
 

 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARMEN LÚCIA FIGUEIRÊDO PEREIRA 
 

 
 
 
 
 
 
 

IMPORTÂNCIA DO BLOG NA PRODUÇÃO TEXTUAL DE 
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA  

REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CAMPINA GRANDE - PB 
2015 



 

 

 CARMEN LÚCIA FIGUEIRÊDO PEREIRA 
 

 
 
 
 
 
 
 

IMPORTÂNCIA DO BLOG NA PRODUÇÃO TEXTUAL DE 
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA  

REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB 
 
 
 
 
 
 
Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Formação de 
Professores da Universidade Estadual da 
Paraíba, como requisito parcial à obtenção 
do título de Mestre em Formação de 
Professores. 
Área de concentração: Formação de 
Professores da Educação Básica 
 
Orientador: Prof. Dr. Antonio Roberto 
Faustino da Costa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

CAMPINA GRANDE - PB 
2015 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedico aos meus amados tios, Oneide 
Figueirêdo e Sebastião Lopes Pereira, in 
memoriam, pessoas muito queridas e 
especiais, com as quais tive o privilégio de 
conviver. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 
Em tudo dai graças, porque esta é a vontade 
de Deus em Cristo Jesus para convosco!  

(1Tessalonicenses 5:18) 
 

 

Primeiramente agradeço a Deus. Sem Sua força concedida, sem Sua ajuda, 

eu não conseguiria alcançar este sonho. A Ele, toda a minha gratidão. “Tudo posso 

naquele que me fortalece”.  (Filipenses 4:13) 

Aos meus estimados pais Lourenço e Dalvanira. Esta conquista representa a 

concretização de um sonho, pois sempre se esforçaram, e, em especial minha mãe, 

minha maior incentivadora, a quem serei eternamente grata. 

Às minhas queridas irmãs Aparecida e Verônica, pelo o constante apoio, sem 

o qual não poderia ter alcançado meus objetivos. Agradeço por terem, me 

acompanhado ao longo desta longa caminhada. Aos meus irmãos Agnaldo, Edson e 

Almany, que sempre torcem pelo meu sucesso e juntos celebramos todas as nossas 

conquistas. 

À  Nadja Pessoa, pela relevante contribuição durante esta pesquisa sempre 

muito cuidadosa, e  criteriosa, conforme exige a pesquisa científica. Com quem 

muito aprendi e tenho a aprender, por isso faço minhas as palavras de Clarice 

Lispector “Mas você - eu não posso e nem quero explicar, eu agradeço.” 

Ao meu querido sobrinho Matheus Oliveira pela paciência e cuidados, sendo 

responsável pela parte gráfica deste trabalho. 

Ao meu amado afilhado (Godson) Arthur Oliveira, por ter prestigiado o espaço 

virtual do blog como aluno visitante, curioso e participativo, por também nos ofereceu 

sua parcela de contribuição enquanto nativo digital. 

Aos membros do Grupo Escritores do Futuro (Facebook), em especial as  

visitantes ilustres Vanessa Figueirêdo minha sobrinha (única)  e minha amiga 

Marlene Ferreira Francisco por terem me incentivado, incansavelmente, durante todo 

este percurso. Obrigada por sempre estarem ao meu lado, me levando até a 

concretude deste sonho. 



 

 

Aos professores integrantes da Banca Examinadora e da Banca de 

Qualificação, nas pessoas do Prof. Dr. Luiz Custódio da Silva, que ofereceu 

contribuições muito relevantes para o novo encaminhamento desta pesquisa, e do 

Prof. Dr. Fernando Firmino da Silva, pelas propostas pertinentes para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

Ao meu orientador Professor Dr. Antonio Roberto Faustino, com quem muito 

aprendi no decorrer deste mestrado. Suas orientações possibilitaram o meu 

crescimento como pesquisadora. Sou muito grata! 

Aos professores e coordenadores do Programa de Pós-Graduação em 

Formação de Professores (PPGFP), pelo empenho no trabalho acadêmico. 

Aos meus alunos, sujeitos desta pesquisa, da Escola Lafayete Cavalcante, 

que com entusiasmo, curiosidade e boa vontade, participaram da experiência 

realizada fornecendo os dados para este estudo se mostrando sempre receptivos. 

Aos colegas do Mestrado, pelas convivências que deixarão saudades. Em 

especial, agradeço á Marilda Coelho, Afonso da Cruz e Iara Costa Nascimento, com 

quem pude compartilhar as conquistas e dificuldades apresentadas no percurso de 

estudo até aqui. 

Às professoras Patrícia Cristina e Simone Dália, por terem sido tão 

importantes na minha formação e por acreditarem no meu potencial para a conquista 

deste sonho, pessoas muito queridas pelos acadêmicos em geral.  

Aos Professores José Manuel Moran e Manassés Xavier, pela gentileza de 

me enviar trabalhos de sua autoria, que muito contribuíram para o enriquecimento 

teórico desta pesquisa; sou-lhes muito grata. 

Às gestoras da Instituição em que trabalho Maria do Socorro Almeida e Maria 

Rodrigues pelo apoio e compreensão ao me autorizar a desenvolver a pesquisa na 

presente Gestão escolar. 

A Bruno, secretário do PPGFP, sempre solícito, gentil ao nos fornecer as 

informações de maneira organizada e precisa. 

Aos meus familiares, amigos e colaboradores em geral, agradeço pelo 

carinho e apoio tão necessários nessa jornada. 

A todos que de alguma forma contribuíram para a realização desta pesquisa: 

Muito obrigada! 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A ESCOLA É: 
 ...O lugar onde se faz amigos, 
não se tratam só de prédios, salas, 
quadros, programas, horários, conceitos... 
Escola é, sobretudo, gente, gente que 
trabalha, que estuda, que se alegra, se 
conhece, se estima. 
O diretor é gente, o coordenador é gente, 
o professor é gente, o aluno é gente, cada 
funcionário é gente. 
E a escola será cada vez melhor na 
medida em que cada um se comporte 
como colega, amigo, irmão. 
Nada de “ilha cercada de gente por todos 
os lados.” Nada de conviver com as 
pessoas e depois descobrir que não tem 
amizade com ninguém, nada de ser como 
tijolo que forma a parede, indiferente, frio, 
só... 
Importante na escola não é só estudar, 
não é só trabalhar, é também criar laços 
de amizade, é criar ambiente de 
camaradagem, é conviver, é se “amarrar 
nela”! 
Ora, é lógico... Numa escola assim vai ser 
fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer 
amigos educar-se. Ser feliz.” 

Paulo Freire 



 

 

RESUMO   
 

Com o advento da Internet e o uso das tecnologias digitais surge na atual sociedade 
um novo contexto para o ensino.Neste sentido, considera-se que os professores 
precisam se preparar para a nova realidade e planejarem formas de usar as novas 
tecnologias em sala de aula. Portanto, o presente estudo tem como objetivo 
investigar que contribuições o gênero digital Blog pode oferecer para melhorar a 
produção textual dos alunos do Ensino Fundamental I, no uso da escrita como forma 
de interação e socialização. Esta pesquisa de natureza qualitativa e de abordagem 
descritivo-exploratória, constituiu-se em um estudo de caso, bem como em 
pesquisa-ação de base empírica, e teve como população-alvo os alunos do 4º Ano 
da Escola Municipal Lafayete Cavalcante em Campina Grande/PB. Para a coleta de 
dados foram utilizados alguns procedimentos como: exame do Projeto Pedagógico 
da Escola; estudo do planejamento bimestral referente à disciplina de Língua 
Portuguesa; observação direta, diário de campo, gravação em video das aulas; 
aplicação de questionários aos alunos, e atividade  diagnóstica para analisar o nível 
de escrita dos alunos. Como aporte teórico subjacente ao estudo realizado, fez-se 
uso das teorias dos Gêneros Digitais apresentadas por  Marcuschi (2004), dos 
Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa como referência oficial básica para o 
ensino fundamental I (1997), bem como detivemo-nos em autores que abordam as 
novas orientações curriculares no que se refere à inserção das tecnologias digitais 
no contexto do ensino de Língua Portuguesa e suas implicações nas práticas de  
leitura e escrita dos alunos, a exemplo de Sácristan (2000), Barreto (2002), Moreira 
(2007), Komesu (2004), Braga (2004), Xavier (2004) e Pereira (2005). Concluiu-se 
com este estudo, realizado em estreita participação entre os atores envolvidos, que 
o Blog enquanto gênero digital, contribui para melhorar a capacidade escritora dos 
alunos, motivando-os a produzirem textos de forma mais elaborada e condizente 
com o que lhes era proposto e ainda conforme seu interesse e desejo de expressar-
se, em um espaço de ampliação de conhecimentos e interação, promovendo assim, 
mudança social no ambiente de ensino analisado. 
 
Palavras-chave: Tecnologia Educacional. Linguagem. Produção Textual. Blog 
Educacional. 
 
  

 



 

 

ABSTRACT  
 

With the advent of the Internet and the use of digital technologies in contemporary 
society emerges a new context for the theaching. In this sense, it is considered that 
teachers need to prepare for the new reality and plan ways to use the new 
technologies in the classroom. Therefore, the present study aims to investigate what 
contributions the digital gender Blog can offer to improve the textual production of 
students in elementary school, in the use of writing as a form of interaction and 
socialization.This qualitative research and descriptive and exploratory approach 
consisted in a case study as well as empirical basis of action research, and had as 
target population students of the 4th year of the Municipal School Lafayete 
Cavalcante in Campina Grande / PB. For data collection were used some procedures 
such as: Survey of School Education Programme; Study bimonthly planning 
regarding the discipline of Portuguese; direct observation, field diary, recording video 
classes; questionnaires to students, and diagnostic activity to analyze the level of 
students' writing. As the underlying theoretical contribution to the study, there was 
use of the theories of Digital Genres presented by Marcuschi (2004), the Curriculum 
Standards of Portuguese as basic official reference for elementary school (1997), 
and we stopped on authors addressing the new curriculum guidelines with regard to 
the integration of digital technologies in the context of the Portuguese language 
teaching and its implications for reading and writing practices of the students, like 
Sacristan (2000), Barreto (2002), Moreira (2007 ) Komesu (2004), Braga (2004), 
Xavier (2004) and Pereira (2005). The conclusion of this study, carried out in close 
participation among stakeholders, the Blog as digital genre, helps to improve the 
writer ability of students, motivating them to produce more elaborate form of texts 
and consistent with what was proposed to them and even as their interest and desire 
to express themselves in an area of expansion of knowledge and interaction, thus 
promoting social change in the analyzed learning environment.  
 
Keywords: Educational Technology. Language. Text Production. Educational Blog. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O advento das tecnologias de informação e comunicação (TIC) provoca 

transformações nas formas de interação, criando um novo espaço de comunicação, 

constituído por uma realidade multidirecional, artificial ou virtual e aberto pela 

interconexão mundial dos computadores evidenciada, sobretudo, a partir de meados 

da década de 1990 (LÉVY, 2009). 

No processo de integração das diferentes tecnologias à prática pedagógica 

voltada à aprendizagem significativa do aluno, o computador e a internet constituem 

poderosos instrumentos de realização de ações cooperativas, contribuindo para o 

surgimento das novas maneiras de ensinar, aprender e desenvolver o currículo 

(VALENTE, 2004, p. 13). Tornam-se, igualmente, mediadores de alternativas de 

leitura e escrita, aumentando significativamente o interesse por estudos que 

propõem refletir o ensino da língua mediante o uso das tecnologias digitais 

(FREITAS; COSTA, 2006). 

A educação mediada pelas tecnologias digitais possibilita conectividade e 

interatividade, maior democratização e liberdade de informação e conhecimento, 

consequentemente, menos distorção, manipulação e controle. Na práxis desta nova 

dinâmica educacional, o aluno compreendido como sujeito ativo aprende ao fazer, 

levantar e testar ideias, experimentar, aplicar conhecimentos e representar o 

pensamento. Competindo ao professor criar situações que provoquem os alunos a 

interagir entre si, trabalhar em grupo, buscar informações, dialogar com especialistas 

e produzir novos conhecimentos (GADOTTI, 2000). 

No caso do blog educacional, objeto desta pesquisa, tem-se um instrumento 

auxiliador da prática do professor em sala de aula, uma vez que pode ser utilizado 

didaticamente pelos docentes e discentes, ao realizarem atividades de ensino e 

aprendizagem da língua portuguesa. Notadamente, sendo empregdo na produção 

de texto, considerando-se a relativa facilidade que uma pessoa tem de escrever, 

editar e publicar textos próprios por meio das ferramentas digitais e redes sociais. 

Nesse sentido, convém retomar Triviños (2009), quando afirma que o objeto 

de pesquisa deve surgir da prática quotidiana que o investigador realiza como 

profissional, o que amplia a clareza necessária na delimitação e resolução do 

problema a ser investigado.  



12 

 

Nosso interesse pela temática em pauta deu-se, justamente, em função da 

experiência adquirida ao longo de 22 anos como professora de educação básica na 

Rede Pública Municipal de Ensino, entendendo que as reflexões sobre o uso do blog 

educacional como ferramenta útil à prática pedagógica se faziam prementes e 

demandavam a realização de um estudo voltado a investigar de que forma poderia o 

mesmo contribuir com a produção textual em sala de aula. 

Partimos do pressuposto de que ler e escrever, no atual universo digital, 

significa interagir para escolher entre um leque de ligações preestabelecidas pelo 

criador do hipertexto ou para estabelecer novas ligações não previstas pelo autor, 

criando percursos próprios,  reconfigurando espaços e engendrando narrativas 

pessoais (LÉVY, 1999). Sob este enfoque, definimos a seguinte questão como 

problema de pesquisa: Qual a importância do uso do blog pode para a melhoria da 

produção textual de crianças do Ensino Fundamental I da Escola Municipal Lafayete 

Cavalcante, em Campina Grande/PB? 

 O objetivo do presente estudo, portanto, reside em investigar a importância do 

blog na produção textual dos alunos do Ensino Fundamental I da  Rede Pública 

Municipal de Campina Grande-PB, considerando o uso da escrita como forma de 

interação e socialização do conhecimento. Mais especificamente, pretendemos por 

um lado observar e descrever como ocorre a relação entre os interlocutores 

professor/aluno e aluno/aluno no ambiente virtual, por outro, dimensionar a 

capacidade de escrita  dos alunos do 4º ano da Escola Municipal Lafayete 

Cavalcante, através das atividades de  produção textual, planejadas e desenvolvidas 

mediante o Blog Escritores do Futuro, criado para servir como instrumento de 

experimentação e inovação metodológica e, ao mesmo tempo, objeto de 

investigação desta e de novas pesquisas. 

Ciente de que a utilização da linguagem na rede mundial de computadores 

pelos estudantes tem propiciado um novo olhar para a questão do 

ensino/aprendizagem e, igualmente, para a variação linguística promovida pelos 

gêneros digitais desenvolvidos neste novo espaço de interação, entendemos que 

cabe ao professor lançar mão dos inúmeros recursos tecnológicos. Além de servirem 

de apoio às disciplinas escolares, atendem às necessidades de interação e inclusão 

social, preparando o indivíduo para atuar em uma sociedade cada vez mais digital, 

na qual os recursos da informática são fundamentais ao processo de construção do 

conhecimento (VALENTE, 2004).  
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Em se tratando da produção textual, sabe-se que, normalmente, crianças e 

adolescentes possuem certa dificuldade ao iniciar um texto, tendo em vista que 

estão muito mais familiarizados com a linguagem oral do que com a linguagem 

escrita, ficando muitos na dúvida sobre o que escrever e como escrever. Nas 

práticas pedagógicas, por isso mesmo, o texto não pode ser visto como mero 

instrumento para o treinamento de regras ortográficas, mas sobretudo enquanto 

recurso capaz de desenvolver a capacidade de argumentação, criticidade e 

subjetividade do indivíduo (SILVA; PESSANHA, 2012). 

Tendo em vista que a linguagem produzida na integração entre imagens, 

movimentos e sons, próprios dos ambientes virtuais, cuja comunicação resulta do 

encontro entre palavras, gestos e movimentos, tem atraído rápida e massivamente 

as gerações mais jovens, cabe aqui identificar e avaliar como as tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) podem ser introduzidas de forma eficiente e eficaz 

na escola, de modo a estimular e melhorar o desempenho dos alunos no processo 

de produção textual. 

A opção pelo blog educacional deveu-se, por sua vez, pelo fato de 

constatarmos na revisão de literatura que esta ferramenta vem sendo bastante 

utilizada no contexto educacional, com diferentes propósitos e usos, revelando sua 

versatilidade, principalmente na postagem de textos de diversas naturezas que se 

adequam ao perfil de cada blogueiro e seus objetivos específicos. No caso do 

professor, permite configurá-lo e adaptá-lo segundo seus propósitos de ensino, em 

conformidade com a realidade sócio interativa do ambiente virtual de aprendizagem. 

No caso dos alunos, sua capacidade de produção textual é influenciada 

positivamente, tendo em vista ser uma ferramenta que estimula a expressão do 

próprio pensamento através da escrita textual e hipertextual, a partir da troca de 

ideias e do compartilhamento de valores, motivações e práticas (ALMEIDA, 2002). 

Dese modo, vislumbramos no Blog Escritores do Futuro uma oportunidade 

ímpar, motivadora e instigadora para os alunos do 4º ano do Ensino Fundamental da 

Escola Municipal Lafayete Cavalcante, dos quais a pesquisadora é professora, uma 

vez que os mesmos têm apresentado dificuldades no que diz respeito à produção 

textual, mas têm acesso à rede e demonstram interesse pelos gêneros digitais. O 

que nos pareceu ser propícia e urgente a realização de um trabalho pedagógico 

sistemático e planejado em ambiente virtual, onde cada participante pudesse se 

tornar receptor e emissor de informações, leitor, escritor e comunicador. 
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Vinculado à linha de pesquisa Linguagens e Letramento Digital do Programa 

de Pós-Graduação em Formação de Professores (PPGFP) da Universidade 

Estadual da Paraíba (UEPB), que envolve pesquisas sobre as múltiplas linguagens e 

suas interfaces com as tecnologias contemporâneas, com ênfase no 

desenvolvimento de práticas de escrita nos ambientes virtuais de ensino e 

aprendizagem, o presente estudo encontra-se estruturado em quatro capítulos.  

No primeiro capítulo, contextualizamos o sistema educacional brasileiro, 

destacando o ensino fundamental no âmbito municipal e os novos desafios do 

currículo escolar na contemporaneidade. No segundo, abordamos a inclusão das 

tecnologias em sala de aula, enfatizando a natureza dos hipertextos e outros 

gêneros digitais, bem como a produção textual no blog educacional. 

No terceiro capítulo, por sua vez, tratamos das abordagens teóricas e práticas 

em torno da produção textual, discutindo o ensino desta à luz das concepções de 

linguagem e de escrita. No quarto capítulo, delimitamos o contexto e procedimentos 

metodológicos, lócus e sujeitos da pesquisa, formas de coleta e análise dos dados. 

O quinto capítulo, finalmente, traz a descrição e discussão dos resultados, 

enfatizando o processo de produção textual no Blog Escritores do Futuro que serviu 

como instrumento mediador para realização da pesquisa empírica. 
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2 ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL 

 

“A cada idade corresponde uma forma de vida que 
tem valor, equilíbrio, coerência que merece ser 
respeitada e levada a sério; a cada idade 
correspondem problemas e conflitos reais (....) pois o 
tempo todo, ela (a criança) teve de enfrentar 
situações novas (....) Temos de incentivá-la a gostar 
da sua idade, a desfrutar do seu presente. 

(George Snyders)  

 

No presente capítulo realizamos uma abordagem sobre o sistema 

educacional brasileiro, a partir de sua estrutura e organização, avanços e 

fragilidades, com ênfase para a Educação Básica no âmbito municipal, tendo em 

vista ser o nível de interesse do presente estudo.  

O MEC (Ministério da Educação) é o órgão federal que rege a educação 

brasileira, sendo o mesmo responsável pela determinação dos princípios 

orientadores da sistematização de programas educacionais. A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) constitui, por sua vez, a legislação que rege o 

sistema educacional público e privado no Brasil (da educação básica ao ensino 

superior), em consonância com a Constituição Federal (BRASIL, 1988).  

A LDB reafirma o direito à educação garantido pela Constituição Federal, 

estabelece os princípios da educação e os deveres do Estado em relação à 

educação escolar pública e define as responsabilidades, em regime de colaboração, 

entre a União, Estados e Municípios. O Governo Federal, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios devem gerenciar e estruturar seus respectivos sistemas de 

ensino, ficando a cargo de cada um deles, além dos recursos recebidos do governo 

federal, responsabilizar-se por sua própria manutenção, no sentido de gerir 

mecanismos e fontes de recursos financeiros (BRASIL, 1996). 

A composição dos níveis escolares no contexto da educação brasileira se dá 

a partir de dois níveis: (1) educação básica, formada pela educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio, para crianças e adolescentes de 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade, obrigatória e gratuita no âmbito público, como também 

ofertada pela rede de ensino particular e; (2) educação superior, abrangendo a 

graduação, a pós-graduação e a extensão, ministrada pelo poder público 

gratuitamente, via universidades e institutos federais, bem como por meio das 

instituições de educação superior, criadas e mantidas pela iniciativa privada. 
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A educação brasileira conta, ainda, com algumas modalidades de educação 

que perpassam todos os níveis da educação nacional: 

 

 Educação especial - contempla os educandos portadores de necessidades 

especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. 

 Educação a distância - possibilita o atendimento aos estudantes em 

tempos e espaços diversos, mediante a utilização de meios e tecnologias 

de informação e comunicação. 

 Educação Profissional e Tecnológica - visa preparar os estudantes a 

desempenharem atividades produtivas, adquirir novos conhecimentos e 

aperfeiçoarem conhecimentos tecnológicos e científicos. 

 Educação de Jovens e Adultos – destina-se às pessoas que não tiveram 

acesso à educação na idade certa. 

 Educação Indígena - contempla as comunidades indígenas, primando pelo 

respeito à cultura e  à língua materna de cada tribo. 

 

Cabe à Educação Básica, em particular, garantir a todos os brasileiros a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes os 

meios para ascender no trabalho, bem como a continuidade de seus estudos 

posteriores. Além da Constituição e da LDB, também norteiam a educação básica as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 2013) e o Plano 

Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2014). Em função dos fins deste estudo, 

consideramos pertinente ampliar as considerações relativas à organização e 

estrutura do Ensino Fundamental, notadamente o Ensino Fundamental I, no âmbito 

municipal.   

Os anos iniciais do Ensino Fundamental são oferecidos, prioritariamente, 

pelas redes municipais que respondem por 81,6% das matrículas da rede pública 

nessa etapa (BRASIL, 2013). As responsabilidades constitucionais dos municípios, 

especialmente as que se remetem à questão social, como no caso da oferta de 

educação pública de qualidade, cresceram na medida em que estes se multiplicaram 

por todo o país, totalizando 5.570 municípios, em 2015, segundo dados do IBGE. 

De acordo com o Art. 10º, II da LDB 9394/96 (BRASIL, 1996), os Estados 
deverão:  
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[...] definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino 
fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das 
responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos 
financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público [...]. 
(BRASIL, 1996, Art. 10º, II) 

 

De forma independente, ou integrado ao sistema estadual de ensino, os 

Municípios devem oferecer com prioridade, o ensino fundamental: 

 
[...] permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando 
estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de 
competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados 
pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. 
Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao 
sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de 
educação básica. 

 

Vê-se, portanto, conforme as três possibilidades previstas na LDB, que cada 

município deverá decidir entre instituir o próprio sistema de ensino; integrar-se ao 

sistema estadual de ensino ou compor com o estado, no âmbito de seu território, um 

sistema único de educação básica. A opção a ser adotada deverá ser prevista no 

plano educacional do município, no qual serão estabelecidas metas, a partir do 

diagnóstico das necessidades e previstos os meios, inclusive financeiros, para que 

sejam atingidas.  

No dizer de Saviani (1999, p. 134) é preciso entender o Plano de Educação,  

 

[...] como um instrumento de política educacional. Tratar-se-á, no entanto, 
de uma política que, visando atender efetivamente às necessidades 
educacionais da população como um todo, buscará introduzir a 
racionalidade social, isto é, o uso adequado dos recursos de modo a 
realizar o valor social da educação.  

 

Mantendo o nosso foco no Ensino Fundamental,  este deve ser obrigatório e 

gratuito na escola pública, compondo-se por duas etapas denominadas: Ensino 

Fundamental I (1º a 5º anos) e Ensino Fundamental II (6º a 9º anos), demonstradas 

graficamente na Tabela 1.  
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                  Tabela 1 – Estrutura do ensino fundamental de nove anos 

Etapa de ensino Faixa etária prevista Duração 

Ensino Fundamental até 14 anos de idade  9 anos 

Anos iniciais (Ensino Fundamental 

I) 

de 6 a 10 anos de 

idade 

5 anos 

Anos finais (Ensino Fundamental 

II) 

de 11  14 anos de 

idade 

4 anos 

                 Fonte: Adaptado pela autora de Brasil (2005, p. 1). 

 

 

Na Tabela 2, vê-se o número de matrículas no Ensino Fundamental e 

população residente de 6 a 10 e de 11 a 14 anos de idade no Brasil, de 2007 a 

2013, conforme dados do INEP (BRASIL, 2013). 

 

Tabela 2 – Número de matrículas no ensino fundamental e população residente  
                 de 6 a 10 e de 11 a 14 anos de idade no Brasil (2007 a 2013) 

 
                   Fonte: BRASIL (2014, p. 17). 

 

 

Cabe ressaltar que o movimento do Ensino Fundamental de nove anos é 

mundial, sendo adotado por vários países na América do Sul. No Brasil, o 

argumento predominante nas justificativas do Ministério da Educação (MEC) e na 

documentação legislativa sobre o ensino fundamental de nove anos é que a medida 

garante a ampliação do direito à educação para as crianças de 6 anos de idade, em 

especial as pobres e excluídas do sistema educacional, seja pela não 

obrigatoriedade ou por inexistência da oferta de vagas suficientes na educação 

infantil pública, com o intuito de: 
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a) - melhorar as condições de equidade e de qualidade da Educação 
Básica, b) - estruturar um novo ensino fundamental para que as crianças 
prossigam nos estudos, alcançando maior nível de escolaridade; c) - 
assegurar que, ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças 
tenham um tempo mais longo para as aprendizagens da alfabetização e do 
letramento. (Brasil, 2009, p. 5). 

 

Em decorrência da LDB 9394/96 (BRASIL, 1996, art. 32), os principais 

objetivos do Ensino Fundamental são: 

 

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;  
II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 
valores;  
IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social [...]. 
(BRASIL, 1996, art. 32). 

 

Na prática, o que se observa, no entanto, é que os municípios, em sua grande 

maioria, carecem de condições que proporcionem tratamento equânime para todos 

no que diz respeito à oferta dos níveis e das modalidades de educação a serem 

financiadas pelo poder local. No caso específico do ensino fundamental, há o 

entendimento de que se trata do único nível de educação beneficiado pelas políticas 

públicas que propiciaram o processo de municipalização, muito embora sua 

universalização não tenha ocorrido com a qualidade esperada. (SOUZA; FARIA, 

2003). 

Neste sentido, Arelaro, Jacomini e Klein (2011, p. 45) enfatizam que existe 

uma falsa ideia sobre o que é uma escola de qualidade, na medida em que é 

entendida como “[...] aquela que promove apenas os alunos que conseguem galgar 

níveis de conhecimentos socialmente aceitos, a despeito da atuação da escola e de 

sua condição de vida [...]”, vinculando, assim, o ensino de qualidade tão somente 

“[...] às práticas de reprovação e exclusão escolares [...]”.  

No entendimento destas autoras (2011, p. 45), outro fator que distancia as 

políticas de educação das principais causas da má qualidade do ensino é a 

tendência anunciada por muitos governos, com o incentivo da imprensa “[...] de 

responsabilizar as escolas, os professores e a progressão continuada pelo baixo 

desempenho escolar dos alunos [...]”, dificultando “[...] a construção de uma 

concepção de qualidade social de educação para todos [...]”. 
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Outro aspecto a ser considerado é que, embora garantida na legislação, a 

prática da gestão escolar nem sempre considera os princípios da participação e a 

tomada de decisão de forma coletiva, elementos básicos da gestão democrática, 

sobretudo, no que diz respeito ao envolvimento de pais e alunos nas instâncias de 

discussão e decisão. (ALERARO; JACOMINI; KLEIN, 2011). 

Muito embora bem melhor do que era alguns anos atrás, o atual Sistema 

Educacional Brasileiro, fruto de um longo período de acertos e erros em educação, 

de fato ainda está muito longe da perfeição ou de ser uma referência para o mundo. 

A análise creiteriosa da situação do ensino fundamental em nosso sistema 

educacional deve partir da constatação se os direitos constitucionais estão sendo 

perseguidos pelas políticas educacionais implementadas no país.  

Trazendo a lume o que estabelece a Constituição Federal, verifica-se que a 

educação é apresentada no texto legal, como direito de todos e dever do Estado, 

tendo como princípios do ensino não só a igualdade de condições de acesso e 

permanência, mas a correspondente obrigação de oferta de uma escola com um 

padrão de qualidade, que possibilite a todos os brasileiros e brasileiras, sem 

distinção de gênero, cor ou condição econômica, “[...] cursarem uma escola com 

boas condições de funcionamento e de competência educacional, em termos de 

pessoal, material, recursos financeiros e projeto pedagógico [...]”. (ARELARO, 2005, 

p. 1039). 

Neste sentido, identificamos em Arelaro (2005) e INEP (2013), vários 

impasses no ensino fundamental público no Brasil, dentre os quais destacamos: 

 A necessidade de se criar um novo modelo de referência de “qualidade 

escolar”, em que o ensino para todos possa significar, genuinamente, 

“ensino de qualidade para todos”. 

 Na análise da “entrada” e da “saída” dos primeiras séries do ensino 

fundamental, verifica-se que o insucesso escolar em face da repetência e 

da evasão, neste segmento, é bastante frequente, claramente retratada 

pelos baixos resultados obtidos pelos alunos nas avaliações externas de 

desempenho escolar, como as do Sistema Nacional de Avaliação do 

Ensino Básico (SAEB) e do Programa Internacional de Acompanhamento 

de Aquisições dos Alunos (PISA). Um considerável número de alunos fica, 

anualmente, “no meio do caminho” escolar, quando este deveria ser um 
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período de seus trajetos educacionais, em que todos deveriam seguir 

juntos, sem interrupções. (BRASIL, 2013). 

  A despeito da municipalização do ensino publico fundamental, 

notadamente em suas séries iniciais (de 1ª a 4ª séries), contata-se que, do 

ponto de vista de arrecadação de tributos, cerca de 70% dos municípios 

dependem, para as suas despesas regulares, exclusivamente do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM), indicando que a maioria dos municípios 

brasileiros não tem autonomia financeira nem recursos financeiros 

suficientes e condições pedagógico-educacionais de oferecer a todos uma 

escola pública de qualidade, a menos que seja adotada uma reforma 

tributária radical.  

 A gratuidade do ensino nos estabelecimentos oficiais deve ser entendida 

não só como a matrícula “potencial” – a vaga em “alguma” escola –, mas 

como a tradução do oferecimento das condições “plenas” que permitam a 

todos os alunos a sua frequência regular à escola. 

 

No dizer de Militão e Miralha (2012, p. 847): 

 

Não se pode perder de vista que o direito ao ensino fundamental não se 
refere apenas à matrícula, mas ao ensino de qualidade, até a conclusão. 
Deste modo, a universalização do atendimento ao ensino fundamental, 
considerando o princípio da indissociabilidade entre acesso, permanência e 
qualidade, configura-se atualmente como o grande impasse a ser superado 
pela nossa política educacional. Tamanho desafio requer, certamente, um 
esforço adicional da esfera municipal que, mesmo sem a devida/significativa 
contrapartida financeira, é a principal responsável pela escolarização 
obrigatória fixada constitucionalmente no tempo presente.  

 

Diante dos impasses, resta-nos um olhar de esperança para o novo Plano 

Nacional de Educação que direcionará as políticas públicas no decênio 2014-2024. 

Dentre as 20 metas que contempla estão a erradicação do analfabetismo;  o 

incentivo à formação de professores; a ampliação na oferta de Educação Integral e 

Infantil; além do aumento gradativo da destinação de 5,3% para 10% do Produto 

Interno Bruto (PIB) no ensino público.  

No que tange ao Ensino Fundamental de nove anos, a meta é que seja 

universalizado para toda a população de 6 a 14 anos e garantido que, pelo menos, 

95% dos alunos o concluam na idade recomendada, até o último ano de sua 

vigência.  
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2.1 Novos desafios do currículo escolar na contemporaneidade 

 

 

O currículo é uma construção social e cultural, está ligado a um momento 

histórico, possui características próprias e, por outro lado, apresenta traços comuns. 

Cabendo traçar, aqui, considerações acerca de como o currículo escolar brasileiro 

tem se adaptado às transformações da sociedade, marcadas inclusive pela inclusão 

digital que influencia sensivelmente todos os níveis educacionais, a começar pelo 

Ensino Fundamental, onde o domínio da leitura e da escrita se constitui prerequisito 

essencial. 

São muitas as concepções registradas diante deste recurso tão importante 

que é o currículo, justamente devido ao fato de ser ele o responsável por tudo o que 

se refere à educação de uma forma geral. Tais concepções, muitas vezes, 

relacionam-se com aspectos históricos que são permeados, consequentemente, por 

um contexto político, científico, filosófico e cultural. 

Na perspectiva tradicional o currículo é concebido como adicional, uma vez 

que segue religiosamente programas de ensino, com prazos determinados a se 

cumprir. Este tipo de currículo ainda é o que predomina na escola, cujos objetivos 

visam o ensinar e o educar através do repasse de informações como verdade 

absoluta e incontestável, independente do segmento de ensino (da Educação Infantil 

ao Ensino Superior). 

Em contraposição a estes princípios temos a proposta de Paulo Freire, o 

primeiro educador brasileiro que pensou em uma pedagogia voltada para os 

oprimidos, expressando em sua obra um cunho autóctone e crítico, tornando-se um 

marco na educação brasileira. 

Segundo este autor, a educação de reprodução vigente no sistema de ensino 

é definida como “educação bancária que é o ato no qual o depositante é o educador 

e o depositário é o educando”. (FREIRE, 1987, p. 33). 

O mesmo Freire (1987) nos apresenta, também,  a “educação 

problematizadora”, que exclui qualquer possibilidade de manipulação do aluno, 

considerando-o como sujeito, que constrói seu conhecimento de mundo 

dialogicamente. Enquanto idealizador da proposta libertadora, Freire (1987) a define 

como “um fazer humanista e libertador”, que motiva as pessoas a se 

conscientizarem de seus direitos.  
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Conforme Popkewitz  (199), o currículo é um conhecimento particular 

historicamente formado, o qual se refere ao modo como as crianças tornam o mundo 

inteligível. Como tal, esforços para sistematizar o conhecimento escolar como 

currículo constitui formas de regulação social, produzidas através de estilos 

privilegiados de raciocínio. Portanto, o que está no currículo não é apenas 

informação, tendo em vista que a organização do currículo configura-se como 

formas particulares de agir, sentir, falar e ver o mundo e o eu, que propicia ordem e 

disciplina aos indivíduos, dando sentido a seu mundo social e, por conseguinte, 

direcionando o como agir nele. 

Segundo Veiga (2000, p. 99), o currículo atua como paradigma para “a 

organização do conhecimento escolar’’, como construção social deste 

conhecimento. Já na concepção de Moreira (2005), o currículo deve ser refletido 

como “instrumento significativo para desenvolver os processos de conservação, 

transformação e renovação dos conhecimentos’’. (MOREIRA, 2003). 

Sácristan (2000, p. 34), por sua vez, define o currículo, como “[...] projeto 

seletivo de cultura, social, político e administrativamente condicionado, que 

preenche a atividade escolar e que se torna realidade dentro das condições da 

Escola [...]”. 

Na concepção de Moreira e Silva (1997, p. 28)  

 

[...] o currículo não pode ser visto como veículo passivo de uma cultura, mas 
como um terreno de produção e de política cultural, no qual os materiais 
existentes funcionam como matéria-prima de criação e recriação e, 
sobretudo, de contestação e de transgressão. (MOREIRA; SILVA, 1997, p. 
28).  
 
  

Traçando uma breve síntese da trajetória histórica do currículo, vemos em 

Barreto (2002) que, no Brasil da década de 1970, por influência da abordagem 

tecnicista de ensino, os materiais didático-pedagógicos produzidos tinham 

características “auto instrucionais” e eram direcionados ao ensino de conteúdos 

específicos, momento em que se buscava a interação entre esses materiais 

autoexplicativos e o aluno, mas o que de fato aconteceu foi um “mal-estar” nas 

situações de ensino previamente prontas e acabadas, haja vista que davam um teor 

de esvaziamento à prática docente. 
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Na década de 1980, a escola encontrava-se aberta para recepcionar novos 

textos imbuídos de uma nova linguagem, a saber, a linguagem televisiva dos 

chamados “programas educacionais”, que contemplavam o uso dos livros escolares, 

numa perspectiva reducionista e didatizada deste recurso tecnológico do momento, 

ou seja, o uso da TV na escola, mesmo que tenha havido certa resistência à 

presença deste objeto na escola, através do qual, alunos e professores em sua 

rotina diária, assistiam a uma programação variada, mas não opinavam sobre o 

conteúdo abordado. 

Na primeira metade da década de 1990, os programas televisivos 

anteriormente focalizados, eram vistos agora sob um novo prisma, isto é a discussão 

educacional ocorria em uma perspectiva de caráter crítico. Assim, através de fóruns 

específicos era discutida, de forma sistemática, a proximidade entre as áreas da 

educação e de comunicação, momento em que surge o tema Educomunicação. 

No Brasil, o professor e educomunicador Ismar de Oliveira Soares, pioneiro 

em definir a Educomunicação como um campo de intervenção social, definindo-a em 

um dos encontros promovidos pelo projeto Educom.rádio, em São Paulo, como 

sendo:  

 

[...] um conjunto das ações destinadas a: integrar às práticas educativas o 
estudo sistemático dos sistemas de comunicação; cumprir o que solicita os 
PCNs no que diz respeito a observar como os meios de comunicação agem 
na sociedade e buscar formas de colaborar com nossos alunos para 
conviverem com eles de forma positiva, sem se deixarem manipular [...]. 
(SOARES, 2004). 

 
Neste sentido, a Educomunicação constitui-se na versatilidade do uso das 

diferentes mídias na Educação, com o intuito de proporcionar uma aprendizagem 

significativa. No sentido de abordar temáticas que fazem parte do universo de 

interesse dos alunos e professores, como nos mostra Gaia (2001, p. 15) 

compreender que “[...] a mídia-educação, ou Educomunicação, tem como meta 

educar criticamente para a leitura dos meios de comunicação”. Para esta autora, “ao 

usar a mídia em seu cotidiano, o educador tem em mãos assuntos diversificados 

que permitem contemplar discussões sobre a sociedade na qual estamos inseridos” 

(GAIA, 2001, p. 16). Como vemos, o conceito sobre Educomunicação perpassa uma 

discussão teórica sobre a relação dialógica existente entre as áreas da Educação e 

da Comunicação. 
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Na segunda metade da década de 1990, as mídias efetivamente adentram a 

escola, os microcomputadores passam a fazer parte do cotidiano de um número 

cada vez maior de pessoas, especificamente com o advento da Internet. 

Organismos internacionais, a exemplo do Banco Mundial e a UNESCO, 

desenvolveram políticas educacionais favoráveis ao uso intensivo das tecnologias, o 

que por outro lado, acarretaria a quebra do monopólio docente do papel do professor 

enquanto senhor detentor e consequentemente único transmissor do conhecimento. 

Em decorrência, é premente para a escola, refletir sua função social hoje, em 

uma sociedade globalizada e informatizada, onde os cidadãos precisarão interagir 

por meio de novos recursos tecnológicos enquanto usuários da língua em diferentes 

contextos. Ressalta-se que essas reflexões devem ser amplas e complexas, posto 

que contemplam a ação educativa em seu aspectos éticos, científicos, técnicos e 

políticos. 

Neste contexto, a escola se depara com uma diversidade de desafios, dentre 

os quais destacamos: o ensino da leitura e da escrita a partir das novas tecnologias; 

a convergência entre o sociocultural e o tecnológico, uma vez que atualmente é 

imprescindível que as pessoas interajam com máquinas complexas, utilizando 

diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para aquisição e construção 

de conhecimentos.  

Por conseguinte, na busca pelo êxito das suas ações pedagógicas, o 

professor deve ter claros os objetivos a serem alcançados, definindo-os previamente 

a partir da observação do crescimento do aluno como um todo, isto é nos seus 

aspectos intelectual, espiritual e emocional. O currículo escolar e o uso das novas 

tecnologias devem ser parceiros para atender as reais necessidades dos alunos e 

professores no processo interativo de ensino e aprendizagem, o que demandará 

tempo dos professores para se apropriarem e se familiarizar com a renovação 

curricular e com as novas tecnologias educativas, enquanto ferramentas de apoio à 

prática docente. 

Segundo Perrenoud (2003), a democratização do ensino passa pelos 

currículos direcionados para as aprendizagens essenciais e duráveis, em 

contraposição à aprendizagem decorada, repetitiva e bancária, em que os saberes e 

competências são adquiridos de forma isolada e avaliados de forma fragmentada. 
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Diante do exposto, cabem aqui algumas reflexões: Como pensar o currículo 

para uma nova escola, inserida nesse contexto de uma sociedade em constante 

movimento e mudança, diretamente ligados ao conhecimento? Como organizar o 

trabalho escolar prioritariamente em torno de uma avaliação formativa ao longo do 

ciclo de aprendizagem que possibilite a aquisição de saberes essenciais e duráveis? 

Que papel está sendo desempenhado no que tange à função social da escrita? Que 

concepção de linguagem orienta a prática pedagógica e, em especial, o ensino da 

escrita e da produção de texto?  

Antes de refletir sobre as mudanças atravessadas pela produção textual na 

escola contemporânea, discorreremos no próximo capítulo sobre o uso que 

professores e alunos estão fazendo das tecnologias digitais em sala de aula. 
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3 TECNOLOGIAS DIGITAIS EM SALA DE AULA 

 

 

Na segunda metade da década de 1990, as mídias efetivamente adentram a 

escola, os microcomputadores passam a fazer parte do cotidiano de um número 

cada vez maior de pessoas, especificamente, com o advento da Internet. 

Organismos internacionais, a exemplo do Banco Mundial e da Organização das 

Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), desenvolveram 

políticas educacionais favoráveis ao uso intensivo das tecnologias, o que por outro 

lado, acarretaria a quebra do monopólio docente do papel do professor enquanto 

senhor detentor e consequentemente único transmissor do conhecimento. 

Em contrapartida, em várias escolas percebe-se que tanto gestores (diretores, 

coordenadores), quanto os professores, ainda se apresentam indiferentes à inserção 

das tecnologias em sala de aula, o que culmina com a não utilização pedagógica 

destes recursos como ferramenta de apoio à sua prática. Nesse sentido, Coscarelli 

(2007) propõe que não significa que o professor se torne um “expert” em informática, 

mas que saiba familiarizar-se com os recursos básicos da informática. 

Sendo assim, é preciso que o profissional esteja acessível a adaptações de 

ensino e preparado a adequações de sua metodologia. Tal concepção propõe que o 

docente deve buscar maneiras criativas e novas de utilização em sala de aula dos 

meios tecnológicos, ao passo que deve superar as aversões mediante a 

possibilidade de incluir em sala de aula estes recursos. 

Isso não pressupõe substituir o professor pelo computador, nem tampouco 

suprir livros e métodos de ensino pelo computador, mas, segundo Coscarelli (2007, 

p. 27), “[...] cada momento da situação de aprendizagem requer uma estratégia 

diferente, e o computador pode ser útil em várias dessas ocasiões [...]”. 

Assim, a autora enfatiza que os professores precisam se preparar para a nova 

realidade e planejar formas de usar as novas tecnologias em sala de aula. Para 

tanto, o docente precisa saber como o computador pode ser utilizado como 

ferramenta nas aulas a fim de promover um ensino favorável à aprendizagem de 

modo planejado e com objetivos de aprendizagem, a fim de proporcionar melhores 

resultados nas práticas de ensino. 

Diante disso, podemos perceber as novas tecnologias podem servir de 

suporte pedagógico em sala de aula, pois fazem parte de um domínio social e 
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cultural do mesmo modo como as mídias tradicionais. O professor incluso 

digitalmente utilizaria o computador por meio de suas aulas como uma ferramenta 

pedagógica permissiva ao aprendizado. Isso condiz docentes mediadores entre o 

conhecimento e os alunos. 

O novo perfil que os docentes devem ter diante da inserção no ensino das 

tecnologias inclui, principalmente, a internet, que têm ampliado a forma dos 

indivíduos se comunicarem. Essa comunicação se dá por meio dos gêneros digitais, 

que são os meios de comunicação virtuais também bastante utilizados pelos alunos. 

Conforme Castells (2004, p. 240) estamos diante da “Cultura da virtualidade real’, 

isto é: é virtual devido os processos de comunicação ocorrerem via recursos 

eletrônicos, é real por nos possibilitar nos relacionarmos com outras pessoas, 

partilhar conhecimentos, opinar, discordar, enfim, no âmbito educacional permitem 

que professores e alunos interajam entre si de maneira colaborativa. 

Para Lewgoy e Arruda (2003, p. 3), “[...] as novas tecnologias desafiam os 

professores à renovação de sua própria prática pedagógica[...]”. Isto significa que o 

professor deve estar preparado para essas mudanças. No que concerne à realidade 

da escola pública, a presença do computador e da Internet limita-se à organização 

das atividades pedagógicas, preparadas com antecedência pelos professores para 

serem impressas e entregues em sala.  

Os professores também usam o computador como suporte para realizar 

pesquisas e/ou para informações com outros educadores. A sala de aula, por 

exemplo, ainda não incorporou o uso dessas ferramentas, apesar de ter aumentado 

o uso de computadores entre os professores, a prática de ensinar os alunos a usar o 

computador e a Internet encontra alguns entraves. O recurso que é mais utilizado é 

o livro didático, pois tanto professores como os alunos tem acesso ao mesmo. 

Todas as concepções de ensino apresentadas no currículo nos indicam um 

norte do vasto caminho por onde a escola deve percorrer para alcançar o seu 

objetivo e fazer com que o aluno desenvolva plenamente suas aptidões e 

habilidades, sendo capaz de ingressar no meio social de forma critica e responsável.  

Portanto, as concepções de linguagem aqui presentes, juntamente com a 

relevância da prática docente devem servir de norteadores para as possíveis ações 

a serem tomadas, pelos profissionais de educação em suas realidades promovendo 

em todos os aspectos este processo educacional tão importante para o cidadão e 

para a sociedade de uma forma geral. À escola cabe a tarefa de “formar” o aluno 
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para a vida e para isso ela precisa acionar suas competências de níveis técnico, 

ético e social para formar o aluno como cidadão crítico e com condição de interagir 

na sociedade. 

A inserção das novas tecnologias no contexto educacional é muito versátil e 

flexível, devido às constantes mudanças. Não há uma única tecnologia a ser usada, 

mas um repertório de recursos tecnológicos que propiciam ao professor um leque de 

escolhas cabe ao professor utilizá-los de maneira que melhor se adéquem às 

necessidades e especificidades da escola e dos alunos com que atua enquanto 

mediador do ensino – aprendizagem. Diante das reflexões feitas durante este estudo 

no tocante à inserção das novas tecnologias em sala de aula, observamos que para 

que estas tenham garantido o seu uso efetivo em sala de aula é preciso inseri-las de 

fato no Projeto Político Pedagógico, como garantia da aprendizagem colaborativa 

em ambiente virtual. 

Vivemos uma fase de êxtase com as novas tecnologias, haja visto que fazem 

parte de nossa vida cotidiana, quer seja na esfera social ou cultural. O mundo 

moderno exige que as novas tecnologias estejam integradas ao cotidiano de modo 

que, segundo Pereira (2007), o ensino não deve se esquivar desses avanços 

tecnológicos. Nesse sentido Almeida (2010) afirma que a tecnologia não é um 

enfeite, ela pode e deve auxiliar o professor em sua prática, em situações de 

aprendizagem.     

Para que ocorra uma inovação no contexto de ensino, no que se refere à 

inserção tecnológica, torna-se fundamental a capacitação do professor em sua 

formação de forma que consigam inserir nas suas aulas as ferramentas 

tecnológicas. Nesse sentido, Coscarelli (2007) ressalta para que o professor atue no 

ambiente virtual, é preciso familiarizar-se e apropriar-se do modo como utilizar esses 

recursos básicos da informática como ferramentas de apoio ao trabalho por ele 

desenvolvido. 

Sendo assim, é preciso que o profissional esteja receptível às adaptações de 

ensino e a fazer devidas adequações de sua metodologia. Tal concepção propõe 

que o docente deve apresentar maneiras criativas e novas de utilização em sala de 

aula dos meios tecnológicos, ao passo que deve superar a indiferença mediante a 

possibilidade e de incluir em sala de aula estes recursos. 

Isso não pressupõe substituir o professor pelo computador, nem tampouco 

suprir livros e métodos de ensino pelo computador, mas, segundo Coscarelli (2007, 



30 

 

p. 27), “[...] cada momento da situação de aprendizagem requer uma estratégia 

diferente, e o computador pode ser útil em várias dessas ocasiões [...]”. Desse 

modo, a autora defende que os professores precisam se organizar para a nova 

realidade e planejar formas de usar as novas tecnologias em sala de aula. Para 

tanto, o docente precisa saber como o computador pode ser utilizado como 

ferramenta nas aulas a fim propiciar um ensino favorável à aprendizagem 

Diante disso, podemos perceber as novas tecnologias podem servir de 

recurso pedagógico em sala de aula, pois fazem parte de um de um segmento social 

e cultural do mesmo modo como as mídias tradicionais. O professor incluso 

digitalmente utilizaria o computador por meio de suas aulas como uma ferramenta 

pedagógica favorável ao aprendizado. Logo, os professores podem e devem incluir 

as tecnologias em sala de aula, de modo planejado e com objetivos de 

aprendizagem definidos, a fim de proporcionar resultados exitosos nas propostas de 

ensino.  

Esse novo perfil coloca em cena docentes mediadores entre o conhecimento 

e os alunos. O novo perfil que os docentes devem ter diante da apropriação das 

tecnologias para o ensino recai primeiramente sobre a internet que tem modificado 

amplamente a forma dos indivíduos se comunicarem.  

 
 
 

3.1 Hipertextos e gêneros textuais 

 

 

Vivemos em uma sociedade em constante movimento e mudança, assim a 

escola precisa caminhar paralelamente a tais mudanças que estão diretamente 

ligadas ao conhecimento e ao uso que se faz das novas tecnologias no ensino, para 

atender às reais necessidades dos alunos e professores no processo interativo de 

ensino/aprendizagem. No contexto da educação, aos professores é dada a tarefa de 

refletir sobre sua prática pedagógica, como um processo contínuo a ser planejado e 

reconstruído, para tanto os professores precisam de tempo, para se apropriar, se 

familiarizar com a renovação do ensino e com as novas tecnologias educativas.  

A cada dia que passa o avanço tecnológico vem causando impactos na 

sociedade, pois nos encontramos em um novo tempo e espaço onde são exigidos 

novos comportamentos mediante a uma sociedade contemporânea. Na educação 
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esse avanço vem proporcionando um ambiente favorável à aprendizagem, trazendo 

inovações e possibilitando de forma lúdica a interdisciplinaridade, cooperação e 

diálogo entre os educandos, oportunizando a junção da tecnologia com as áreas de 

conhecimentos.  

A inserção de recursos tecnológicos como ferramentas que auxiliam no 

processo de ensino-aprendizagem tem procurado caminhos para promover, em fase 

escolar, melhores condições de inserção crítica no mundo globalizado, onde os 

professores transformam suas aulas em ideias e estimulam o aluno a sempre querer 

aprender mais, indo em busca de informações, estimulando as tomadas de decisões 

de forma criativa e a busca de novos conhecimentos, exercendo a função de 

mediador. 

Para a escola, pensar sua função social hoje constitui um dos seus maiores 

desafios, afinal, estamos vivendo em uma sociedade globalizada ou na sociedade 

da informação, onde devemos interagir por meio de novos recursos tecnológicos 

enquanto usuários da língua em diferentes contextos. Como afirma Lévy (1993, p. 7) 

“[...] novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no mundo das 

telecomunicações e da informática [...]”. Assim, professores e alunos de todos os 

níveis de ensino descobrem na utilização destas tecnologias uma outra forma de 

aprender, de ensinar, de informar, de conhecer, de compartilhar, de publicar, de 

comunicar de maneira colaborativa. 

As novas tecnologias vêm transformando e ampliando as formas de interação, 

comunicação e trabalho. Diante de tais peculiaridades inerentes ao século XXI, 

devido à ascensão do computador e da web a partir da segunda metade da década 

de 90, surgem estudos no cenário brasileiro que propõem um repensar do ensino e 

da formação do professor enfatizando o uso das novas tecnologias, surge a 

necessidade de se investir na formação de professores para que estes atuem como 

mediadores entre as ferramentas tecnológicas e o aluno.  

Na mídia digital, os gêneros emergentes são diversos e possuem 

peculiaridades que os distinguem dos textos tradicionais, visto que apresentam 

configuração de hipertexto, como a presença de sons, links, imagens, etc.  

No Brasil, a partir da década de 2000, alguns autores começaram a alertar 

acerca da emergência dos gêneros digitais, como Komesu (2004), Marcuschi (2004), 

Braga (2004) e Ribeiro (2007). A expressão gêneros digitais origina-se da expressão 

gêneros textuais que se materializam na diversidade de formas textuais presentes 
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no nosso dia a dia, haja vista que fazem parte de nossas vidas tanto no âmbito 

cultural como social. Nos dias atuais, surgem novos gêneros orais e escritos que 

influenciam os modos de comunicação: 

 

Eles surgem, situam-se e integram-se funcionalmente nas culturas em que 
se desenvolvem. Caracterizam-se mais por suas funções comunicativas, 
cognitivas e institucionais do que por suas peculiaridades linguísticas e 
estruturais [...]. Quase inúmeros em diversidade de formas, obtêm 
denominações nem sempre unívocas e, assim como surgem, desaparecem. 
(MARCUSCHI, 2002, p. 16). 

 

Sob formas flexíveis e quantidade inumerável, a cada dia surgem novos 

gêneros, que se constituem pelas condições históricas, discursivas e sociais nas 

quais as sociedades se inserem. Assim, como resultado das novas tecnologias 

digitais, surge diversos gêneros textuais dispostos em uma nova forma em um novo 

contexto. Os gêneros contemplados nesse novo suporte denominam-se gêneros 

digitais, que são resultados dinâmicos da internet. 

Assim como os gêneros textuais, que possuem papéis comunicativos de 

caráter cultural e social, os gêneros digitais também se inserem neste paradigma, 

pois se integram e associam-se ao cotidiano das pessoas, ou seja, permitem 

interações sociais. Entretanto, segundo Marcuschi (2005, p. 20), os gêneros 

situados no meio virtual diferem em peculiaridades específicas para usos sociais, 

culturais e comunicativos, uma vez que “não se oferecem nas relações interpessoais 

face a face”. Ou seja, a linguagem nesse novo ambiente adquire formas próprias de 

uso e interação. Assim, nesse novo suporte, o texto passa a constituir um novo 

formato: o hipertexto.   

Segundo Xavier (2005), o texto na mídia digital passa a fazer parte de um 

novo suporte, e possui elementos próprios do ambiente em rede, (virtual) como 

Unidade linguística concreta (perceptível pela visão ou audição), que é tomada pelos 

usuários da língua (falante, escritor/ouvinte, leitor) em uma situação de interação 

comunicativa, como uma unidade de sentido e como preenchendo uma função 

comunicativa reconhecível e reconhecida independentemente da sua extensão. 

Desse modo, a comunicação entre os indivíduos não ocorre por intermédio de 

palavras soltas e sem sentido. Geralmente, ela ocorre em situações de interação, 

nas quais se produz textos com alguma finalidade e dirigidos a um interlocutor 
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determinado, para quem o significado da linguagem emerge a partir do momento 

que constrói o sentido do texto. 

Amplia-se, em particular, o interesse por pesquisas que apresentem como 

objeto de ensino o blog, devido ao seu amplo crescimento na web, em que as 

pessoas passam a ser usuárias dessa página pessoal, perante múltiplas finalidades, 

seja como diário pessoal, propaganda e marketing, jornalismo etc. Destarte, vários 

blogs educativos e pedagógicos têm sido criados e utilizados como recurso de 

ensino por professores e escolas. 

Este gênero, portanto, de cunho versátil visto que é uma página destinada à 

postagem de textos de diversos que expressam o perfil de cada blogueiro e seus 

respectivos objetivos. De tal modo, o blog pode se constituir uma ferramenta 

pedagógica no ensino, uma vez que permite ao professor utilizá-lo, adequando-o a 

seus propósitos no processo de ensino-aprendizagem em que está engajado. 

Defendemos que os profissionais da educação devem desenvolver 

estratégias pedagógicas eficazes para enfrentar os desafios que lhe são colocados a 

exemplo de incentivar a leitura e a escrita, e que as mídias em suporte digital 

possam se constituir como estratégia motivadora a essas práticas. O uso do blog 

como ferramenta pedagógica no trabalho desenvolvido por professores ao refletir 

acerca da inserção do blog como instrumento pedagógico na prática docente e suas 

implicações nas práticas de leitura e escrita dos alunos. (XAVIER, 2004). 

Nesta perspectiva, entendemos que se faz necessário que ocorra uma 

mudança no contexto de ensino, no que se refere à inserção tecnológica, torna-se 

essencial a capacitação do professor tanto na formação inicial, quanto continuada, 

de forma que consigam agregar às suas aulas, as ferramentas tecnológicas. Nesse 

sentido, Coscarelli (2007) afirma que para esse desígnio, não significa que o 

professor seja um “expert” (ter total domínio em informática), mas que saiba 

familiarizar-se com os recursos básicos da informática e ainda compartilhar saberes 

e conhecimentos com seus alunos e os demais colegas educadores. 
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Sendo assim, é preciso que o profissional esteja acessível a adaptações de 

ensino e preparado a adequações de sua metodologia. Tal concepção propõe que o 

docente deve buscar maneiras criativas e novas de utilização em sala de aula dos 

meios tecnológicos, ao passo que deve superar as aversões mediante a 

possibilidade de incluir em sala de aula estes recursos. 

Isso não implica em substituir o professor, bem como as tecnologias mais 

tradicionais como o livro didático pelo computador, mas, segundo Coscarelli (2007, 

p. 27), “[...] cada momento da situação de aprendizagem requer uma estratégia 

diferente, e o computador pode ser útil em várias dessas ocasiões [...]”. Assim, a 

autora defende que os professores precisam se adaptar á nova realidade e planejar 

formas de usar as novas tecnologias em sala de aula. Para tanto, o docente precisa 

saber como o computador pode ser utilizado como ferramenta nas aulas a fim 

propiciar um ensino favorável à aprendizagem. 

Comungando com esse pensamento Levy (2000, p.17) defende o computador 

como “um novo meio de comunicação que surge com a interconexão mundial de 

computadores”. Logo, os professores podem incluir as tecnologias em sala de aula, 

de modo planejado e com objetivos de aprendizagem, a fim de proporcionar 

resultados condizentes a um melhor ensino, uma vez que as novas tecnologias 

podem servir de suporte pedagógico em sala de aula, pois fazem parte de um 

domínio social e cultural, presente no cotidiano dos sujeitos bem como as mídias 

tradicionais(livros didáticos, revistas, jornais).  

O professor incluso digitalmente utilizaria o computador em suas aulas como 

mais uma ferramenta pedagógica propícia ao aprendizado. Isso retrata docentes 

mediadores entre o conhecimento e os alunos. Incorporando a nova conduta que os 

docentes devem ter diante da admissão das tecnologias no processo de ensino-

aprendizagem, o que nas palavras de Santaella (2003) significa mudar o jeito de 

pensar e agir e de interagir através de mensagens ou signos próprios do ambiente 

virtual de aprendizagem. 
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3.2 O blog como gênero digital 

 

 

Blog é uma forma abreviada da palavra weblog que pode significar, segundo 

Komesu (2004), “arquivo de rede”. A autora informa que seu surgimento deu-se em 

agosto de 1999 com a utilização do software Blogger, que pertence a uma empresa 

norte-americana, e foi considerada como uma ferramenta que dispensava o 

conhecimento especializado em computação. 

 O blog pode se popularizar pelo fato de o usuário utilizar apenas algumas 

ferramentas básicas, como também a possibilidade de empregá-lo segundo diversas 

finalidades. De acordo com seus usos e funções, Komesu (2004, p.113) afirma que 

o blog: 

 

É concebido como um espaço em que o escrevente pode expressar o que 
quiser na atividade da (sua) escrita, com a escolha de imagens e de sons 
que compõem o todo do texto veiculado pela internet. A ferramenta 
empregada possibilita ao escrevente a rápida atualização e a manutenção 
dos escritos em rede. (KOMESU, 2004, p.113). 
 

O blog é situado em uma página na internet, em que o blogueiro disponibiliza 

o designer e as postagens. Logo, permite ao leitor, que não, obrigatoriamente, 

precisa ser blogueiro para interagir através de comentários, um recurso presente no 

blog que permite aos leitores opinar ou dar sugestões instantaneamente acerca 

daquele blog ou alguma postagem específica. 

Quanto aos registros e atualizações, um blog, segundo pode ser mantido por 

um ou mais autores regulares. Sendo assim, as postagens a atualizações da página 

podem advir de apenas um ou mais administradores ou autores. O primeiro caso 

pode ocorrer, por exemplo, em diários pessoais, e o segundo em blog com objetivos 

de vendas, comércio. Portanto, de acordo com as peculiaridades do blog, podemos 

perceber que seu uso permite um grande leque de possibilidades. 

Na web, é possível ter acesso a diversos blogs pedagógicos e educativos que 

são utilizados com finalidade de aprendizagem. Igualmente, blog são utilizados pelo 

professor como uma ferramenta pedagógica em sala de aula de modo a motivar o 

aprendizado dos alunos.  
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Assim, reiteramos que esta ferramenta está sendo bastante utilizada pelos 

fins educacionais com diferentes propósitos e usos. Isso pode dá-se pelo fato de ser 

um espaço na internet “dinâmico, interativo e instigante” (MARCUSHI, 2004, p. 61). 

É uma estratégia, portanto, motivadora, instigadora aos alunos, pois é notório que a 

grande maioria deles sente-se atraída pelos gêneros digitais. A comunicação 

mediada pelas novas tecnologias digitais merece mais ênfase, bem como ser mais 

enfocada como objeto de estudo, pois essas tecnologias já estão transformando as 

práticas pedagógicas, uma vez que atuam como ferramentas motivadoras e 

incentivadoras.  

Com as novas tecnologias de uma era digital, a escola enfrenta um momento 

de consideráveis transformações nas relações aluno/professor, bem como no 

processo de ensino/aprendizagem. Segundo Soares (2002), a sociedade encontra-

se num momento de mudanças, no qual as práticas de leitura e escrita têm como 

suporte as tecnologias digitais. Assim, é coerente discutir a necessidade da 

incorporação das novas tecnologias em sala de aula e de se trabalhar estas 

habilidades numa cultura de tela. 

No entanto, no que concerne à realidade da escola pública, a presença do 

computador e da Internet limita-se à organização das atividades pedagógicas, 

preparadas com antecedência pelos professores para serem impressas e entregues 

em sala. Os professores também usam o computador como suporte para realizar 

pesquisas e/ou para informações com outros educadores. A sala de aula, por 

exemplo, ainda não incorporou o uso dessas ferramentas, apesar de ter aumentado 

o uso de computadores entre os professores, a prática de ensinar os alunos a usar o 

computador e a Internet encontra alguns entraves.  

A inserção da tecnologia na escola carece de um método de ensino, de um 

planejamento feito por professores aptos a realizarem esta tarefa, a era da 

informática na escola pública ainda é incipiente, mesmo que muitos alunos tenham 

um computador, sejam familiarizados e façam uso desta máquina. Vivemos em meio 

a um sistema de educação pública com muitas dificuldades, professores mal 

remunerados, escolas sem estrutura adequada.  

Inserir a tecnologia na prática docente é difícil, mas não é impossível 

sabemos disto. Informatizar demanda investimentos, a exemplo de: capacitar os 

professores, comprar os equipamentos.  
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Para que a escola acompanhe as mudanças da sociedade da informação faz-

se necessário ampliar as políticas públicas de incorporação das tecnologias digitais 

no ambiente escolar. 

Vivemos atualmente uma fase de êxtase com as novas tecnologias, haja vista 

que fazem parte de nossa vida cotidiana, quer seja na esfera social ou cultural. Para 

Braga (2004), os professores podem e devem fazer uso das tecnologias em sala de 

aula, de modo sistematizado através do planejamento das atividades pedagógicas e 

seus respectivos objetivos de aprendizagem, a fim de oferecer um ensino de melhor 

qualidade e consequentemente obter melhores resultados em sua prática 

pedagógica. 

Estudos apontam o blog educacional como instrumento auxiliador da prática 

do professor em sala de aula, uma vez que esse recurso pode ser utilizado 

didaticamente pelos docentes e discentes ao realizarem as atividades de ensino e 

aprendizagem da língua portuguesa, mediante o uso que fazem da escrita na 

Internet ao escrever em blogs, entre outras práticas comuns no universo digital 

(enviar e-mails, participar de sites de relacionamentos, interagir em salas de bate-

papos). 

A despeito de não terem sido criados para fins educacionais, constata-se que 

o uso do blog em contexto escolar está se tornando cada vez mais comum, sendo 

também recorrentes os estudos sobre as possibilidades de seu uso em sala de aula. 

Alguns fatores têm contribuído para isso, tais como a sua interatividade, bem como 

sua capacidade de permitir o letramento digital e a formação de redes colaborativas, 

o que reflete diretamente no processo de construção de saberes.  

Como ferramenta digital utilizada para desenvolver a competência de escrita 

nos alunos, o blog faz com que produzam textos espontâneos e com maior 

liberdade, não apenas para o professor, mas para um público maior. Segundo Silva 

e Pessanha (2012, p. 12) o “trabalho com os blogs colabora na formação linguística 

dos seus usuários, pois tende a fazer dos mesmos leitores e autores de textos sejam 

verbais, visuais, sonoros ou hipertextuais”.  

Neste sentido, Gomes (2005, p. 10) apresenta o uso do blog a partir de duas 

possibilidades: como “recurso pedagógico” (espaço de acesso a informações 

especializadas e espaço de disponibilização de informações por parte do professor) 

e como “estratégia pedagógica” (portfólio digital, espaço de intercâmbio e 

colaboração, espaço de debate, espaço de integração).  
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Entende-se que, no primeiro caso, o uso blog está centrado no professor, 

cabendo ao aluno a tarefa de pesquisa e seleção de informações; enquanto que, no 

segundo caso, o blog assume um caráter colaborativo e interativo, visto que o aluno 

poderá assumir tanto o papel de leitor quanto de produtor de textos.  

Ao ler as postagens dos blogs, é possível ao internauta concordar ou 

discordar dos posts, expor seu posicionamento e criar novos nós para a rede 

hipertextual, seja através de um comentário, seja através de um link para seu próprio 

blog, criando espaços de negociação altamente interativos.  (PRIMO; RECUERO, 

2003). No tocante a essa interação mediada pelo computador, Primo (2003) 

apresenta dois tipos de interação, a reativa e a mútua: 

 

[...] a interação mútua é aquela caracterizada por relações interdependentes 
e processos de negociação, em que cada interagente participa da 
construção inventiva e cooperada da relação, afetando-se mutuamente; já a 
interação reativa é limitada por relações determinísticas de estímulo e 
resposta. (PRIMO, 2003, p. 62). 

 

Dessa forma, observa-se que o blog constitui-se em um recurso de suporte à 

aprendizagem, por ser um espaço de coletividade que aproxima educadores e 

educando, consolidando-se como um espaço de construção cooperativa de 

conhecimento, o qual fortalece o uso social da informação e da aprendizagem como 

um bem comum, permitindo que a escola cumpra o seu papel na sociedade. 
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4 ABORDAGENS EM TORNO DA PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

 

Neste capítulo trataremos da produção textual, partindo do pressuposto de 

que os processos de leitura e de escrita na escola devem ser discutidos sob 

diferentes perspectivas, ressaltando-se, no entanto, em qualquer abordagem, o fato 

de que se dão de modo produtivo, dinâmico, dialógico e, principalmente, que 

acontecem em todos os contextos de relações de interação social que envolvem 

sujeitos. (CARVALHO; MENDONÇA, 2006). 

Há mais de três décadas, Geraldi (1984, p. 19) denunciava a precariedade de 

condições oferecidas aos alunos para a produção textual, afirmando:  

 

Queremos que nossos alunos escrevam, mas não lhes criamos as 
condições para tal. O processo rotineiro de orientar a redação tem sido mais 
ou menos assim: damos um título (silencioso por excelência porque coisa 
alguma lhes sugere!) ou aumentamos o sofrimento deles, deixando o tema 
livre e esperamos tranquilos o fim da aula para recolher o produto suado 
daqueles angustiados minutos. Todos sabemos o quanto nos custava atingir 
os limites mínimos de linhas (estes limites são indispensáveis neste 
processo, do contrário ninguém escreve nada!). Mas assim mesmo, 
continuamos a submeter nossos alunos a essa tortura monstruosa que é 
escrever sem ter ideias.  

 

Convém, então, retomarmos tal discussão tentando compreender a questão 

do ensino da escrita a partir das concepções de linguagem, adotada por parte do 

professor como elemento norteador de sua prática em sala de aula. Neste sentido, 

Traváglia (2001) defende que, a partir dos conceitos pré-estabelecidos sobre 

linguagem, o professor dispõe de uma estruturação mais definida do trabalho que 

ele deseja desenvolver. 

A primeira concepção considera a linguagem como expressão do pensamento 

que se constrói no interior da mente. Sendo assim, o processo de comunicação se 

viabiliza independente do meio externo, pois os atos de enunciação são 

monológicos e individuais. Postula-se que há regras a serem cumpridas em função 

da organização lógica do pensamento e, consequentemente, da linguagem: as 

regras gramaticais do falar e escrever “bem” as quais resultam na elaboração da 

gramática normativa ou tradicional. 

A segunda concepção considera a linguagem como instrumento de 

comunicação, como meio objetivo para a comunicação utilizando-se de um código, 
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composto por um conjunto de signos que se combinam de acordo com regras 

específicas a fim de transmitir uma mensagem ao receptor. O autor ressalta que, 

como o uso da língua é um ato social envolvendo pelo menos duas pessoas, faz-se 

necessária a utilização do código de maneira semelhante, convencional e pré-

estabelecido para que se possibilite uma comunicação efetiva. 

A terceira concepção considera a linguagem como forma ou processo de 

interação. O indivíduo quando usa a língua não somente traduz e exterioriza um 

pensamento, ou transmite uma mensagem a alguém, como também age, atua sobre 

o interlocutor (ouvinte/leitor). Nesta perspectiva, concebe-se a linguagem como uma 

atividade de interação comunicativa, pela produção de sentido entre os sujeitos 

envolvidos numa determinada situação de comunicação, situada em um contexto 

sócio histórico e ideológico. 

Consoante Traváglia (2001), o professor poderá lançar mão das diferentes 

concepções de linguagem para o ensino da língua de acordo com os seus objetivos, 

ele tem um papel fundamental a desempenhar como mediador do processo de 

aprendizagem através de suas intervenções sistematizadas, durante e após as 

atividades de produção textual ao abordar os gêneros textuais (GT), atentando-se 

para recursos diversos do seu funcionamento bem como explorando vários aspectos 

da produção de sentido deste gênero. 

Atualmente a escola se depara com uma diversidade de desafios, dentre os 

quais podemos destacar: o ensino da leitura e da escrita, o sociocultural e o 

tecnológico, uma vez que atualmente é imprescindível que as pessoas interajam 

com máquinas complexas, utilizando diferentes fontes de informação e recursos 

tecnológicos para aquisição e construção de conhecimentos. Um dos objetivos do 

ensino da linguagem é o de propiciar ao aluno condições que lhe permitam 

desenvolver sua competência discursiva para falar, escutar, ler e escrever nas 

diversas situações de interação. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) concebem a 

linguagem como um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais, 

existentes nos diversos grupos de uma sociedade. O ensino de Língua Portuguesa 

não deve ter como objetivo principal o ensino da linguagem culta.  

Entendemos que seus propósitos das fronteiras do “certo” e do “errado”, 

conceitos que contemplam e idealizam apenas uma variante da língua. No dizer de 

Britto (2001, p. 11) “[...] ensinar a Língua Portuguesa deixa de ser um mecanismo de 
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imposição de regras organizadoras da variante padrão culta, materializada em textos 

de autores clássicos, para se tornar pré-requisito da mobilidade social [...]”. O ensino 

de Português, portanto, deve promover o domínio da escrita e leitura, a partir de 

diversas situações de uso que possibilitem a competência nas variadas situações de 

comunicações e leituras sejam do universo escolar ou do cotidiano 

Neste sentido, Britto (2001, p. 15) acrescenta que o caráter social a qual o 

ensino de Língua Portuguesa deve compreender, quando afirma que o domínio da 

Língua tem uma íntima relação com a possibilidade de uma absoluta participação 

social, visto que “[...] a partir dela o homem se comunica, tem acesso à informação, 

expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz 

conhecimento [...]”. Observa-se, portanto, o verdadeiro sentido do ensino de 

Português, que deve propor e contemplar um aprendizado não sistemático, isolado, 

mas dinâmico e transformador. 

 Nessa perspectiva, a leitura e a escrita são habilidades linguísticas 

fundamentais aos usuários da língua que vivem frente a uma sociedade que exige 

tais competências. Assim, a importância de ler e escrever são singulares, 

considerando que tais práticas não se estendem ao espaço do ambiente escolar, 

mas vão além desse espaço passa a uma necessidade humana, cidadã. 

Portanto, essas habilidades implicam diretamente na formação dos sujeitos, 

de modo que essas práticas vêm a ser fatores basilares para a inserção do ser 

humano na sociedade. Ser um leitor e escritor competente permite a construção e 

formação de um sujeito social apto ao conhecimento,  à criticidade, desenvolvimento 

comunicativo, desenvolvendo a competência do aluno apto a desenvolver atividades 

exigidas, tanto pela escola, que não se restringe apenas ao ensino de Língua 

Portuguesa, mas às outras disciplinas, assim como em seu cotidiano. 

Apesar da essencialidade de promover a leitura e escrita dos alunos, este é 

um dos grandes desafios dos professores de Língua Portuguesa. Assim, é 

importante colocar os alunos em contato com textos encontrados no cotidiano, que 

fazem parte do contexto social de suas vidas. “Eis a primeira e talvez a mais 

importante estratégia didática para a prática com a leitura: o trabalho com a 

diversidade textual. Sem ela, pode-se até ensinar a ler, mas certamente não se 

formarão leitores competentes”. (BRASIL, 1997, p. 55). 

A leitura é uma atividade que compreende a interação entre leitor e autor, via 

texto, cujos objetivos e finalidades são variados: divertir, informar, instruir dentre 
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outros. Neste volume, oportuniza-se ao aluno o acesso ao universo dos textos que 

circulam socialmente, a exemplo de textos jornalísticos, literários, publicitários dentre 

outros, haja vista que a aquisição da leitura é imprescindível para agir com 

autonomia nas sociedades letradas. 

A leitura se materializa por uma variedade de textos como lendas, HQS, 

textos instrucionais, receitas de comidas típicas, os quais têm como objetivo fazer 

com que o aluno/leitor aborde a linguagem como atividade de produção de 

significados mediante a apreciação de qualidade, de autores variados e com 

finalidades diferentes para a leitura e reflexão sobre a língua e, também, como 

referencial para as atividades de produção textual.  

Nesse sentido, os textos são apresentados nos mais diversos portadores 

quais sejam: jornais, revistas, folhetos dentre outros, dos quais, procurou-se 

preservar as características originais de apresentação gráfica a exemplo das 

Histórias em Quadrinhos (HQ) e textos publicitários, nos quais ocorre a inter-relação 

entre linguagem verbal e linguagem não-verbal.  

É importante que o aluno tenha consciência de onde os textos são extraídos e 

que são apresentados em diferente diagramação e ilustração e, finalmente, que 

possuem diferentes finalidades. Enfim, a formação do leitor é pré-requisito para o 

escritor, assim o professor deve estar consciente de que “[...] Não se formam bons 

leitores oferecendo materiais de leitura empobrecidos, justamente no momento em 

que as crianças são iniciadas no mundo da escrita [...]”. (BRASIL, 1997, p. 36, vol. 

2). 

O ensino de Português viabiliza uma intrínseca relação entre as práticas 

sociais de leitura e escrita, uma vez que se busca um ensino propício aos alunos. 

Construir-se-ia, dessa maneira, uma comunidade de leitores e escritores autônomos 

e atuantes no mundo a partir de um movimento contínuo de uso da Língua. Assim, 

estamos entre os que defendem que muito se aprende através da interação com 

diferentes materiais gráficos, desde que o aprendizagem parta de situações em que 

a escrita adquire significação.  

Daí a grande importância da leitura de textos diversos para a inserção dos 

alunos em práticas sociais em que a escrita está presente, para o seu próprio 

desenvolvimento pessoal e para o desenvolvimento de capacidades de produção de 

textos. Neste sentido, inúmeras pesquisas têm mostrado a existência de altos 
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índices de correlação entre escutar, ler e aprender a ler e a escrever. (WELLS, 

1988). 

 

 

4.1 O ensino da produção textual a partir das concepções de escrita 

 

 

A prática docente pautada em perspectiva de ensino tradicional concebe a 

escrita como um produto, explorando palavras e frases descontextualizadas e, por 

conseguinte, desconsiderando a formação discursiva do aluno, uma vez que este, 

na verdade, utiliza a escrita de modo copista, sem nenhuma finalidade reduzida a 

um mero código artificial, cuja dimensão se restringe unicamente ao âmbito escolar.  

Nesse contexto, o professor é visto como o único interlocutor em um processo 

de cunho burocrático, tendo em vista que o aluno escreve apenas para que o 

professor lhe de uma nota, a escrita. Portanto, a escrita nessa perspectiva presta-se 

somente à avaliação. Como consequência, os alunos aprendem no meio escolar a 

não considerar a função social da escrita, fato este que dificulta sua trajetória, no 

sentido de se sentirem capazes de produzir seus textos com autonomia. 

Em oposição a essa perspectiva, considerando a linguagem à luz da 

concepção sócio interacionista, entende-se a língua como uma atividade de 

produção de sentido que possibilita a interação entre os sujeitos. Observa-se ainda 

que a língua constitui-se de regras e convenções, tanto no modo oral quanto no 

escrito, mas essas regras são produzidas ao longo da história, pela prática 

linguística da comunidade falante e compõem não um código rígido e fechado, mas 

um sistema de possibilidade de expressão. 

Refletindo sobre os princípios que norteiam a referida concepção, é 

imprescindível que se considere, como determinantes, os elementos que conduzem 

a uma situação efetiva de produção textual, uma vez que tais elementos têm 

influência decisiva na utilização e interpretação dos recursos linguísticos.   

Dessa forma, para se produzir um texto é necessário seguir algumas 

orientações, pois como nos sugere Geraldi (1997, p. 98), “[...] o texto é o produto de 

uma atividade discursiva onde alguém diz algo para alguém [...]”, o que implica 

condições à sua produção, sendo elas:  

 escolha de um gênero; 
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 ter o que dizer, visto que ninguém escreve bem sem ter o que dizer; 

 os objetivos que pretende cumprir com seu texto, planejando que intenções 

devem satisfazer com o uso que se faz da escrita; 

 os interlocutores a quem se dizer: o autor ao assumir-se como tal, deverá 

ter em mente uma imagem do leitor, em um processo efetivamente 

dialógico; 

 a socialização do escrito, que deverá promover a interlocução, determina 

qual o destino final do texto, podendo este ser apreciado não apenas no 

âmbito escolar como também de forma mais ampla. 

 

Sendo assim, por considerar a importância de tais condições para a 

construção de situações efetivas de produção escrita do aluno, elegemos como 

abordagem teórico-conceitual a concepção sociointeracionista da linguagem, 

segundo a qual o homem é concebido como um organismo ativo, cujo conhecimento 

e funções psicológicas vão sendo estruturadas paulatinamente, à medida que ele 

interage com seu meio social. Para tanto, contamos com a valiosa contribuição do 

teórico Vygotsky. 

A concepção sócio-vygotskyana de aprendizagem como resultado da 

interação dialética de um indivíduo com outros em um determinado grupo social 

revela a importância da dimensão social no processo de desenvolvimento do ser 

humano que ocorre desde o nascimento, entre o homem e o meio social e cultural 

no qual está inserido, onde ele transforma e é transformado nas relações produzidas 

em determinada cultura: 

 
A linguagem surge inicialmente como um meio de comunicação entre a 
criança e as pessoas em seu ambiente. Somente depois, quando da 
conversão em fala interior, ela vem a organizar o pensamento da criança, 
ou seja, torna-se uma função mental interna. (VYGOTSKY, 1998, p. 60). 
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Este autor ressalta, ainda, que a relação do homem com o meio é mediada 

por sistemas simbólicos que representam a realidade. A linguagem, que se interpõe 

entre o sujeito e objeto do conhecimento é o principal sistema de todos os grupos 

humanos. Referindo-se a este princípio da teoria vygotskyana, Palangana (1998, p. 

97) afirma que, “[...] a constituição das funções complexas do pensamento é 

veiculada principalmente pelas trocas sociais, e, nesta interação o fator de maior 

peso é a linguagem, ou seja, a comunicação entre os homens [...]”. 

Segundo Traváglia (2001), uma questão importante para o ensino da língua 

materna é a maneira como o professor concebe a linguagem e a língua, visto que o 

modo como se concebe a natureza fundamental da língua contribui 

significativamente para a prática do professor em sala de aula. Neste sentido, o 

autor defende que a partir dos conceitos pré-estabelecidos sobre linguagem e 

língua, o professor dispõe de uma estruturação mais definida do trabalho que ele 

deseja desenvolver. Por esta razão, o autor nos apresenta uma breve abordagem 

composta por três diferentes abordagens conceituais de linguagem. 

A primeira concepção considera a linguagem como expressão do pensamento 

que se constrói no interior da mente. Sendo assim o falar bem se relaciona ao 

pensar bem, ou seja, todo processo de comunicação se viabiliza independente do 

meio externo, pois os atos da enunciação são monológicos e as leis da criação e as 

leis da criação linguística são essencialmente as leis da psicologia individual. 

Conforme essa concepção, o modo como o texto está constituído depende de 

cada situação de interação de interação comunicativa e não depende em nada de 

para quem se fala em que situação se fala, (onde, como, quando), por que se fala. 

Enfim, tal concepção está intimamente relacionada ao ensino d prescritivo que 

privilegia em sala de aula, o trabalho com a variedade escrita culta, tendo como um 

dos seus objetivos básicos a correção formal da linguagem. 

Ainda na ótica de Traváglia (2001), a segunda concepção considera a 

linguagem como instrumento de comunicação, como meio objetivo para a 

comunicação utilizando-se de um código, composto por um conjunto de signos que 

se combinam de acordo com regras específicas, a fim de transmitir uma mensagem 

para um receptor, para que a comunicação ocorra de forma efetiva.  
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Nesta concepção não se considera os interlocutores e a situação de uso 

como determinantes das unidades e regras que constituem a língua, isto é, 

desconsiderando-se o indivíduo falante do processo de produção, afastando-o do 

contexto social e histórico da língua.  

A terceira concepção considera a linguagem como forma ou processo de 

interação. O indivíduo quando usa a língua não somente traduz e exterioriza um 

pensamento, ou transmite uma mensagem a alguém , como também age, atua 

sobre o interlocutor (ouvinte/leitor). Nesta perspectiva concebe-se a linguagem como 

uma atividade de interação comunicativa, pela produção de sentido entre envolvidos 

numa determinada situação de sentido de comunicação, situada em um contexto 

sócio histórico e ideológico. 

Desse modo, Bakhtin (1997, p.123) postula que: 

 

A verdadeira substância da linguagem não é constituída por um sistema 
abstrato de formas linguísticas, nem pela enunciação monológica isolada, 
nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social 
da interação verbal, realizada pela enunciação ou pelas enunciações. A 
interação verbal constitui, assim, a realidade fundamental da linguagem.  

 

Quando usa a língua, portanto, o indivíduo não apenas exterioriza um 

pensamento ou transmite uma mensagem a outro, mas, sobretudo realiza ações, 

atua sobre seu interlocutor. Por acreditarmos que a produção é, essencialmente, 

uma maneira de agir sobre o outro, tomaremos esta concepção de língua enquanto 

referência para este trabalho de pesquisa. 

Partindo do princípio de que o ensino da produção de textos deve ser guiado 

por uma teoria sociointeracionista da linguagem, cujo objetivo didático fundamental é 

levar os alunos a aprender a usar a escrita para interagir na escola e fora dela, 

pode-se concluir que para aprender a escrever, é necessário ler em grande medida, 

de modo que ao aluno, inserindo os alunos situações de escrita semelhantes 

àquelas de que participam fora da escola, eles venham a aprender a planejar a 

escrita do texto, tendo como norte os objetivos sociais da escrita. (LEAL; MELO, 

2007). 

Tendo em vista que a leitura é essencial para a aprendizagem da escrita, 

recomenda-se, sob a perspectiva de Leal e Melo (2007, p. 26), que ao trabalhar com 

diferentes gêneros textuais, o professor deve organizar o ensino de modo a garantir 

que haja “[...] diversificação de tipos textuais e de práticas de uso da linguagem [...]”, 
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que permitam ao aluno “[...] construir uma bagagem de conhecimentos temáticos e 

de conhecimentos relativos às características dos vários gêneros textuais [...]”.  

Na concepção de Antunes (2003, p. 6), a leitura completa a prática da escrita: 

“[...] É, pois, mediante este processo de interação entre sujeitos que ocorre  muito 

mais que a simples decodificação dos sinais gráficos, uma vez que a partir da leitura 

se constrói o sentido do texto.” Depreende-se daí, por isso mesmo, o fato de que a 

língua acaba se materializando nos contextos socioculturais os mais diversos, em 

situações comunicativas ou esferas de circulação as mais diferentes possíveis: “[...] 

o professor atua como mediador desse processo, propondo variadas situações 

comunicativas, em um processo contínuo permeado pela leitura e escrita de 

diferentes gêneros textuais, com diferentes funções.” (PEREIRA, 2014, p. 4) 

 

 

4.2 Práticas pedagógicas em torno da produção textual 

 

 

Dentre os diversos desafios impostos ao professor de língua portuguesa, 

evidencia-se o trabalho que envolve as práticas de leitura e escrita, nas quais os 

alunos demonstram em seu desempenho escolar um alto nível de dificuldades, 

sejam estas de cunho oral/escrito sejam de interpretação dos textos propostos para 

estudo. Ademais, há outro fator que colabora para o agravamento destas 

dificuldades ora apresentadas, tratando-se do desinteresse e da desmotivação que 

os alunos apresentam em relação à disciplina de língua portuguesa. Diante do 

exposto, enquanto professora, nos inquietamos em busca de possíveis soluções 

para esse problema enfrentado cotidianamente. 

No que se refere ao ensino da escrita, nas duas últimas décadas do século 

XX ocorreu um expressivo debate, constituindo-se como uma das tarefas mais 

importantes da Linguística Aplicada. Conforme Leal (2002), os estudos linguísticos 

apontam para questões como “o que significa escrever” e “o que significa ensinar a 

escrever” e pesquisadores desta área demonstram estarem preocupados com a 

formação de “escritores” competentes, capazes de interagir, pela escrita de forma 

eficaz, através de diferentes gêneros textuais que funcionam nas práticas sociais.  
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Dolz e Schneuwly (2004) concebem os gêneros como formas de 

funcionamento da língua e linguagem, tomando forma conforme as diferentes 

esferas da sociedade em que o indivíduo está inserido. Eles são produtos sociais, de 

caráter heterogêneo, o que permite infinitas construções de linguagem, portanto seu 

conhecimento, mesmo que parcial, é necessário para a produção-recepção de um 

texto. Por exemplo: para escrever uma lenda é necessário conhecer a lenda, tal 

conhecimento pode ser oriundo da oralidade. 

Para o ensino da escrita, os gêneros textuais funcionam como um ponto de 

referência  concreto para os alunos. Em relação à diversidade e práticas de 

linguagem, os gêneros textuais podem ser considerados entidades intermediárias, 

permitindo classificar os elementos e rituais das práticas. Assim, o trabalho sobre os 

gêneros oferece aos alunos meios de análise das condições sociais efetivas 

mediante a produção e recepção de textos (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004). 

Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) apresentam 

como proposta teórico-metodológica o ensino da língua contemplando dois eixos do 

conteúdo: 1) O uso, referente aos usos e às formas da língua oral e escrita 

presentes na diversidade dos gêneros textuais/discursivos; 2) e a reflexão, que está 

direcionada para a análise da língua como forma de aprimoramento do uso. Nesta 

díade uso-reflexão, a língua a caracteriza-se como discursiva e interacional, em 

detrimento do uso de formas sistematizadas.  

O ensino da escrita, conforme os PCN de Língua Portuguesa (BRASIL, 1997), 

caracteriza-se predominantemente como de cunho sociointeracionista de inspiração 

discursiva, o que implica a introdução de um novo paradigma no ensino na produção 

textual, é o nos revela a leitura referente a alguns trechos que abordam o ensino da 

escrita a partir de gêneros textuais relacionados às práticas sociais cotidianas do 

escolar.  

Desse modo, a comunicação entre os indivíduos não ocorre por intermédio de 

palavras soltas e sem sentido. Geralmente, ela ocorre em situações de interação, 

nas quais se produz textos com alguma finalidade e dirigidos a um interlocutor 

determinado, para quem o significado da linguagem emerge a partir do momento 

que constrói o sentido do texto. 
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A princípio, a concepção do que seja texto revela-se como alvo de estudo e 

discussões entre os estudiosos da língua que, mediante suas investigações, 

passaram a considerar o funcionamento da língua não mais a partir de uma palavra 

ou frase isolada, mas a partir do texto como unidade básica, através da quais os 

falantes (locutor/interlocutor) fazem uso efetivo da linguagem. 

O propósito da produção escrita, tendo o texto como objeto de estudo, tem 

sido visto sob duas perspectivas: o texto como produto e o texto como processo. 

Segundo Reinaldo (2001), a perspectiva do texto como processo observa não 

apenas a estrutura, mas também a evolução da construção de seus sentidos, 

possibilitando novos caminhos para o domínio do ensino da língua.  

O texto tomado como unidade da linguagem em uso, é dotado de fatores que 

definem a textualidade e se constituem por três aspectos: formal, que se refere à 

coesão; o semântico-conceitual, que diz respeito a coerência, obtida pelo 

encadeamento lógico das informações no texto e das relações destas com o 

conhecimento de mundo; e o pragmático, que se refere ao funcionamento do texto 

no contexto do uso, envolvendo aspectos como: intencionalidade, a aceitabilidade, a 

situcionalidade, a intertextualidade e a informatividade. 

A intencionalidade e a aceitabilidade centram-se nos interlocutores; a 

situcionalidade centra-se no contexto de ocorrência, da adequação à situação sócio 

comunicativa; a intertextualidade, por sua vez, está centrada na relação com os 

outros textos; enfim, a informatividade centra-se na suficiência de dados. 

(REINALDO, 2001). 

Na visão de Marcuschi (2002), o gênero refere-se ao conjunto de enunciados 

relativamente estáveis de uso concreto da sociedade a carta, o requerimento, o 

artigo e outros. Já o tipo ou sequência textual é definido com uma estrutura 

relativamente autônoma, dotada de organização interna que lhe é própria – a 

narração, a descrição, a argumentação e o diálogo- as quais se concretizam na 

composição de diversos gêneros de circulação social. Assim, é proposta uma 

revisão da tipologia de base clássica da narração, descrição e dissertação referentes 

ao ensino da escrita. 

Desta forma, os gêneros textuais encontram-se presentes nas práticas sociais 

diárias dos indivíduos, os quais “[...] contribuem para ordenar e estabilizar as 

atividades comunicativas do dia a dia [...]”. (MARCUSCHI, 2008, p. 40). 



50 

 

No Quadro 1, à título de ilustração, faz-se uma distribuição comparativa das 

diferenças existentes entre tipos e gêneros textuais. 

 

 

Quadro 01 – Diferenças entre tipos e gêneros textuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fonte: Elaborado pela autora a partir de Marcuschi (2002). 

 

Para Marcuschi (2008, p. 40), “[...] A ideia central é a de que se devem criar 

situações reais com contextos que permitam reproduzir em grandes linhas e no 

detalhe a situação concreta de produção textual [...]”. Uma proposta de ensino-

aprendizagem realizada a partir do uso dos gêneros textuais permite ao professor a 

apreensão e avaliação das capacidades de linguagem dos alunos no decorrer da 

sua realização, indicando-lhe o modo mais adequado à sua intervenção didática.  

No Brasil, as pesquisas concernentes ao ensino dos gêneros textuais ainda 

são incipientes, mas a propagação dos PCN  contribuiu para ampliar a discussão 

teórica entre os educadores, a qual até então se encontrava  restrita ao âmbito 

acadêmico. Quanto aos alunos, o trabalho com os gêneros textuais constitui, por um 

lado, a oportunidade de vivenciar situações sociais efetivas de produção e leitura de 

textos e, por outro, uma maneira de apreendê-los progressivamente. (DOLZ; 

SCHNEUWLY, 2004, p. 41). 

Portanto, é importante valorizar os conhecimentos prévios do aluno, sem 

deixar de oportunizar a ele o acesso a outros tipos de textos. Ao trabalhar com 

gêneros, oferecemos ao aluno a oportunidade de fazer uso efetivo da língua através 

dos múltiplos gêneros textuais presentes em nosso cotidiano.  
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Os gêneros textuais são enunciados que se materializam ora por textos 

escritos, ora por textos orais, presentes no dia a dia pelos usuários da língua, 

conforme sua característica específica. A utilização da língua efetua-se em forma de 

enunciados (orais e escritos). O enunciado reflete as condições específicas e as 

finalidades de cada uma dessas esferas [da atividade humana], não só por seu 

conteúdo temático e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos 

recursos da língua, recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais, mas também, e, 

sobretudo, por sua construção composicional.  

A partir dessa discussão, um dos focos de interesse dos estudos sobre escrita 

passou a ser gêneros de texto como objeto de produção, contemplado tanto os 

textos literários como os demais textos de uso frequente na sociedade. Nesse 

contexto, o texto é entendido como produto empírico de uma ação verbal, isto è, 

uma unidade linguística que se caracteriza por uma organização de elementos, 

consoante regras coesivas responsáveis pela transmissão de um contexto de forma 

coerente. 

O texto resulta, assim, de um conjunto das representações do produtor em 

função da definição dos parâmetros da: 

 

Situação comunicativa (O lugar e o momento da produção, o emissor e o 
receptor; a instituição social onde se dá a interação os papéis sociais do 
produtor e do destinatário e o objetivo da interação), do conteúdo temático 
(conjunto de conhecimentos dos mundos físico e sociais estocados e 
organizados na memória do produtor do texto) e do gênero de texto em 
foco. (REINALDO, 2001, p. 90). 

 

Por outro lado, a perspectiva do texto como processo se pauta em 

contribuições teóricas textuais cognitivas, as quis objetivam explicar o que acontece 

durante o processo de produção textual. Sendo assim, segundo Reinaldo (2001), 

dois fatores agem simultaneamente ao ato de escrever textos: os fatores sociais 

(representados pelas práticas da realidade social que cerca o indivíduo) e os fatores 

cognitivos (conhecimentos do mundo, a língua e do tipo de texto). Assim, 

constituídos na/pela interação verbal dos sujeitos nas diferentes esferas da atividade 

social, os gêneros estabelecem formas típicas de organização dos discursos, que 

associam determinadas situações de relacionamento humano, determinadas 

abordagens temáticas, envolvendo diferentes e determinados recursos linguísticos. 
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Partindo do pressuposto de que quem escreve tem em mente um leitor, é 

necessário que o aluno tenha possibilidade de delinear o perfil dos possíveis 

destinatários, antes mesmo da atividade proposta. Portanto, o próximo passo será 

selecionar as informações necessárias e relevantes e definir melhor a maneira de 

organizá-las. Quando o futuro leitor é desconhecido, corre-se o risco de deixar de 

dizer coisas importantes ou de dizê-las de forma redundante. 

Dessa forma, é preciso dar ao aluno tempo e chance de se apropriar do tema 

sobre o qual irá escrever, respeitando e cumprindo cada etapa: se informar, estudar, 

pesquisar e discutir o assunto do seu texto. Quanto ao tipo de circulação e o suporte 

que o texto terá, se será publicado ou não, isto dependerá do padrão estético 

valorizado no âmbito escolar ou afixação nas paredes, configurando o texto como 

modelo estático e previsível, sem considerar que a produção textual constitui-se em 

função dos diferentes tipos de circulação que o texto poderá ter. 

Por conseguinte, faz-se necessário um cuidado especial, tendo em vista 

possibilitar a socialização do escrito, sem limitá-la, exclusivamente, à sala de aula, 

evitando que tal procedimento desconsidere o caráter de promoção de interlocução 

para assumir uma postura autoritária usando a escrita como imposição. Assim, é 

preciso que o professor, tanto quanto seus alunos, torne-se leitor e autor da sua 

prática pedagógica, sujeito ativo do mundo da leitura, organizando “[...] registros de 

acompanhamento do processo de construção do conhecimento de seu grupo [...], 

buscando “[...] textos que componham a pluralidade de práticas sociais de leitura, 

que se preocupe com a preservação da memória dos grupos sociais com os quais 

interage [...]”. (FILIPOUSKI, 2006, p. 163). 

 

 

4.3 Pré-requisitos para a produção textual  

 

 

Tendo em vista que a produção de um texto não pode ser feita 

aleatoriamente, há pre-requisitos e técnicas que devem ser ensinados ao aluno. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais registram que o objetivo da prática de produção 

de textos na escola brasileira é:  “[...] formar escritores competentes capazes de 

produzir textos coerentes, coesos e eficazes [...]” (BRASIL, 1997, p. 65, grifo nosso). 



53 

 

Para que a produção textual seja eficaz, faz-se necessário que o autor esteja 

em contato com textos coesos e coerentes. Para Orlandi e Rodrigues (2006, p. 47), 

três conceitos são fundamentais nas linguísticas textuais: “textualidade”, “coesão” e 

“coerência”, os quais representam “[...] o cerne dos estudos textuais para esta área 

do conhecimento”.  

Luft (1996, p. 427) afirma que o processo intelectual de redigir 

 

[...] envolve basicamente dois momentos: o de formular pensamentos 
(aquilo que se quer dizer) e o de expressá-los por escrito (o de redigir 
propriamente dito). Fazer uma redação não significa apenas a atuação de 
uma capacidade de escrever de forma correta, mas, sobretudo, a de 
organizar as ideias sobre determinado assunto.  

 

Neste contexto, o que distingue um texto de um amontoado de palavras ou 

frases soltas e sem nexo é o relacionamento existente entre suas partes, ou seja, é 

a sua textualidade. Portanto, para que possam desenvolver um trabalho relevante de 

produção de texto no Ensino Fundamental e no Médio, seus professores devem 

procurar compreender em que consiste a coesão e reconhecerem quais as funções 

que desempenha para a organização coerente do texto (ANTUNES, 2009). 

Para esta autora, a coesão assegura a continuidade e a unidade que 

caracterizam as realizações textuais apropriadas e relevantes do texto, por 

conseguinte a define, “[...] como um recurso do encadeamento dos segmentos do 

texto, de maneira que seja assegurada a necessária continuidade e a imprescindível 

unidade que caracterizam as realizações textuais apropriadas e relevantes.” 

(ANTUNES, 2009, p. 69) 

Vista como um recurso de continuidade do texto, a coesão estabelece a 

relação que se cria ente uma parte e outra do texto, abrangendo assim: a 

continuidade do texto que é provida e assinalada pelos recursos coesivos léxico-

gramaticais e que interfere na criação da unidade do texto; e a continuidade do texto 

que possibilita ao ouvinte ou ao leitor reconstruir a unidade pretendida.  

Uma vez que a continuidade do texto não subsiste e nem se sustenta em si 

mesma, decorre portanto da unidade do texto que, segundo Antunes (2009, p. 68), 

“[...] corresponde à dimensão macroestrutural do texto, cuja natureza, do ponto de 

vista cognitivo, depende de como se apreende a informação global veiculada pelo 

texto e de como tal informação se organiza na memória do ouvinte ou do leitor.   
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Assim, a coesão constitui um conjunto de dispositivos que proveem a 

organização da superfície linguística do texto, no interior da qual as palavras se 

subordinam a determinadas regularidades de organização e a padrões de 

encadeamento dos vários segmentos que a constituem. A continuidade e a 

progressão do texto instauram-se com a função de assegurar a unidade global do 

texto, cujo fim é unir, integrar e unificar suas partes, assinalando a sua unidade 

temática, “[...] de forma que este resulte relevante e apropriado, tanto do ponto de 

vista cognitivo-linguístico, como do ponto de vista pragmático. (ANTUNES, 2009, p. 

66). 

Considerando que é necessário haver coerência no que dizemos ou 

escrevemos, de modo que a comunicação seja estabelecida de forma eficaz, Trask 

(2004, p. 56) destaca, entre os fatores que contribuem para a textualidade, a 

interpretabilidade e para o grau de sucesso de compreensão de um texto, “[...] a 

coerência do discurso, sua estrutura, organização e conexidade subjacente [...]”.  

Desta feita, a coerência textual pode ser compreendida, 

 

[...] como sendo as articulações de ideias que conferem sentido a um texto. 
Ela se deve à organização global do mesmo, assegurando-lhe um princípio, 
um meio, um fim e ainda, uma adequação de linguagem ao tipo de texto e a 
observância do seu sentido, das palavras nele empregadas e das ideias 
expostas. (MACHADO; VILAÇA, 2012). 

 

Por sua vez, na compreensão de Koch e Travaglia (1997, p. 13):  

 

Coerência é um princípio de interpretabilidade e compreensão do texto 
caracterizado por tudo de que o processo aí implicado possa depender. A 
coesão é explicitamente revelada através de marcas linguísticas, índices 
formais na estrutura da sequência linguística e superficial do texto [...] se 
manifesta na organização sequencial do texto.  

 

Não resta dúvidas que tanto a coesão como a coerência são de extrema 

importância no processo de aquisição da escrita, para tanto, se faz necessário que 

desde pequenas, as crianças sejam estimuladas ao hábito de ler, conhecendo novas 

palavras e ampliando o vocabulário, para que possam obter melhoria na produção 

textual.  
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Para tanto, os professores em sala de aula, considerando que nem todos os 

alunos apresentam a mesma facilidade em produzir textos mais elaborados, devem 

vincular, através da produção escrita, conteúdos específicos das disciplinas com a 

vida de seus alunos, propondo que esses textos sejam lidos para os colegas e 

discutidos em sala de aula, não apenas visando corrigir o Português ou acertos de 

suas respostas.  

A reescrita, se necessária, deverá ser utilizada para que digam com mais 

clareza e precisão o que querem dizer, levando o autor do texto a repensar: 

[...] a pertinência dos dados com que está lidando, a coerência da tese que 
apresenta, a adequação entre dados e tese, enfim, levá-lo a perceber 
lacunas nas informações de que dispõe e a se perguntar para que vai servir 
o que está escrevendo. (FILIPOUSKI, 2006, p. 161). 

 

Neste contexto, o professor deve se utilizar da leitura e escrita de poemas, 

notícias, contos, cartas, lendas, mensagens, reportagens, histórias, um artigo, um 

livro, de modo  que seus alunos tenham pistas que levem a sua compreensão 

facilmente recuperáveis pelo contexto. Entendemos que o ensino dos diversos tipos 

textuais que circulam nas sociedades letradas contribuem para ampliar 

sobremaneira a competência linguística e discursiva dos alunos, proporcionando-

lhes inúmeras formas de participação social e de expressão como cidadãos, pelo 

uso da linguagem.  

Quanto às diferenças dos tipos textuais, vale ressaltar o entendimento de 

Santos (2004, p. 86), quando afirma que: 

[...] a escrita varia de acordo com o propósito para o qual é produzida e 
conforme o contexto no qual está inserida. Sendo assim, escrever uma 
carta não é o mesmo que escrever uma receita ou uma notícia. A escrita 
varia também de acordo com a relação estabelecida entre escritor e seu 
possível leitor. Por isso, escrever uma carta para um amigo não é o mesmo 
que escrever uma carta para o diretor de uma empresa. A razão para as 
diferenças dos tipos textuais encontra-se, portanto, nos diferentes 
propósitos sociais de cada texto. (SANTOS, 2006, p. 86). 

 

Na concepção de Silva (2009), é desta forma que os alunos percebem os 

diferentes gêneros textuais, e, aprendem a escrevê-los, conforme suas 

necessidades, precisando do professor para mediar esse processo, de maneira a 

fazer com que possam repensar seu jeito de escrever. Assim, o processo de 

avaliação de um texto compreende três aspectos: o pragmático, relacionado ao seu 

funcionamento; o semântico, que diz respeito à coerência (sentido); e o formal, que 

trata da coesão (organização). (COSTA VAL, 2006). 
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No entanto, tendo em vista a falta de modelos de referência que permitam 

proceder de modo mecânico, como num exercício de matemática, segundo Serafini 

(1998, p. 10), a correção de uma redação “[...] é uma operação complexa que traz 

problemas certamente maiores que os da correção de um exercício de matemática 

ou de versão de uma língua estrangeira [...]”.  

Por conseguinte, o professor deve basear-se na lógica e na estrutura interna 

da redação e assumir uma postura diferente para cada gênero textual. Ele deve 

ainda fazer observações específicas que favoreçam o aprimoramento de cada 

estudante, não sendo interessante que se prenda demasiadamente na correção dos 

chamados erros gramaticais, mas dispense atenção à criatividade, às ideias, à 

imaginação do aluno. (LUFT, 1999). 

No contexto deste estudo, na etapa de revisão dos textos produzidos pelos 

alunos participantes da pesquisa, nos detivemos nas orientações de Ruiz (2001)  

que nos apresenta 4 (quatro) tipos de correções, sendo elas: 

 

 A resolutiva: o professor retira ou insere palavras, bem como e sinais de 

pontuação; o professor refaz o que considera confuso na redação do aluno. 

Entendemos que com essa prática, ele desconsidera o aluno como sujeito 

como autor de sua produção negando-lhe a  oportunidade de refletir sobre 

sua própria redação, ao perceber  prováveis inadequações cometidos na 

sua produção textual. 

 A indicativa: o professor usa setas, circula ou grifa letras, palavras ou 

termos; no entanto apenas localiza o “erro” sem propor de que maneira o 

aluno como corrigi-lo. É um tipo de correção que não as reflexões 

necessárias à reescrita. 

 A classificatória: o professor insere o símbolo “?” para indicar termo que 

não estão claros usa os símbolos numéricos da tabela para classificar 

problemas variados. Para isso, o professor sugere as modificações de 

modo que o aluno a compreenda e tente refazer seu texto sozinho. Esse 

tipo de correção é eficaz à medida que tanto indica onde e que tipo de 

“erro” o aluno praticou, apresentando sugestões claras para o 

melhoramento do texto. 
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 A textual-interativa: intervenção que garante maior interlocução com o 

aluno; são comentários, também chamados pela autora (2001) de 

“bilhetes”. Através destes recadinhos, o professor coloca nas produções de 

seus alunos suas sugestões, a fim de que percebam o que precisa ser 

melhorado em seus textos e o que teve de bom também, implicando, desse 

modo, em um incentivo maior para que refaçam seus textos com mais 

cautela, adotando  as sugestões do professor.  Tendo em vista que este 

tipo de correção é o que melhor se adequou à nossa proposta de revisão 

textual, optamos por utilizá-la ao avaliarmos os textos dos nossos alunos e 

apresentar-lhes sugestões para a reescrita dos textos produzidos e 

publicados no Blog Escritores do Futuro (BEF). 

 

Vale ressaltar que o fato de os alunos não apresentarem as competências de 

textualidade, coesão e coerência é apenas “[...] consequência de um ensino que se 

distancia das reais condições de realização das atividades de linguagem [...]” 

(ANTUNES, 2009, p. 70) “[...] ou seja, de entender e compor textos. As salas de aula 

ainda estão longe de serem um lugar de pensar, de reflexão compartilhada, de 

participação e de diálogo, onde a aprendizagem gera e possibilita múltiplas e 

variadas situações de leitura e escrita significativas (FILIPOUSKI, 2006), cujo 

currículo predominante é o que se prende a programas de ensino, com prazos 

determinados a se cumprir.  
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5 DELIMITAÇÃO DO CONTEXTO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

“Virtual é a significação da linguagem, que nasce 
juntamente com a humanidade. Virtual é o mundo 
abstrato da mente, o mundo das interpretações e das 
relações geradas a partir das interpretações.” 

(Pierre Lévy)  

 

 

Em linhas gerais, este capítulo aborda a classificação da pesquisa e sua 

delimitação, onde se focaliza o contexto da instituição de ensino, a caracterização da 

população estudada e, por fim, a explicitação das etapas concernentes à coleta, 

descrição e interpretação dos dados. 

O  campo da educação, mais precisamente situado no âmbito escolar onde 

ocorre o processo de ensino-aprendizagem, tem sido amplamente tomado como 

objeto de pesquisa sistemática, sendo assim, é oportuno que professores e demais 

profissionais da educação, adotem uma postura aceptível à produção do 

conhecimento científico. Comungamos com o pensamento de Gatti (2002) quando 

afirma que ao pesquisar buscamos à priori obter conhecimentos sobre alguma coisa.  

Geralmente, a necessidade de pesquisar surge a partir de questionamentos, 

dúvidas a respeito de algum tema, assim buscamos respostas para nossos anseios: 

  

[...] é o ato pelo qual procuramos obter conhecimento sobre alguma coisa. 
[...] Contudo, num sentido mais estrito, visando a criação de um corpo de 
conhecimentos sobre certo assunto, o ato de pesquisar deve apresentar 
certas características específicas. Não buscamos, com ele, qualquer 
conhecimento, mas um conhecimento que ultrapasse nosso entendimento 
imediato na explicação ou na compreensão da realidade que observamos. 
(GATTI, 2002, p. 9-10). 

 

 

Considerando as diversas concepções de ciência, bem como de métodos 

científicos, deparamo-nos com inúmeras formas de se fazer a pesquisa: “[...] 

compreendida como capacidade de elaboração própria, a pesquisa condensa-se 

numa multiplicidade de horizontes no contexto científico” (DEMO, 2005, p.18). A 

pesquisa é, também, um estudo pessoal, pois traz em si marcas, inferências e 

atitudes investigativas de quem as põem em prática. É um estudo definido pelo rigor 

que é compreendido de diversas formas no cenário científico.  
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O estudo ora apresentado caracteriza-se como qualitativo que, segundo 

Moreira (2002), apresenta seis características básicas: 1) A interpretação como foco. 

Nesse sentido, objetiva-se interpretar a situação em estudo sob o olhar dos próprios 

participantes; 2) A subjetividade é enfatizada. Assim, o foco de interesse é a 

perspectiva dos informantes; 3) A flexibilidade na conduta do estudo. Não há uma 

delimitação à priori das situações; 4) O interesse é no processo e não no resultado. 

Segue-se uma orientação que objetiva entender a situação em análise; 5) O 

contexto como intimamente ligado ao comportamento das pessoas na formação da 

experiência; e 6) O reconhecimento de que há uma influência da pesquisa sobre a 

situação, admitindo-se que o pesquisador também sofre influência da situação da 

pesquisa. 

A pesquisa qualitativa aqui adotada tem, particularmente, cunho descritivo-

interpretativo que visa “interpretar fenômenos sociais inseridos em um contexto” 

(BORTONI-RICARDO, 2008, p. 34). O objetivo, neste caso, não é revelar através de 

estatísticas leis universais, mas examinar com riqueza de detalhes uma situação 

específica para compará-la a outras circunstâncias. 

Esta dissertação adota, também, uma pesquisa-ação de base empírica, “[...] 

realizada em estreita participação entre os actantes envolvidos na pesquisa de forma 

colaborativa, de modo a promover uma mudança social no ambiente de ensino 

analisado” (BARBIER, 2004, p.70-71). Neste sentido, pode ser caracterizada ainda 

como pesquisa-ação participativa, na medida em que o seu objetivo prático foi “[...] 

contribuir para melhorar a produção textual dos alunos participantes desta pesquisa 

[...] obter informações que, por meio de outros procedimentos, não seria possível 

(THIOLLENT, 2008, p. 20).  

A pesquisa-ação posssui como característica peculiar firmar como objetivo 

ampliar o conhecimento de todos os envolvidos, ao implementar soluções em 

relação aos problemas pesquisados,possibilitando a aquisição de conhecimento por 

todos os sujeitos envolvidos no processo,os quais terão acesso às informações 

obtidas no processo investigativo, onde todas as ações,bem como todas as 

atividades recebem acompanhamento sistemático a exemplo de: os novos 

conhecimentos adquiridos com a criação da plataforma virtual do blog entre o 

pesquisador/pesquisados e as atividades que foram propostas e desenvolvidas. 

Para validar nosso papel como professora-pesquisadora no processo 

investigativo, recorremos a Bortoni-Ricardo (2008, p. 42) quando assinala que: 
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[...] é tarefa da pesquisa qualitativa de sala de aula construir e aperfeiçoar 
teorias sobre a organização social e cognitiva da vida deste ambiente, que é 
o contexto por excelência para a aprendizagem dos educandos em seu 
próprio contexto e vistos como indivíduos em sua totalidade. (BORTONI-
RICARDO, 2008, p. 42). 

 

A prática pedagógica em sala de aula pode ser estudada pelo pesquisador, 

tendo o ambiente real da escola como fonte direta de dados, notadamente porque a 

compreensão dos fenômenos efetiva-se a partir do convívio diário com os sujeitos 

envolvidos no estudo.  

 

5.1 Caracterização da instituição e população pesquisadas 

 

A pesquisa empírica aconteceu de forma presencial na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Lafayete Cavalcante (nome dado em homenagem ao ex-

prefeito do município), situada à rua Nestor Gomes Santhiago, no Bairro das 

Malvinas, zona sudoeste de Campina Grande. Inaugurada no ano de 1988, funciona 

nos turnos matutino, vespertino e noturno, oferecendo à comunidade as seguintes 

modalidades de ensino: Educação Infantil, Ensino fundamental I e Educação de 

Jovens e Adultos. A partir da implantação do sistema de ciclos (2002), a escola 

passou a oferecer o Ensino Fundamental I e Fundamental II, distribuído nos três 

turnos de funcionamento.  

Os alunos da escola são provenientes de famílias de baixa renda residentes 

no bairro ou em áreas vizinhas que sobrevivem, em sua maioria, de atividades 

informais. A manutenção da Instituição se dá através de programas do Governo 

Federal como: PDDE (Programa de Dinheiro Direto na Escola) que representa uma 

ajuda anual para a aquisição de materiais de consumo ou de custeio (móveis ou 

eletrodomésticos, por exemplo), o PNAE, (Programa Nacional de Alimentação 

Escolar), destinado a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar. 

Dentro da perspectiva de uma Gestão Escolar Democrática, a gestora escolar 

foi eleita através do voto direto de todos os membros da comunidade escolar, 

representando por alunos, pais, professores e funcionários. A aquisição de bens ou 

materiais passa pela aprovação do Conselho Escolar, entidade formada por todos os 

segmentos da Comunidade escolar, a mesma tem como função auxiliar na 

administração escolar. 
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Do ponto de vista da infraestrutura, a escola dispõe de: 10 salas de aula, 01 

sala de leitura (que disponibiliza um considerável acervo de livros didáticos, 

paradidáticos, gibis e literatura de cordel), 01 um laboratório de Informática, (que 

encontra- se desativado) 01 sala de vídeo, 01 sala de professores, 01 Secretaria, 01 

cantina, sala de diretoria, 10 banheiros para os alunos, 02 banheiros para os 

professores com chuveiro, pátio coberto, quadra de esportes, água filtrada, água da 

rede pública, 01 despensa, 01 pátio, 02 corredores amplos de acesso às salas de 

aula, 01 quadra de esportes, 01 pequeno jardim visivelmente bem cuidado. Possui, 

ainda, espaço livre para as crianças brincarem, dependências, vias e banheiro para 

alunos com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 A escola é considerada como sendo de grande porte, uma vez que funciona 

nos três turnos, totalizando 400 alunos distribuídos em 20 turmas. A escola é 

composta por uma equipe multiprofissional, formada por professores, gestores, 

supervisores, orientadores educacionais e funcionários de apoio, os quais totalizam 

aproximadamente 60 servidores públicos municipais. A escola tem se esforçado no 

sentido de participar, bem como atingir as metas das avaliações estabelecidas pelo 

MEC, conforme nos mostra a Figura 4, com os resultados do IDEB. 

 

 

Figura 04 – Resultado do índice de desenvolvimento da Educação Básica (2005 a 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   
  
 
    Fonte: Brasil (2013). 
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A escolha dos alunos participantes da pesquisa justificou-se pelo 

estabelecimento de alguns critérios considerados relevantes, a saber:   frequência e 

assiduidade e consequentemente os alunos que participassem efetivamente das 

aulas, leitura fluente e interação com os colegas, ao tirar dúvidas, ajudar os colegas, 

respeito às regras de convivência, cumprimento das atividades propostas em sala e 

ter acesso à Internet. 
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Em linhas gerais, a população e amostra estudadas foram compostas da 

seguinte forma: dos 26 alunos regularmente matriculados no 4º Ano, apenas 12 

(46,15%) cumpriram todas as atividades de escrita propostas no blog e 14 (53,85%) 

participaram parcialmente, conforme nos mostra o Gráfico 1.  A pesquisa foi aplicada 

tanto em sala de aula como no Laboratório de Informática que serviu de extensão da 

sala. 

 

Gráfico 01 – Alunos participantes das atividades escritas no BEF 
 

 
 

 

 

                                               
                                              Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2014). 

 

 

A professora colaboradora-pesquisadora possui licenciatura em Letras, 

leciona há vinte e dois anos nas séries iniciais do Ensino Fundamental I, sendo há 

14 anos nessa escola, já realizou trabalhos com produção escrita no Jornal Escolar 

(no período de 2009 a 2013). A mesma relatou que ser professora da escola pública 

significa enfrentar muitos desafios, dentre os quais destacou o desinteresse dos 

alunos, falta de assistência por parte dos pais a seus filhos, atribuindo à escola toda 

responsabilidade da educação e  por conseguinte comprometendo a aprendizagem 

destes. 

No que se refere ao espaço físico, a sala do 4º Ano, é ampla, arejada, possui 

um mobiliário formado por 30 a 35 carteiras escolares, 01 armário de ferro grande, 

onde são guardados materiais como: livros, revistas, lápis de pintura, cola, tesoura 

dentre outros materiais a serem utilizados na realização das atividades pedagógicas 

propostas pela professora. 
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Nas paredes estão afixados os murais com trabalhos feitos pelos alunos, 

como cartazes que expõem os temas estudados e ilustrações referentes.  Cada 

disciplina tem o seu espaço reservado denominado “Cantinho da Leitura” espaço 

organizado com muitos livros, gibis e revistas infantis, o “Cantinho da Matemática” 

dispõe de jogos, tabelas numéricas, palitos de picolé para contagem, e também 

consta na sala o cantinho da ” Criatividade e Artes”, onde são expostos os trabalhos 

dos alunos (desenhos, recortes e colagem). 

 

 

5.2 Coleta e análise dos dados 

 

O levantamento e interpretação dos dados efetivou-se, essencialmente, a 

partir dos seguintes procedimentos:  

a) exame do Projeto Pedagógico da Escola, observando como as tecnologias 

se fazem ou não presentes neste documento; O PPP da escola havia sido  

elaborado em 2007, sendo assim constatamos que este documento encontrava-se 

desatualizado  e por conseguinte, não poderíamos utilizá-lo como um instrumento de 

coleta de dados, pois o mesmo não retratava a realidade institucional  que nos 

propúnhamos a estudar ; 

b) análise do planejamento bimestral referente à disciplina de Língua 

Portuguesa: As realizações dos planejamentos pedagógicos da escola seguem as 

orientações estabelecidas pela secretaria de Educação, Esporte e cultura do 

Município de Campina Grande, segundo a qual é estruturado em ciclo, baseado na 

LDB e PCN a organização do Ensino em ciclo rompe com a seriação e avança no 

sentido de organizar o ensino, contemplando aspectos como: a faixa etária, 

interesses comuns necessidades e dificuldades dos alunos. O eixo temático 

Diversidade cultural: Conhecendo nosso povo, nossas raízes, nossa história, foi 

abordado durante o período compreendido entre os meses de agosto a outubro (3º 

Bimestre);   

c) observação direta e registro das anotações no diário de campo, gravação 

das aulas em vídeo para análise e descrição destas, com o fim de identificar a 

concepção de linguagem que orienta a prática pedagógica e, em especial, o ensino 

da escrita e da produção de texto; O trabalho em sala de aula foi  realizado a partir 

das temáticas sugeridas pela SEDUC, cabendo à equipe multiprofissional 
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(supervisores e orientadores educacionais) juntamente com os professores se 

reunirem periodicamente para juntos planejarem as atividades de ensino referentes 

ás temáticas: cultura e cidadania. À priori, cada temática é lançada em sala de aula 

para que sejam feitas reflexões em torno da mesma, procurando interligar a temática 

com as experiências do cotidiano dos alunos, mais adiante estes conhecimentos 

serão sistematizados de acordo com o processo de ensino/aprendizagem. 

Tomando a técnica da observação participante (MINAYO, 2004), os fatos 

foram analisados tal como ocorrem, contemplando todas as etapas da metodologia 

adotada. As observações foram registradas no diário de campo e se deram no 

momento em que ocorreu o ato, com anotações precisas, observando, para isso, os 

acontecimentos em seu contexto e circunstâncias em que se verificam as atitudes e 

reações dos sujeitos pesquisados (OLIVEIRA, 2008.). 

O pesquisador está inserido com certo grau de interação no contexto da 

situação a ser estudada, tratando-se aqui, especificamente do espaço da sala de 

aula, mediante a técnica da observação participante (ANDRÉ, 1995). As aulas foram 

gravadas em vídeo para serem analisadas e descritas. 

O registro dos dados foi feito através de anotações em um diário, no qual 

foram registradas as situações observadas e analisadas, conforme Minayo (2004), 

descrevendo como ocorre a interação dos alunos no ambiente virtual ao fazer uso 

do blog como um recurso pedagógico na prática da produção textual, materializada 

em postagens e comentários ora espontâneos, bem como orientados pelos 

comandos dados em cada atividade escrita proposta 

d) aplicação de questionários a 17 alunos, composto de perguntas fechadas e 

abertas, visando traçar o perfil sociocultural dos alunos e seu comportamento como 

usuários da internet, das redes sociais e, particularmente, de blogs educativos. 

Assim, elaboramos e aplicamos o questionário composto por 07 perguntas: sendo 

02 questões sobre dados pessoais, 01 questão de múltipla escolha e 04 questões 

abertas (Anexo 01).   
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6 PRODUÇÃO TEXTUAL NO BLOG ESCRITORES DO FUTURO 

 

 

Neste capítulo, apresentamos os resultados da pesquisa, descrevendo e 

interpretando a experiência desenvolvida com alunos do 4º ano da Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Lafayete Cavalcante, envolvendo o Blog Escritores do 

Futuro (BEF). De início, convém discutir os dados apontados pelo questionário 

aplicado aos estudantes, demonstrados através dos gráficos abaixo relacionados. 

 

Gráfico 02 – Atividades de linguagem preferidas dos alunos do 4º Ano da EMLC 

Qual é a sua atividade preferida ? 

1º Ouvir
histórias

2º Contar
histórias

3º Criar histórias

 
                                          Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2014). 

 

Em resposta à primeira questão do questionário, conforme o Gráfico 2, os 

dados nos revelaram os seguintes números :  5 alunos (29,41%) preferem ouvir 

histórias, 5 (29,41%)  optaram por contar histórias e 7 crianças (41,18%) preferem 

criar histórias.  

De posse dessa informação, nos foi possível elaborar algumas hipóteses, 

quais sejam: Qual o perfil de nossos futuros alunos participantes desta pesquisa? 

Que relação estes têm com a leitura e ou com a escrita? Como o  blog pode 

contribuir para melhorar tais  habilidades linguísticas de nossos alunos? Afinal, 

projetamos-lhes desde aquele momento a serem os nossos Escritores do Futuro. 
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Gráfico 03 – Alunos que possuem computador em casa 

Você tem computador em 
casa? 

sim

não

 
                                Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2014). 

 

Apresentando a 2ª questão do questionário, temos como resultado os 

seguintes dados observados  no gráfico 3: o total de 10 alunos (58,82%)  não possui 

computador em casa e 7 alunos (41,18%)  possuem computador em casa . Sendo 

assim, durante o período em que desenvolvemos as atividades no BEF, alguns 

desses alunos que não dispunham de um computador em casa  tiveram acesso 

mais restrito aos blogs educacionais, limitando-se  ao BEF , na maioria das vezes  

via Laboratório de Informática da escola. 

 

Gráfico  04 – Atividades realizadas pelos alunos no computador 

Para que você usa o 
computador?

jogos

facebook

Estudo

 
                                   Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2014). 
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A terceira questão do questionário destinado aos alunos participantes desta 

pesquisa diz respeito às atividades que eles fazem através do uso do computador, 

assim, obtivemos os seguintes resultados: os jogos se posicionam como as 

atividades preferidas dos alunos, uma vez que 10 alunos (58,82%)  desenvolvem 

atividades com jogos, 4 alunos (23,53%)  possuem  Facebook e 3 alunos (7,65%) 

usam o computador para estudar e  realizar pesquisa escolares.  

Em razão de alguns alunos terem acesso à internet, possuir um perfil e 

conectar-se diariamente ao Facebook e da grande quantidade de recursos 

oferecidos por esta rede social, tornou-se possível utilizá-lo como ferramenta 

colaborativa no processo de ensino/aprendizagem e de adaptação ao ambiente 

virtual. Sendo assim, o uso do facebook viabilizou a nossa comunicação com mais 

facilidade até que passássemos a interagir efetivamente  no BEF. 

Através do Facebook criamos o grupo Escritores do Futuro, onde  foi possível 

disponibilizar materiais aos alunos com antecedência, utilizando diferentes mídias: 

como textos, imagens, vídeos links, permitindo que estes, expressassem suas 

opiniões e fizessem comentários na própria página.  
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Para uma melhor compreensão da estrutura virtual do BEF, pode-se visualizar 

nas Figuras 5, 6 , 7 , 8 e 9 as principais páginas de acesso à plataforma virtual do 

referido blog, onde as atividades de produção textual foram  postadas e publicadas. 

 

 

 

 

Figura 05 – Página inicial do Blog Escritores do Futuro 

 

                 Fonte: Elaborada pela pesquisadora (2014). 
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Figura 06 – Mensagem de boas vindas ao BEF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      Fonte: Elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

A Professora/ pesquisadora dá as boas vindas e convida a visitar o BEF. 

 

 



71 

 

Figura 07 – Lista de etiquetas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Fonte: Elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

No lado esquerdo da tela do computador aparecem as listas de etiquetas 

que facilitam o acesso ao que buscamos no blog. As atividades propostas e 

analisadas e publicadas no BEF, se encontram todas identificadas por um link 

próprio, a exemplo de Lendas do Folclore. 
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Figura 08 – Galeria de fotos 
                  
 
 

                     

 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Fonte: Elaborada pela pesquisadora (2014). 

 
 

A galeria de fotos é um espaço destinado ao registro de diversas atividades 

realizadas em diferentes momentos por alunos professores durante eventos 

escolares, que registram em especial as datas comemorativas, sejam estas de 

cunho pedagógico, esportivo, religioso dentre outros. 
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Figura 09 – Calendário de eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

O Calendário de Eventos reúne postagens referentes aos eventos escolares 

realizados durante o 2º  semestre do ano  de 2014. 

No BEF foi oportunizado de forma efetiva a todos os alunos divulgar, 

convidar, parabenizar, motivar através de suas publicações no referido espaço que 

se localiza na página inicial do lado direito da tela do computador. 

 

6.1 Atividade diagnóstica 

 

 A atividade diagnóstica consistiu em produzir um texto descritivo sobre a 

escola, após terem sidas contemplados as etapas preparatórias e antecedentes à 

produção propriamente dita de escrita quais sejam: os alunos leram sobre o assunto 

em sala no texto do livro didático, discutiram em grupo com os colegas e com a 

professora, pesquisaram o tema na Internet e por fim, escreveram e postaram os 

textos descritivos e publicaram no blog para serem compartilhado pelos colegas. 

O objetivo desta atividade foi diagnosticar o nível de escrita dos alunos 

participantes desta atividade 17 alunos, porém deste total foram selecionados 

apenas 06 textos que contemplaram o texto descritivo sobre a escola. 

 



74 

 

 

Gráfico 05 – Atividade diagnóstica 

Textos

1º Descritivos

2º Narrativos

3º Não
desenvolveram

 

                         Fonte: Elaborada pela pesquisadora (2014). 

  

A primeira atividade postada e publicada no blog constou de uma produção 

de textos descritivos sobre a escola, uma vez que em sala de aula havíamos 

trabalhado assuntos referentes à importância dos estudos para nossa vida, bem 

como já havíamos vivenciado atividades alusivas ao dia do estudante, como 

postagens de mensagens no blog, atividades esportivas na quadra dentre outras.  

O total de alunos que fizeram o texto descritivo foi 06  (35,30%), o texto 

narrativo foi 04 (53%) e que não desenvolveram o texto foi 07 (41,17%). É válido 

salientar que  através desta atividade também nos foi possível observar a 

receptividade dos alunos com relação as atividades de leitura, no sentido de 

percebermos como se posicionavam, como se expressavam oralmente, se 

interagiam com o professor e os colegas, enfim buscamos compreender a dinâmica 

da aula, bem como mantivemos nossos primeiros contatos com o novo ambiente de 

trabalho - o blog educacional. 

Para a realização do nosso trabalho referente às atividades com escrita, as 

aulas passaram a ser ministradas em dois ambientes de aprendizagem, a saber, a 

sala de aula e o Laboratório de Informática da escola. Na primeira atividade em sala 

de aula, a professora inicia a aula mediante à apresentação do texto informativo 

intitulado Lugares para estudar, abordado no livro de Geografia  (2º Ano) Conhecer e 

Crescer – Escala Educacional. Ano 2011 de Ivone Silveira Sucena, sendo assim a 

docente conduziu a leitura do texto de forma pausada, dando ênfase à entonação, 

respeitando os sinais gráficos presentes no decorrer do texto em estudo. 
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Após a leitura compartilhada, foi feita a discussão do tema principal tratado no 

texto que fala sobre a escola e suas dependências, sendo estes Lugares de Estudar 

(p. 73 a 74) e as dependências da Escola ( p. 83)  (cf 

http://escritoresdofuturo9.webnode.com/news/texto-descritivo-sobre-a-escola1/). 

No segundo momento foram discutidas as questões: O que é permitido na 

sala? O que não é permitido na sala? e dessa forma aos poucos os alunos iam em 

grupo criando e recriando as regras de boa convivência, tão necessárias ao bom 

andamento  da turma enquanto equipe. 

Nesta atividade foram focalizados os eixos da linguagem _oralidade e leitura_ 

os quais se constituíram mediante à  apresentação do tema específico abordado no 

livro, sendo este apresentado através de uma conversa informal que teve como 

objetivo despertar no aluno o interesse pelo tema e levantar conhecimentos prévios 

dos alunos sobre o assunto a ser tratado, assim, todos tiveram direito à palavra, 

permitindo-lhes que exponham suas ideias e, por conseguinte a sua oralidade; na 

sequência tivemos a leitura e apreensão das principais informações presentes no 

texto, as quais culminam com a compreensão do texto e por fim, encontra-se 

colocada na sequência  a proposta de produção textual que passaremos a analisar 

adiante no blog (atividade diagnóstica). 

Durante a realização das atividades nos dois ambientes de aprendizagem 

pudemos perceber como vivenciamos de forma prática algumas dessas diferenças 

apontadas por kensky (2003),  como podemos comprová-las a partir da descrição 

das aulas que se segue: 

Na primeira atividade em sala de aula, a professora inicia a aula mediante a 

apresentação do texto informativo intitulado Lugares para estudar, abordado no livro 

de Geografia  (2º Ano) Conhecer e Crescer – Escala Educacional. Ano 2011, de 

Ivone Silveira Sucena. Sendo assim a docente conduziu a leitura do texto de forma 

pausada, dando ênfase à entonação, respeitando os sinais gráficos presentes no 

decorrer do texto em estudo. Após a leitura compartilhada, foi feita a discussão do 

tema principal tratado no texto que fala sobre a escola e suas dependências. 

No segundo momento foram discutidas as questões: O que é permitido na 

sala? O que não é permitido na sala? e dessa forma aos poucos os alunos iam em 

grupo criando e recriando as regras de boa convivência, tão necessárias ao bom 

andamento  da turma enquanto equipe. Nesta atividade foram focalizados os eixos 

da linguagem, oralidade e leitura, os quais se constituíram mediante à  apresentação 
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do tema específico abordado no livro, sendo este apresentado através de uma 

conversa informal que teve como objetivo despertar nos aluno o interesse pelo tema 

e levantar conhecimentos prévios dos mesmos sobre o assunto a ser tratado.  

Desse modo, todos tiveram direito à palavra, permitindo-lhes que 

expusessem suas ideias e, por conseguinte a sua oralidade; na sequência tivemos a 

leitura e apreensão das principais informações presentes no texto, as quais 

culminam com a compreensão do texto e por fim, encontra-se colocada na 

Sequência Didática (SD) a proposta de produção textual que passaremos a analisar 

adiante no blog.  

No laboratório, os alunos formaram duplas para usar o computador, com o 

objetivo de cumprir as atividades os agrupamentos foram feitos de maneira que um 

aluno mais experiente ajude o outro que ainda não está familiarizado com o 

ambiente virtual blog. A realização desse trabalho em duplas proporcionou a 

interação entre os pares ajude aquele aluno mais “experiente” ajude o colega que 

não tem muito conhecimento com o computador (agrupamentos proveitosos de 

acordo com as conveniências). 

Assim, iniciamos um trabalho com o gênero digital blog a partir da informação 

que os alunos não conheciam sua estrutura e seu funcionamento. Planejamos uma 

aula no Laboratório de Informática e lá estabelecemos um roteiro de trabalho que se 

iniciou pela visita a esta dependência da escola. Para que pudéssemos dar início às 

aulas no laboratório, os alunos fizeram uma breve apresentação individual no 

ambiente virtual: postando comentários na seção, bem como trocando 

conhecimentos entre si. Para tanto,  a professor juntamente com alunos digitou um 

texto sobre o tema em estudo (a descrição do ambiente escolar) com o propósito de 

se familiarizar com o ambiente virtual apresentado.  

Devido ao considerável número de alunos que não conseguiu realizar a 

atividade, consideramos necessário produzir um texto coletivo para concluir a 

atividade, e dessa forma procuramos envolver os alunos que tiveram dificuldades de 

produzir o texto descritivo. Ao analisarmos os textos descritivos (Atividade 

Diagnóstica), pudemos observar que os alunos cumpriram a atividade que foi 

solicitada, e orientada pelo seguinte comando de reprodução:  

  Escreva um texto com a estrutura composicional de uma sequência 

descritiva, informando ao(s) leitor(es)  como é sua escola (as dependências físicas 

da escola). 
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Texto 1 
 
A escola onde estudamos é muito boa. 
Na escola vamos ver nossos amigos e professores. 
Na terça vamos pra educação física. 
Na sexta vamos pra quadra, pro jogo.  
(Aluno3) 
 
Texto 2 
 
 Amo a minha escola porque tem uma professora que ensina a ler e 
escrever. 
A escola que eu estudo tem uma quadra  linda demais, tem sala de vídeo e 
sala de leitura e a cozinha, a direção e ainda tem o banheiro das meninas e 
dos meninos e um pátio muito legal. 
Eu tenho amigos e amigas de todos os tipos por isso eu amo a minha 
escola. 
(Aluna 5) 
 
Texto3 
 
A minha escola é bonita, é legal tem merenda, recreio, quadra, sala de 
vídeo, sala de informática e secretaria, no recreio 
tem brinquedos como bambolê, peteca. 
A gente pode pintar, desenhar, mas não pode chupar pelota, não pode 
conversar na aula. 
Minha professora é legal e bonita. As vezes é brava.  
(Aluna2) 
Texto 4 
 
A minha escola é assim: A professora é legal, mas quando eu dou trabalho, 
hiiii! 
Todo dia a gente faz coisas novas e cada vez mais aprendemos mais.  
Na escola tem recreio e tudo mais, física, brincadeiras. Tchau!   
(Aluno1) 

 

De forma geral, os alunos apresentaram em seus textos descritivos  poucos 

problemas relacionados às convenções da escrita, a exemplo da acentuação gráfica 

dos vocábulos, da pontuação, bem como na grafia das palavras. Considerando que 

esta foi a primeira atividade de produção escrita, procuramos fazer com que os 

alunos se sentissem seguros para que pudessem assumir seu papel de escritor, 

demonstrando espontaneidade em seus “modos de dizer’’. Tratava-se de um 

momento de conquistar... observar quais as suas dificuldades.  

Nesse ínterim, Serafini (1998, p. 112) nos alerta  para o modo como 

concebemos  a etapa da  pós-escrita, correspondente à correção: 

 
[...] a correção deve levar em conta a capacidade do aluno e estimulá-lo a 
melhorar. Para que o estudante faça progressos importantes que ele 
adquira certa “segurança comunicativa”, o que lhe garantirá a construção de 
uma boa autoimagem. O estudante muito criticado, cujos textos vêm cheios 
de correções, sente-se mal a ponto de se tornar incapaz de escrever. 
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Procuramos não cometer o mesmo equívoco que muitas vezes os 

professores cometem ao apontar apenas os “erros” presentes nos textos em análise. 

Dificilmente um professor elogia algum aspecto interessante nas produções textuais 

corrigidas, tal fato pode trazer consequências negativas para o processo de 

aquisição da escrita destes alunos. 

 

6.2 Sequência didática do gênero textual lendas do folclore  

 

 

O objetivo desta atividade, realizada em 22 de agosto de 2015, foi o de 

propiciar aos alunos condições que lhe permitissem desenvolver sua competência 

discursiva,  ao ler, discutir, compreender e escrever em situações de interação. 

Nesse sentido, inicialmente os alunos tiveram oportunidade de apreciar os textos 

presentes nos mais diversos portadores quais sejam: jornais, gibis, bem como no 

livro didático  

Dessa forma, procurou-se apreender as características originais das lendas  

mediante à apresentação gráfica, a exemplo de ilustrações, nas quais ocorre a inter-

relação entre linguagem verbal e linguagem não-verbal. É importante que o aluno 

tenha consciência de onde os textos foram extraídos e que são apresentados em 

diferente diagramação e ilustração e, finalmente, que possuem diferentes 

finalidades.  

Nossa proposta a seguir define-se como uma Sequência Didática (SD) 

referente ao gênero textual lendas. A opção por este gênero deve-se ao fato de que 

estava sendo trabalhado durante o mês de agosto o tema folclore. O 

desenvolvimento da sequência das aulas ocorreu de forma presencial (sala de aula 

ou laboratório de informática da escola) e em ambiente virtual  (no blog 

educacional). 

Os textos trabalhados foram lendas do folclore brasileiro. Para tanto definimos 

como objetivos: incentivar a leitura de lendas nos diversos suportes aos quais os 

alunos tem acesso; compreender os textos lidos através das discussões em sala de 

aula; identificar a importância das lendas para o conhecimento e valorização da 

cultura e das  manifestações folclóricas de nosso país e como atividade de produção 

textual os alunos.  
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Considerando que as lendas do folclore brasileiro possuem um repertório 

diversificado, iniciamos o estudo do tema com a leitura compartilhada de algumas 

lendas, que despertassem o interesse, através do contato direto dos alunos com os 

textos. Apresentamos o tema folclore para os alunos através de uma conversa 

informal, observando se alunos demonstravam interesse, se citavam o nome de 

alguma lenda, isto é, qual o conhecimento prévio que tinham sobre o assunto.  

Para que as atividades fossem de fato realizadas foi elaborada uma 

sequência didática contemplando as etapas que lhes são peculiares, conforme nos 

mostra a Figura 10 a seguir: 
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Figura 10 – Etapas da sequência didática 

  

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Dolz e Schenewly (2004, p. 95). 

 

 

Como metodologia de discussão das lendas, utilizamo-nos da seguinte 

estrutura: 

 Apresentação da situação. 

 Apresentação do gênero textual a ser estudado: As Lendas do Folclore 

brasileiro. 

 Leitura de reconhecimento das lendas presentes no livro didático. 

 Levantamento de hipóteses sobre o que os alunos já sabem sobre lendas. 

 Pesquisa sobre as lendas em diferentes fontes a exemplo de: livros, 

internet, dentre outros. 

 Leitura realizada pelos alunos em duplas. 

 Discussão de alguns aspectos pertinentes às lendas: personagens, como 

são descritos, onde eles estão, quais as suas ações, etc. 

           

Inicialmente propusemos aos alunos pesquisar lendas em diferentes suportes, 

a exemplo de livros paradidáticos, bem como na internet, trazer para a sala de aula 

e socializar com os demais colegas na aula seguinte. Como primeira produção foram 

realizadas atividades abordando as habilidades orais dos alunos através da leitura 

oral e discussão dos textos, a partir da divisão da turma em grupos para a leitura de 

diferentes Lendas, pesquisadas pelos alunos. Competiu à professora, observar 

como os alunos desenvolviam as tarefas durante a aula e que dúvidas surgiam.  

O trabalho foi estruturado com base em cinco módulos, que permitiram aos 

alunos perceberem a peculiaridade do gênero, levando a observarem na prática a 

importância do trabalho. No Módulo I, retomando a discussão, os alunos 

apresentaram o reconto oral das lendas lidas em sala de aula.  
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Para a conclusão da aula, a professora apresentou algumas orientações 

sobre o gênero, com o objetivo de fixar o conteúdo, lançando para a turma alguns 

aspectos linguísticos que o caracterizam, ficando claro para o aluno as 

características inerentes ao gênero apresentado, tais como os personagens e as 

ações, onde ocorrem os fatos e a estrutura do texto (narrativa em prosa/quadrinhos) 

No Módulo II, foi feita a visita à sala de leitura para pesquisar sobre os 

exemplares de lendas, adquirir por empréstimo livros de lendas paradidáticos e levar 

os livros para ler em casa. No Módulo III, realizou-se a produção textual individual 

pelos  alunos, com correção das atividades e postagem no BEF, com comentários 

dos textos pelos colegas. No Módulo IV, os alunos produziram textos 

individualmente e os entregaram para a professora corrigir. No Módulo V, ocorreu a 

reescrita dos textos, seleção e publicação dos textos produzidos. 

A sequência didática foi finalizada com uma produção textual, na qual foi 

solicitado aos alunos a recriação de uma das lendas contadas em sala de aula, 

socializadas através de postagens no blog. Os textos produzidos seguem abaixo. 

 

Texto 1  
 
Título: chico bento e o lobizomen 

 
certo dia chico bento estava trabalhando no campo tranquilamente e de 
repente uma menina chegou assustada e disse para chico bento que havia 
um lobizomen no sítio quando chico bento foi olhar era um cachorro 
uivando. 
A menina foi e deu um beijo em chico Bento e foi correndo para casa.chico 
ficou feliz. 
(Aluno 3) 

 

 

Mediante a análise do texto, observamos que um dos aspectos que mais 

comprometeu o seu sentido foi a falta de adequação do dizer aos interlocutores. O 

aluno não conseguiu desenvolver a narrativa, sendo assim, apresentou suas ideias 

resumidas a estruturas frásicas que se apresentaram de maneira desconexas, isto 

significa, que as ideias foram construídas de forma lacunada, uma vez que não 

foram utilizados os elementos coesivos pelo seu autor. 

Para a reescrita do texto, sugerimos: leia o texto para um colega, discutam 

juntos que informações podem ou devem ser acrescentadas no texto. Seguem 

algumas sugestões para melhorar o  Texto 1: Chico Bento e o lobisomem. 
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Para a etapa de revisão do texto nos detivemos nas orientações de Ruiz 

(2001), seguindo assim, o seguinte roteiro:   

 Organize o texto em parágrafos. 

 Use o travessão e escreva a fala dos personagens para indicar a fala dos 

personagens. 

 Releia o texto “É alguma assombração” e observe a sequência  dos fatos 

(início, meio e final da história).  

 Verifique qual o  gênero textual proposto nesta atividade. 

A atividade foi orientada através dos  comandos: O que escrever?  Porque 

escrever? Para quem escrever? Considerou-se interlocutores definidos, entre os 

quais se efetivou momentos de interação mediados pela linguagem. (GERALDI, 

1993). 

Texto 2 
 
Título:  CHICO BENTO 

 
Chico bento estava trabalhando bem feliz, quando de repente rosinha 
chegou muito braba, ele não sabia por que ela estava assim, então ele 
disse : 
— O que aconteceu? Você também viu assombração foi? 
— Ah foi as meninas que pensou que fosse a mula sem cabeça, o saci 
pererê, o lobisomem e o curupira 
— Ah não foi não, todas as meninas deu um beijo em você. 
— Disse ela, então chico bento foi pra perto das meninas , com a   cara 
mais sinica do mundo e disse assim: 
— ela vai me matar.   
(Aluna 2) 

 

Diante do  texto  produzido pela Aluna 2, observamos que a mesma domina 

parcialmente algumas convenções da estrutura narrativa, apesar do texto apresentar  

inadequações quanto ao registro do código (o não uso da letra maiúscula para a 

escrita dos nomes próprios bento, chico bento); fez uso do marcadores temporais 

(quando, de repente); apresentou sequência narrativa coerente, usando as 

convenções gráficas (pontuação).  

 A escrita deste gênero textual, especificamente denominado de Lendas, não 

ocorreu de forma aleatória, mas sim de maneira a obedecer alguns critérios coesivos 

e próprios, a exemplo do determinado tipo de sequência textual e da situação 

comunicativa a quem se destinou o texto. Dessa forma, foram contemplados 

algumas das condições de produção para viabilizar  a sua socialização através de 

sua publicação no BEF. 
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6.3 Avaliação do BEF  

 

 

A avaliação do BEF, pelos participantes da pesquisa, constituiu-se na 3ª 

Atividade, realizada em 14 de novembro de 2014. Nesta atividade, os alunos tiveram 

oportunidade de se colocar como sujeitos críticos diante de um contexto real, ora 

concordando, ora discordando com os aspectos em discussão. Avaliaram, também, 

o próprio desempenho e comportamento, bem como dos colegas. 

 

Avaliação 1 
 

BOM: Eu aprendi muita coisa, minha professora é legal 
RUIM: Não respeitar a professor 
PODE MELHORAR: o comportamento dos meninos  
(Aluna 8) 
 
Avaliação 2 
 
BOM:As aulas de informática                                                        
RUIM: a bagunça dos meninos                                         
PODE MELHORAR: O interesse dos alunos            
(Aluna 5) 
 
Avaliação 3 
 
BOM: Eu sempre termino a lição que a professora me passa, sobre 
a professora, ela é boa em td.          
RUIM: Nd sobre a professora as reclamações. 
PRECISA MELHORAR: Os alunos quando vão pra quadra não ficar 
jogando pedras. (Aluna 9) 

 

 

6.4 Perfil dos alunos  

 

 

A 4ª atividade, realizada em 26 de setembro de 2015, tinha como objetivo 

possibilitar que os alunos apresentassem o seu perfil no BEF. A atividade foi 

orientada através dos  seguintes comandos de produção: Escreva no blog Escritores 

do Futuro seu Perfil de Aluno(a);  identifique- se (seu nome, idade); fale sobre o que 

mais gosta na escola; e para finalizar seu texto, escreva como foi para você escrever 

e /ou postar comentários no Blog. Os textos produzidos encontram-se relacionados a 

seguir. 
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Texto 1 
 
Meu nome é ..., tenho 9 anos, eu gosto muito da escola, minha professora é 
muito legal, a matéria que eu mais gosto é matemática, é uma forma muito 
legal de estudar. 
Mas o que gosto muito é das minhas amigas, na hora do recreio eu e elas 
brinca muito e é muito legal. 
Na sala de aula a gente fais tarefas muito legal  A gente aprende muito e eu 
gosto de aprender, na hora da merenda o lanche é muito bom.  Enfim a 
escola LAFAYTE CAVALCANTE é uma escola muito legal. 
Escrever nesse blog é muito legal, e é muito bom, porque todos podem 
olhar meu trabalho e ver o que eu aprendi e o que eu estou aprendendo. 
(Aluna 2) 

 

Para melhor situar o leitor em nossa análise, destacamos em negrito as 

inadequações presentes no texto da aluna 2. Pela escrita percebe-se que esta aluna 

já apresenta um considerável domínio do sistema alfabético (ortografia), a despeito 

da grafia incorreta da palavra faz (fais), na primeira linha do 3º parágrafo do texto. 

Ocorre a repetição de palavras como o vocábulo “legal” que é empregado 6 (seis) 

vezes no texto, o que acarreta uma perda no sentido semântico, tornando-o 

incoerente.  

A aluna também já faz uso da concordância verbal na construção das orações 

e consegue se expressar, demonstrando gosto pelos estudos, pela escola e pela 

professora. E, finalmente, demonstra entusiasmo em participar como escritora no 

blog, o que a possibilitou interagir satisfatoriamente neste novo ambiente de 

aprendizagem. Ao finalizar, ela destaca que todos podem olhar seu trabalho, 

direcionando seu texto a múltiplos interlocutores. 

 

Texto 02 
 
Meu nome é... eu faço o 4 ano e gosto de estudar e brincar e gosto de 
escrever no blog por que para mim escrever no blog é interessante por que 
as pessoas olham o que você escreve e comentam pra dizer o que 
acharam, eu acho legal a parte da merenda que comemos e depois vamos 
pro recreio brincar e depois voltamos pra sala de aula e fazemos tarefa e 
depois vamos pra casa. 
(Aluna 9) 

 

O texto apresenta a constate repetição da conjunção “e” para enumerar a 

sequência das ações que fazem parte de sua rotina diária na escola. Tal repetição 

torna a  leitura do texto cansativa e até desinteressante para o leitor. Por outro lado, 

a aluna já faz uso da concordância verbal de forma adequada.  
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Texto 03 
 
Olá meu nome é... tenho 10 anos eu estudo na escola Lafayte Cavalcante 
eu gosto de estudar nesta escola pq lá é muito legal tbm  tenho muitos 
amigos e amigas tbm gosto da professora, da merenda  e da  sala de vídeo 
e da sala de infomática ,e da sala de leitura. Para mim, escrever no blog e 
muito legal pq me fez mostrar meus trabalho para outra  pessoas.  
(Aluna10) 

 

O texto apresenta palavras abreviadas próprias da linguagem “internetês” 

demonstrando  que a autora tem certa familiaridade com a linguagem do ambiente 

virtual. Constatou-se em suas palavras, muito entusiasmo, desejo de aprender, 

demonstrando que avançou no sentido de se expressar com coerência, falar de seus 

sentimentos, da interação com os amigos, e da maneira como está lidando ao 

interagir com o blog, enquanto espaço não apenas de estudo. Ainda faz pouco uso 

dos sinais gráficos para ordenar as frases do seu texto. 

 

6.5  Mensagens de Natal  

 

 

A 5ª atividade realizada no BEF, entre 26 de novembro a 01 de dezembro de 

2014, foi a produção de mensagens de Natal. As mensagens produzidas são 

apresentados na sequência. 

 

Mensagem 01 
 
PARA: MEU PAI         
Pai, você é a pessoa que eu mais gosto, te adoro pai. 
FELIZ NATAL!  
(Aluno 7) 
 
Mensagem 02 
 
PARA:MAMÃE    
Mamãe,  
Feliz Natal que DEUS te dê muitos anos de vida e quanto mais velas você 
acender mais vida você vai ter. 
FELIZ NATAL!  
(Aluno 1) 
 
Mensagem 03 
 
Mãe, 
Queria lhe desejar um feliz natal e um próspero ano novo.  
bjs  de  natal. 
Aluna 4 
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Através da produção e envio de mensagens natalinas, os alunos revelaram 

um pouco de suas emoções e sentimentos, para interlocutores que se encontravam 

num contexto mais afetivo e de suas relações mais próximas, como os pais e 

familiares em geral. 

    As mensagens são gêneros epistolares, que possuem uma linguagem 

informal e estrutura simples que muito se assemelha a estrutura do bilhete, 

apresentando geralmente o vocativo (a pessoa a quem se destina a mensagem); 

uma mensagem curta (conteúdo), como se costuma escrever em ambientes virtuais, 

a exemplo do bate-papo; e a despedida (a saudação final com palavras abreviadas, 

sendo as mais comumente usadas: bjs, abs e xau) e finaliza com a  assinatura (o 

nome da pessoa que escreveu).  

Vejamos um exemplo, a partir do texto da Aluna 4: 

 
Mãe, (vocativo). 
queria lhe desejar um feliz natal e um próspero ano novo.  (conteúdo). 
bjs  de  natal. (despedida). 
Aluna 4 (assinatura). 

 

 

6.6 Discussão dos resultados 

 

Conscientes de que um dos desafios do professor de Língua Portuguesa é 

promover e incentivar as práticas de leitura e escrita, visto que os alunos, muitas 

vezes, sentem dificuldades nestas práticas, consideramos viável que os professores 

utilizem-se de estratégias motivadoras que despertem o interesse dos alunos, 

devido à importância tais de tais práticas. Peculiarmente neste estudo realizado 

junto aos alunos do 4º Ano da EMLC, tratamos do uso do blog como gênero digital 

utilizado como instrumento para melhorar  a produção  de escrita  destes alunos. 

Como pesquisadores tínhamos diante daquele contexto, o desafio  de 

conquistar esses alunos, fazendo  com que estes se motivassem a participar como 

sujeitos de uma  pesquisa pioneira naquela instituição (EMLC), com vistas a 

investigar que contribuições  o trabalho com o gênero digital  blog poderia contribuir 

para melhorar as habilidades escritoras  de alunos que apresentavam certo grau de 

dificuldades, nos referimos especificamente às dificuldades linguísticas de ler e 

escrever conforme a proposta pedagógica aplicada ao 4º Ano do EF -1. 
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Os alunos eram crianças com faixa etária entre 9 e 12 anos, dos quais 11 são 

meninos e 15 são meninas. Com relação ao nível de leitura e compreensão de texto 

e aprendizagem dos conteúdos a professora distribuiu a turma em 3 (três) níveis:12 

alunos tem bom aproveitamento, leem de forma autônoma, 9 alunos tem 

aproveitamento parcial leem com ajuda da professora e 5 alunos tem 

aproveitamento insuficiente, totalizando assim 26 alunos frequentando as aulas. 

À priori, mediante a análise ainda que de forma superficial o perfil, 

apresentado por estes alunos, já nos causou uma considerável  preocupação. 

Emergiu então a questão:  O que fazer para melhorar a competência escritora 

destes alunos?  Passamos desde então, a pensar no uso do blog como possível 

solução para tal problemática. 

Dessa forma, acompanhamos, observamos analiticamente como foi o 

desempenho destes alunos  durante as atividades propostas no BEF, no  sentido de 

identificar no que eles avançaram, no que não obtiveram avanços. Dito isto, 

apresentaremos a partir de agora que respostas obtivemos aos nossos 

questionamentos, a partir da questão problema desta pesquisa e de modo peculiar 

que objetivos alcançamos.  

Na primeira atividade  em consonância com os dados do gráfico 05 (Atividade 

diagnóstica), os resultados não foram satisfatórios, visto que menos de 50% dos 

alunos conseguiu desenvolver o texto descritivo, de 17 alunos participantes apenas 

06 alunos (35,30%) cumpriram a atividade de acordo com a estrutura do texto 

descritivo. 

Alguns pontos foram determinantes  para que os alunos obtivessem o 

desenvolvimento parcial, mediante a análise escrita dos texto (1ª versão) 

observamos que os alunos: Não tinham conhecimento do ambiente virtual blog, 

portanto,  não dominavam ainda esta ambiente criado como plataforma para que 

suas produções fossem socializadas, apresentavam dificuldades de escrita e 

consequentemente não cumpriram as atividades conforme  o tipo de texto solicitado. 

A produção escrita no BEF apresentou ao final do período referente à 

presente investigação compreendido entre  os meses de  agosto a dezembro de 

2014  os seguintes resultado quânticos: foram  publicadas 59 postagens referentes 

às propostas de  atividades de produção textual, desse total  53 publicações 

(89,93%) teve  como autores  os alunos participantes,  mediante  a produção  de  

textos descritivos, gênero textual lendas;  textos opinativos através  dos quais  
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alunos avaliaram o blog em seus aspectos positivos, negativos como também se 

auto avaliaram e por fim escreveram textos epistolares  (mensagens de Natal e de 

páscoa), as demais atividades como produção textual coletiva totalizam 06 

publicações (10,07%) coletivas,  estas  foram  produzidas pelos pares aluno/aluno e 

professor/ alunos.  

Diante de tais resultados consideramos que o uso do blog foi de grande 

importância no sentido de melhorar significativamente a escrita dos alunos 

participantes, os quais  fizeram uso da plataforma , quando através dela se 

comunicaram, buscaram  novas informações, expressaram e defenderam seus  

pontos de vista (avaliação do blog) partilharam e  produziram  conhecimento 

(produção textual em duplas). 

Por outro lado o blog contribuiu para uma interação entre os demais membros 

da comunidade escolar que ultrapassou os limites da sala de aula, (cf na página inicial 

do BEF/Calendário de eventos).  Durante todo o semestre foram  divulgados eventos 

escolares, eventos pedagógicos, culturais, eventos externos dos quais os alunos 

participaram (Premiação do aluno NOTA 10). Ressaltamos que os eventos foram 

divulgados por alunos, professores e gestores em situações comunicativas diversas, 

materializadas através dos GT (Avisos, mensagens, convites dentre outros).  

Enfim, ratificamos que  o uso do blog contribuiu para melhorar a produção 

textual dos alunos, embora que de forma parcial (em virtude das limitações) foi 

possível minimizar os entraves para o desenvolvimento da escrita dos alunos do 4º 

ano da EMLC, conforme os resultados quânticos/qualitativos aqui apresentados e 

resultantes do esforço conjunto (de aluno/aluno e professor/aluno) buscando nas 

novas metodologias “[...] uma outra forma de aprender, de ensinar, de informar, de 

conhecer, de compartilhar, de publicar, de comunicar de maneira colaborativa”. 

(LEVY, 1993, p. 7). 
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

“Lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos 
discriminem; lutar pelas diferenças sempre que a 
igualdade nos descaracterize.”  

(Boaventura de Souza Santos) 
 

 

 

As conclusões do presente trabalho buscam expor nossas considerações 

finais enquanto pesquisadora, no que tange ao cumprimento dos objetivos geral e 

específicos aqui propostos. Discorreremos, também, acerca das limitações da 

pesquisa, oferecendo sugestões para trabalhos vindouros nesta área. 

Esta pesquisa teve como objetivo geral investigar a importância do gênero 

digital blog na produção textual dos alunos do Ensino Fundamental I, ao fazer uso 

da escrita como forma de interação e socialização, o qual ao nosso olhar foi 

alcançado de forma satisfatória, considerando-se os resultados finais deste estudo, 

que nos permitiu concluir que os alunos do 4º ano da EMLC apresentaram um 

melhor desempenho de suas habilidades de escrita constatadas durante todo este 

processo investigativo. 

Ao longo do processo investigativo, buscou-se resposta para a indagação que 

norteou o curso da pesquisa, sendo ela: Qual a importância do uso do gênero digital 

Blog  para a melhoria da produção textual de crianças do Ensino Fundamental I da 

Escola Municipal Lafayete Cavalcante, em Campina Grande/PB? 

A partir da questão-problema, criou-se um blog como plataforma de 

pesquisa e suporte para a divulgação da produção textual dos participantes da 

pesquisa. Inicialmente o blog suporte para a divulgação dos eventos escolares, bem 

como para exposição das atividades propostas como o resultado de pesquisas  

feitas via Internet como forma de ir se familiarizando com o ambiente virtual, através 

de postagens relativas aos eventos escolares produzidos na escola por todos os 

segmentos da comunidade escolar, representados pela gestora, pesquisadora, 

aluno participantes.  
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Comprovamos que  se fez do uso do blog enquanto instrumento que 

contribuiu para melhorar as habilidades escritoras dos alunos, levando-os a 

produzirem textos  de acordo o que lhes era proposto e ainda conforme seu 

interesse de expressar-se em um ambiente virtual, que se mostrou propício à 

ampliação de conhecimentos e interação entre os pares, fatos comprovados 

mediante à realização de atividades individuais e/ou  em grupo mediadas pelo 

professor. 

Quanto ao objetivo de observar e descrever como ocorre o processo de 

interação entre os interlocutores professor/aluno e aluno/aluno no ambiente virtual, 

mais precisamente no BEF ambiente de interação, asseguramos que nos 

empenhamos em desenvolver uma proposta de trabalho cooperativo, e por 

conseguinte promovemos um aprendizado dinâmico e produtivo contemplando a 

aprendizagem colaborativa, coletiva, centrada no aluno, que interage com o objeto 

de estudo produção de textos no BEF, ocorrendo de forma processual. (KENSKY, 

2003). 

A despeito das limitações enfrentadas, consideramos que o presente estudo 

cumpriu o proposto, na medida em que seus objetivos foram alcançados, chegando-

se à uma resposta satisfatória à questão-problema que o norteou. Sabedores, no 

entanto, de que toda conclusão apresenta-se como oportunidade para uma nova 

investigação, julga-se fundamental que algumas recomendações sejam sugeridas 

para pesquisas vindouras, com base nos resultados obtidos. 

Como pontos de fragilidades do processo e que devem servir de atenção em 

pesquisas futuras, destacou-se:  

 As precárias condições físicas do Laboratório de Informática da escola, 

como número de computadores insuficientes, bem como não apresentaram  

boas condições de funcionamento. 

 O restrito número de alunos que dispunham de um computador em casa 

(dos 12 alunos participantes da pesquisa, apenas 7 dispunham, o que 

dificultou a realização das tarefas para  casa) 

 Baixa receptividade por parte dos pais, por se tratar de uma pesquisa com 

crianças menores, uma vez que de 26 alunos apenas 14 pais autorizaram 

seus filhos a participar da pesquisa. 
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Tendo em vista que este estudo teve como público-alvo apenas os alunos do 

4º Ano, recomenda-se que este trabalho se estenda a todo o Ensino Fundamental I, 

abrangendo as turmas do 1º ao 5º Ano, podendo ser feita inclusive uma pesquisa 

que possibilite comparar resultados obtidos entre 02 turmas, a exemplo do 4º ano A 

X 4º Ano B de modo a que se amplie e se aprofunde o entendimento sobre 

importância da pesquisa para a instituição.  

Torna-se, de igual modo imprescindível, a realização de pesquisas que 

permitam enriquecer/aperfeiçoar a metodologia de aplicação  das Tics como forma 

de melhorar a capacidade escritora daqueles alunos, bem como que possibilitem o 

desenvolvimento de novos modelos que orientem a aplicação e ampliação do 

alcance  às Escolas  da rede Municipal de   Ensino Campina Grande. 

Espera-se, portanto, que a realização desta pesquisa e seus respectivos 

resultados contribuam para suscitar, em particular, o interesse por pesquisas que 

apresentem como objeto de ensino o blog, devido ao seu amplo crescimento na 

web, em que as pessoas passam a ser usuárias dessa ferramenta, perante múltiplas 

finalidades, seja como diário pessoal, ou como ferramenta pedagógica.  

 À guisa de conclusão, buscamos fazer com que este estudo sirva de estímulo 

e suporte para que pesquisas congêneres venham a se efetivar em outras 

organizações públicas, notadamente nas Escolas Municipais de Campina Grande. O 

que lhe confere tamanha importância, sobretudo pelo seu foco social, na medida em 

que se volta para dentro do sistema de educação pública municipal, geralmente 

caracterizado por muitas dificuldades de ordem estrutural e financeira, além de ter 

como público-alvo prioritário, crianças e adolescentes oriundos de classes sociais 

em situação de risco socioeconômico, para os quais o preparo para um mundo cada 

vez mais digitalizado deve ser visto como questão de política pública. 

Pessoalmente, como pesquisadora-professora, considero que este estudo se 

reveste de grande relevância, tendo em vista que o uso de ambientes virtuais de 

aprendizagem coloca o professor na condição de parceiro de seus alunos, na 

produção de suas ideias e propostas, apontando caminhos de navegação que 

facilitem a compreensão e transformação dos conteúdos explorados em 

conhecimento, incentivando o trabalho com desafios e problemáticas. 

O trabalho com o blog foi desafiador, fez-se necessario  nos autoavaliar 

criticamente  mediante o uso do blog como gênero digital. À princípio não foi fácil, 
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tinha receio de “errar”, por se tratar de um trabalho pioneiro com o uso das TICs na 

EMLC. 

Preocupava-me em passar a imagem de uma professora segura diante de 

meus alunos, e também como pesquisadora analisar minha prática pedagógica. Me 

preocupava também em repassar os conteúdos em tempo hábil, as dificuldades das 

crianças referentes ao nível de leitura e escrita. Então com minimizar estes 

entraves? Muitas vezes me sentia angustiada, pois ao final da aula, sentia que os 

objetivos não tinham sido alcançados, uma vez que poucos alunos tinham 

conseguido obter êxito nas atividades propostas. 

Preocupava-me muito a falta de condições da escola em fornecer os materiais 

didáticos a serem utilizados nas atividades propostas. A exemplo do uso do 

laboratório que tornou-se restrito pois a maioria dos computadores não funcionava, e 

os poucos que dispúnhamos não atendia  à demanda necessária.  

Temos, finalmente, como expectativa da pesquisa que os seus resultados 

concorram para nortear os gestores e professores da Rede Pública Municipal de 

Ensino, notadamente os que integram a Escola Lafayete Cavalcante, em relação ao 

uso adequado e planejado das tecnologias de informação e comunicação como 

suporte à prática pedagógica, conduzindo-a a um posicionamento de referência no 

âmbito do ensino público.  

Portanto, os professores podem e devem fazer uso das tecnologias em sala de 

aula, de modo sistematizado, através do planejamento das atividades pedagógicas e 

de seus respectivos objetivos de aprendizagem, a fim de oferecer um ensino de 

melhor qualidade e, consequentemente, obter melhores resultados em sua prática 

pedagógica, sem esquecerem, contudo, que “[...] a tecnologia não é por si só 

positiva ou negativa. Seu resultado vai depender grandemente do tipo de uso que 

dela fazemos”. (BRAGA, 2004, p. 189). 

Quanto às nossas contribuições acadêmicas para o PPGFP buscamos com o 

desenvolvimento e conclusão desta pesquisa promover a socialização dos 

resultados alcançados através de publicações em eventos com congressos, 

colóquios, revistas, sites e periódicos educacionais.  

Para tanto, asseguramos com base em princípios éticos que os sujeitos da 

pesquisa não terão em hipótese alguma seus dados pessoais de identificação 

revelados, desde o momento da coleta de dados até o momento da discussão e 
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divulgação destes, dessa forma serão cumpridas rigorosamente todas as exigências 

legais inerentes à publicação deste trabalho acadêmico. 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA MENOR DE IDADE 
 

 

 

Convidamos o (a) seu/sua filho(a)___________________________________________ 

menor de idade que está sob sua responsabilidade para participar, como voluntário (a), da pesquisa 

IMPORTÂNCIA DO BLOG NA PRODUÇÃO TEXTUAL DE ALUNOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. Esta 

pesquisa é de responsabilidade do (a) pesquisador (a) CARMEN LÚCIA FIGUEIRÊDO PEREIRA, 

residente à Rua Zoé Brito Silva, nº25, no Bairro Malvinas, CEP 58432- 70 2, nesta cidade; fone (83) 

3339-8883/ Cel. (83) 9926-1692, e-mail: karmenlucya@hotmail.com. 

Nesta pesquisa buscamos investigar o gênero digital Blog Educacional enquanto ferramenta 

aliada à prática pedagógica no ensino da produção textual no período a ser definido (conforme sua 

aprovação no CEP), na turma do 4º Ano do Ensino Fundamental I da Escola Municipal Lafayete 

Cavalcante PB. Para tanto definimos como objetivos específicos: Analisar a produção dos gêneros 

textuais em sala de aula, considerando que concepção de linguagem fundamenta esta prática de 

ensino; Observar e descrever como ocorre o processo de interação entre os interlocutores 

professor/aluno e aluno/aluno no ambiente virtual, mais precisamente no blog educacional. 

O motivo que nos leva a pesquisar esse assunto é a possibilidade do blog ser útil como 

ferramenta pedagógica no ensino, cabendo ao professor configurá-lo e adaptá-lo segundo seus 

propósitos no processo de ensino – aprendizagem. 

Para esta pesquisa adotaremos o(s) seguinte(s) procedimentos(s) metodológicos: Serão 

propostas práticas de leitura e escrita em ambiente virtual, a saber, no blog educacional para que 

possamos descrever como ocorre o processo de interação entre os pares aluno/aluno e 

aluno/professor neste ambiente. Dessa forma, os alunos deverão ler, comentar e postar textos 

referentes às temáticas estudadas em sala de aula, bem como produzir seus próprios textos e 

publicá-los no blog educacional criado para este fim.  

Para a coleta de dados faremos uso do diário de campo onde serão feitas as anotações 

referentes à observação das aulas sobre produção textual, a serem posteriormente descritas 

analiticamente sobre a concepção de linguagem que norteia esta prática; aplicaremos um 

questionário para verificar como os alunos fazem/ou não uso das tecnologias em suas atividades 

cotidianas. 

Para participar desta pesquisa, o menor sob sua responsabilidade não terá nenhum custo, 

nem receberá qualquer vantagem financeira. Apesar disso, caso sejam identificados e comprovados 

danos provenientes desta pesquisa, ele tem assegurado o direito à indenização. Sendo o 

pesquisador responsável por qualquer dano material que ocorra durante o período da realização da 

pesquisa, bem como todas as despesas referentes à mesma também serão financiadas com recursos 

próprios do pesquisador responsável. 

O menor será esclarecido (a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar 

ou recusar-se a participar, assim como será informado sobre o período relativo à realização da 

Pesquisa. O (A) Sr. (a), como responsável pelo menor, poderá retirar seu consentimento ou 

interromper a participação dele a qualquer momento. A participação dele é voluntária e a recusa em 

participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido (a) pelo 

pesquisador que irá tratar a identidade do menor com padrões profissionais de sigilo. O menor não 

será identificado em nenhuma publicação, uma vez que este será orientado a não publicar seu nome 

no blog, cabendo ao pesquisador tratar a identidade do menor com padrões profissionais de sigilo, 

identificando-o pela convenção ALUNO(a)1, ALUNO(a)2, ALUNO(a)3 .... ALUNO(a)12. 

Os riscos existentes para os sujeitos envolvidos na pesquisa consistem em riscos mínimos, 

os quais não se caracterizam como riscos que afetem a integridade física do menor, contudo, no que 

diz respeito à aplicação do questionário, caso o menor sinta algum tipo de desconforto ou 

constrangimento em compartilhar informações pessoais ou confidenciais, ou em alguns tópicos ocorra 
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que ele possa se sentir incomodado, ou pouco à vontade para se expressar, o mesmo não precisa 

responder a qualquer pergunta ou fornecer informações no decorrer da pesquisa, se considerar que 

estas são de cunho pessoal ou particular.  

Os resultados alcançados poderão ser socializados e divulgados em eventos acadêmicos tais 

como: Congressos, Colóquios, revistas, sites e periódicos educacionais. Dessa forma, reiteramos que 

é de responsabilidade tão somente do pesquisador cumprir rigorosamente todas as exigências legais 

inerentes à publicação deste trabalho acadêmico, evitando causar qualquer tipo de transtorno, ou 

danos morais ao menor participante. Ressaltamos que o menor deverá ser informado sobre todos os 

detalhes e rumos que a pesquisa tomará no decorrer do seu desenvolvimento. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. O nome ou o material que indique 

a participação do menor não será liberado sem a sua permissão. Os dados e instrumentos utilizados 

na pesquisa (questionário, diário de campo, ficha de observação) ficarão arquivados com o 

pesquisador responsável, por um período de 5(cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. 

Os benefícios que a pesquisa proporciona aos participantes dizem respeito à melhoria na 

qualidade de ensino, propondo práticas de ensino de leitura e escrita mais eficazes a serem 

desenvolvidas no blog educacional. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma 

será arquivada pelo pesquisador responsável na ESCOLA MUNICIPAL LAFAYETE Cavalcante a 

outra será fornecida ao Sr. (a).  

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, eu poderei consultar: 

Comitê de Ética CEP/CESED situado à Rua: Argemiro de Figueirêdo, 1901 Central de Atendimento 

ao Aluno – Ao lado do Teatro Faciosa, Bairro: Itararé. E-mail: cep@cesed.br – telefone: 

(83)2101.8857. De: Segunda a Sexta-feira das 08h às 12h e das 17:30h  às 22h. 

 

Campina Grande, _______ de __________ 

 
 
 
                          ________________________________________________________ 

Assinatura do (a) Responsável 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO PARA MENORES 
 
Eu_____________________________________________________________ 

menor, estou sendo convidado (a) a participar da pesquisa intitulada IMPORTÂNCIA DO BLOG NA 

PRODUÇÃO TEXTUAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE PÚBLICA 

MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB a ser desenvolvida(a) pela pesquisador (a) responsável 

CARMEN LÚCIA FIGUEIRÊDO PEREIRA, residente à Rua Zoé Brito Silva, nº25, no Bairro Malvinas, 

CEP 58432- 702, nesta cidade; fone (83).3339-8883/ Cel. (83) 9926-1692, e-mail: 

karmenlucya@hotmail.com. 

Fui informado (a) pelo pesquisador (a) de maneira clara e detalhada de todas as etapas da 

pesquisa, bem como o pesquisador se comprometeu a acompanhar e orientar, esclarecer todas as 

dúvidas apresentadas pelos participantes da pesquisa durante todo o seu desenvolvimento, caso o 

Projeto de Pesquisa ora apresentado seja aprovado.  

Esta pesquisa possui como objetivo geral Investigar o gênero digital Blog Educacional 

enquanto ferramenta aliada à prática pedagógica no ensino da produção textual na Escola Municipal 

Lafayete Cavalcante PB, no período a ser definido (conforme sua aprovação no CEP), na turma do 4º 

Ano do Ensino Fundamental I. Para tanto, definimos como objetivos específicos: Analisar a produção 

dos gêneros textuais em sala de aula, considerando que concepção de linguagem fundamenta esta 

prática de ensino; Observar e descrever como ocorre o processo de interação entre os interlocutores 

professor/aluno e aluno/aluno no ambiente virtual, mais precisamente no blog educacional. 

O motivo que nos leva a pesquisar esse assunto é a possibilidade do blog ser útil como 

ferramenta pedagógica no ensino, cabendo ao professor configurá-lo e adaptá-lo segundo seus 

propósitos no processo de ensino – aprendizagem. 

Sendo assim, os procedimentos metodológicos serão assim distribuídos: Serão propostas 

práticas de leitura e escrita em ambiente virtual, no blog educacional, para que possamos descrever 

como ocorre o processo de interação entre os pares aluno/aluno e aluno/professor neste ambiente. 

Dessa forma, os alunos deverão ler, comentar e postar textos referentes às temáticas estudadas em 

sala de aula, bem como produzir seus próprios textos e publicá-los no blog educacional criado para 

este fim.      

Para a coleta de dados faremos uso do diário de campo onde serão feitas as anotações 

referentes à observação das aulas sobre produção textual, a serem posteriormente descritas 

analiticamente sobre a concepção de linguagem que norteia esta prática; aplicaremos um 

questionário para verificar como os alunos fazem/ou não uso das tecnologias em suas atividades 

cotidianas. 

Fui informado(a) que minha participação é voluntária e não remunerada, caso eu me recue 

em participar do estudo não sofrerei nenhuma penalidade. Apesar disso, caso sejam identificados e 

comprovados danos provenientes desta pesquisa, eu terei assegurado o direito à indenização. Sendo 

o pesquisador responsável por qualquer dano material que ocorra durante o período da realização da 

pesquisa, bem como todas as despesas referentes à mesma também serão financiadas com recursos 

próprios do pesquisador responsável. 

O menor não será identificado em nenhuma publicação, uma vez que este será orientado a 

não publicar seu nome no blog, cabendo ao pesquisador tratar a identidade do menor com padrões 

profissionais de sigilo, identificando-o pela convenção ALUNO(a)1, ALUNO(a)2, ALUNO(a)3 .... 

ALUNO(a)12. Fui informado que os benefícios proporcionados aos participantes pela pesquisa, dizem 

respeito à melhoria na qualidade de ensino, propondo práticas de ensino de leitura e escrita mais 

eficazes a serem desenvolvidas no blog educacional. 

Os riscos existentes para os sujeitos envolvidos na pesquisa consistem em riscos mínimos, 

os quais não se caracterizam como riscos que afetem a integridade física do menor, contudo, no que 

diz respeito à aplicação do questionário, caso o menor sinta algum tipo de desconforto ou 

constrangimento em compartilhar informações pessoais ou confidenciais, ou em alguns tópicos 
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ocorra que ele possa se sentir incomodado, ou pouco à vontade para se expressar, o mesmo não 

precisa responder a qualquer pergunta ou fornecer informações no decorrer da pesquisa, se 

considerar que estas são de cunho pessoal ou particular.  

Os resultados alcançados poderão ser socializados e divulgados e em eventos acadêmicos 

tais como: Congressos, Colóquios, revistas, sites e periódicos educacionais. Dessa forma, reiteramos 

que é de responsabilidade tão somente do pesquisador cumprir rigorosamente todas as exigências 

legais inerentes à publicação deste trabalho acadêmico, evitando causar qualquer tipo de transtorno, 

ou danos morais ao menor participante. Ressaltamos que o menor deverá ser informado sobre todos 

os detalhes e rumos que a pesquisa tomará no decorrer do seu desenvolvimento. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. O nome ou o material que indique 

a participação do menor não será liberado sem a sua permissão. Os dados e instrumentos utilizados 

na pesquisa (questionário, diário de campo, ficha de observação) ficarão arquivados com o 

pesquisador responsável, por um período de 5(cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. 

Fui informado (a) que o meu responsável poderá retirar o consentimento ou interromper a 

minha participação a qualquer momento se assim o desejar. Tendo o consentimento do meu 

responsável já assinado, declaro que aceito participar do estudo, como também tenho liberdade de 

recusar a responder qualquer questionamento. Declaro ter recebido uma via deste Termo de 

Assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.  

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, eu poderei consultar: 

Comitê de Ética em Pesquisa/ CEP/CESED situado à Rua: Argemiro de Figueirêdo, 1901 – Central 

de Atendimento ao Aluno – Ao lado do Teatro Facisa, Bairro: Itararé.  E-mail: cep@cesed.br – 

telefone: (83)2101.8857. De: Segunda a Sexta-feira das 08h às 12:00 e das 17:30h às 22:00h. 

 

 

Campina Grande, ____ de _________________ de ___________. 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura do menor 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 
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ANEXO A 

 

QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS JUNTO AOS PARTICIPANTES DA 

PESQUISA SOBRE O USO DAS TICs NO COTIDIANO  

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA 
ESCOLA MUNICIPAL LAFAYETE CAVALCANTE 

Rua Maestro Nestor Gomes Santiago S/N 
Fone 333 - 99615 

 
 

O Questionário ora apresentado será aplicado com os alunos do 4º Ano dos turnos da tarde, 
de Escola Municipal Lafayete Cavalcante de Campina Grande, o mesmo tem como objetivo coletar 
dados que possam ilustrar como as novas tecnologias se fazem presentes no cotidiano dos sujeitos 
colaboradores da pesquisa (o questionário será direcionado apenas aos alunos da referida turma).  
 
Leia com atenção e responda as seguintes questões:  
 
1- Qual é o seu nome completo ? 
_______________________________________________________________ 
 
2-  Qual é a sua  Idade? 
_______________________________________________________________________ 
 
3 Qual a atividade que você mais gosta ? 
 
  (  ) Ouvir histórias 
  (  ) Contar história 
  (   ) Criar e escrever histórias 
           
 4  Você tem computador em casa ? 
_____________________________________________________________ 
 
5  Você usa o computador todos os dias? 
_________________________________________________________ 
 
6  Para que você usa o computador ? 
____________________________________________________________ 
 
7  Você tem  
E-mail_____________________________________________? 
 
Facebook __________________________________________? 
 
 

Agradecemos a sua colaboração . 
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ANEXO B 

 

                                              

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO EM CAMPO 

 

 

 
 

  
 
 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL LAFAYETE CAVALCANTE 

CAMPINA GRANDE _____/_______/________ 

TURMA  _________________________       TURNO___________  

DISCIPLINA ___________________________________________ 

PROFESSORA___________________________________________ 

PESQUISADORA_________________________________________ 

 

Para a realização da observação tomamos por base algumas orientações sugeridas em 
Minayo (2004). A observação ocorrerá durante as aulas de Língua Portuguesa, sendo assim, temos 
como objetivo responder a questão: Qual a importância do uso do blog pode para a melhoria da 
produção textual de crianças do Ensino Fundamental I da Escola Municipal Lafayete Cavalcante, em 
Campina Grande/PB? 

A observação em sala  foi feita mediante o registro das anotações no diário de campo, 
gravação das aulas em vídeo para análise e descrição destas, com o fim de identificar a concepção 
de linguagem que orienta a prática pedagógica e, em especial, o ensino da escrita e da produção de 
texto; descrever como ocorre a interação dos alunos no ambiente virtual ao fazer uso do blog  como 
plataforma  de divulgação de suas atividades de  produção textual, materializada em postagens e 
comentários ora espontâneos, bem como orientados pelos comandos dados em cada atividade 
escrita proposta. 

Para tanto, elencamos alguns aspectos pertinentes a estes espaços de interação entre os 
atores professor/aluno, a saber, a sala de aula, como também o espaço virtual BEF ? 
 
ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA 
• Como estão dispostas mesas e cadeiras ? 
• Como estão agrupados os alunos? 
• Quais os recursos disponíveis em sala de aula? 
• Há murais com materiais escritos nas paredes ? 
 
GESTÃO DA SALA DE AULA 
• Existem regras de convivência? 
• Como a aula é iniciada ? Como é finalizada ? 
• Qual a metodologia utilizada pela professora para a exposição dos conteúdos? 
• A professora utiliza o livro didático em sala de aula? 
• Há momentos de leitura e produção textual? 
• As tecnologias digitais se fazem presentes como suporte de elaboração e divulgação da produção 
escrita dos alunos? 
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INTERAÇÃO EM SALA DE AULA 
• Como ocorrem os processos interativos em sala de aula ? 
• Os alunos conversam entre si ?   
• Os alunos conversam com o professor? 
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ANEXO C 

 
PLANO DE AULA BIMESTRAL DA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Período  de  _____ de Agosto a ________ de outubro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESCOLA MUNICIPAL LAFAYETE CAVALCANTE 
CAMPINA GRANDE _____/_______/________ 
TURMA  _________________________       TURNO___________ 
DISCIPLINA ___________________________________________ 
PROFESSORA___________________________________________ 
PESQUISADORA_________________________________________ 
 
  
TEMA: DIVERSIDADE CULTURAL: Conhecendo nosso povo, nossas raízes, nossa história. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

O Trabalho com a linguagem oral e escrita tem como objetivo:  adequá-las  às intenções e 

situações comunicativas, concebendo a língua enquanto instrumento de interação social. 

 

 

1 OBJETIVOS         

 

• Ler, compreender e produzir textos. 

• Participar de situações de uso da linguagem oral  e escrita de forma clara e ordenada.  

• Atender a modalidade do texto solicitada na proposta de produção textual. 

• Ler com fluência e entonação adequadas. 

• Identificar os diferentes Gêneros Textuais trabalhados no Livro Didático  de  Língua 

Portuguesa ( HQs, relato, Lendas, poemas, textos descritivos, narrativos, dentre outros). 

• Produzir textos considerando os elementos da textualidade : coesão e coerência. 

• Utilizar as regras padrão  de concordância nominal  (substantivo, adjetivo, advérbio, 

pronome,) e de concordância verbal ( verbo e sujeito). 

 

2 CONTEUDO PROGRAMÁTICO 

 

•       Proposta de Prática de leitura e escrita. 

• Interpretação de texto 

• Estudo dos  gêneros textuais  

 2.1 Análise linguística 

• Ortografia 

• Concordância nominal  

• Concordância verbal 
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3 METODOLOGIA   

• Aulas expositivo-dialogadas  

• Leitura e discussão dos textos teóricos abordados em sala de aula 

• Produção de textos escritos 

• Apresentação orais em grupo ( Análise das atividades propostas no Livro Didático).        

• Estudo dos  Gêneros Textuais no Livro Didático e demais portadores: gibis, revistas, jornal 

escolar e BEF. 

• Aulas no laboratório de informática. 

 

4 AVALIAÇÂO 

 

A avaliação será realizada levando em consideração a efetiva participação dos alunos nas 

atividades propostas em sala, (individuais e em grupo)  como também na elaboração das atividades 

de produção escrita comtemplando as etapas: planejamento, redição, revisão e socialização dos  

textos escritos,  a serem publicados no BEF. 
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