, p. 95-111, jan.-dez. 2003. Disponível em: 

<http://www.ufjf.br/revistaveredas/files/2009/12/artigo32.pdf>. Acesso em: 08 ago. 2012. 

 

http://www.acervo.paulofreire.org/xmlui
http://www.letras.ufmg.br/carlacoscarelli/publicacoes/PrespedMM.pdf
http://www.autenticaeditora.com.br/
http://www.autenticaeditora.com.br/
http://www.ufjf.br/revistaveredas/files/2009/12/artigo32.pdf


158 

 

DE GRANDE, P.B. Processos de construção da identidade profissional de professores em 

formação continuada. 2010. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada). Universidade 

Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2010. 

 

DUARTE, N. Concepções afirmativas e negativas sobre o ato de ensinar. Cad. CEDES, 

Campinas, v. 19, n. 44, abr.  1998.   Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script 

=sci_arttext&pid=S0101-32621998000100008&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 11 out. 2013. 

 

ENS, R.T.; GISI, M.L.; EYNG, A.M. Formação de professores: possibilidades e desafios do 

trabalho docente na contemporaneidade. Revista Diálogo Educacional, v. 11, n. 33, p. 309-

329, 2011. Disponível em: <http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/dialogo?dd1=5057& 

dd99=view&dd98=pb>. Acesso em: 12 mar. 2014. 

 

FABRÍCIO, B.F. Linguística aplicada como espaço de desaprendizagem: redescrições em 

curso. In: MOITA LOPES, L. P. da (Org.). Por uma linguística aplicada indisciplinar. São 

Paulo: Parábola Editorial, 2006. p.45-65. 

FARACO, C.A. O dialogismo como chave de uma antropologia filosófica. In: FARACO, 

C.A.; TEZZA, C.; CASTRO, G. de (Org.). Diálogos com Bakhtin. Curitiba: Ed. da UFPR, 

2001. p. 112-126. 

 

______. O estatuto da análise e interpretação dos textos no quadro do Círculo de Bakhtin. In: 

GUIMARÃES, A.M.M; MACHADO, A.R.; COUTINHO, A. (Org.). O interacionismo 

sociodiscursivo: questões epistemológicas e metodológicas. Campinas: Mercado de Letras, 

2007. p. 43-50. 

 

______. Linguagem & diálogo: as ideias linguísticas do círculo de Bakhtin. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2009. 

 

FARIA, E.T. O professor e as novas tecnologias. In: ENRICONE, D. (Org.). Ser professor. 

4. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. p. 57-72. 

 

FERREIRA, K. Z. Quando o professor é notícia? Imagens de professor e Imagens do 

jornalismo. 2012. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2012. Disponível em:< http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-03082012-

135123/pt-br.php>. Acesso em: 20.08.2013. 

 

FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1971. 

 

______. Pedagogia do oprimido. Petrópolis: Vozes, 1978. 

 

______. Pedagogia da esperança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

 

______. Professora sim, tia não: cartas a quem usa ensinar. São Paulo: Edições Loyola, 

1994. 

______. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e 

Terra, 1999. 

 

______. A educação na cidade. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-03082012-135123/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-03082012-135123/pt-br.php


159 

 

FREITAS, M.T. A perspectiva sócio-histórica: uma visão humana da construção do 

conhecimento. In: FREITAS, M.T.; SOUZA, S.J.; KRAMER, S. (Org.). Ciências humanas e 

pesquisa: leitura de Mikhail Bakhtin. São Paulo: Cortez, 2003. p. 26 - 38. 

 

FUGIMOTO, S.M.A.; ALTOÉ, A. A resistência das professoras da educação básica em 

relação ao uso do computador em sala de aula. Seminário de Pesquisa. Programa de Pós-

graduação em Educação, Universidade Estadual de Maringá, 2008. Disponível em:                    

<http://www.ppe.uem.br/publicacoes/seminario ppe 2008/pdf/c020.pdf >. Acesso em: 02 

mar. 2014. 

 

GADOTTI, M. Comunicação docente. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Edições Loyola, 1975. 

 

______. Boniteza de um sonho: ensinar-e-aprender com sentido. Novo Hamburgo: Feevale, 

2003. Disponível em: <http://acervo.paulofreire.org/xmlui/handle/7891/2770#page 

/1/mode/2up>. Acesso em: 10 mar. 2014. 

 

______. A escola e o professor: Paulo Freire e a paixão de ensinar. São Paulo: Publisher 

Brasil, 2007. 

 

GATTI, B. A. A formação dos docentes: o confronto necessário professor x academia. 

Caderno de Pesquisa n. 81, p. 70-74, mai, 1992. Disponível em: 

<http://formacaodocente.autenticaeditora.com.br/>. Acesso em: 20.05.2014. 

 

GARCEZ, L. A escrita e o outro. Brasília: UnB, 1998. 

 

GERALDI, J.W. Portos de passagem. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

 

______. Linguagem e ensino: exercícios de militância e divulgação. Campinas: Mercado de 

Letras, 1999. 

 

GIROUX, H. A. A pedagogia radical: subsídios. São Paulo: Cortez: Autores associados, 1983. 

 

______. Teoria crítica e resistência em educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1986. 

 

______. Escola crítica e a política cultura. São Paulo: Cortez, 1987. 

 

______. Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem. 

Porto Alegre: ARTMED, 1997. 

 

______. Cruzando as fronteiras do discurso educacional: novas políticas em educação. 

Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. 

 

GUEDES-PINTO, A.L. Rememorando trajetórias da professora-alfabetizadora: a leitura 

como prática constitutiva de sua identidade e formação de profissionais. Campinas: Mercado 

de Letras, 2000. 

 

KINCHELOE, J.L. A formação do professor como compromisso político: mapeando o pós-

moderno. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 

 

http://formacaodocente.autenticaeditora.com.br/


160 

 

KLEIMAN, A.B. Modelos de letramento e práticas de alfabetização na escola. In: _____. 

(Org.). Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da 

escrita. Campinas: Mercado de Letras, 1995. p.15-59. 

 

_______. Ação e mudança na sala de aula: uma pesquisa sobre letramento e interação. In: 

ROJO, R. (Org.). Alfabetização e letramento: perspectivas linguísticas. São Paulo: Mercado 

de Letras, 1998. p. 173-203. 

 

______. A formação de alfabetizadores: letramento e prática pedagógica. Trabalhos em 

linguística aplicada, v. 36, p. 81-99, 2000. 

 

______. A formação do professor: perspectivas da linguística aplicada. Campinas: Mercado 

de Letras, 2001b. 

 

______. O estatuto disciplinas da Linguística Aplicada: o traçado de um percurso, um rumo 

para o debate. In: SIGNORINI, I.; CAVALCANTI, M. (Org.). Linguística aplicada e 

transdisciplinaridade. São Paulo: Mercado de Letras, 2004. p. 51-77. 

 

______. Processos identitários na formação profissional – o professor como agente de 

letramento. In: CORREIA, M.L.G.; BOCH, F. (Org.). Ensino de linguagem: representação e 

letramento. Campinas: Mercado de Letras, 2006. p.75-91. 

 

______. Agenda de pesquisa e ação em Linguística Aplicada: problematizações. In: MOITA 

LOPES, L. P. (Org.). Linguística Aplicada na modernidade recente: festschritf para 

Antonieta Celani. São Paulo: Parábola, 2013. p. 39-58. 

 

KLEIMAN, A. B. (Org.). Os significados do letramento: uma perspectiva sobre a prática 

social da escrita. Campinas: Mercado de Letras, 1995. p. 91-117. 

KLEIMAN, A. B.; MATÊNCIO, M.L.M. (Org.). Letramento e formação do professor: 

práticas discursivas, representações e construção do saber. São Paulo: Mercado de Letras, 2005. 

 

KLEIMAN, A. B; MORAES, S. E. Leitura e interdisciplinaridade: tecendo redes nos 

projetos de escola. Campinas: Mercado de Letras, 2001a. 

 

KLEIMAN, A. B.; SIGNORINI, I. (Org.). Alfabetização e formação do professor: 

alfabetização de jovens e adultos. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 

 

KOCH, I.V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1989. 

 

______. Argumentação e linguagem. São Paulo: Cortez, 1993. 

 

LA TAILLE, Y.; OLIVEIRA, M. K.; DANTAS H.  Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias 

psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992. 

 

LANKSHEAR, C.; KNOBEL, M. Pesquisa pedagógica: do projeto à implementação. 

Tradução Magda França Lopes. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

 

LEI nº 9.394: diretrizes e bases da educação nacional: promulgada em 20/12/1996. São Paulo: 

Editora do Brasil, 1996. 2001.  

 



161 

 

LEITE, S. A. S.; TASSONI, E. C. M. A afetividade em sala de aula: as condições de 

Ensino e a mediação do professor. Mesa Redonda do Grupo de Pesquisa Alfabetização, 

Leitura e Escrita, Campinas, 2006. Disponível em: <http://www.fe.unicamp.br/alle/textos/ 

SASL-AAfetividadeemSaladeAula.pdf> Acesso em: 07 fev. 2014. 

 

LOPES-ROSSI, M. A. G. A perspectiva dialógica para a leitura crítica de artigo de opinião 

em sala de aula. Disponível em: <http://alb.com.br/arquivomorto/ portal/5seminario/PDFs_ 

autores/Maria_Aparecida_Garcia_Lopes_Rossi.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2014. 

 

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São 

Paulo: EPU, 1986. 

 

MAGALHÃES, I. Práticas discursivas de letramento: a construção da identidade em um 

relato de Mulheres. In: KLEIMAN, A. B. (Org.).  Os significados do letramento: uma 

perspectiva sobre a prática social da escrita. Campinas: Mercado de Letras, 2001. p. 201-235. 

 

MAINGUENEAU, D. Novas tendências em análise do discurso. 3. ed. São Paulo: Ed. da 

Unicamp, 1997. 

 

______. Análise de textos de comunicação. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

MARCUSCHI, L.A. A linguística do texto: o que é e como se faz. Recife: Ed. da UFPE, 1986. 

 

______. Letramento e oralidade nos contextos das práticas e eventos comunicativos. In: 

SIGNORINI, I. Investigando a relação oral/escrito e as teorias do letramento. São Paulo: 

Mercado de Letras, 2001. p. 23-49. 

 

______. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2003. 

 

______. Apresentação. In: BAZERMAN, C. Gêneros textuais, tipificação e interação. São 

Paulo: Cortez, 2005. p. 9-13. 

MARCUSCHI, L.A.; DIONÍSIO, A.P. (Org.). Fala e escrita. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 

 

MATÊNCIO, M.L.M. Letramento na formação do professor: integração a práticas discursivas 

acadêmicas e construção da identidade profissional. In: CORREIA, M.L.G.; BOCH, F. (Org.). 

Ensino de linguagem: representação e letramento. Campinas: Mercado de Letras, 2006. p. 

93-105. 

 

MCLAREN, P. Utopias provisórias: as pedagogias críticas num cenário pós-colonial. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. 

 

______. Multiculturalismo revolucionário: pedagogia do dissenso para o novo milênio. 

Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. 

 

MEDVIÉDEV, P.N. O método formal nos estudos literários: introdução crítica a uma 

poética sociológica. Tradução de Sheila Camargo Grillo e Ekaterina V. Américo. São Paulo: 

Contexto, 2012. 

 



162 

 

MELLOUKI, M.; GAUTHIER, C. O professor e seu mandato de mediador, herdeiro, 

intérprete e crítico. Educação e Sociedade, v. 25, n. 87, p. 537-571, maio-ago. 2004.  

Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 10 mar. 2014.  

 

MELO, F.C. A afetividade na sala de aula e a atuação dos professores no ensino médio: 

reflexões pontuais. Evidência, Araxá, v. 8, n. 8, p. 143-156, 2012. Disponível em: 

<http://www.uniaraxa.edu.br/ojs/index.php/evidencia/article/viewFile/9/8>. Acesso em: 05 

mar. 2014. 

 

MILLER, C.R. Estudos sobre: gênero textual, agência e tecnologia. Recife: Ed. Universitária 

da UFPE, 2009. 

 

MOITA LOPES, L.P. Pesquisa interpretativista em Linguística Aplicada: a linguagem como 

condição de solução. D.E.L.T.A., v. 10, n. 2, p. 329-338, 1994. 

 

______. Oficina de linguística aplicada: a natureza social e educacional dos processos de 

ensino/aprendizagem de línguas. Campinas: Mercado de Letras, 1996. 

 

______. Gênero, sexualidade, raça em contextos de letramento escolar. In: ______. (Org.). 

Linguística aplicada na modernidade recente: festschritf para Antonieta Celani. São Paulo: 

Parábola, 2013. p.227-247.    

 

MONTEIRO, R.C. Pro-posições. Revista da Faculdade de Educação da UNICAMP, n. 5, 

p. 27-34, ago. 1991. 

 

OLIVEIRA, M.K. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-histórico. 4. 

ed. São Paulo: Scipione, 2002. 

 

OLIVEIRA, M.S. Entre o “dizer” e o “poder dizer” na escrita: uma relação de conflito e 

identidade. Brasília, 2002. Comunicação apresentada no VI Encontro Nacional de Interação 

em linguagem verbal e não-verbal: discurso e gramática, UnB, de 16 a 18 de outubro de 2002. 

 

______. Projetos: uma prática de letramento no cotidiano do professor de língua materna. In: 

OLIVEIRA, M.S.; KLEIMAN, A.B. Letramentos múltiplos: agentes, práticas, e 

representações. Natal: EDUFRN, 2008. p. 93-118. 

 

______. Gêneros textuais e letramento. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, Belo 

Horizonte, v. 10, n. 2, p. 325-345, 2010a. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php? 

pid=S1984-63982010000200003&script=sci_arttext>. Acesso em: 10 abr. 2011. 

 

______. O papel do professor no espaço da cultura letrada: do mediador ao agente de 

letramento. In: SERRANI, S. (Org.). Letramento, discurso e trabalho docente. Vinhedo, 

SP: Horizonte, 2010b. p. 40-55. 

 

OLIVEIRA, M. S.; KLEIMAN, A. B. Letramentos múltiplos: agentes, práticas, e 

representações. Natal: EDUFRN, 2008. 

 

OLSON, D. O mundo no papel: as implicações conceituais e cognitivas da leitura e da 

escrita. São Paulo: Ática, 1997. 

 



163 

 

PENNYCOOK, A. Critical applied linguistics: a critical introduction. Mahwah, NJ: 

Lawrence Erlbaum Associates, 2001. 

 

______. A Linguística aplicada dos anos 90: em defesa de uma abordagem crítica. In: 

SIGNORINI, I.; CAVALCANTI, M. (Org.). Linguística aplicada e transdisciplinaridade. 

São Paulo: Mercado de Letras, 2004. p. 23-49. 

 

RAFAEL, E.L. Atualização em sala de aula de saberes linguísticos de formação: os efeitos da 

transposição didática. In: KLEIMAN, A.B. (Org.). A formação do professor: perspectivas da 

linguística Aplicada. Campinas: Mercado de Letras, 2001. p. 157- 180. 

 

REINALDO, M.G.M. A orientação para produção de texto. In: DIONÍSIO, A.; BEZERRA, 

M.A. (Org.). O livro didático de português: múltiplos olhares. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001. 

 

RIBEIRO, O.J. Educação e novas tecnologias: um olhar para além da técnica. In:______. 

COSCARELLI, C.V.; RIBEIRO, A.E. (Org.). Letramento digital: aspectos sociais e 

possibilidades pedagógicas.  Belo Horizonte: Autêntica, 2007. p. 85-97. 

 

RIBEIRO, V.M. Alfabetismo e atitudes. São Paulo: Papirus, 1999. 

 

RODRIGUES, R.H. A constituição e o funcionamento do gênero jornalístico artigo: 

cronotopo e dialogismo. 2001. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da 

Linguagem) – Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2001. 

 

RODRIGUES, R.H. Análise de gêneros do discurso na teoria bakhtiniana: algumas questões 

teóricas e metodológicas. Linguagem em (dis)curso, v. 4, n. 2, p.415-440, 2004. 

 

______. Os gêneros do discurso na perspectiva dialógica da linguagem: a abordagem de 

Bakhtin. In: MEURER, J.L; BONINI, A.; MOTTA-ROTH, D. (Org.). Gêneros: teorias, 

métodos, debates. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. 

 

ROJO, R. Letramentos múltiplos, escola e inclusão social. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 

 

SANTOS, C.B. Avaliação de redação na escola: uma experiência no semi-árido baiano. In: 

KLEIMAN, A.B. (Org.). A formação do professor: perspectivas da Linguística Aplicada. 

Campinas: Mercado de Letras, 2001. p. 201 - 218. 

 

SANTOS, I.B.A. Do que o texto é para o que significa: um outro olhar sobre as produções 

textuais escritas de alunos do ensino médio. 2004. Dissertação (Mestrado em Linguística 

Aplicada). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, 2004. 

 

______. Projetos de letramento na educação de Jovens e adultos: o ensino da escrita em 

uma perspectiva emancipatória. 2012. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada). 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, 2012. 

 

SIGNORINI, I. O papel do relato no contexto da formação da alfabetizadora: percurso feito, 

percurso por fazer. In: KLEIMAN, A.B.; Signorini, I. (Org.). O ensino e a formação do 

professor: alfabetização de jovens e adultos. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. p. 210-222. 

 

http://www.autenticaeditora.com.br/
http://www.autenticaeditora.com.br/


164 

 

SILVA, E.R. As relações entre cognição e afetividade em LA: a influência de Vygotsky nessa 

abordagem temática. Soletras, São Gonçalo, ano 8, n. 15, jan.-jun. 2008. Disponível em: 

<http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/soletras/article/view/4841>. Acesso em: 04 mar. 

2014. 

 

SMOLKA, A. L. Acriança na fase inicial da escrita: Alfabetização como um processo 

discursivo. 4ed. São Paulo: Cortez, 1991.  

 

SNYDERS, G. A alegria na escola. São Paulo: Manoele, 1988. 

 

______. Alunos felizes: reflexão sobre a alegria na escola a partir de textos literários. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1993. 

 

SOARES, M. B. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 

 

______. Novas práticas de leitura e escrita: letramento na cibercultura. Educação sociedade e 

cultura, Campinas, v. 23, n. 81, p. 143-160, 2002. 

 

______. Alfabetização e letramento. São Paulo: Contexto, 2003. 

 

______. Letramento e alfabetização: as muitas facetas. Revista Brasileira de Educação, Rio 

de Janeiro, n. 25, p. 5-17, jan.-abr. 2004. 

 

______. Práticas de letramento e implicações para a pesquisa e para políticas de alfabetização 

e letramento. In: MARINHO, M.; CARVALHO, G. T. (Org.). Cultura escrita e letramento. 

Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2010. p. 54-67. 

 

SOBRAL, A. Do dialogismo ao gênero: as bases do pensamento do Círculo de Bakhtin. São 

Paulo: Mercado de Letras, 2009. 

 

______. Gêneros discursivos, posição enunciativa e dilemas da transposição didática: novas 

reflexões. Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 46, n. 1, jan.-mar. p. 37-45, 2011. 

 

STREET, B. V. Literacy in theory and practice. Cambridge: Cambridge Universitary Press, 

1984. 

______. Social literacies: critical approaches to literacy in development, etnography and 

education. London: Longman, 1995. 

 

______. Perspectivas interculturais sobre letramento. Filologia e Linguística Portuguesa, 

São Paulo, v. 8, p. 465-488, 2006. 

 

______. Letramentos sociais: abordagens críticas do letramento no desenvolvimento, na 

etnografia e na educação. Tradução Marcos Bagno. São Paulo: Parábola Editorial, 2014. 

 

_____.  Literacy and development: ethnographic perspectives on schooling and adult 

education. In: _____. (Ed.). Literacy and Development: Ethnographic perspectives. London 

and New York: Routledge, 2001. 

 

STREET, B.V. (Org.). Cross-cultural approaches to literacy. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1993. 



165 

 

 

TASSONI, E.C.M. Afetividade e produção escrita: a mediação do professor em sala de 

aula. 2000. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação, Universidade Estadual de 

Campinas, Campinas, SP, 2000. 

 

TEDESCO, J.C. Os fenômenos de segregação e exclusão social na sociedade do 

conhecimento. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n.17, 2002. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/cp/n117/15550>. Acesso em: 20 jan. 2013. 

 

TEITELBAUM, K. Recuperando a memória coletiva: os passados da educação crítica. In: 

APPLE, M.; AU, W. ; GANDIN, L. A (Org.). Educação crítica: análise internacional. Porto 

Alegre: Artmed, 2011. p. 349-364. 

 

TERZI, S.B. A oralidade e a construção da leitura por crianças de meios iletrados. In: 

KLEIMAN, A.B. (Org.). Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a 

prática social da escrita. Campinas: Mercado de Letras, 1995. p. 91-117. 

 

TFOUNI, L.V. Letramento e alfabetização. São Paulo: Cortez, 2000. 

 

TINOCO, G.A. Projetos de letramento: ação e formação de professores de língua materna. 

2008. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada). Universidade Estadual de Campinas, 

Campinas, SP, 2008. 

 

VALSECHI, M.C. Desenredando os fios da teia: análise de um curso de formação 

continuada no contexto do Programa Teia do Saber. 2009. Dissertação (Mestrado em 

Linguística Aplicada). Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2009. 

 

VIANNA, C.A.D. A formação continuada de professores e a educação a distância: novas 

possibilidades. 2009. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada). Universidade Estadual 

de Campinas, Campinas, SP, 2009. 

 

VÓVIO, C.L. Entre discursos: sentidos, práticas e identidades leitoras de alfabetizadoras de 

jovens e adultos. 2007. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada). Universidade Estadual de 

Campinas, Campinas, SP, 2007. 

 

VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente. Tradução José Cipolla Neto; Luis Silveira 

Menna Barreto; Solange Castro Afeche. São Paulo: Martins fontes, 1991. 

 

______. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 

 

http://www.scielo.br/pdf/cp/n117/15550


166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A P Ê N D I C E S 

 



167 

 

APÊNDICE A – MAPA DAS ESTRATÉGIAS DISCURSIVO-ENUNCIATIVAS – 

POSICIONAMENTO E VOZ DO OUTRO 

 
Nº DO 

PACOTE 

Nº DA 

PROVA 
ENUNCIADO CONCRETO 

55 16 

[...] é no mínimo polêmico se afirmar que, no futuro, essas novas tecnologias irão 

substituir o professor na sala de aula [...] 

[...] quem prevê o fim da presença do professor em sala de aula, esquece que a didática 

envolve não apenas as contribuições científicas e tecnológicas, mas também que a didática 

é uma arte [...]EC01A01 

55 09 

[...] substituir, por exemplo, um funcionário que seja caixa de um banco por um caixa 

eletrônico, até pode ser, mas quando se trata da educação, da formação de pessoas, esta 

ideia é absurda, descabida [...] EC02AO2 

55 08 
[...] na condição também de agente transformador, o professor jamais será superado por 

qualquer inovação tecnológica que possa surgir no mundo [...]EC3AO3 

56 06 
[...] já diziam os grandes pensadores e educadores como Paulo Freire: para haver 

aprendizagem é preciso haver interação entre professor e aluno [...]EC4AO4 

56 16 
[...] felizmente, elas ainda estão longe de substituir um dos protagonistas mais atuantes do 

processo de ensino-aprendizagem: o professor.EC5AO5 

56 06 

É inegável a importância que a tecnologia vem alcançando nos mais diversos setores, mas 

o professor jamais deixará de ser a peça fundamental do processo ensino-aprendizagem 

[...] EC6AO4 

56 04 

[...] o educador é de extrema importância para desenvolver no aluno o senso crítico, o 

professor é necessário porque seu papel é ensinar a pensar criticamente sobre a realidade e 

dentro desse ponto de vista, tecnologia alguma substituirá a sua função [...]EC7AO6 

56 08 

[...] Embora alguns pensem que, no futuro, o surgimento de novas tecnologias substituirão 

o professor em sala de aula, acredito que mesmo com o aparecimento dessas, o professor 

continuará sendo insubstituível [...]EC8AO7 

56 12 
[...] Há quem diga até que esses poderosos recursos, com o tempo, acabarão por substituir 

a figura do professor: ledo engano.EC9AO8 

56 15 

[...] De acordo com o Professor Luiz Passeggi da Universidade Federal do Rio do Norte “o 

conhecimento prévio dos alunos quando utilizado junto ao discurso dos conteúdos se torna 

um facilitador da aprendizagem” [...]EC10AO9 

58 07 

Segundo Paulo Freire, o professor educador é peça fundamental na educação. Não como 

um mero conteudista, mas aquele que faz a diferença dentro e fora da escola [...] 

EC11AO10 

59 09 

[...] Muito embora alguém diga que o computador pode abarcar todo o conhecimento sobre 

psicologia, didática e a matéria específica de um professor, jamais será provido de 

afetividade [...] 

[...] já foi comprovado através de estudos [...]EC12AO11 

50 8 
[...] pensar na ideia de que o professor será substituído pela tecnologia, é uma conclusão 

remota [...]EC13AO12 

62 2 
[...] de acordo com teorias recentes, o ensino-aprendizagem deixa de ser vertical: do 

professor para o aluno, para acontecer em espiral [...]EC14AO13 

51 8 
[...] É inegável o poder da tecnologia no mundo em que vivemos [...] [...] isso não significa 

dizer que o professor corre o risco de ficar em segundo plano [...]EC15AO14 

54 24 [...] Muito se fala no futuro do professor em sala de aula[...]EC16AO15 

57 19 
[...] mesmo com tantos avanços, acredito que o papel de professor ainda é e será 

fundamental para aprendizagem na sala de aula [...] EC17AO16 

57 10 

[...] Mas, acreditem, o professor está e continuará mais vivo do que nunca, pois seu papel 

dentro do processo de ensino e aprendizagem nunca será substituído por máquina alguma 

[...]EC18AO17 

58 23 

[...] De um lado, estão os apocalípticos, que não param de proferir impropérios ao acesso e 

inserção dessas novas tecnologias. Segundo eles, o professor não passará de mero títere, 

um ornamento na sala de aula [...] De outro, os integrados, que veem na revolução 

tecnológica a condição sine qua non para um ensino deveras eficiente, integrado ao 

progresso das ciências e tecnologias [...] Em meio a tudo isso, subjaz a sensação de que 

ambos os lados pecam por seus radicalismos [...]EC19AO18 
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Nº DO 

PACOTE 

Nº DA 

PROVA 
ENUNCIADO CONCRETO 

52 03 

[...] Alguns estudiosos defendem que, num futuro bem próximo, as novas tecnologias 

poderão substituir o professor. Mas será que esta afirmação realmente é verídica? [...] 

EC20AO19 

51 12 
[...] Analisando o papel do professor em sala de aula, vemos com clareza que ele não pode 

ser substituído pelas novas tecnologias no futuro [...]EC21AO20 

59 04 
[...] seremos nós, professores, preteridos por modernos e atrativos computadores? 

Improvável [...]EC22AO21 

62 19 

[...] Muito se tem discutido sobre a substituição do professor pelas novas tecnologias na 

sala de aula. Porém, é improvável, pois cabe ao docente o exercício de planejar, organizar 

e dirigir as atividades escolares [...]EC23AO22 

62 15 
[...] é impossível imaginar a substituição do professor em sala de aula por novas 

tecnologias [...]EC24AO23 

62 05 

É certo e inegável que as novas tecnologias têm tido lugar de destaque no 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos em sala de aula [...] mas não podemos negar 

a grande importância do professor em sala de aula [...]EC25AO24 

62 14 

[...] alguns afirmam que chegará o momento – num futuro não muito distante – em que o 

professor não será mais necessário [...] contudo, esse cenário futuro não poderá 

desconsiderar, de maneira alguma, a figura do professor que tem papel imprescindível no 

processo de ensino/aprendizagem.EC26AO25 

55 18 

[...] Não podemos negar as diversas contribuições que os meios tecnológicos trouxeram à 

educação em geral. [...] mas, apesar de todo esse aparato tecnológico, o professor ainda 

continua e continuará sendo fundamental para a aprendizagem em sala de aula.EC27AO26 

53 04 
[...] muitas pessoas passaram a questionar o papel que os professores assumirão em um 

futuro próximo [...]EC28AO27 

53 04 

[...] Concordo que é praticamente impossível imaginar a educação distante do contexto 

tecnológico em pleno século XXI, porém, creio que apesar das novas tecnologias o 

professor continuará sendo fundamental para a aprendizagem na sala de aula.EC29AO27 

53 07 

[...] como diz Paulo Freire, “o mundo não é, ele está sendo [...] 

[...] muito se tem falado nos recursos proporcionados por ela em matéria de  

educaçãoEC30AO28 

53 20 
[...] muito se discute hoje em dia sobre “inclusão digital”. Acredito que essas novas 

tecnologias estarão a minha disposição do conhecimento [...]EC31AO29 

53 23 [...] defendo que o papel do professor não deixará de existir [...]EC32AO30 

50 01 

[...] É bem verdade que a era da tecnologia chegou, e que ela contribui de forma 

significativa no processo de ensino e aprendizagem, mas não vai substituir o professor 

[...]EC33AO31 

50 23 
[...] Não se pode cometer o erro de afirmar que esses avanços tecnológicos, futuramente, 

não substitui o professor em sala de aula.EC34AO32 

54 06 

[...] é infundada a ideia de que o professor será substituído pelas novas tecnologias, pois 

estas, mesmo com toda sua força e atuação na sociedade atual, não é capaz de substituir 

aquele que é o mediador entre o conhecimento e os alunos.EC35AO33 

54 09 
[...] Não se pode afirmar “a priori” que as novas tecnologias irão substituir o professor na 

sala de aula [...]EC36AO34 

54 23 

[...] acreditar que essa tecnologia substituirá o professor em sala de aula é desconsiderar 

que a essência do processo educativo está na humanização e no compartilhamento sensível 

dos saberes [...]EC37AO35 

52 14 [...] é ingênuo acreditar que o professor seja dispensável [...]EC38AO36 

53 11 
É indiscutível que a presença do professor em sala de aula seja fundamental para a 

aprendizagem [...]EC39AO37 

53 16 

[...] quando falamos em aprendizagem nada substitui a interação entre professor e aluno. 

Apesar de tudo que foi inventado, ainda não há algo para substituir a interação do humano 

“aluno” e o humano “professor”EC40AO38 

50 08 
[...] o professor ainda é e continuará sendo a peça fundamental da sala de aula 

[...]EC41AO12 

53 09 
[...] a inclusão desses aparatos tecnológicos jamais substituirão a importância do professor 

no processo de ensino-aprendizagem [...]EC42AO39 
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PACOTE 

Nº DA 

PROVA 
ENUNCIADO CONCRETO 

53 05 
[...] nenhuma nova tecnologia irá substituir o papel desempenhado pelo professor 

[...]EC43AO40 

62 01 [...] o computador e a internet não vieram substituir o professor [...]EC44AO41 

51 08 
[...] isso não significa dizer que o professor corre o risco de ficar em segundo plano 

[...]EC45AO14 

54 24 
[...] o educador continuará sendo fundamental para a aprendizagem na sala de 

aula.EC46AO15 

54 02 
[...] apesar das novas tecnologias, o professor ainda exerce um papel fundamental na de 

aula [...]EC47AO42 

57 19 
[...] o papel do professor ainda é e será fundamental para a aprendizagem em sala de aula 

[...]EC48AO16 

57 10 
[...] o seu papel dentro do processo de ensino e aprendizagem nunca será substituído por 

máquina alguma.EC49AO17 

50 21 
[...] o papel do professor na sala de aula não pode ser desvalorizado, ou visto como 

desnecessário [...]EC50AO43 

50 15 

[...] apesar de a tecnologia estar cada vez mais avançada e os produtos eletrônicos terem 

presença cada vez mais constante em nossas vidas, o professor ainda representa a 

importância da relação, do contato humano para que ocorra a aprendizagem.EC51AO44 

58 23 

[...] o professor continua a ser o mediador fundamental. Preterir essa qualidade do 

professor, imputando-a à máquina é absurdo. 

[...] o professor permanece como elemento fundamental [...]EC52AO18 

58 22 
[...] o professor continuará sendo fundamental para a aprendizagem do aluno, na 

escola.EC53AO45 

58 18 
[...] a tecnologia tem sido apenas auxiliar no processo ensino-aprendizagem e não poderia 

assumir o papel do professor [...] EC54AO46 

58 11 
[...] as novas tecnologias aplicadas à  educação, não substituirão a figura do professor 

[...]EC55AO47 

52 10 [...] o professor nunca vai ser superado pelas novas tecnologias [...]EC56AO48 

52 08 
[...] a figura humana do professor ainda é e sempre será imprescindível nesse processo de 

ensinar e aprender [...]EC57AO49 

51 20 [...] percebe-se que nada substitui, de fato, a presença dele no espaço escolarEC58AO50 

51 12 
[...] analisando o papel do professor em sala de aula, vemos com clareza que ele não pode 

ser substituído pelas novas tecnologias no futuro [...]EC59AO20 

62 08 
[...] apesar de todo avanço tecnológico, a presença do professor, como 

mediador,EC60AO51 

59 25 
[...] apesar de toda a tecnologia e seus benefícios, a figura do professor permanece de 

fundamental importância na sala de aula [...]EC61AO52 

59 22 
[...] A novas tecnologias devem ser usadas apenas como subsídios no trabalho 

desenvolvido pelo educador EC62AO53 

59 20 
[...] o professor continuará sendo um profissional de fundamental importância em sala de 

aula [...]EC63AO54 

59 07 [...] Nada há que supere a relação professor-aluno. [...]EC64AO55 

59 04 

[...] o professor deve encarar a tecnologia como uma aliada, um instrumento que facilita a 

mediação do conhecimento [...] Apesar das novas tecnologias, o professor continuará 

sendo fundamental para a aprendizagem, na sala de aula [...] EC65AO21 

52 21 
É impensável supor a máquina substituindo o homem, especialmente quando se fala em 

educação [...]EC66AO56 

62 19 [...] o papel do professor em sala de aula é indispensável [...]EC67AO22 

62 15 
O professor continuará sendo fundamental para a aprendizagem apesar das novas 

tecnologias [...]EC68AO23 

58 09 
[...] isso não quer dizer que será necessária a substituição desse profissional por esses 

equipamentos [...]EC69A057 

58 08 
[...] o professor ainda continua e continuará sendo mediador, e facilitador da 

aprendizagem. EC70AO58 

58 05 O professor jamais será descartado de uma sala de aula [...]EC71AO59 

58 03 
[...] Apesar das novas tecnologias entrando em nossas escolas [...] o professor permanecerá 

sendo fundamental na sala de aula [...]EC72AO60 
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55 19 
[...] por mais que se renovem as tecnologias voltadas para o campo da educação, nunca 

deixará de existir a figura humana do mestre para coordenar o ato do ensino.  EC73AO61 

55 11 
[...] nenhum recurso tecnológico será capaz de oferecer aos alunos o que o velho mestre é 

capaz de transmitir [...]EC74AO62 

55 09 
[...] A tecnologia pode e deve funcionar como instrumento de suporte ao professor, mas 

não sustenta-se sozinha [...]EC75AO2 

55 08 
[...] o professor jamais será superado por qualquer nova invenção tecnológica que possa 

surgir no mundo [...]EC76AO3 

55 07 [...] o professor continuará sendo fundamental para a aprendizagem [...] EC77AO63 

55 06 
[...] apesar das novas tecnologias estarem a todo vapor, dificilmente elas substituirão o 

professor em sala de aula.EC78AO64 

56 24 
Apesar das novas tecnologias, o professor continuará sendo fundamental para a 

aprendizagem, na sala de aula. EC79AO65 

56 16 
[...] elas ainda estão longe de substituir um dos protagonistas mais atuantes do processo de 

ensino-aprendizagem: o professor. EC80AO5 

56 06 
[...] o professor jamais deixará de ser a peça fundamental do processo ensino-

aprendizagem [...]EC81AO4 

56 04 
[...] deve-se ter em mente que nenhum tipo de tecnologia substitui o professor 

[...]EC82AO6 

56 08 
[...] Acredito que mesmo com o aparecimento dessas, o professor continuará sendo 

insubstituível.EC83AO7 

56 09 
[...] o professor continuará sendo fundamental para a aprendizagem na sala de 

aula.EC84AO66 

56 15 
[...] em meio a estas mudanças o professor continuará sendo peça fundamental 

[...]EC85AO9 

56 19 
[...] apesar das novas tecnologias, o professor continuará sendo fundamental para a 

aprendizagem na sala de aulaEC86AO67 

56 22 
[...] as novas tecnologias podem vir se aliar ao professor, mas jamais o substituirá na sua 

prática [...]EC87AO68 

58 01 

[...] As novas tecnologias não substituem o professor na sala de aula [...] Apesar das novas 

tecnologias contribuírem para a aprendizagem, elas não substituíram a figura do professor 

na sala de aula. EC88AO69 

58 04 
Apesar das novas tecnologias, o professor continuará sendo fundamental para a 

aprendizagem na sala de aula [...]EC89AO70 

58 07 [...] o professor jamais poderá ser substituído [...] EC90AO10 

58 10 

Apesar das novas tecnologias, o professor continuará sendo fundamental para a 

aprendizagem do educando na sala de aula.EC91AO71 

 

58 12 
[...] no atual mundo globalizado, a figura do professor tem um papel significativo, e 

acredito que é insubstituível [...]EC92AO72 

58 14 
[...] agora mais do que nunca, o professor é fundamental para o ensino-aprendizagem 

EC93AO73 

58 15 
[...] o professor é fundamental no processo de ensino e aprendizagem, mesmo diante de 

tantos recursos tecnológicos EC94AO74 

58 18 [...] o professor será sempre indispensável na sala de aula EC95AO46 

58 19 
[...] apesar das novas tecnologias, o professor continuará sendo fundamental para a 

aprendizagem, na sala de aula. EC96AO75 

58 21 [...] apesar das novas tecnologias, o professor permanecerá EC97AO76 

59 09 [...] o docente é imprescindível no processo educativo na sala de aula. E98AO11 

59 14 [...] na sala de aula, o contato direto com o professor é insubstituível [...] EC99AO77 

59 15 
[...] as novas tecnologias vieram para ajudar no desenvolvimento da sociedade, porém o 

professor nunca perderá o seu espaço para eles. EC100AO78 

59 16 
[...] a presença do professor em saca de aula é de fundamental importância para o sucesso 

da formação do aluno. [...] EC101AO79 

59 23 
[...] apesar das novas tecnologias, o professor continuará sendo fundamental para 

aprendizagem na sala de aula EC102AO80 

62 01 [...] o professor em sala de aula, será sempre imprescindível [...] EC103AO41 
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62 05 
[...] a tecnologia [tem seu valor e dever ser] não substituirá jamais o professor em sala de 

aula EC104AO24 

62 06 
[...] a função do professor em sala de aula está longe de ser substituída por máquinas [...] 

EC105AO81 

62 20 

[...] a presença do professor na sala de aula, constitui papel imprescindível na formação do 

caráter, no desenvolvimento pessoal, interpessoal e na formação do aluno [...] 

EC106AO82 

55 04 
[...] desconsidero a possibilidade de substituição plena do trabalho em sala de aula. [...] 

EC107AO83 

55 10 [...] máquina nenhuma é capaz de educar (título). EC108AO84 

55 10 
[...] o professor terá uma importância ainda maior na aprendizagem em sala de aula [...] 

EC109AO84 

55 18 
[...] apesar de todo esse aparato tecnológico, o professor ainda continua e continuará sendo 

fundamental para a aprendizagem em sala de aula [...] EC110AO26 

56 01 [...] as novas tecnologias não afetam o papel do professor EC111AO85 

53 04 
[...] creio que apesar das novas tecnologias, o professor continuará sendo fundamental para 

a aprendizagem na sala de aula. EC112AO27 

53 14 
[...] o papel do professor ainda tem local de destaque [...] a tecnologia irá agregar o 

professor no seu oficio diário, porém não o substituirá [...] EC113AO86 

53 15 
[...] por mais que novos e distintos tipos de tecnologia surjam a todo instante, não existe 

recurso tecnológico capaz de substituir o professor. EC114AO87 

53 22 

[...] o professor é fundamental para a aprendizagem dos alunos, na sala de aula [...] mesmo 

com o avanço das tecnologias e o auxílio que elas podem propiciar, o professor é essencial 

para a aprendizagem dos alunos, na sala de aula.EC115AO88 

53 23 [...] defendo que o papel do professor não deixará de existir [...] EC116AO30 

53 25 [...] tecnologia alguma substituirá a figura do professor [...]EC117AO89 

50 22 
[...] mesmo tendo mudado de função no processo educacional [...] não se pode imaginar as 

ações educacionais sem este componente tão importante: o professor EC118AO90 

57 07 
[...] o papel do professor no processo de aprendizagem é imprescindível, mesmo com o 

avanço das novas tecnologias [...] EC119AO91 

57 20 
[...] apesar das novas tecnologias não poderia esquecer do papel fundamental do professor 

[...]EC120AO92 

54 03 
[...] o professor será sempre imprescindível no processo de ensino-aprendizagem 

[...]EC121AO93 

54 06 [...] não há possibilidade do professor ser substituído [...]EC122AO33 

54 07 
[...] essa profissão não corre o risco de ser substituída por qualquer tecnologia [...] 

EC123AO94 

54 10 As novas tecnologias jamais irá substituir o trabalho do professor [...]EC124AO95 

51 04 
[...] o desempenho do professor em sala de aula é de fundamental importância para a 

aprendizagem dos educandos. EC125AO96 

51 05 [...] o professor sempre será o grande mediador em sala de aula [...]EC126AO97 

51 23 [...] o papel do professor em sala de aula é insubstituível [...] EC127AO98 

52 01 
[...] o professor continuará sendo fundamental para a aprendizagem em sala de aula 

[...]AO128AO99 

52 06 
[...] a figura do professor sempre será fundamental como mediador da aquisição do 

conhecimento [...]EC129AO100 

52 14 [...] o professor é fundamental para a aprendizagem em sala de aula [...]EC130AO36 

52 15 
[...] o educador do século XXI torna-se cada vez mais insubstituível para a aprendizagem, 

na sala de aula. EC131AO101 

52 25 
Apesar das novas tecnologias, o professor continuará sendo fundamental para a 

aprendizagem dos alunos [...] EC132AO102 
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Nº DO 

PACOTE 

Nº DA 
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58 18 

[...] embora este avanço ameace muitas áreas, ele ainda não é uma ameaça no setor 

educacional.  

[...] A tecnologia tem sido apenas auxiliar no processo de ensino-aprendizagem e não 

poderia assumir o papel do professor [...] EC133AO46 

58 11 
[...] penso que as novas tecnologias aplicadas à educação, não substituirão a figura do 

professor [...] EC134AO47 

58 10 

As novas tecnologias devem ser mais um recurso que o professor pode utilizar em sala de 

aula e não pode ser encarado como máquinas de substituição do professor [...] o professor 

não é máquina obsoleta para ser descartado e jogado em um canto de uma sala. EC135AO71 

58 8 

[...] o advento das novas tecnologias são por demais importantes no atual cenário 

educacional, mas, não substituem o material humano, mediador, provocador e instigante, 

características exclusivas do professor. 

[...] Também nós, no seio educacional, não podemos abrir mão da figura humana do 

professor [...] EC136AO58 

52 3 
[...] por mais que houvesse manuais de uso, estes não substituiriam a ação prática feita por 

alguém. EC137AO19 

51 12 

Analisando o papel do professor em sala de aula, vemos com clareza que ele não pode ser 

substituído pelas novas tecnologias no futuro [...] 

[...] Levando em consideração esses fatores, o educador não será jamais substituído pela 

tecnologia [...] EC138AO20 

51 8 
[...] isto não significa dizer que o professor corre o risco de ficar em segundo plano [...] 

EC139AO14 

54 24 
[...] a máquina, por mais avançada que possa ser não substituirá a figura do professor [...] 

EC140AO15 

57 19 
[...] educação não consiste apenas em repassar conteúdos, educar consiste em formar, 

preparar um cidadão ético e consciente. EC141AO16 

50 21 

[...] o papel do professor em sala de aula não pode ser desvalorizado, ou visto como 

desnecessário [...] 

[...] o professor não leva apenas conteúdos para a sala de aula [...]EC142AO43 

53 11 
[...] não há aparato tecnológico, por mais moderno que seja, que consiga substituí-lo [...] 

EC143AO37 

 

53 

 

9 

[...] a inclusão dessas tecnologias, não irão descartar a importância do educador no meio 

escolar. [...] as novas tecnologias são “incrementos” pedagógicos e didáticos, entretanto não 

substituirão a função do educador. EC144AO39 

53 5 
[...] As inovações tecnológicas não devem ser vistas como ameaça e, sim, como um estímulo 

a melhorar sempre. EC145AO40 

62 2 [...] o computador e a internet não vieram substituir o professor [...] EC146AO13 

58 9 
[...] isto não quer dizer que será necessária a substituição desse profissional [...] 

EC147AO57 

55 11 
[...] esses recursos não sejam capazes de substituir a presença do professor em sala de aula 

[...] EC148AO62 

55 9 
[...] a tecnologia pode e deve funcionar como instrumento de suporte ao professor, mas não 

sustentar-se sozinha [...] EC149AO2 

56 4 
[...] a tecnologia é uma facilitadora do processo ensino-aprendizagem e não uma substituta 

do professor que ensina a pensar criticamente [...] EC150AO6 

56 8 
[...] as novas tecnologias não poderão jamais substituir a função do professor em sala de aula 

[...] EC151AO7 

56 9 
[...] não é preciso  ver essas novas tecnologias como rivais dos mestres, mas como aliadas 

[...] EC152AO66 

56 12 
[...] Não é o caso, obviamente, de se desprezar a contribuição da tecnologia no processo de 

ensino-aprendizagem [...] EC153AO8 

56 19 [...] a tecnologia não substitui o homem [...] EC154AO67 

56 22 
[...] acredito que didaticamente não é recomendável uma vez que  cabe ao professor ser o 

mediador do processo de ensino-aprendizagem [...]EC155AO68 
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58 1 

[...] o professor tem o poder de estimular seu aluno, trazendo uma motivação pelo ato de 

aprender que as tecnologias não podem fazer [...] 

[...] apesar das novas tecnologias contribuírem para a aprendizagem, elas não substituíram a 

figura do professor na sala de aula [...]EC156AO69 

58 7 
[...] as novas tecnologias não podem de maneira alguma ser descartadas pela sociedade, 

escola e principalmente pelos professores [...] EC157AO10 

58 21 
[...] as tecnologias não têm como oferecer o calor humano da presença atenciosa do 

professor [...] EC158AO76 

59 9 
[...] todo esse aparato tecnológico, apesar de muito útil para dinamizar a aula, não pode e 

não poderá nunca substituir o professor [...] EC159AO11 

59 23 
[...] a máquina não substitui a relação afetiva do professor com o aluno. Não proporciona o 

espírito de solidariedade entre as pessoas  [...] EC160AO80 

62 1 

[...] mas não significa dizer, que o professor está deixando de ser necessário em sala de aula. 

[...] pois sua responsabilidade não é apenas de transmitir conteúdos, mas, principalmente, de 

formar cidadãos críticos [...] EC161AO41 

62 5 
[...] não podemos negar a grande importância do professor em sala de  aula [...] [...] mas não 

substituirá jamais o professor em sala de aula [...] EC162AO24 

62 10 
[...] As novas tecnologias, certamente, contribuem significativamente para facilitar a 

aprendizagem, contudo não a garante por si só [...] EC163AO103 

55 4 [...] isso não significa que a atividade do professor em sala de aula se tornou obsoleta [...] EC164AO83 

55 18 [...] A educação não é só feita de conteúdos, perguntas e respostas [...]EC165AO26 

56 1 
[...] essas novas tecnologias não retira do professor o seu papel de mediador do 

conhecimento, apenas serve de auxílio nesse de ensino [...] EC166AO85 

53 15 
Por mais que novos e distintos tipos de tecnologia sujam a todo instante, não existe recurso 

tecnológico capaz de substituir o professor [...] EC167AO87 

53 20 

[...] não há recurso virtual, por exemplo, que supere o prazer proporcionado pela interação, 

pela troca de experiências, as quais só são possíveis através das relações humanas [..] 

[...] não se trata de mero otimismo, mas pura convicção de que minha escolha foi pela profissão 

que é e será a mais importante para a sociedade, pois sou responsável pela formação de cidadãos 

críticos e conscientes de seu papel e isso, nenhuma máquina pode fazer. EC168AO29 

53 22 [...] essas novidades não vêm para substituir e sim para complementar [...] EC169AO88 

53 23 

[...] defendo que o papel do professor não deixará de existir, pois a tecnologia avança sim, 

mas no sentido de contribuir e acrescentar ao nosso trabalho [...] 

[...] as inovações [...] não são capazes de substituir o material humano dotado de 

conhecimentos e princípios morais que é o professor. EC170AO30 

50 22 
[...] não se pode imaginar as ações educacionais sem este componente tão importante: o 

professor. EC171AO90 

50 23 
[...] apesar dessas circunstâncias não se pode cometer o erro de afirmar que esses avanços 

tecnológicos, futuramente, irão substituir o professor em sala de aula. EC172AO32 

57 7 
[...] as novas tecnologias não são meios adequados para a propagação de condutas 

moralmente relevantes [...] EC173AO91 

54 6 

[...] não se concebe educação com a exclusão completa do professor. 

[...] não há possibilidade do professor ser substituído, pois tem papel fundamental na sala de 

aula. EC174AO33 

54 7 [...] essa profissão não corre o risco de ser substituída por qualquer tecnologia [...] EC175AO94 

54 9 
[...] não se pode afirmar “a priori” que as novas tecnologias irão substituir o professor na 

sala de aula. EC176AO34 

51 5 
[...] a tecnologia, por mais avançada que seja, não irá substituir a imagem do professor em 

sala de aula [...] EC177AO97 

51 23 

[...] não há nada que venha a substituir a importância do professor na mediação do 

conhecimento [...] 

[...] tenho convicção de que o professor não perderá a sua função de educar [...] EC178AO98 

52 14 [...] a educação é uma atividade humana e como tal não pode prescindir do homem EC179AO36 

52 25 

[...] as máquinas não pensam e, dessa forma, não podem refletir sobre as particularidades 

dos alunos, não podem desenvolver atividades e projetos que visem atuar nas deficiências e 

formar cidadãos críticos e conscientes de seus direitos e deveres na sociedade. 

[...] há profissionais, como os professores, que não podem ser substituídos por máquinas [...] 

EC180AO102 
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56 15 

[...] De acordo com o Professor Luiz Passeggi da Universidade Federal do Rio do Norte “o 

conhecimento prévio dos alunos quando utilizado junto ao discurso dos conteúdos se torna 

um facilitador da aprendizagem” [...] EC181AO9 

53 07 

[...] como diz Paulo Freire, “o mundo não é, ele está sendo [...] 

[...] muito se tem falado nos recursos proporcionados por ela em matéria de educação 

EC182AO28 

51 04 
“Apesar das novas tecnologias, o professor continuará sendo fundamental para a 

aprendizagem, na sala de aula” EC183AO96 

55 05 “Deseja fazer outra operação?” EC184AO117 

58 11 “[...] aprendemos com o outro” EC185AO47 

59 15 
“Apesar da tecnologia, o professor continuará sendo fundamental para a aprendizagem, na 

sala de aula”. EC186AO78 

59 15 
“As inovações tecnológicas devem ser usadas de subsídios e ajudar na metodologia da sala 

de aula [...]” EC187AO78 

62 15 

Apenas o professor, dotado de sentimentos e percepções, é capaz de notas o que realmente 

os alunos precisam para desenvolver suas capacidades de aprendizado. [...] Porém, esse 

„mestre‟ tem que ter muita disposição e força de vontade para coordenar sua turma e fazer 

com que ela assimile tudo aquilo que está sendo discutido em sala. EC188AO23 

54 02 

Também não pode esquecer o componente da afetividade, que a máquina por mais moderna 

que seja não pode oferecer ao aluno. [...] No ambiente escolar, pode ser construída uma 

relação de cuidado, onde existe reciprocidade, confiança, afetividade e respeito entre o 

professor e o aluno. Dessa forma, percebe-se o outro como um ser „humano‟ com emoções e 

sentimentos, levando em conta esses elementos no processo ensino-aprendizagem.  

EC189AO42 

53 16 

No quesito „educação‟ é preciso pequenas coisas mas, de grande valor: afetividade e 

cooperação mútua. Esse conjunto articula e „anima‟ o processo de ensino-aprendizagem. 

EC190AO38 

53 25 

[...] só um ser humano é capaz de interagir, despertar sentimentos, crer e apostar no outro 

[...] na troca indispensável ao aprendizado, coisa que „máquina‟ nenhuma conseguiria, já que 

desprovida de sentimentos, apenas aponta, sem ouvir, sem interagir e sobretudo sem amar. 

EC191AO89 

55 22 

A entrada dos computadores, por exemplo, na sala de aula, até trouxe contribuições para a 

vivência intelectual e prática dos alunos, porém logo surgiu o „mito‟ de que o professor 

deixaria de existir, deixaria o seu papel de mediador entre o conhecimento e os alunos. 

EC192AO104 

62 10 

O mediador do aprendizado aparece como a figura central na aprendizagem. [...] Se o 

pensamento é conduzir as pessoas a cidadãos ativos e conscientes da sua importância no 

mundo, a mediação do „mestre‟ [..] é imprescindível.  EC193AO103 

62 01 

[...] podemos ter a convicção de que o professor em sala de aula, será sempre 

imprescindível, uma vez que estamos „construindo‟ pessoas, e não máquinas. Elas apenas 

nos auxiliam no processo ensino-aprendizagem. EC194AO41 

59 19 

Temos observado, com a emergência de „novos apetrechos‟, uma própria efervescência 

didático-pedagógica no campo da educação. São áudios e vídeos de todo tipo e temática [...] 

além da abundante gama de recursos virtuais da informática voraz. Isto tudo, principalmente 

a internet, configura um aparato eficaz, mas é apenas utensílio nas mãos do mestre: o 

educador. EC195AO115  

54 04 

Cabe ao professor inovador ter como ferramenta de trabalho os instrumentos que o mundo 

tecnológico nos oferecem, entretanto, jamais podemos esquecer que para o sucesso 

acontecer é necessário que a mente brilhante do educador aperte o botão e „clique‟. 

EC196AO112 

50 11 

[...] os profissionais de educação se veem desbravando, adequando os recursos tecnológicos 

em busca do aprimoramento de sua prática. [...] De tal forma, que nos dias atuais, recursos 

tecnológicos, tais como o computador, o vídeo, etc tornam-se imprescindíveis na tarefa da 

qual sente o educador responsabilizado, ou seja, „encantar‟, envolver o pensamento na 

descoberta de novos mundos e possibilidades. EC197AO109 
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62 14 

Cabe ao professor, portanto, o papel de condutor nesse processo, utilizando-se sempre 

dessas novas „ferramentas de trabalho‟ que o mundo moderno tem a oferecer, demonstrando 

estar atento e atualizado no intuito de proporcionar uma melhor aprendizagem, rica em 

conhecimentos novos e saberes múltiplos[...]. EC198AO25 

50 01 [...] mas o professor continua sendo uma “peça” fundamental em sala de aula” EC199AO31 

50 

 
11 

[...] uma determinada aula torna-se “encantada” quando um documentário vivifica em, 

tempo real um determinado conteúdo programático. EC200AO109 

 

50 

 

11 

[...] só não podemos ainda criar as “sutilezas”, os “mistérios” que originam da interação 

entre os homens, do diálogo nascido no “calor da hora” EC201AO109 

50 23 
[...] deixou a figura de “portador de todo o saber” para se apresentar ao aluno como um 

facilitador orientador [...]EC202AO32 

52 04 
[...] podemos observar o surgimento de aparelhos e produtos tecnológicos que “facilitam” a 

nossa vida. EC203AO113 

52 04 
[...] e não seres programados, “prontos”, que atendam às expectativas impostas. 

EC204AO113 

52 08 
[...] a ponto de colocar em “xeque”, a utilidade e a importância da figura humana do 

professor [...] EC205AO49 

52 14 
[...] até hoje pouco ou quase nada havia sido pesquisado a respeito de sua “extinção”. 

EC206AO36 

53 07 [...] temos como exemplo, o benefício da “educação à distância” EC207AO28 

53 07 
[...] agora, esses indivíduos, antes desprovidos de “uma educação de qualidade”, poderão 

obter um diploma[...] EC208AO28 

53 09 
[...] o educador, nessa conjuntura precisa utilizar “as novas tecnologias” na sala de aula[...] 

EC209AO39 

53 09 
Portanto, as novas tecnologias não são “incrementos” pedagógicos e didáticos, entretanto 

não substituirão a função do educador. EC210AO39 

53 16 
[...] ainda não há algo para substituir a interação do humano “aluno” e o humano “professor” 

EC211AO38 

53 16 [...] no quesito “educação” EC212AO38 

53 25 

[...] não só pela comodidade e possibilidade de acesso que nos proporcionam, como também 

pela necessidade de adequação de “fazer parte”, de “pertencer”, somos instigados a 

consumir essas novas tecnologias. EC213AO89 

53 25 [...] a quem “leva” a aprender e com quem aprende [...] EC214AO89 

53 25 [...] coisa que “máquina” nenhuma conseguiria [...] EC215AO89 

54 02 
[...] dessa forma, percebe-se o outro como um ser “humano” com emoções e sentimentos 

[...] EC216AO42 

54 04 [...] é necessário que a mente brilhante do educador aperte o botão e “clique” EC217AO112 

54 07 
[...] é comum vermos e convivermos com as “crias” dessa revolução no nosso dia-a-dia. 

EC218AO94 

54 09 [...] o mais correto ao se fazer esse exercício de “futurologia” EC219AO34 

55 11 
[...] nenhum recurso tecnológico será capaz de oferecer aos alunos o que o velho “mestre” é 

capaz de transmitir [...] EC220AO62 

55 22 [...] logo surgiu o “mito” de que o professor deixaria de existir [...] EC221AO104 

56 01 
[...] no processo de construção do conhecimento, a troca de experiência e de emoções feitas 

entre professor e aluno, não pode ser substituída por um “ser inanimado”. EC222AO85 

56 09 [...] máquinas tratam todos por “atacado” EC223AO66 

56 15 [...] a sala de aula não é homogênea e sim uma “arena cultural” EC224AO9 

56 16 [...] para o nosso aluno cansado das aulas “enfadonhas” EC225AO5 

56 16 
[...] estaríamos nós, professores, nos tornando obsoletos, a ponto de sermos “deletados” 

pelas novas tecnologias? EC226AO5 

58 01 
[...] e contato com o outro (professor e aluno) possibilita a “troca de olhares” [...] 

EC227AO69 

58 10 
Imaginar uma sala de aula sem o professor é uma situação que pode ser comparada como: 

“criar” adolescentes ou crianças sem o papel dos pais. EC228AO71 

58 10 [...] assim como “peças” fundamentais na formação[...] EC229AO71 

58 18 Atualmente, o mundo vive a chamada “Revolução tecnológica” EC230AO46 

58 18 Se a próxima revolução que o enfrentará for a “Revolução dos Robôs” EC231AO46 
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62 01 
[...] o professor em sala de aula sempre será imprescindível, uma vez que estamos 

“construindo” pessoas [...] EC232AO41 

62 06 Ensinar a ser “gente” em uma sociedade [...] EC233AO81 

62 10 “O velho mestre” – título EC234AO103 

62 14 
[...] cabe ao professor, utilizando-se dessas novas “ferramentas de trabalho” que o mundo 

moderno tem a oferecer [...] EC235AO25 

62 15 [...] só o ser humano tem o poder de direcionar e orientar seus “discípulos” EC236AO23 

62 15 [...], porém, esse “mestre” tem que ter muita disposição e força de vontade [...] EC237AO23 

50 01 
[...] já outros potencializam seu som através do “Home theater”; até as aulas ficam mais 

dinâmicas com a utilização do equipamento “Datashow” EC238AO31 

52 17 
[...] o acesso ao mesmo é facultada através de centros comunitários e “lan houses” 

EC239AO118 

53 05 
[...] será que a facilidade e o acesso à informação, que está a um “click” do mouse, 

substituirá no futuro a figura do professor? EC240AO40 

53 20 [...] Não estou nem falando dos “sites” de busca [...] EC241AO29 

54 07 
[...] não se pode afirmar “a priori” que as novas tecnologias irão substituir o professor na 

sala de aula. EC242AO94 

56 12 
[...] quem veria, por exemplo, uma explanação em “datashow” cerca de vinte anos atrás? 

EC243AO8 

56 12 Quem iria ao “Google” buscar mais informações sobre este ou aquele assunto? EC244AO8 

56 16 
[...] é bem verdade que na era da tecnologia da informação, presente aí, por todos os cantos e 

nas populares “lan houses” EC245AO5 

56 16 
[...] estaríamos nós, professores, nos tornando obsoletos, a ponto de sermos “deletados” 

pelas novas tecnologias? EC246AO5 

62 10 [...] se verifica o crescente número de “lan houses” EC247AO103 
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58 18 
[...] A tecnologia tem sido apenas auxiliar no processo de ensino-aprendizagem e não 

poderia assumir o papel do professor [...] EC133AO46 

58 10 

As novas tecnologias devem ser mais um recurso que o professor pode utilizar em sala de 

aula e não pode ser encarado como máquinas de substituição do professor [...] o professor 

não é máquina obsoleta para ser descartado e jogado em um canto de uma sala. 

EC135AO71 

58 8 
[...] Também nós, no seio educacional, não podemos abrir mão da figura humana do 

professor [...] EC136AO58 

52 3 
[...] por mais que houvesse manuais de uso, estes não substituiriam a ação prática feita por 

alguém. EC137AO19 

51 12 
Analisando o papel do professor em sala de aula, vemos com clareza que ele não pode ser 

substituído pelas novas tecnologias no futuro [...] 

54 24 
[...] a máquina, por mais avançada que possa ser não substituirá a figura do professor [...] 

EC140AO15 

50 21 
[...] o papel do professor em sala de aula não pode ser desvalorizado, ou visto como 

desnecessário [...] 

53 5 
[...] As inovações tecnológicas não devem ser vistas como ameaça e, sim, como um 

estímulo a melhorar sempre. EC145AO40 

58 9 
[...] isto não quer dizer que será necessária a substituição desse profissional [...] 

EC147AO57 

55 9 
[...] a tecnologia pode e deve funcionar como instrumento de suporte ao professor, mas 

não sustentar-se sozinha [...] EC149AO2 

56 9 
[...] não é preciso  ver essas novas tecnologias como rivais dos mestres, mas como aliadas 

[...] EC152AO66 

 

56 

 

12 

[...] Não é o caso, obviamente, de se desprezar a contribuição da tecnologia no processo de 

ensino-aprendizagem [...] EC153AO8 

56 22 
[...] acredito que didaticamente não é recomendável uma vez que  cabe ao professor ser o 

mediador do processo de ensino-aprendizagem [...]EC155AO68 

58 7 
[...] as novas tecnologias não podem de maneira alguma ser descartadas pela sociedade, 

escola e principalmente pelos professores [...] EC157AO10 

59 9 
[...] todo esse aparato tecnológico, apesar de muito útil para dinamizar a aula, não pode e 

não poderá nunca substituir o professor [...] EC159AO11 

62 5 
[...] não podemos negar a grande importância do professor em sala de  aula [...] [...] mas 

não substituirá jamais o professor em sala de aula [...] EC162AO24 

62 10 
[...] As novas tecnologias, certamente, contribuem significativamente para facilitar a 

aprendizagem, contudo não a garante por si só [...] EC163AO103 

54 06 
[...] não há possibilidade do professor ser substituído, pois tem papel fundamental na sala 

de aula. EC174AO33 

54 09 
[...] não se pode afirmar “a priori” que as novas tecnologias irão substituir o professor na 

sala de aula. EC176AO34 

52 14 
[...] a educação é uma atividade humana e como tal não pode prescindir do homem 

EC179AO36 

52 25 

[...] as máquinas não pensam e, dessa forma, não podem refletir sobre as particularidades 

dos alunos, não podem desenvolver atividades e projetos que visem atuar nas deficiências 

e formar cidadãos críticos e conscientes de seus direitos e deveres na sociedade. 

[...] há profissionais, como os professores, que não podem ser substituídos por máquinas 

[...] EC180AO102 

56 16 
[...] felizmente, elas ainda estão longe de substituir um dos protagonistas mais atuantes do 

processo de ensino-aprendizagem: o professor.EC5AO5 

56 06 

É inegável a importância que a tecnologia vem alcançando nos mais diversos setores, mas 

o professor jamais deixará de ser a peça fundamental do processo ensino-aprendizagem 

[...] EC6AO4 

51 08 
[...] É inegável o poder da tecnologia no mundo em que vivemos [...] [...] isso não significa 

dizer que o professor corre o risco de ficar em segundo plano [...]EC15AO14 

62 15 
[...] é impossível imaginar a substituição do professor em sala de aula por novas 

tecnologias [...]EC24AO23 
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62 05 

É certo e inegável que as novas tecnologias têm tido lugar de destaque no 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos em sala de aula [...] mas não podemos negar 

a grande importância do professor em sala de aula [...]EC25AO24 

55 18 
[...] Não podemos negar as diversas contribuições que os meios tecnológicos trouxeram à 

educação em geral 

53 04 

[...] Concordo que é praticamente impossível imaginar a educação distante do contexto 

tecnológico em pleno século XXI, porém, creio que apesar das novas tecnologias o 

professor continuará sendo fundamental para a aprendizagem na sala de aula. EC29AO27 

50 01 

[...] É bem verdade que a era da tecnologia chegou, e que ela contribui de forma 

significativa no processo de ensino e aprendizagem, mas não vai substituir o professor 

[...]EC33AO31 

50 21 
[...] o papel do professor na sala de aula não pode ser desvalorizado, ou visto como 

desnecessário [...] EC50AO43 

59 04 

[...] o professor deve encarar a tecnologia como uma aliada, um instrumento que facilita a 

mediação do conhecimento [...] Apesar das novas tecnologias, o professor continuará 

sendo fundamental para a aprendizagem, na sala de aula [...] EC65AO21 

52 21 
É impensável supor a máquina substituindo o homem, especialmente quando se fala em 

educação [...]EC66AO56 

55 09 
[...] A tecnologia pode e deve funcionar como instrumento de suporte ao professor, mas 

não se sustenta sozinha [...]EC75AO2 

55 06 
[...] apesar das novas tecnologias estarem a todo vapor, dificilmente elas substituirão o 

professor em sala de aula.EC78AO64 

56 04 
[...] deve-se ter em mente que nenhum tipo de tecnologia substitui o professor [...] 

EC82AO6 

56 08 
[...] Acredito que mesmo com o aparecimento dessas, o professor continuará sendo 

insubstituível. EC83AO7 

58 12 
[...] no atual mundo globalizado, a figura do professor tem um papel significativo, e 

acredito que é insubstituível [...]EC92AO72 

50 22 
[...] não se pode imaginar as ações educacionais sem este componente tão importante: o 

professor EC118AO90 

57 20 
[...] apesar das novas tecnologias não poderia esquecer do papel fundamental do professor 

[...]EC120AO92 

54 06 não há possibilidade do professor ser substituído [...]EC122AO33 

52 21 

É impensável supor a máquina substituindo o homem, especialmente quando se fala em 

educação. [...] Todavia, considerar que esse instrumento possa tomar o lugar da figura do 

professor é desconhecer o significado profundo da presença física e humana do professor 

no complexo processo de ensino-aprendizagem. EC248AO56 

59 21 

As máquinas, a alta tecnologia nunca conseguirão substituir efetivamente o professor, 

porque simplesmente elas não tem o essencial que é o amor pela profissão professor. 

EC255AO52 

52 10 
As novas tecnologias devem ser mais um recurso que o professor pode utilizar em sala de 

aula e não ser encarado como maquinas de substituição do professor. EC256AO48 

53 11 

É indiscutível que a presença do professor em sala de aula seja fundamental para a 

aprendizagem, pois não há aparato tecnológico, por mais moderno que seja, que consiga 

substituí-lo na sua função essencial, que é ser mediador do conhecimento. EC263AO37 

53 05 

É indiscutível que a presença do professor em sala de aula seja fundamental para a 

aprendizagem, pois não há aparato tecnológico, por mais moderno que seja, que consiga 

substituí-lo na sua função essencial, que é ser mediador do conhecimento. EC263AO37 

62 02 
O computador e a internet não vieram substituir o professor, mas podem ser ferramentas 

poderosas em suas mãos. EC268AO13 

58 08 

É inegável que as novas tecnologias têm contribuído de forma significativa para a 

aquisição e construção do conhecimento, mas daí a vir substituir o papel do professor? 

Como funcionaria uma sala de aula com alunos em processo de aquisição da escrita, por 

exemplo, sem a presença do professor? Até mesmo nos cursos à distancia, há momentos 

presenciais para que o aluno entre em contato com aquele que intermedia a sua 

aprendizagem. EC270AO58 

55 15 
[...] acredito que o avanço tecnológico favorece muito ao aluno do século XXI, mas 

substituir o trabalho humano totalmente é impossível. EC275AO105 
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55 06 

Contudo, apesar das novas tecnologias estarem a todo vapor, dificilmente elas substituirão 

o professor em sala de aula. O contato entre docente e aluno em sala de aula é algo impar.  

EC279AO4 

56 16 

As novas tecnologias entram, definitivamente, na vida escolar do aluno. Felizmente, elas 

ainda estão longe de substituir um dos protagonistas mais atuantes do processor de ensino-

aprendizagem: o professor. EC281AO5 

56 06 

Em um sistema dominado pela automação, substituir o educador pela máquina seria 

incorrer em um grande erro, pois esta, apesar de tamanha onipotência, não dispõe de 

mecanismos capazes de moldar a conduta de um ser, transformando-o em cidadão crítico 

que pensa, interage com outros semelhantes e luta pelo bem comum. EC282AO4 

56 22 

[...] entendemos que as novas tecnologias podem vir se aliar ao professor, mas jamais o 

substituirá na sua prática, pois acreditamos numa educação cujo objetivo é formar 

cidadãos não só conhecedores de conceitos, de conhecimentos científicos, contudo 

cidadãos críticos e conscientes do seu papel na sociedade. EC287AO68   

59 09 

[...] todo esse aparato tecnológico, apesar de muito útil para dinamizar a aula, não pode e 

não poderá nunca substituir o professor. Muito embora alguém diga que o computador 

pode abarcar todo o conhecimento sobre psicologia, didática e a matéria específica de um 

professor, jamais será provido de afetividade. EC293AO11 

50 01 

É bem verdade que a era da tecnologia chegou, e que ela contribui de forma significativa 

no processo de ensino e aprendizagem, mas não vai substituir o professor. [...] a figura do 

professor continuará presente na sala de aula, pois ensinar é uma relação de reciprocidade, 

uma tarefa de troca mútua que só acontece quando há professor e aluno. EC311AO31 

54 04 

É público e notório que todos esses novos produtos suavizam o nosso dia-a-dia, mas na 

minha opinião, jamais serão capazes  de substituir o professor em sala de aula. [...] Sem o 

raciocínio logico do homem nenhum computador poderá exercer a função de um docente 

que é formar cidadãos críticos, reflexivos e competentes. EC316AO112 

54 07 

Pensar a extinção dessa profissão seria fazer com que o conhecimento adquirido 

empiricamente e individualmente não fosse repassado de maneira segura. [...] essa 

profissão não corre o risco de ser substituída por qualquer tecnologia, mas poderá e irá 

sofrer modificações para se adaptar a um mundo globalizado e repleto de informações 

como o que vivemos. EC318AO94 

51 23 

É sabido que as novas tecnologias assumem um papel de grande relevância na educação, 

pois são meios e suportes que auxiliam e aprimoram na transmissão dos conteúdos. 

Entretanto, o papel do professor em sala de aula é insubstituível. [...] nenhuma dessas 

tecnologias pode substituir o contato de um ser humano com o outro na construção do 

saber. 

52 01 

Apesar da tecnologia avançar os limites humanos, o professor precisa observar e aprender 

como dominar a máquina e a partir dos seus conhecimentos planejar boas aulas utilizando 

os recursos tecnológicos, pois um bom educador nunca será substituído pelas máquinas. 

EC323AO99 

52 15 

Apesar de todo esse avanço tecnológico o professor precisa aprender a manejar tais 

recursos novos e necessita deles para melhorar sua prática, porém, jamais será substituído 

por eles, já que ele promove a prática social onde o aluno é o sujeito do processo ensino-

aprendizagem na sala de aula. EC327AO101 

52 25 

[...] há profissionais, como os professores, que não podem ser substituídos por maquinas. 

Elas só podem auxiliar em seu trabalho, fazendo com que fique mais variado, ilustrativo e 

atrativo. EC328AO102 

54 08 

[...] cabe ao professor, mediador da aprendizagem em sala de aula, selecionar os conteúdos 

e utilizar, adequadamente, cada recurso tecnológico [...] para facilitar a aprendizagem do 

aluno e para inseri-lo na sociedade moderna. EC465AO49 

52 14 

É claro que o professor tem de se inteirar das novas tecnologias e tem de aplicá-las ao seu 

trabalho porque elas também fazem parte da vida do aluno, e a educação não pode se 

desvincular da realidade. EC461AO36 

54 04 

Cabe ao professor inovador ter como ferramenta de trabalho os instrumentos que o mundo 

tecnológico nos oferecem, entretanto, jamais podemos esquecer que para o sucesso 

acontecer é necessário que a mente brilhante do educador aperte o botão e „clique‟. 

EC466AO112 
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53 23 

Acredito que essas novas tecnologias estão a minha disposição enquanto mediadora do 

conhecimento a fim de contribuir com o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que o 

contato com tais ferramentas permite, certamente, um acesso mais rápido e eficaz do aluno 

as diversas situações sociocomunicativas com as quais ele se defrontará em sua vida 

prática. EC471AO30 

53 22 

Os professores precisam estar atualizados e capacitados para fazerem bons usos dessas 

tecnologias. Há professores que não dominam tais tecnologias e podem sentir-se 

prejudicados, achando que perderão seus lugares para as novidades da tecnologia. 

EC472AO88 

53 21 

O professor executa uma função primordial em sala de aula e em sua prática faz/deve fazer 

uso de diversas técnicas que atraiam a atenção do aluno. É aí que entram as novas 

tecnologias elas são apenas subsídios metodológicos que possibilitam ao docente uma 

prática mais eficiente que, além de atrair olhares atentos dos alunos, inseri-os num mundo 

evoluído, sem fronteiras que é o mundo globalizado. EC473AO108 

53 

 
17 

A tecnologia tem avançado bastante nos últimos anos [...] Muito se tem falado nos 

recursos proporcionados por ela em matéria de educação. Sem dúvida a valorização e o 

reconhecimento desta ferramenta como instrumento enriquecedor deve ser pertinente para 

quem necessariamente está acompanhando a evolução, como bom e atualizado profissional 

que se disponha a ser. EC474AO107 

55 17 

[...] as novas tecnologias já são uma realidade dentro do ambiente escolar. Neste sentido, 

observa-se que o professor deve se adaptar aos novos recursos, como televisão, DVD, 

música e principalmente a internet. Procurar se adaptar as novas tecnologias no ambiente 

escolar é procurar evoluir, crescer, buscar novos métodos, e assim não ficar parado no 

tempo dentro de uma sala de aula, uma vez que, tecnologicamente o mundo evolui, e essa 

evolução mais cedo ou mais tarde iria chegar ao ambiente escolar, que por sua vez, deve 

ser dinâmico, criativo, interessante, e porque não conseguir isso por meio das novas 

tecnologias. EC476AO119 

62 14 

Cabe ao professor, portanto, o papel de condutor nesse processo, utilizando-se sempre 

dessas novas „ferramentas de trabalho‟ que o mundo moderno tem a oferecer, 

demonstrando estar atento e atualizado no intuito de proporcionar uma melhor 

aprendizagem, rica em conhecimentos novos e saberes múltiplos [...]. EC477AO25 

58 14 

Com esse progresso, o professor necessitará de aperfeiçoar os seus conhecimentos 

pedagógicos para desenvolver as tecnologias, uma vez que elas estão tão presentes nas 

nossas vidas. O professor pode selecionar conteúdos de língua portuguesa e incentivar 

dessa forma, através de exercícios que sejam utilizados na informática [...]. EC481AO73 

56 15 

[...] o educador não deve utilizar esses recursos tecnológicos de qualquer forma, e muito 

menos estes podem ser utilizados sozinhos. Conhecer a sala de aula, os saberes dos alunos 

são fundamentais para escolher a metodologia a ser adotada. [...] As pesquisas e o 

surgimento de novas tecnologias, quando bem utilizados, só favorece todo o processo de 

aquisição do saber. EC485AOAO9 

56 09 

[...] é com louvor que professores e escolas devem abraçar tais recursos, antes 

inconcebíveis, hoje reais. [...] Pois novas tecnologias, por mais avançadas que sejam, têm 

como missão ser instrumento de trabalho, um facilitador de recursos a fim de que o mestre 

ministre aulas compatíveis com a realidade e necessidades de nossa era. EC486AO66 

55 08 

Cabe ao profissional da educação acompanhar a evolução do mundo, as novas conquistas, 

procurando sempre se aperfeiçoar a fim de que possa desempenhar um bom papel na 

sociedade. [...] Enquanto surgirem no mundo tecnologias novas, o professor como outros 

profissionais, das áreas mais distintas, tem o dever de estar atualizado, sempre buscando 

novos conhecimentos que permitam atuar com segurança, transmitindo aos seus alunos, 

dentro ou fora da sala de aula, os ensinamentos que o mundo atual, cada vez mais 

exigente, cobra do ser humano. EC489AO3 

55 11 

O uso de novas tecnologias em sala de aula precisa ser adotado no sistema educacional 

pois recursos como o computador, rádio, tv, internet, entre outros estão ganhando a cada 

dia mais espaço nos lares de cada cidadão e não podem ficar excluídos do ambiente 

escolar, por ser este, uma espaço frequentado por jovens que se interessam, dominam e 

sentem necessidade de manusear esses recursos. EC490AO62 
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55 16 

[...] Todos terão que acompanhar as rápidas mudanças culturais, econômicas e sociais 

decorrentes delas. Nesse sentido, o docente também terá que estar em permanente 

atualização de conhecimentos, em permanente aprendizado. EC491AO1 

58 08 

Obviamente, o professor precisa inteirar-se das tecnologias e utilizá-las como ferramentas 

pedagógicas em sua pratica docente, mas o seu papel continua sendo essencial para a 

sistematização dos saberes dos sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem. 

EC492AO58 

62 02 

A evolução tecnológica, a rapidez das comunicações, pesquisas incessantes e descobertas 

por todo o globo têm forçado o nascimento de um novo professor, que agora precisa de 

apoio e capacitação para desenvolver uma nova mentalidade sobre o que seja ensinar 

dentro de outros paradigmas da educação permeada pela tecnologia. EC493AO13 

53 05 

Nenhuma nova tecnologia irá substituir o papel desempenhado pelo professor. Antes, 

poderá ser utilizada por ele para o enriquecimento de suas aulas, para o aprofundamento de 

suas pesquisas: em consonância, com a finalidade de proporcionar uma melhor meta de 

ensino/aprendizagem. EC494AO40 

53 09 

Salienta-se que o professor necessita saber como utilizar os aparatos tecnológicos e é 

importante destacar que o educador não esqueça da realidade em que se encontra, 

porquanto é necessário fazer a sondagem para conhecer as dificuldades de seus alunos no 

que concerne ao manuseio das novas tecnologias, evitando assim, o preconceito com os 

analfabetos digitais. EC495AO39 

50 21 

Conhecer e dominar esses novos meios eletrônicos deve ser tarefa do professor para 

utilizá-los na sua prática, vendo-os como ferramentas que o auxiliam, e nunca como 

substitutos. Portanto, o professor não deve temer o uso da tecnologia, antes deve saber que 

é necessário o uso dela para o aperfeiçoamento da sua prática [...]. EC496AO43 

57 10 

Ao professor cabe, entretanto, atualizar-se diante dessas tecnologias para que, mesmo 

diante das dificuldades enfrentadas no cotidiano, saiba usufruir delas e tornar sua prática 

pedagógica mais rica e em sintonia com o mundo de hoje. EC497AO17 

51 08 

Portanto o que o professor deve ter em mente, nos tempos atuais, é que a tecnologia deve 

ser usada em benefício da educação, sem prejuízo é claro, dos conteúdos a serem 

trabalhados. EC498AO14 

52 10 

As novas tecnologias devem ser mais um recurso que o professor pode utilizar em sala de 

aula [...] As aulas podem ser muito mais motivadoras se o professor utilizar e diversificar a 

sua aula com todos os recursos de multimídia. EC499AO48 

58 11 

Na verdade, as novas tecnologias deverão está a serviço da comunidade escolar e serão 

utilizadas pelo professor como um recurso que facilitará a aprendizagem do aluno, 

trazendo-lhe informação, conhecimento e colocando- o em contato com o mundo 

globalizado. [...] as novas tecnologias deverão ser usadas pelo professor, visando uma 

melhor qualidade do ensino. EC500AO47 

  

Portanto, cabe ao professor, enquanto mediador de conhecimentos, também dominar as 

novas tecnologias, para poder orientar, estimular o aluno para que o mesmo possa fazer 

relações com o que se aprende na escola. EC501AO45 

58 23 

A globalização e o avanço tecnológico dela decorrente – é uma realidade inevitável, que 

não pode ser ignorada. Ela exige do ser humano um amplo domínio de técnicas, 

habilidades e conhecimentos, de maneira a se tornar capacitado para o trabalho. Cabe à 

escola prover essa formação, oferecendo ao aluno um ensino que contemple o uso dessas 

novas tecnologias e a reflexão sobre o acesso ao conhecimento por elas possibilitado. 

Nessa perspectiva, o professor utilizará esses instrumentos como recursos na formação 

profissional e intelectual do educando. EC502AO18 

59 04 
O professor deve encarar a tecnologia como uma aliada, um instrumento que facilite a 

mediação do conhecimento e o sujeito cognoscente. EC503AO21 

  

Não se pode esquecer que as novas tecnologias funcionam como recursos que devem ser 

manejados em sala de aula, com o objetivo de enriquecer o ambiente escolar, 

proporcionando um estudo mais dinâmico e ativo. EC504AO22 

  

É claro que o aparato sofisticado das novas tecnologias pode e deve ser utilizado como 

instrumento para a ação pedagógica. [...] De fato, com os recursos das novas tecnologias, 

as crianças e jovens podem se apropriar de conhecimentos de forma mais dinâmica, e as 

vezes, até mais rápida. EC505AO56 
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62 14 

Devemos reconhecer, sem dúvida, a importância da evolução tecnológica, porém não se 

pode esquecer do fator interação social, já que é a vivência em sala de aula entre 

professor/aluno que possibilitará a troca de conhecimento. EC450AO25 

  

É inegável que as novas tecnologias que tomam conta do mercado e da sociedade inclusive 

da escola, são muito importante e de grande contribuição para a educação. O acesso a 

internet, por exemplo, tem contribuído muito para estudos individualizados e pesquisas 

dos estudantes de todo o mundo. EC452AO77 

58 12 

Não deixando de enfatizar a importância da internet e das novas tecnologias, visto que elas 

facilitam a busca por uma informação e são, sem dúvida nenhuma, importante para a 

comunicação no atual mundo globalizado [...] EC453AO72 

58 08 
É inegável que as novas tecnologias têm contribuído de forma significativa para a 

aquisição e construção do conhecimento. EC453AO58 

50 21 
[...] É possível perceber a importância do uso das novas tecnologias em consonância com o 

trabalho do professor. EC456AO43 

57 10 

As novas tecnologias educacionais devem ser, para o professor, aliados (importantíssimos, 

aliás!) para o árduo exercício do ensino, da educação, principalmente, em nosso país. 

EC457AO17 

54 24 

É sabido que a importância dessa tecnologia nos dias de hoje para o aperfeiçoamento de 

trabalhos, pequisas, recurso didático é muito grande. Contudo, a máquina ainda não 

conseguiu pensar, criar sozinha. Ela depende da figura humana para executá-la. 

EC458AO15 

54 02 

Também não pode esquecer o componente da afetividade, que a máquina por mais 

moderna que seja não pode oferecer ao aluno. [...] No ambiente escolar, pode ser 

construída uma relação de cuidado, onde existe reciprocidade, confiança, afetividade e 

respeito entre o professor e o aluno. Dessa forma, percebe-se o outro como um ser 

„humano‟ com emoções e sentimentos, levando em conta esses elementos no processo 

ensino-aprendizagem. EC385AO42 

53 11 

É importante citar também os laços afetivos que se somam a esse contexto, pois o 

professor quando tem postura ética, ainda é um modelo, um exemplo aos olhos do seu 

aluno. EC389AO37 

56 04 

[...] é preciso atentar para o fato de que toda criança necessita de orientação para se educar 

e de amor e carinho para se desenvolver emocionalmente, por isso a intervenção docente é 

tão importante. EC393AO6 

59 09 

[...] apenas o professor tem a sensibilidade de corrigir adequadamente; modalizar o 

discurso, quando se fizer necessário; olhar no olho do aluno e perceber se entendeu a 

matéria ou se não acatou alguma atitude, por parte daquele que ensina. EC397AO11 

55 10 

As máquinas podem até ensinar técnicas precisas, mas o professor vai além disso, através 

do seu exemplo, da sua postura do seu caráter vai sensibilizar a alma trabalhando a 

subjetividade e o sentido da vida. EC400AO84 

53 14 

Como ser íntegro, justo, dotado de emoções e sentimentos, fato que dificilmente uma 

máquina ou qualquer outro mecanismo tecnológico irá conseguir imitar, molda o caráter e 

a personalidade de seus alunos. EC403AO86 

53 15 

O computador e outras diferentes formas de tecnologia podem nos ajudar a raciocinar, 

enquanto que o professor, além de nos ensinar a raciocinar, nos ensina a sentir, a perdoar, 

a reparar o erro, a amar. EC404AO87 

53 16 

No quesito „educação‟ é preciso pequenas coisas mas, de grande valor: afetividade e 

cooperação mútua. Esse conjunto articula e „anima‟ o processo de ensino-aprendizagem. 

EC190AO38 

62 14 

Cabe ao professor, portanto, o papel de condutor nesse processo, utilizando-se sempre 

dessas novas „ferramentas de trabalho‟ que o mundo moderno tem a oferecer, 

demonstrando estar atento e atualizado no intuito de proporcionar uma melhor 

aprendizagem, rica em conhecimentos novos e saberes múltiplos [...]. EC198AO25 

50 11 
[...] só não podemos ainda criar as “sutilezas”, os “mistérios” que originam da interação 

entre os homens, do diálogo nascido no “calor da hora” EC201AO109 

53 09 
[...] o educador, nessa conjuntura precisa utilizar “as novas tecnologias” na sala de aula[...] 

EC209AO39 

55 22 [...] logo surgiu o “mito” de que o professor deixaria de existir [...] EC221AO104 
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56 01 

[...] no processo de construção do conhecimento, a troca de experiência e de emoções 

feitas entre professor e aluno, não pode ser substituída por um “ser inanimado”. 

EC222AO85 

58 10 
Imaginar uma sala de aula sem o professor é uma situação que pode ser comparada como: 

“criar” adolescentes ou crianças sem o papel dos pais. EC228AO71 

62 14 
[...] cabe ao professor, utilizando-se dessas novas “ferramentas de trabalho” que o mundo 

moderno tem a oferecer [...] EC235AO25 

54 07 
[...] não se pode afirmar “a priori” que as novas tecnologias irão substituir o professor na 

sala de aula. EC242AO94 

56 16 
[...] é bem verdade que na era da tecnologia da informação, presente aí, por todos os cantos 

e nas populares “lan houses” EC245AO5 

56 16 
[...] estaríamos nós, professores, nos tornando obsoletos, a ponto de sermos “deletados” 

pelas novas tecnologias? EC246AO5 
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52 21 

É impensável supor a máquina substituindo o homem, especialmente quando se fala em 

educação. [...] Todavia, considerar que esse instrumento possa tomar o lugar da figura do 

professor é desconhecer o significado profundo da presença física e humana do professor no 

complexo processo de ensino-aprendizagem.  EC01AO12 

62 19 

Muito se tem discutido sobre a substituição do professor pelas novas tecnologias na sala de 

aula. Porém, é improvável, pois cabe ao docente o exercício de planejar, organizar e dirigir 

as atividades escolares.  EC02AO10 

62 15 

O professor continuará sendo fundamental para a aprendizagem, apesar das novas 

tecnologias, pois acredita-se que nada seja capaz de substituir a figura do professor em sala 

de aula, nem mesmo um computador disponível em vários ambientes escolares. EC03AO31 

62 08 

Assim sendo, é indispensável ao processo de ensino-aprendizagem, à educação e à sala de 

aula a presença daquele que promove toda a dinamicidade que é educar, aprender e ensinar: 

o professor. 

EC04AO23 

59 25 

Mas apesar de toda a tecnologia e seus benefícios, a figura do professor permanece de 

fundamental importância na sala de aula. [...] As tecnologias facilitam a vida do professor, 

ajudam no processo de ensino, mas nunca irão substituir efetivamente o professor. 

EC05AO24 

58 18 

Embora este avanço ameace muitas áreas, ele ainda não é uma ameaça no setor Educacional. 

A tecnologia tem sido apenas auxiliar no processo ensino-aprendizagem e não poderia 

assumir o papel do professor. [...] Máquinas no lugar de professores, formariam máquinas. 

Pessoas precisam de pessoa para terem uma formação humana. EC06AO16 

58 11 

Desta forma, penso que as novas tecnologias aplicadas à educação, não substituirão a figura 

do professor, haja vista ser necessária à vida escolar uma relação professor x aluno. 

EC07AO17 

59 25 

As máquinas, a alta tecnologia nunca conseguirão substituir efetivamente o professor, 

porque simplesmente elas não tem o essencial que é o amor pela profissão professor. 

EC08AO24 

52 10 

O professor nunca vai ser superado pelas novas tecnologias. Será sempre fundamental a sua 

presença em sala de aula, apesar de todo esse bombardeio tecnológico. As novas tecnologias 

devem ser mais um recurso que o professor pode utilizar em sala de aula e não ser encarado 

como maquinas de substituição do professor. EC09AO18 

52 08 

O advento das novas tecnologias são por demais importantes no atual cenário educacional, 

mas, não substituem o material humano, mediador, provocador e instigante, características 

exclusivas do professor. EC10AO07 

51 12 

A tecnologia seria então um recurso auxiliar do professor, mas nunca a sua substituta, isso 

porque o papel do educador em sala de aula é o de mediador em sala de aula entre os alunos 

e o conteúdo, papel este que não poderia ser executado pela tecnologia, [...] o educador não 

será jamais substituído pela tecnologia, pois esta será apenas um recurso que o auxiliará na 

execução de suas atividades. EC12AO12 

54 24 

A máquina por mais avançada que possa ser não substituirá a figura do professor. A 

presença dele é imprescindível, pois educar não é só transmitir conteúdos e técnicas novas. 

EC13AO08 

57 19 

Portanto, acredito que durante esse processo, valores são repassados, vivenciados 

diariamente, utilizando o diálogo, o afeto, a troca de experiência torna o ensino humanizado, 

o que não poderá ser substituído por uma máquina.  EC14AO10 

57 10 

[...] o professor está e continuará mais vivo do que nunca, pois o seu papel dentro do 

processo de ensino e aprendizagem nunca será substituído por máquina alguma. [...] A 

presença do professor como articulador, questionador, conselheiro, atendo às necessidades e 

inserido na história de vida de seus alunos jamais poderá ser substituída ou esquecida [...]. 

EC15AO11 

50 21 

Conhecer e dominar esses novos meios eletrônicos dever ser tarefa do professor para utilizá-

los na sua prática, vendo-os como ferramentas que auxiliam, e nunca como substitutos.  

EC16AO12 
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53 11 

É indiscutível que a presença do professor em sala de aula seja fundamental para a 

aprendizagem, pois não há aparato tecnológico, por mais moderno que seja, que consiga 

substituí-lo na sua função essencial, que é ser mediador do conhecimento.EC17AO01 

53 16 

Entretanto, quando falamos em aprendizagem nada substitui  a interação entre professor e 

aluno. Apesar de tudo que foi inventado, ainda não há algo para substituir a interação do 

humano „aluno‟ e o humano „professor‟. EC18AO02 

50 08 

Pensar na ideia de que o professor será substituído pela tecnologia, é uma conclusão remota. 

Por mais que ela presente na escola, o professor ainda é e continuará sendo a peça 

fundamental da sala de aula. 

EC19AO03 

53 09 

A inclusão desses aparatos tecnológicos jamais substituirão a importância do professor no 

processo de ensino-aprendizagem, na sala de aula, uma vez que, o educador sempre será o 

facilitador e mediador no que se concerne a aprendizagem. [...] Portanto, as novas 

tecnologias são incrementos pedagógicos e didáticos, entretanto não substituirão a função do 

educador. EC20AO04 

53 05 

Nenhuma nova tecnologia irá substituir o papel desempenhado pelo professor. Antes poderá 

ser utilizada por ele para o enriquecimento de suas aulas, para o aprofundamento de suas 

pesquisas; em consonância, com a finalidade de proporcionar uma melhor meta de 

ensino/aprendizagem.  

EC21AO05 

62 02 
O computador e a internet não vieram substituir o professor, mas podem ser ferramentas 

poderosas em suas mãos. EC22AO06 

58 09 

[...] Isso não que dizer que será necessária a substituição desse profissional por esses 

equipamentos modernos, uma vez que o sucesso de suas aulas dependerá muito mais da sua 

postura e do seu desempenho como educador competente e consciente das reais 

necessidades de seus alunos. 

EC23AO32 

58 

 
08 

É inegável que as novas tecnologias têm contribuído de forma significativa para a aquisição 

e construção do conhecimento, mas daí a vir substituir o papel do professor? Como 

funcionaria uma sala de aula com alunos em processo de aquisição da escrita, por exemplo, 

sem a presença do professor? Até mesmo nos cursos à distancia, há momentos presenciais 

para que o aluno entre em contato com aquele que intermedia a sua aprendizagem. 

EC24AO33 

58 05 
As novas tecnologias são indispensáveis no processo ensino x aprendizagem, porém jamais 

substituirão o educador. EC25AO34 

58 

 
03 

Em suma, as novas tecnologias são uteis como material de suporte durante o processo 

ensino-aprendizagem, mas jamais substituirá o professor porque diante dos problemas 

enfrentados pela maioria dos jovens, eles cada vez mais precisam de um tratamento 

humanizado que só o professor oferece. 

EC26AO35 

55 22 

Sendo assim, estamos compreendendo a totalidade do processo educativo que se caracteriza 

pela presença insubstituível do professor em vez de uma relação meramente técnica. 

EC27AO36 

55 

 
16 

[...] é no mínimo polêmico se afirmar que, no futuro, essas novas tecnologias irão substituir 

o professor na sala de aula. É uma previsão de alto risco e , portanto, sujeita a cair na mera 

futurologia. Quem prevê o fim da presença do professor em sala de aula, esquece que a 

didática envolve não apenas as contribuições cientificas e tecnológicas, mas também que a 

didática é uma arte. EC28AO38 

55 

 
15 

[...] acredito que o avanço tecnológico favorece muito ao aluno do século XXI, mas 

substituir o trabalho humano totalmente é impossível. EC29AO39 

55 11 

Nos últimos anos temos observado que o avanço de novas tecnologias está substituindo a 

mão-de-obra no mercado de trabalho, mas esses recursos não sejam capazes de substituir a 

presença do professor em sala de aula pois, só este pode oferecer aos alunos segurança, 

amizade, compreensão e interação. EC30AO40 

55 09 

Substituir, por exemplo, um funcionário que seja caixa de um banco por um caixa 

eletrônico, até pode ser, mas quando se trata da educação, da formação de pessoas, esta ideia 

é absurda, descabida. A tecnologia pode e deve funcionar como um instrumento de suporte 

ao professor, mas não sustentar-se sozinha. EC31AO41 
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55 08 
Na condição também de agente transformador, o professor jamais será superado por 

qualquer nova invenção tecnológica que possa surgir no mundo. EC32AO42 

55 06 

Contudo, apesar das novas tecnologias estarem a todo vapor, dificilmente elas substituirão o 

professor em sala de aula. O contato entre docente e aluno em sala de aula é algo impar.  

EC33AO44 

56 24 

[...] a tecnologia jamais substituirá o professor, que lida com seres humanos, que vai além da 

maquina, pois pensam por si próprios têm sentimentos, e demonstram reações que é inerente 

a mente humana.  

EC34AO45 

56 16 

As novas tecnologias entram, definitivamente, na vida escolar do aluno. Felizmente, elas 

ainda estão longe de substituir um dos protagonistas mais atuantes do processor de ensino-

aprendizagem: o professor. EC35AO46 

56 06 

Em um sistema dominado pela automação, substituir o educador pela máquina seria incorrer 

em um grande erro, pois esta, apesar de tamanha onipotência, não dispõe de mecanismos 

capazes de moldar a conduta de um ser, transformando-o em cidadão crítico que pensa, 

interage com outros semelhantes e luta pelo bem comum. EC36AO47 

56 04 

A tecnologia é uma facilitadora do processo ensino-aprendizagem e não uma substituta do 

professor que ensina a pensar, pois o docente que somente transmite conteúdos corre o risco 

de ser ultrapassado pelas inovações tecnológicas que veiculam as informações de forma 

cada vez mais eficaz. EC37AO48 

56 08 

Embora alguns pensem que, no futuro, o surgimento de novas tecnologias substituirão o 

professor em sala de aula, acredito que mesmo com o aparecimento dessas, o professor 

continuará sendo insubstituível. [...] As novas tecnologias não poderão jamais substituir a 

função do professor em sala, apenas o auxiliarão no processo de ensino. EC38AO49 

56 09 

Maquinas tratam todos por „atacado‟, desumaniza, não interagem com as peculiaridades 

humanas, massificam. Assim, novas tecnologias somente substituirão os professores quando 

também substituírem os alunos. EC39AO50 

56 12 

Há quem diga até que esses poderosos recursos, com o tempo, acabarão por substituir a 

figura do professor: ledo engano. Os recursos tecnológicos, como o próprio nome já diz, 

jamais passarão de meras ferramentas que está a serviço do educador. EC40AO51 

56 22 

Portanto, entendemos que as novas tecnologias podem vir se aliar ao professor, mas jamais o 

substituirá na sua prática pois acreditamos numa educação cujo objetivo é formar cidadãos 

não só conhecedores de conceitos, de conhecimentos científicos, contudo cidadãos críticos e 

conscientes do seu papel na sociedade.  EC41AO54 

58 01 

Portanto, apesar das novas tecnologias contribuírem para aprendizagem, elas não 

substituíram a figura do professor na sala de aula, pois o processo ensino-aprendizagem se 

concretiza na interação professor-aluno / aluno-aluno em um espaço como o da sala de aula. 

EC42AO55 

58 07 

[...] nesse jogo de ensino/aprendizagem, que muitas vezes é doloroso e outras prazeroso, o 

professor jamais poderá ser substituído, porque a afetividade e suas relações só acontecem 

com os seres humanos. EC43AO58 

58 12 

[...] a figura do professor tem um papel significativo, e acredito que é insubstituível, pois ao 

passo que ensina, o processo se faz voz da experiência, das práticas diárias; o aluno pode 

indagar e ter a resposta sobre o que quer saber na base da interação, da comunicação ao 

vivo, algo que as tecnologias não proporcionam. EC44AO60 

58 17 
Portanto, por avançadas que sejam as novas tecnologias, elas já mais substituirão o 

entrosamento, os laços afetivos criados entre mestres e discípulos[...]. EC45AO63 

58 19 

Ao se capacitar para esses novos desafios, o professor estará, sempre, fazendo parte da tríade 

que constitui a estrutura educacional: professor-aluno-objeto do conhecimento, e não se 

tornará obsoleto, nem será substituído por essas novas tecnologias. EC46AO64 

59 09 

[...] todo esse aparato tecnológico, apesar de muito útil para dinamizar a aula, não pode e 

não poderá nunca substituir o professor. Muito embora alguém diga que o computador pode 

abarcar todo o conhecimento sobre psicologia, didática e a matéria específica de um 

professor, jamais será provido de afetividade.  EC47AO66 

59 14 

Porém na sala de aula o contato direto com o professor é insubstituível, por vários motivos, 

um deles é, que o professor hoje não é só aquele que passa ao aluno os conteúdos didáticos, 

mas é também aquele que serve de exemplo e parâmetro para os jovens. EC48AO67 
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59 16 

Mesmo tendo a consciência que a tecnologia é uma grande concorrente para o próprio 

homem, não podemos generaliza-la para todas as funções, pois quando o assunto é educação 

maquina alguma é capaz de substituir o homem. EC49AO91 

59 23 
A máquina não substitui a relação afetiva do professor com o aluno. Não proporciona o 

espirito de solidariedade entre as pessoas.  EC50AO93 

62 05 

[...] dizer que as novas tecnologias, no futuro, irão substituir o professor na sala de aula é 

negar a realidade das coisas, como poderia um equipamento eletrônico substituir um 

mediador do ensino-aprendizagem?[...] EC51AO95 

62 06 

Porém, a imagem e a função do professor em sala de aula está longe de ser substituída por 

maquinas; ou melhor, jamais haverá substituição do tipo, pois a tarefa de educar vai mais 

além do que repasse de informações. EC52AO96 

62 

 
20 

Os avanços tecnológicos têm auxiliado, em muito, no processo de ensino aprendizagem, 

pois possibilitam trazer para escola, novas vivências, a proximidade com o mundo cientifico 

e inclusão social. No entanto, acreditar que esta nova proposta ou tendência, na educação, 

irá substituir o professor contradiz com a proposta educativa de formar, integralmente, o 

aluno nas várias dimensões.  EC53AO99 

55 04 

As novas tecnologias, embora representem recurso altamente proveitoso nos processos de 

ensino aprendizagem, se inseridos num ambiente de trabalho desafiador, de modo nenhum 

substituirão a importante tarefa do educador na sala de aula. Se assim não fosse, 

infelizmente, a educação dos alunos estaria condenada a uma formação insuficiente. 

EC54AO100 

55 10 

[...] surgem inúmeros questionamentos. Um, que fica martelando a nossa consciência, e que 

vem causando polêmica nas discussões sociais é a possibilidade de que essa tecnologia 

possa substituir o papel do professor. Pelos debates, pesquisas e experiências feitas em sala, 

foi constatado que maquina nenhuma é capaz de educar. [...] jamais se igualarão à essa 

subjetividade que é nata e única. EC55AO102 

55 18 

Precisamos cada vez mais humanizar a educação e o professor é, e continuará sendo, peça 

fundamental para esse processo. Sua função é insubstituível, assim como nossos pais, o 

professor exerce um papel de extrema importância, é ele quem estimula, incentiva e capacita 

nas mais variadas situações de aprendizagem. EC56AO104 

53 07 

Entretanto, surge a pergunta: „ teleaulas e videoconferências substituem o professor? ‟ A 

resposta está bem clara „NÃO‟, até porque são esses que planejam e preparam essas aulas. 

EC57AO107 

53 14 

[...] a era tecnológica irá ajudar o professor no seu oficio diário, porém, não o substituirá, 

tendo em vista que este tem uma grande função: ser um educador, moldar caráter, dotar seus 

alunos de princípios norteadores para sua vida. EC58AO108 

53 15 

Por mais que novos e distintos tipos de tecnologia surjam a todo instante, não existe  recurso 

tecnológico capaz de substituir o professor. [...] um instrumento tecnológico que, embora 

bastante significativo no processo atual de aprendizagem, é incapaz de transmitir calor 

humano ao seu usuário. EC59AO109 

53 17 

[...] as novas tecnologias são de fundamental importância no processo ensino-aprendizagem, 

todavia o calor humano, a disposição, o carisma do professor presente na sala e aula, jamais 

serão substituídos, pois  afetividade encontrada nas reações humanas, nenhuma tecnologia 

irá substituir...” EC60AO110 

53 21 
Professores, cada vez mais, fazem uso de certos materiais que auxiliam em sua pratica de 

ensino, mas nada que venha, um dia, a substituí-lo. EC61AO112 

53 22 

Há professores que não dominam tais tecnologias e podem sentir-se prejudicados, achando 

que perderão seus lugares para as novidades da tecnologia. Mas essas novidades não vêm 

para substituir e sim para complementar.  EC62AO113 

53 23 

[...] defendo que o papel do professor não deixará de existir, pois a tecnologia avança sim, 

mas no sentido de contribuir e acrescentar ao nosso trabalho em sala de aula. [...] as 

inovações cientificas não são capazes de substituir o material humano dotado de 

conhecimentos e princípios morais que é o professor. EC63AO114 

53 25 

[...] tecnologia alguma substituirá a figura do professor, uma vez que só um ser humano é 

capaz de interagir, despertar sentimentos, crer e apostar no outro, estimular a reação, apontar 

soluções, ter uma visão holística de seu aluno[...]. EC64AO115 
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50 01 

É bem verdade que a era da tecnologia chegou, e que ela contribui de forma significativa no 

processo de ensino e aprendizagem, mas não vai substituir o professor. [...] a figura do 

professor continuará presente na sala de aula, pois ensinar é uma relação de reciprocidade, 

uma tarefa de troca mutua que só acontece quando há professor e aluno. EC65AO116 

50 11 

Essa experiência vivida por seres „reais‟ em experiências „reais‟ de interlocução, são de 

substância distinta daquela experienciada com a máquina. Esta ilustra, auxilia, mas 

inquestionavelmente, não a substitui, sem perdas lastimáveis. EC66AO117 

50 13 

[...] observamos que cada vez mais as aulas são enriquecias com novos equipamentos 

tecnológicos, que na maioria das vezes contribuem para a aprendizagem dos alunos. 

Entretanto, jamais, substituirá o professor, pois esse é o mediador do processo de 

aprendizagem [...] o verdadeiro professor é consciente de sua importância na aprendizagem 

dos alunos e busca a cada dia tornar essas novas tecnologias aliadas nesse processo, pois 

sabe que o bom profissional de educação nunca será substituído pela tecnologia.  

EC67AO118 

50 19 

A descoberta de novas tecnologias e seu emprego adequado na educação proporcionou 

inegáveis avanços e melhoria nos processos de ensino-aprendizagem. [...] Contudo, jamais 

serão substitutos do elemento humano que carrega em si toda uma gama de experiências 

diversificadas e ricas de significado. [...] a (re) construção permanente de conhecimentos é 

condição essencial para que numa sala de aula não se possa prescindir da presença do 

professor.  EC68AO119 

50 23 

Novas tecnologias têm sido adotadas nas instituições de ensino com a finalidade de 

colaborar no processo educativo. [...] Apesar dessas circunstancias não se pode cometer o 

erro de afirmar que esses avanços tecnológicos, futuramente, irão substituir o professor em 

sala de aula. [...] O professor é o facilitador, e a tecnologia um mecanismo de ajuda. Ambos 

exercem papéis de suma importância para o desenvolvimento educacional. EC69AO69 

54 04 

É público e notório que todos esses novos produtos suavizam o nosso dia-a-dia, mas na 

minha opinião, jamais serão capazes  de substituir o professor em sala de aula. [...] Sem o 

raciocínio logico do homem nenhum computador poderá exercer a função de um docente 

que é formar cidadãos críticos, reflexivos e competentes. EC70AO73 

54 06 

[...] é infundada a ideia de que o professor será substituído pelas novas tecnologias, pois 

estas, mesmo com toda sua força e atuação na sociedade atual, não é capaz de substituir 

aquele qie é o mediador entre o conhecimento e os alunos. EC71AO74 

54 07 

Pensar a extinção dessa profissão seria fazer com que o conhecimento adquirido 

empiricamente e individualmente não fosse repassado de maneira segura. [...] essa profissão 

não corre o risco de ser substituída por qualquer tecnologia, mas poderá e irá sofrer 

modificações para se adaptar a um mundo globalizado e repleto de informações como o que 

vivemos. EC72AO75 

54 10 
As novas tecnologias jamais irá substituir o trabalho do professor, ao contrário elas serão 

uma aliada dos docentes na construção e disseminação do conhecimento. EC73AO78 

54 23 

Cabe ao professor se atualizar para atualizar seus alunos, possibilitando-os novos olhares e 

leituras de mundo. Mas muitos se enganam achando que com tantas mudanças a figura do 

professor no ambiente escolar vai acabar. [...] o diferencial se faz com interação humana, 

troca. E para isso, a figura do professor é imprescindível. EC74AO79 

51 05 

Portanto, a tecnologia, por mais avançada que seja, não irá substituir a imagem do homem 

como professor em sala de aula, porque a prática educativa e transmissão de conhecimentos 

são feitas pelo homem e não pela „robotização‟. EC75AO81 

51 23 

É sabido que as novas tecnologias assumem um papel de grande relevância na educação, 

pois são meios e suportes que auxiliam e aprimoram na transmissão dos conteúdos. 

Entretanto, o papel do professor em sala de aula é insubstituível. [...] nenhuma dessas 

tecnologias pode substituir o contato de um ser humano com o outro na construção do saber. 

Pois é de fundamental importância esse processo de interação dos sujeitos. É por meio de 

trocas de informações e experiências que o conhecimento é construído.  EC76AO82 

52 01 

Apesar da tecnologia avançar os limites humanos, o professor precisa observar e aprender 

como dominar a máquina e a partir dos seus conhecimentos planejar boas aulas utilizando os 

recursos tecnológicos, pois um bom educador nunca será substituído pelas máquinas. 

EC77AO83 
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52 04 

[...] acreditar que essa tecnologia substituirá o professor em sala de aula é desconsiderar que 

a essência do processo educativo está centrada na humanização e no compartilhamento 

sensível dos saberes.  

EC78AO84 

52 06 

Para que o mito da substituição seja desfeito, é necessário um maior investimento do 

Governo no sentido de proporcionar o contato dos professores com as novas tecnologias, em 

especial o computador. EC79AO85 

52 14 

Por mais que as novas tecnologias da informação se tornem presentes e indispensáveis no 

cotidiano e, consequentemente, na educação, é ingênuo acreditar que o professor seja 

dispensável. A educação é uma atividade humana e como tal não pode prescindir do homem. 

[...] Uma coisa é certa: no dia em que os computadores (ou qualquer coisa análoga) 

substituírem a presença e a preponderância do elemento humano na educação, alguma coisa 

estará muito errada. É plausível até dizer, que nesse dia já não seremos mais humanos. 

EC80AO86 

52 15 

Apesar de todo esse avanço tecnológico o professor precisa aprender a manejar tais recursos 

novos e necessita deles para melhorar sua prática, porém, jamais será substituído por eles, já 

que ele promove a prática social onde o aluno é o sujeito do processo ensino-aprendizagem 

na sala de aula. EC81AO87 

52 25 

[...] há profissionais, como os professores, que não podem ser substituídos por maquinas. 

Elas só podem auxiliar em seu trabalho, fazendo com que fique mais variado, ilustrativo e 

atrativo. EC82AO89 
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62 08 

Apesar de todo avanço tecnológico, a presença do professor, como mediador, organizador 

da sala de aula, é, ainda indispensável e assim permanecerá, uma vez que , quando há a 

ausência de alguns desses, o processo ensino-aprendizagem não é realizado de maneira a 

satisfazer as necessidades dos educandos, pois dúvidas deixam de ser esclarecidas, 

problemas do dia-a-dia deixam de ser abordados e solucionados. EC329AO51 

59 22 O professor é o mediador entre conteúdos e as situações sociais de comunicação. EC330AO53 

59 07 

[...] Indo mais além, instituições têm adotado o método de ensino à distancia no qual 

alunos assistem as aulas através da internet. Não há nada que supere a relação professor-

aluno. Por mais que as perguntas sejam feitas e respondidas imediatamente, a mediação, 

tão almejada pelos conceitos modernos da Didática não se realizará. EC331AO55 

59 04 
O professor deve encarar a tecnologia como uma aliada, um instrumento que facilite a 

mediação do conhecimento e sujeito cognoscente. EC332AO21 

58 23 

Todavia, note-se que o professor continua a ser o mediador fundamental. Preterir essa 

qualidade do professor, imputando-a a máquinas é absurdo. [...] Portanto, o professo 

permanece como elemento fundamental, mediando as relações entre educando e o 

acesso/uso das novas tecnologias. EC333AO18 

58 22 

Portanto, cabe ao professor, enquanto mediador de conhecimentos, também dominar novas 

tecnologias, para poder orientar, estimular o aluno para que o mesmo possa fazer relações 

com o que se aprende na escola. EC333AO45 

52 08 

O advento das novas tecnologias são por demais importantes no atual cenário educacional, 

mas, não substituem o material humano, mediador, provocador e instigante, características 

exclusivas do professor. [...] Só ele tem capacidade de intervir, corrigir, interagir, mediar e 

acrescentar a informação.  EC334AO49 

52 03 

[...] o professor sempre terá a sua importância em qualquer contexto de ensino-

aprendizagem, tendo em vista, a mediação ser fundamental para a construção do 

conhecimento. EC335AO19 

51 20 

O docente atua na mediação entre o conhecimento sistematizado e o conhecimento que os 

alunos possuem, é ele que organiza situações didáticas diversas para que o aprendizado 

aconteça. EC336AO50 

51 12 

[...] o papel do educador em sala de aula é o de mediador entre os alunos e o conteúdo, 

papel este que não poderia ser executado pela tecnologia. [...] A presença deste ser que 

interage, media, auxilia e possibilita a assimilação dos conhecimentos continuará sendo 

fundamental para a aprendizagem, em sala de aula. EC337AO20 

51 08 
[...] a atuação do docente como mediador do ensino-aprendizagem é imprescindível. [...] o fazer 

pedagógico do professor que em nenhum momento pode ser colocado em segundo plano, visto que é 

o mediador entre o aluno e os conteúdos assimilados de forma ativa. EC338AO14 

57 19 

[...] acredito que o papel do professor ainda é e será fundamental para a aprendizagem em 

sala de aula, não porque seja um detentor de conhecimento, mas vejo como um mediador, 

um cidadão consciente de seu papel na educação de nossos alunos. EC339AO16 

53 11 
[...] não há aparato tecnológico por mais moderno que seja, que consiga substitui-lo na sua 

função essencial, que é ser mediador do conhecimento. EC340AO37 

50 08 
É através dele que há a mediação do conhecimento, a avaliação e, o principal, a interação 

professor-aluno. EC341AO12  

53 09 

A inclusão desses aparatos tecnológicos jamais substituirão a importância do professor no 

processo de ensino-aprendizagem, na sala de aula, uma vez que, o educador sempre será o 

facilitador e mediador no que concerne a aprendizagem. EC342AO39 

53 05 
O professor sempre será fundamental para a aprendizagem porque é o mediador que faz a 

ponte entre o aluno e o mundo contido nos conteúdos dos seus ensinamentos. EC343AO40 

62 02 

Essa dupla tecnológica tem provocado uma revolução a respeito do novo papel deste profissional, 

que precisa abrir mão do monopólio do saber para se descobrir como importante mediador de um 

conhecimento que se encontra eternamente em construção pela própria humanidade. [...] podemos 

concluir que figura do professor permanecerá essencial, porém, com mudanças significativas de 

papel, que lhe tornarão um mediador e orientador apto [...] a ensinar seus alunos como buscar, filtrar 

e analisar essa gama de informações [...]. EC344AO13 

58 08 
[...] como o uso das mídias na educação o professor ainda continua e continuará sendo 

mediador, o facilitador da aprendizagem. EC345AO58 



191 

 

Nº DO 

PACOTE 

Nº DA 

PROVA 
ENUNCIADO CONCRETO 

55 22 

A entrada dos computadores, por exemplo, na sala de aula, até trouxe contribuições para a 

vivencia intelectual e prática dos alunos, porém logo surgiu o „mito‟ de que o professor 

deixaria de existir, deixaria o seu papel de mediador entre o conhecimento e os alunos. 

EC346AO104  

55 19 

É fato que as novas tecnologias que se voltaram para o campo do ensino, se bem 

utilizadas, retiram um pouco do caráter cansativo de uma tradicional aula puramente 

expositiva de conteúdos, mas a figura do professor, como mediador entre o conhecimento 

e os alunos, sempre será imprescindível para a prática do ensino. [...] a figura do professor, 

como melhor mediador entre conhecimento e aluno, é a mais próxima de uma ponte 

responsável de ensino. EC347AO61 

55 07 

A tecnologia [...] na sala de aula é uma grande aliada e seu uso é possível em atividades 

diversas. Porém, o professor continuará sendo fundamental para a aprendizagem pois é o 

mediador do conhecimento. EC348AO63 

56 24 
[... ]a figura do professor é importante como mediador destes conhecimentos de que se 

apropria o aluno. EC349AO65 

56 16 

A sala de aula ainda é um templo, não aquele onde só havia mestre e discípulo mas onde 

hoje atuam sujeitos que se envolvem e mediam um processo contínuo de busca pelo 

conhecimento. EC350AO5 

56 04 
O educador favorece o aprendizado do aluno na medida em que ele media o conhecimento 

e provoca situações que possibilitem a construção do saber. EC351AO6 

56 08 

É de fundamental importância o papel desempenhado pelo professor no processo de 

ensino-aprendizagem – o de mediador, orientador. Ele é o responsável pela organização e 

o bom andamento do ensino em sala. EC352AO3 

56 12 

O papel de educar, de despertar interesse, de mediar questionamentos, de fazer inferências, 

de estimular o pensamento crítico, de promover discussões, de direcionar atividades e 

sanar dúvidas, é do professor. EC353AO8 

56 15 
Os alunos possuem conhecimentos prévios diversificados, estes tem saberes heterogêneos. 

E o professor é o melhor mediador desses diferentes discursos. EC354AO9 

56 19 

[...] o professor continuará sendo fundamental para a aprendizagem na sala de aula, porque 

ele é, não mais aquele que transmite conhecimentos, mas um mediador, um orientador, um 

facilitador da aprendizagem. Essa nova postura do professor como mediador e orientador, 

faz com que o educador promova situações problemas para que os alunos possam avançar 

com relação aos seus conceitos, atitudes e procedimentos. EC355AO67 

56 22 

[...] cabe ao professor ser o mediador do processo ensino-aprendizagem, além do que deve 

haver uma interação, uma troca de experiência entre aluno e professor para que o objetivo 

do ensino seja alcançada que é a aprendizagem. EC356AO68 

58 01 

[...] o professor continuará sendo fundamental para a aprendizagem, na sala de aula, pois 

como motivador e mediador no ensino-aprendizagem é também referencial para o aluno, o 

qual irá aprender satisfatoriamente com a troca de experiência entre professor-aluno/aluno-

professor. EC357AO69 

58 04 

O conhecimento científico pode ser adquirido por meios tecnológicos, mas o professor 

continuará sempre sendo o melhor mediador nessa busca constante para a formação do 

individuo enquanto cidadão participativo, critico e formador de sugestões que busquem 

melhorar a nossa sociedade e suas mazelas; um individuo que saiba que, mais importante 

do que saber o que é ética, é saber aplica-la e reconhecê-la. EC358AO70 

58 06 

[...] hoje o professor funciona como um mediador do conhecimento, apontando 

possibilidades e caminhos a serem seguidos pelos alunos, sabendo orientá-los quanto as 

ferramentas mais adequadas à chegada das fontes mais confiáveis ou não. EC359AO114 

58 12 

O professor assume, nesse contexto, uma postura de mediador, pois ao passo que o aluno 

se ver diante de tanta informação veiculada pela internet, o professor orienta-o e organiza 

de que forma os alunos podem aprender fazendo uso das tecnologias fazendo reflexões 

criticas e instruindo seus alunos a seres questionadores, de postura crítica; ou seja, é a voz 

da experiência que vai orientar, mediar e organizar a forma como se deve estudar. 

EC360AO72 

58 19 

Partindo do pressuposto que o professor cumpre papel mediador da aprendizagem, isto é, 

liga o aluno ao objeto de conhecimento [...] procurar repousar sua prática, através da 

aquisição de novos conhecimentos e da adoção de estratégias que privilegiem o 

desenvolvimento do aluno enquanto ser social, ser cultural, etc.[...] EC361AO75 
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58 21 
Sua principal função é a de mediar o processo de ensino-aprendizagem e sua presença é 

fundamental como é o papel  do aluno como construtor desse processo. EC362AO76 

59 15 

A mediação do conhecimento deve e precisa ser inovadora, pois o aluno vive em meio a 

tecnologia e a sala de aula não pode ser diferente, tendo que ser atrativa para o educando. 

[...] A máquina apenas transmite a informação, no entanto é o professor quem esclarece e 

media o conhecimento. EC363AO78 

59 19 

O saber é um produto resultante de uma equação da razão humana, somente transmitida 

pela mediação de quem o gerou, perpetuando assim a irrefutável importância vocacionada 

da carreira docente. EC363AO115 

62 05 
[...] como poderia um equipamento eletrônico substituir um mediador do ensino-

aprendizagem?” EC364AO24 

62 10 

O mediador do aprendizado aparece como a figura central na aprendizagem. [...] Se o 

pensamento é conduzir as pessoas a cidadãos ativos e conscientes da sua importância no 

mundo, a mediação do „mestre‟ [..] é imprescindível. EC365AO103 

62 14 

Ele sempre será o grande mediador e é quem pode, em qualquer circunstância, detectar 

prontamente as necessidades individuais de cada aluno. Isso uma máquina nunca poderá 

fazer. EC366AO25 

56 01 

[...] a figura do professor [...] continuará a ser uma figura fundamental na sala de aula, pois 

cabe a ele a mediação do conhecimento. [...] essas novas tecnologias não retira do 

professor o seu papel de mediador do conhecimento, apenas serve de auxílio nesse 

processo de ensino moderno. EC367AO85 

53 04 

Vejo nos instrumentos tecnológicos (vídeo, computador, datashow, entre outros) 

ferramentas facilitadoras do processo de ensino-aprendizagem que tornam os conteúdos 

mais atrativos para os alunos. No entanto, defendo a necessidade do professor para media-

los, ajudando aos estudantes na construção de questionamentos e reflexões. EC368AO27 

50 11 
O educador tem o papel fundamental de mediador desse diálogo, enquanto instigador de 

novas descobertas e condutor no processo de aprendizagem. EC369AO109 

50 19 

Atuando como mediador no processo educativo; utilizando a análise, a reflexão, a 

organização para o desenvolvimento de ações que busquem a aprendizagem do aluno, 

criando e/ou problematizando situações de aprendizagem, intervindo em conflitos, 

interagindo com o aluno e levando-o a interagir com outros [...] o uso da tecnologia [...] 

jamais fará o papel de mediador e nem terá a representatividade afetiva inerente ao 

professor. EC370AO111 

50 22 

Quando se pensa em ensino em qualquer época da história da humanidade, pensa-se 

imediatamente na figura do professor: do foco do processo de aprendizagem, na pedagogia 

tradicional, momento em que é o detentor absoluto do conhecimento, chega, à chamada 

pedagogia critico-social, como mediador desse conhecimento. EC371AO90 

50 20 

[...] uma sociedade não se fundamenta em máquinas e equipamentos, ela precisa de 

recursos humanos para manuseá-los, daí a importância desse profissional não só no uso 

das novas tecnologias, mais como mediador do processo ensino-aprendizagem e formador 

de valores e opiniões na construção de uma sociedade mais digna, justa e igualitária. 

EC372AO90 

54 07 

É claro que não temos mais o professor como centro e fonte de toda informação, em 

algumas situações ele passou a ter papel coadjuvante, porém de suma importância. É visto 

agora como mediador de informações. O professor passou a ser aquele que é gabaritado 

para confirmar e esclarecer as informações que recebemos. EC373AO94 

54 08 

[...] cabe ao professor, mediador da aprendizagem em sala de aula, selecionar os conteúdos 

e utilizar, adequadamente, cada recurso tecnológico [...] para facilitar a aprendizagem do 

aluno e para inseri0lo na sociedade moderna.” EC374AO116 

54 10 

O docente, mesmo com o surgimento de recursos tecnológicos, continua sendo 

fundamental para o processo de ensino-aprendizagem, pois ele é o mediador que auxilia o 

aluno na busca da informação. EC375AO95 

54 23 
De nada adianta tanta tecnologia se não houver ninguém para mediar as aprendizagens. 

Tecnologia é somente tecnicismo, relação professor/aluno é socialização. EC376AO35 

51 05 

Apesar do avanço tecnológico, o professor sempre será o grande mediador de 

conhecimentos em sala de aula, pois no processo de ensino/aprendizagem sempre haverá 

uma troca de conhecimentos, valores e aprendizagem entre professor e alunos, que mesmo 

com as tecnologias mais avançadas, esses valores não irão acontecer. EC377AO97 
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51 23 
O avanço tecnológico está cada vez mais invadindo a sala de aula. Mas, não há nada que 

venha a substituir a importância do professor na mediação do conhecimento. EC378AO98 

52 06 

Apesar do crescente uso de tecnologias, a figura do professor sempre será fundamental 

como mediador da aquisição de conhecimento. Esse é um papel que cabe somente ao 

professor, pois é ele quem traça o caminho da aprendizagem. As tecnologias são úteis 

como recursos didáticos importantes à prática. EC379AO100 

52 15 

[...] o professor deste século torna-se cada vez mais mediador do conhecimento no 

processo ensino-aprendizagem, é ele quem vai mediar o conhecimento, contribuir 

autoritariamente para o desenvolvimento intelectual, cognitivo, afetivo e social de seus 

alunos. EC380AO101 
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52 21 

[...] antes de qualquer transmissão de conhecimento, o fazer pedagógico representa um 

exercício de formação integral do sujeito, desde o nível intelectual até os níveis morais e 

afetivos. [...] É claro que isso não é possível no universo frio e mecânico da era tecnológica. 

Onde há um professor, há afeto. E não se faz educação sem esse ingrediente tipicamente 

humano. EC381AO56 

62 15 

Apenas o professor, dotado de sentimentos e percepções, é capaz de notas o que realmente 

os alunos precisam para desenvolver suas capacidades de aprendizado. [...] Porém, esse 

„mestre‟ tem que ter muita disposição e força de vontade para coordenar sua turma e fazer 

com que ela assimile tudo aquilo que está sendo discutido em sala. EC382AO23  

59 25 

Ele sempre será o mestre que orienta e apoia, ensina e aprende, briga e consola, no difícil e 

árduo processo de ensino-aprendizagem. [...] As máquinas, a alta tecnologia nunca 

conseguirão substituir efetivamente o professor, porque simplesmente elas não têm o 

essencial que é o amor pela profissão professor. A dedicação e o espírito de luta são 

sentimentos presentes na vida do professor, o gostar de fazer e de saber que contribuiu para a 

evolução de outro ser são sentimentos vividos em sala de aula que nunca poderão ser 

sentidos pela tecnologia. EC383AO52 

54 24 

A presença dele é imprescindível, pois educar não é só transmitir conteúdos e técnicas novas. 

Educar é, junto a tudo isso, transmitir bons modos, carinho, afetividade. E isso máquina não 

faz. EC384AO15 

54 02 

Também não pode esquecer o componente da afetividade, que a máquina por mais moderna que seja 

não pode oferecer ao aluno. [...] No ambiente escolar, pode ser construída uma relação de cuidado, 

onde existe reciprocidade, confiança, afetividade e respeito entre o professor e o aluno. Dessa forma, 

percebe-se o outro como um ser „humano‟ com emoções e sentimentos, levando em conta esses 

elementos no processo ensino-aprendizagem. EC385AO42 

57 19 

[...] acredito que durante esse processo, valores são repassados, vivenciados diariamente, 

utilizando diálogo, o afeto, a troca de experiência torna o ensino humanizado [...]. 

EC386AO16 

50 21 
[... ] o seu papel em sala de aula vai muito mais além, pois nada substitui um incentivo, um 

olhar, uma emoção. EC387AO43 

50 15 
Esse trabalho é feito, acima de tudo, por amor ao ser humano, ao semelhante, e esse tipo de 

sentimento nenhum robô jamais possuirá. EC388AO44 

53 11 

É importante citar também os laços afetivos que se somam a esse contexto, pois o professor 

quando tem postura ética, ainda é um modelo, um exemplo aos olhos do seu aluno. 

EC389AO37 

53 16 

No quesito „educação‟ é preciso pequenas coisas mas, de grande valor: afetividade e 

cooperação mútua. Esse conjunto articula e „anima‟ o processo de ensino-aprendizagem. 

EC390AO38 

55 11 

É na figura do professor que se pode contar com a presença ativa de alguém com 

sentimentos e atitudes para compreender e perceber as diferenças entre cada indivíduo. O 

professor tem a capacidade de expressar seus sentimentos, bem como, de ouvir, compreender 

e ajudar os alunos a expressarem seus sentimentos, dilemas e suas angústias. EC391AO62 

56 24 

[... ] a tecnologia jamais substituirá o professor que lida com seres humanos, que vai além da 

máquina, pois pensam por si próprios, têm sentimentos e demonstram reações que é inerente 

a mente humana. EC392AO65 

56 04 

Em todos os níveis de ensino a figura do professor sempre foi imprescindível para o 

desenvolvimento do educando, seja no âmbito da cognição ou da afetividade. [...] é preciso 

atentar para o fato de que toda criança necessita de orientação para se educar e de amor e 

carinho para se desenvolver emocionalmente, por isso a intervenção docente é tão 

importante. EC393AO6 

56 09 

[...]sala de aula é feita de gente e para gente. É o ser humano com sua afetividade, sua 

sensibilidade às individualidades de seus alunos, a particularidade de cada comunidade em 

que as escolas estão inseridas que se torna o professor. EC394AO66 

58 17 

[...] por mais avançadas que sejam as novas tecnologias, elas jamais substituirão o 

entrosamento, os laços afetivos criados entre mestres e discípulos, decorrente do convívio 

entre pessoas que têm alma, sentimentos, sensibilidade, coisas que não estão presentes nas 

máquinas. EC395AO106 
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58 21 
As tecnologias não têm como oferecer o calor humano da presença atenciosa do professor, 

nem levar em conta as diferenças individuais e sociais de seus educandos. EC396AO76 

59 09 

[...] apenas o professor tem a sensibilidade de corrigir adequadamente; modalizar o discurso, 

quando se fizer necessário; olhar no olho do aluno e perceber se entendeu a matéria ou se 

não acatou alguma atitude, por parte daquele que ensina. EC397AO11 

59 23 
[...] o professor é fundamental para que existam as relações afetivas, valores, atitudes diante 

do outro e para contribuir no processo de aprendizagem. EC398AO80 

55 05 
A aula é um momento humano [...] Nesse ambiente explodem os mais variados sentimentos 

e sensações que carregamos pela nossa vida. EC399AO117 

55 10 

As máquinas podem até ensinar técnicas precisas, mas o professor vai além disso, através do 

seu exemplo, da sua postura do seu caráter vai sensibilizar a alma trabalhando a 

subjetividade e o sentido da vida. EC400AO84 

55 18 

[...] o professor exerce um papel de extrema importância, é ele quem estimula, incentiva e 

capacita nas mais variadas situações de aprendizagem e essa aprendizagem só ocorre de 

maneira satisfatória com o contato físico, olhando os nossos alunos e percebendo suas 

dificuldades e superações, através de um sorriso ou de um olhar. EC401AO26 

53 04 

Quando os alunos chegam na escola, não é apenas conteúdos que eles necessitam. Muitas 

vezes também, são carentes de apoio, atenção, afeto...Esses fatores desperta o lado humano 

do professor que é chamado a compartilhar a realidade dos alunos, tendo ao mesmo tempo a 

tarefa de motiva-los a aprender, a serem curiosos e tonarem-se sujeitos críticos. EC402AO27 

53 14 

Como ser íntegro, justo, dotado de emoções e sentimentos, fato que dificilmente uma 

máquina ou qualquer outro mecanismo tecnológico irá conseguir imitar, molda o caráter e a 

personalidade de seus alunos. EC403AO86 

53 15 

O computador e outras diferentes formas de tecnologia podem nos ajudar a raciocinar, 

enquanto que o professor, além de nos ensinar a raciocinar, nos ensina a sentir, a perdoar, a 

reparar o erro, a amar. EC404AO87 

53 17 

[...] o calor humano, a disposição, o carisma do professor presente na sala de aula, jamais 

serão substituídos, pois a afetividade encontrada nas relações humanas, nenhuma tecnologia 

irá substituir e sem essa afetividade torna-se inviável a construção do saber. EC405AO107 

53 25 

[...] só um ser humano é capaz de interagir, despertar sentimentos, crer e apostar no outro 

[...] na troca indispensável ao aprendizado, coisa que „máquina‟ nenhuma conseguiria, já que 

desprovida de sentimentos, apenas aponta, sem ouvir, sem interagir e sobretudo sem amar. 

EC406AO89 

54 03 

[...] uma máquina jamais substituirá o calor humano, o carinho, a atenção, a troca de 

experiências do professor para com o aluno e vice-versa. Nós precisamos, para nos 

construirmos como seres humanos, de referenciais e nada substitui a experiência 

humanitária. EC407AO93 

52 04 
O professor é capaz de criar vínculos afetivos que promovem a interação e garantem a 

construção do conhecimento.  EC408AO113 

52 15 

[...] as novas tecnologias não pensam, não falam e não têm capacidade de interagir 

emocional e afetivamente com crianças, jovens e adultos porque não têm sentimentos. 

EC409AO101 

52 25 

O contato e o exemplo pessoal, a afetividade e a socialização que acontece entre o professor 

e seus alunos nunca poderão ser substituídas e trocadas pela impessoalidade das máquinas. 

EC410AO102 
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52 25 

[...] há profissionais, como os professores, que não podem ser substituídos por 

máquinas. Elas só podem auxiliar em seu trabalho, fazendo com que fique mais 

variado, ilustrativo e atrativo.  EC168AO89 

51 23 

É sabido que as novas tecnologias assumem um papel de grande relevância na 

educação, pois são meios e suportes que auxiliam e aprimoram na transmissão dos 

conteúdos. EC169AO82 

51 04 

A tecnologia auxilia na transmissão e compreensão desses conhecimentos, mas o 

desempenho do professor em sala-de-aula é de fundamental importância para a 

aprendizagem dos educandos.  EC170AO80 

54 23 
Bons aparatos tecnológicos ajudam, mas o diferencial se faz com interação humana, 

troca. EC171AO79 

54 06 

Na verdade, a tecnologia trouxe para a sala de aula ferramentas que auxiliam o 

processo de ensino-aprendizagem, mas não há possibilidade do professor ser 

substituído, pois tem papel fundamental na sala de aula. 

EC172AO85 

50 23 

Através dela, a escola, o aluno e o professor dispõem de varias ferramentas que auxiliam no 

desenvolvimento educacional. [...] O professor é o facilitador, e a tecnologia um mecanismo 

de ajuda. EC173AO69 

50 19 

Surgiram como elementos contribuintes e motivadores para os estudantes de hoje que 

estão, em sua maioria, expostos e já habituados (com) à tecnologia. [...] o uso da 

tecnologia só irá contribuir, somas para a melhoria da prática educativa. EC174AO92 

53 22 
[...] Se forem bem utilizadas, serão ferramentas que auxiliarão os professores e alunos 

no ensino e aprendizagem dos conteúdos. EC175AO68 

53 21 

Professores, cada vez mais, fazem uso de certos materiais que auxiliam em sua prática 

de ensino [...] A chegada dos computadores nas escolas auxilia o professor numa 

prática mais dinâmica e estimulante. EC176AO112 

53 

 
04 

Vejo nos instrumentos tecnológicos (vídeo, computador, Datashow, entre outros) 

ferramentas facilitadoras do processor de ensino-aprendizagem que tornam os 

conteúdos mais atrativos para os alunos. EC177AO106 

56 01 

[...] O computador, a televisão, o rádio, o Datashow, etc. ajudam no desenvolvimento 

das aulas como recursos auxiliares para um ensino moderno. [...] Esses novos 

equipamentos servem para auxiliá-lo no desenvolvimento da aula, para que assim, 

através da tecnologia, o processo de ensino seja facilitado, criativo e eficiente 

atendendo as necessidades urgentes da sociedade moderna que exige, cada vez mais 

qualidade no ensino e aprendizagem de todas as pessoas. EC178AO105 

55 05 
Que venham as novas tecnologias, mas apenas para auxiliar o mestre, o professor, 

aquele que é fundamentalmente – graças a Deus! – humano! EC179AO101 

62 20 

Os avanços tecnológicos têm auxiliado, em muito, no processo de ensino 

aprendizagem, pois possibilitam trazer para a escola, novas vivências, a proximidade 

com o mundo científico e inclusão social.  EC180AO99 

62 10 
As novas tecnologias, certamente, contribuem significativamente para facilitar a 

aprendizagem, contudo não a garantem. EC181AO97 

62 06 

É bem verdade que esses novos recursos, que muitas vezes substituem livros e levam 

aos alunos informações, até mesmo antes dos professores em sala de aula, são muito 

bem acolhidos e recebidos, desde que sejam bem orientados quanto ao seu uso; são 

recursos que auxiliam e enriquecem a aprendizagem tanto de alunos quanto de 

professores e, devem ser vistos como aliados do processo de ensino. EC182AO96 

62 01 

[...] podemos ter a convicção de que o professor em sala de aula, será sempre 

imprescindível, uma vez que estamos „construindo‟ pessoas, e não máquinas. Elas 

apenas nos auxiliam no processo ensino-aprendizagem. EC183AO94 

59 19 

Temos observado, com a emergência de „novos apetrechos‟, uma própria efervescência 

didático-pedagógica no campo da educação. São áudios e vídeos de todo tipo e temática 

[...] além da abundante gama de recursos virtuais da informática voraz. Isto tudo, 

principalmente a internet, configura um aparato eficaz, mas é apenas utensílio nas mãos 

do mestre: o educador. EC184AO92 
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56 12 

Os recursos tecnológicos, como o próprio nome já diz, jamais passarão de meras 

ferramentas que está a serviço do educador. Eles são capazes de acelerar o encontro 

com a informação, mas, de modo algum, a transformarão em conhecimento. [...] Não é 

o caso, obviamente, de se desprezar a contribuição da tecnologia no processo de 

ensino-aprendizagem. Ela funciona como facilitadora para o próprio professor, desde o 

planejamento até a execução de suas aulas, mas é só. EC185AO51 

56 08 

“O avanço tecnológico surge com suportes, aparatos usados pelo professor para 

propiciar ao aluno um conhecimento o voltado para prática diária. São recursos que 

agilizam a comunicação e dão maior fluidez às informações, facilitando a   

aprendizagem do aluno e aprimorando o trabalho do professor. EC186AO49 

56 16 

As novas tecnologias ajudam sim, como suporte pedagógico, mas não sentem, não 

percebem o outro. Eu sim, professor sou um protagonista do processo. A máquina, a 

tecnologia, um coadjuvante.  EC187AO46 

55 06 

É claro que as novas tecnologias auxiliam e muito o trabalho do professor, assim como, 

do aluno também, desde que elas sejam utilizadas como fonte de pesquisas. 

EC188AO44 

55 07 

A tecnologia, presente em nossos dias, continua num crescente avanço e 

aprimoramento. Ela auxilia, informa, proporciona entretenimento, educa... Na sala de 

aula é uma grande aliada e seu uso é possível em atividades diversas. EC189AO43 

55 08 

As novas tecnologias devem servir para auxiliar o trabalho do homem, entre ele, o do 

professor. EC190AO42 

 

55 09 

A tecnologia pode e deve funcionar como um instrumento de suporte ao professor, mas 

não sustentar-se sozinha. [...] Esse aparato funciona, e muito bem, mas apenas como 

aparato tecnológico, coadjuvante do trabalho de interação entre professores e alunos.  

EC191AO41 

58 03 

Não resta dúvida que a tecnologia vem ajudando o professor no processo ensino-

aprendizagem [...] A tecnologia surgiu para ajudar nas tarefas de transmissão da cultura 

[...] as novas tecnólogas são uteis como material de suporte durante o processo ensino-

aprendizagem[...] EC192AO35 

58 05 

O professor jamais será descartado de uma sala de aula. Embora o mundo esteja num 

processo acelerado no que diz respeito a novas tecnologias, estas só servirão como bons 

auxiliares para que o mesmo possa aplicar seus conteúdos com mais clareza. 

EC193AO34 

53 05 
Qualquer tecnologia que surja deve vir sempre para somar, visando o crescimento do 

aluno. [...] como um estímulo a melhorar sempre. EC194AO05 

50 08 

[...] a tecnologia continuará sendo um assessório do ambiente escolar, auxiliando o 

professor nas aulas, tornando-as mais atrativas e garantindo a aprendizagem com mais 

facilidade. EC195AO03 

53 16 

Um fato inegável e de que modo algum podemos fugir é de que a tecnologia vem 

melhorando a educação em diversos pontos, mas, ela somente não basta. O auxílio a 

pesquisas escolares; a comunicação em tempo real, por exemplo, são pontos positivos 

para o desenvolvimento doas alunos. EC196AO02 

51 08 

Nesse sentido, as novas tecnologias devem ser encaradas como aliadas da educação 

auxiliando o fazer pedagógico do professor que em nenhum momento pode ser 

colocado em segundo plano. EC197AO07 

58 18 

A tecnologia tem ajudado muito no trabalho de professores e alunos através de 

equipamentos que facilitam e colaboram para a instrução do aluno [...] A tecnologia 

tem sido apenas auxiliar no processo ensino-aprendizagem e não poderia assumir o 

papel do professor. EC198AO16 

59 25 
As tecnologias facilitam a vida do professor, ajudam no processo de ensino, mas nunca 

irão substituir efetivamente o professor. EC199AO24 

62 19 
Já as novas tecnologias, funcionam como acessórios do trabalho conjunto do professor 

e dos alunos.  EC200AO30 
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52 17 
“As novas tecnologias são um material didático, com grande importância, mas a sala de 

aula ainda é um espaço „humanizado‟ centrado na relação professor-aluno.” 

52 06 
“Na educação, essas tecnologias também trouxeram significativas contribuições. [...] As 

tecnologias são úteis como recursos didáticos importantes à pratica docente.” 

52 04 

“Há de se convir que não estou aqui, negando a importância da tecnologia, até porque 

ela é muito importante no processo ensino-aprendizagem e deve ser utilizada pelo 

professor como uma ferramenta...” 

50 23 

“Novas tecnologias tem sido adotadas nas instituições de ensino com a finalidade de 

colaborar no processo educativo. Em alguns casos a tecnologia tem alcançado um papel 

de grande destaque nas salas de aula. [...] não se pode negar a importância e o leque de 

benefícios que a tecnologia oferece.”  

50 19 
“A descoberta de novas tecnologias e seu emprego adequado na educação proporcionou 

inegáveis avanços e melhoria nos processos de ensino-aprendizagem.”  

53 17 

“A tecnologia tem avançado bastante nos últimos anos e se torna inegável a sua 

contribuição no setor da educação, principalmente nas salas de aula. [...] são de 

fundamental importância no processo ensino-aprendizagem”. 

62 14 

“Devemos reconhecer, sem dúvida, a importância da evolução tecnológica, porém não 

se pode esquecer do fator interação social, já que é a vivência em sala de aula entre 

professor/aluno que possibilitará a troca de conhecimento.” 

62 01 

“Os avanços tecnológicos tornam-se cada vez mais importantes em nossas vidas de uma 

forma geral, já que nos dão subsídios consistentes para o crescimento do homem num 

sentido mais geral. Em sala de aula não está sendo diferente.” 

59 14 

“É inegável que as novas tecnologias que tomam conta do mercado e da sociedade 

inclusive da escola, são muito importante e de grande contribuição para a educação. O 

acesso a internet, por exemplo, tem contribuído muito para estudos individualizados e 

pesquisas dos estudantes de todo o mundo.” 

58 12 

“Não deixando de enfatizar a importância da internet e das novas tecnologias, visto que 

elas facilitam a busca por uma informação e são, sem dúvida nenhuma, importante para 

a comunicação no atual mundo globalizado [...]  

58 08 
“É inegável que as novas tecnologias têm contribuído de forma significativa para a 

aquisição e construção do conhecimento.” 

58 09 

“É fato que, com o desenvolvimento tecnológico, se faz necessária a implementação de 

novas tecnologias [...] nas instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas, a fim 

de proporcionar aos profissionais da educação, em especial o professor, melhores 

condições para que ele desenvolva seu trabalho em sala de aula.” 

50 08 
“Na escola, a tecnologia está presente e exerce uma função importante, pois auxilia o 

trabalho docente e uma aprendizagem satisfatória dos alunos.” 

50 21 

“... um avanço tecnológico que exige de cada usuário um constante aprimoramento e 

adequação ao seu uso. Na educação não acontece diferente. É possível perceber a 

importância do uso das novas tecnologias em consonância com o trabalho do professor.” 

57 10 

“As novas tecnologias educacionais devem ser, para o professor, aliados 

(importantíssimos, aliás!) para o árduo exercício do ensino, da educação, 

principalmente, em nosso país.” 

54 24 

“É sabido que a importância dessa tecnologia nos dias de hoje para o aperfeiçoamento 

de trabalhos, pequisas, recurso didático é muito grande. Contudo, a máquina ainda não 

conseguiu pensar, criar sozinha. Ela depende da figura humana para executá-la.” 

52 08 

“[...] as novas tecnologias são por demais importantes no atual cenário educacional, 

mas, não substituem o material humano, mediador, provocador e instigante, 

características exclusivas do professor.” 
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52 15 
Apesar de todo esse avanço tecnológico o professor precisa aprender a manejar tais recursos 

novos e necessita deles para melhorar sua prática [...]. EC218AO87  

52 14 

É claro que o professor tem de ser inteirar das novas tecnologias e tem de aplicá-las ao seu 

trabalho porque elas também fazem parte da vida do aluno, e a educação não pode se 

desvincular da realidade. EC219AO86 

52 01 

Apesar da tecnologia avançar os limites humanos, o professor precisa observar e aprender 

como dominar a maquina e a partir dos seus conhecimentos planejar boas aulas utilizando os 

recursos tecnológicos[...] EC220AO83 

54 23 

E o porquê não é o modismo de se trabalhar com novas tecnologias. Não. O porquê é a 

necessidade de interagir com esse novo mundo [...] cabe ao professor se atualizar para 

atualizar seus alunos, possibilitando-os novos olhares e leituras de mundo. EC221AO79 

54 10 

No futuro próximo o professor necessitará cada vez mais do uso da tecnologia, para 

aprimorar cada vez mais as suas aulas. [...] os recursos tecnológicos estão cada vez mais 

presentes na sala de aula e o docente não pode ficar preso as amarras de um ensino 

tradicional. EC222AO78 

54 08 

[...] cabe ao professor, mediador da aprendizagem em sala de aula, selecionar os conteúdos e 

utilizar, adequadamente, cada recurso tecnológico [...] para facilitar a aprendizagem do 

aluno e para inseri-lo na sociedade moderna. EC224AO76 

54 04 

Cabe ao professor inovador ter como ferramenta de trabalho os instrumentos que o mundo 

tecnológico nos oferecem, entretanto, jamais podemos esquecer que para o sucesso acontecer é 

necessário que a mente brilhante do educador aperte o botão e „clique‟. EC225AO73 

57 20 

Com o advento da informática surge as novas tecnologias educacionais voltadas para 

melhoria da qualidade de ensino e que irão subsidiar o professor em sua prática, pois já se 

foi a época em que os únicos instrumentos docentes eram o giz e o quadro negro; hoje ele 

conta com as mais variadas tecnologias para dinamizar as suas aulas, que vão desde TV‟s, 

vídeos e DVD‟s até o uso de laptops (notebooks) de ultima geração. EC226AO75 

50 13 

Entretanto, jamais, substituirá o professor, pois esse é o mediador do processo de 

aprendizagem, desde que esse profissional seja comprometido com o processo de ensino-

aprendizagem e saiba usar esse artificio a seu favor para enriquecer e aprofundar sua prática 

docente, buscando aperfeiçoamento e inovação. EC227AO118 

50 11 

[...] os profissionais de educação se veem desbravando, adequando os recursos tecnológicos 

em busca do aprimoramento de sua prática. [...] De tal forma, que nos dias atuais, recursos 

tecnológicos, tais como o computador, o vídeo, etc tornam-se imprescindíveis na tarefa da 

qual sente o educador responsabilizado, ou seja, „encantar‟, envolver o pensamento na 

descoberta de novos mundos e possibilidades. EC228AO117 

53 25 

Hoje, a escola, se bem estruturada e organizada, tem possibilidades de dispor das inovações 

tecnológicas e usa-las em seu favor para desempenhar melhor sua função social, ou seja, 

preparar o aluno para a vida[...]. EC229AO115 

53 23 

Acredito que essas novas tecnologias estão a minha disposição enquanto mediadora do conhecimento a 

fim de contribuir com o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que o contato com tais ferramentas 

permite, certamente, um acesso mais rápido e eficaz do aluno as diversas situações sociocomunicativas 

com as quais ele se defrontará em sua vida prática. EC230AO114 

53 22 

Os professores precisam estar atualizados e capacitados para fazerem bons usos dessas 

tecnologias. Há professores que não dominam tais tecnologias e podem sentir-se prejudicados, 

achando que perderão seus lugares para as novidades da tecnologia. EC231AO113 

53 21 

O professor executa uma função primordial em sala de aula e em sua prática faz/deve fazer 

uso de diversas técnicas que atraiam a atenção do aluno. É aí que entram as novas 

tecnologias elas são apenas subsídios metodológicos que possibilitam ao docente uma 

prática mais eficiente que, além de atrair olhares atentos dos alunos, inseri-os num mundo 

evoluído, sem fronteiras que é o mundo globalizado.  EC232AO112 

53 17 

A tecnologia tem avançado bastante nos últimos anos [...] Muito se tem falado nos recursos 

proporcionados por ela em matéria de educação. Sem dúvida a valorização e o 

reconhecimento desta ferramenta como instrumento enriquecedor deve ser pertinente para 

quem necessariamente está acompanhando a evolução, como bom e atualizado profissional 

que se disponha a ser. EC233AO110 
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53 15 

[...] brilhante será o professor que, apesar de ensinar a sentir e a raciocinar, saber fazer bom 

uso de toda essa tecnologia disponível e com ela, incrementar e dinamizar suas aulas, 

provando que a educação e o progresso devem caminhar juntos. EC234AO109 

55 17 

[...] as novas tecnologias já são uma realidade dentro do ambiente escolar. Neste sentido, 

observa-se que o professor deve se adaptar aos novos recursos, como televisão, DVD, música e 

principalmente a internet. Procurar se adaptar as novas tecnologias no ambiente escolar é 

procurar evoluir, crescer, buscar novos métodos, e assim não ficar parado no tempo dentro de 

uma sala de aula, uma vez que, tecnologicamente o mundo evolui, e essa evolução mais cedo ou 

mais tarde iria chegar ao ambiente escolar, que por sua vez, deve ser dinâmico, criativo, 

interessante, e porque não conseguir isso por meio das novas tecnologias. EC235AO103 

62 14 

Cabe ao professor, portanto, o papel de condutor nesse processo, utilizando-se sempre 

dessas novas „ferramentas de trabalho‟ que o mundo moderno tem a oferecer, demonstrando 

estar atento e atualizado no intuito de proporcionar uma melhor aprendizagem, rica em 

conhecimentos novos e saberes múltiplos[...]. EC236AO98 

62 01 

O professor que faz uso desses recursos para substantivar suas aulas, promove o diferencial, 

pois os resultados são excelentes uma vez que as informações são mais rápidas e em maior 

quantidade. EC237AO94 

59 15 

As inovações tecnológicas devem ser usadas de subsídios para diferenciar e ajudar na 

metodologia da sala de aula de maneira bem significativa, sendo necessária a adequação do 

profissional em educação para lidar com o mundo tecnológico. A mediação do 

conhecimento deve e precisa ser inovadora, pois o aluno vive em meio a tecnologia e a sala 

de aula não pode ser diferente, tendo que ser atrativa para o educando. EC238AO90 

58 19 

Ao se capacitar para esses novos desafios, o professor estará, sempre, fazendo parte da 

tríade: professor – aluno – objeto do conhecimento, e não se tornará obsoleto, nem será 

substituído por essas novas tecnologias. EC239AO92 

58 14 

Com esse progresso, o professor necessitará de aperfeiçoar os seus conhecimentos 

pedagógicos para desenvolver as tecnologias, uma vez que elas estão tão presentes nas 

nossas vidas. O professor pode selecionar conteúdos de língua portuguesa e incentivar dessa 

forma, através de exercícios que sejam utilizados na informática [...]. EC240AO61 

58 06 

[...] as novas tecnologias estão a serviço do ambiente escolar não sendo destinadas somente 

ao professor, mas apoiando-os na elaboração dos planos de aula, acrescentando estratégias 

usuais que venham a diversificar as aulas trazendo melhorias ao rendimento do aluno, 

mantendo assim o papel importantíssimo do professor em sala de aula. EC241AO57 

58 01 
As novas tecnologias são fundamentais para o desenvolvimento de uma boa prática pedagógica, mas o 

professor continuará sendo fundamental para a aprendizagem, na sala de aula[...]. EC242AO55 

56 22 

[...] no nosso estado deveria haver cursos de aperfeiçoamento para professores, 

oportunizando-os a se reciclarem nas suas áreas de ensino. Além do mais, a aquisição de 

recursos tecnológicos como laboratórios de informática e sala de multimeios trará benefícios 

para o educando e favorecerá a metodologia de cada educador. EC243AO54 

56 15 

[...] o educador não deve utilizar esses recursos tecnológicos de qualquer forma, e muito menos estes 

podem ser utilizados sozinhos. Conhecer a sala de aula, os saberes dos alunos e fundamental para 

escolher a metodologia a ser adotada. [...] As pesquisas e o surgimento de novas tecnologias, quando 

bem utilizados, só favorece todo o processo de aquisição do saber. EC244AO52 

56 09 

[...] é com louvor que professores e escolas devem abraçar tais recursos, antes inconcebíveis, 

hoje reais. [...] Pois novas tecnologias, por mais avançadas que sejam, têm como missão ser 

instrumento de trabalho, um facilitador de recursos a fim de que o mestre ministre aulas 

compatíveis com a realidade e necessidades de nossa era. EC245AO50 

56 04 
[...] Nesse sentido as tecnologias abrem caminho para o professor inovar a sua prática e 

buscar meios para chamar a atenção para o objeto do conhecimento. EC246AO48 

55 07 

Na sala de aula, juntamente com os recursos tecnológicos, de forma dinâmica, integrada e 

sem atividades estanques e sem sentido, o professor poderá introduzir conteúdos, promover 

discussões, debates, enfim, ampliar a capacidade discursiva dos educandos. EC247AO43 

55 08 

Cabe ao profissional da educação acompanhar a evolução do mundo, as novas conquistas, 

procurando sempre se aperfeiçoar a fim de que possa desempenhar um bom papel na 

sociedade. [...] Enquanto surgirem no mundo tecnologias novas, o professor como outros 

profissionais, das áreas mais distintas, tem o dever de estar atualizado, sempre buscando 

novos conhecimentos que permitam atuar com segurança, transmitindo aos seus alunos, 

dentro ou fora da sala de aula, os ensinamentos que o mundo atual, cada vez mais exigente, 

cobra do ser humano. EC248AO42 
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55 11 

O uso de novas tecnologias em sala de aula precisa ser adotado no sistema educacional pois 

recursos como o computador, rádio, tv, internet, entre outros estão ganhando a cada dia mais 

espaço nos lares de cada cidadão e não podem ficar excluídos do ambiente escolar, por ser 

este, uma espaço frequentado por jovens que se interessam, dominam e sentem necessidade 

de manusear esses recursos.  EC249AO40 

55 16 

[...] Todos terão que acompanhar as rápidas mudanças culturais, econômicas e sociais 

decorrentes delas. Nesse sentido, o docente também terá que estar em permanente 

atualização de conhecimentos, em permanente aprendizado. EC250AO38 

58 08 
Obviamente, o professor precisa inteirar-se das tecnologias e utilizá-las como ferramentas pedagógicas 

em sua pratica docente, mas o seu papel continua sendo essencial para a sistematização dos saberes 

dos sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem. EC251AO33 

62 02 

A evolução tecnológica, a rapidez das comunicações, pesquisas incessantes e descobertas 

por todo o globo têm forçado o nascimento de um novo professor, que agora precisa de 

apoio e capacitação para desenvolver uma nova mentalidade sobre o que seja ensinar dentro 

de outros paradigmas da educação permeada pela tecnologia. EC252AO06 

53 05 

Nenhuma nova tecnologia irá substituir o papel desempenhado pelo professor. Antes, poderá 

ser utilizada por ele para o enriquecimento de suas aulas, para o aprofundamento de suas 

pesquisas: em consonância, com a finalidade de proporcionar uma melhor meta de 

ensino/aprendizagem. EC253AO05 

53 09 

Salienta-se que o professor necessita saber como utilizar os aparatos tecnológicos e é importante 

destacar que o educador não esqueça da realidade em que se encontra, porquanto é necessário fazer a 

sondagem para conhecer as dificuldades de seus alunos no que concerne ao manuseio das novas 

tecnologias, evitando assim, o preconceito com os analfabetos digitais. EC254AO04 

50 21 

Conhecer e dominar esses novos meios eletrônicos deve ser tarefa do professor para utilizá-

los na sua prática, vendo-os como ferramentas que o auxiliam, e nunca como substitutos. 

Portanto, o professor não deve temer o uso da tecnologia, antes deve saber que é necessário 

o uso dela para o aperfeiçoamento da sua prática [...]. EC255AO12 

57 10 

Ao professor cabe, entretanto, atualizar-se diante dessas tecnologias para que, mesmo diante 

das dificuldades enfrentadas no cotidiano, saiba usufruir delas e tornar sua prática 

pedagógica mais rica e em sintonia com o mundo de hoje. EC256AO11 

51 08 
Portanto o que o professor deve ter em mente, nos tempos atuais, é que a tecnologia deve ser 

usada em benefício da educação, sem prejuízo é claro, dos conteúdos a serem trabalhados.  

52 10 

As novas tecnologias devem ser mais um recurso que o professor pode utilizar em sala de 

aula [...] As aulas podem ser muito mais motivadoras se o professor utilizar e diversificar a 

sua aula com todos os recursos de multimídia. EC258AO18 

58 11 

Na verdade, as novas tecnologias deverão está a serviço da comunidade escolar e serão 

utilizadas pelo professor como um recurso que facilitará a aprendizagem do aluno, trazendo-

lhe informação, conhecimento e colocando- o em contato com o mundo globalizado. [...] as 

novas tecnologias deverão ser usadas pelo professor, visando uma melhor qualidade do 

ensino. EC259AO17 

58 22 

Portanto, cabe ao professor, enquanto mediador de conhecimentos, também dominar as 

novas tecnologias, para poder orientar, estimular o aluno para que o mesmo possa fazer 

relações com o que se aprende na escola. EC260AO15 

58 23 

A globalização e o avanço tecnológico dela decorrente – é uma realidade inevitável, que não pode ser 

ignorada. Ela exige do ser humano um amplo domínio de técnicas, habilidades e conhecimentos, de 

maneira a se tornar capacitado para o trabalho. Cabe à escola prover essa formação, oferecendo ao 

aluno um ensino que contemple o uso dessas novas tecnologias e a reflexão sobre o acesso ao 

conhecimento por elas possibilitado. Nessa perspectiva, o professor utilizará esses instrumentos como 

recursos na formação profissional e intelectual do educando. EC 261AO14 

59 04 
O professor deve encarar a tecnologia como uma aliada, um instrumento que facilite a 

mediação do conhecimento e o sujeito cognoscente. EC262AO28 

62 19 

Não se pode esquecer que as novas tecnologias funcionam como recursos que devem ser 

manejados em sala de aula, com o objetivo de enriquecer o ambiente escolar, 

proporcionando um estudo mais dinâmico e ativo. EC263AO30 

52 
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É claro que o aparato sofisticado das novas tecnologias pode e deve ser utilizado como 

instrumento para a ação pedagógica. [...] De fato, com os recursos das novas tecnologias, as 

crianças e jovens podem se apropriar de conhecimentos de forma mais dinâmica, e as vezes, 

até mais rápida.  EC264AO29 


