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1 Considerações iniciais

A relação teoria e prática e o preparo para o uso de tecnologias da informação são
discurso corrente em cursos de formação inicial de professores. Assim, intento, neste trabalho,
analisar a apropriação desse discurso por licenciandos em Letras, tendo em vista seus
destinatários presumidos, ou seja, a geração das novas tecnologias de informação e comunicação
(NTIC). Apoiando-me na noção de multiletramentos, de gêneros do discurso e de destinatário
presumido, assumo como objeto de análise as dimensões (re)veladas no dizer desses
universitários na sua relação, em situações idealizadas2 de ensino-aprendizagem, com o seu
futuro aluno. Como tento mostrar mais adiante, a análise, de cunho qualitativo, evidencia que há
tentativas de alçamento a esse discurso.

O destinatário presumido - participante da geração das NTIC – é, contudo, substituído em
função de um destinatário presumido – usuário de tecnologias mais passivo que ativo. Apesar de
inserida no discurso e na vida dos acadêmicos, a noção de multiletramentos perde o significado,
pois a prevalência de práticas cristalizadas e mais tradicionais de ensino perpassa as práticas
didáticas idealizadas por eles. A autonomia do usuário das NTIC e a interação presentes no
contexto digital não interferem significativamente nas escolhas de licenciandos na proposição de
atividades para o ensino de língua/linguagem.

Voltando meu olhar para a formação docente, ainda que o corpus - conjunto de 05
atividades produzidas por diferentes grupos de acadêmicos, em Linguística III, no 1º sem/2013 -
apresente situações idealizadas e hipotéticas de ensino-aprendizagem na área da linguagem,
tenciono, pois, problematizar as razões por que professores em formação inicial, não apenas
deixam entrever em seu discurso práticas mais tradicionais de ensino, mas se utilizam do senso
comum para justificar as práticas de ensino por eles propostas. A hipótese que norteia este
trabalho constitui-se, a meu ver, um aspecto ainda não explorado em outras pesquisas, qual seja:
no gesto alçado do escrevente, o professor em formação inicial, cujo perfil é o de um usuário que
apresenta certa facilidade na manipulação das NTIC, a expectativa que se delineia é a de que as
suas propostas de práticas de ensino de linguagem se enveredem para a perspectiva dos
multiletramentos considerando que esses licenciandos entrarão em contato com uma geração
ainda mais familiarizada com essas tecnologias. Todavia, ainda que ocorra a presença de gestos
para essa direção, as práticas discursivas que regulam as ações desse escrevente (professor em
formação inicial) ainda são marcadas por um emaranhado de impressões confusas acerca do que
seja ensinar língua/linguagem com o uso de tecnologias para um aluno, sabidamente usuário
delas.

1 Professora Assistente II na Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG), doutoranda em Letras (Filologia e
Língua Portuguesa) pela USP, pesquisadora do Grupo de Pesquisa Práticas de Leitura e Escrita em Português como
Língua Materna (USP).
2 São situações idealizadas porque não foram postas em práticas.
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Este trabalho está ancorado em três conceitos básicos, a partir dos quais, adotando o
paradigma indiciário3 (Ginzburg: 2012), busco analisar, no trabalho final de uma disciplina de
graduação, pistas deixadas pelo sujeito escrevente, licenciando em Letras, de uma universidade
pública de Minas Gerais. Para tanto, na segunda seção, abordo a noção de multiletramentos, de
gêneros do discurso e de destinatário presumido para, na seção seguinte, apresentar a análise do
corpus. A descrição da atividade avaliativa feita por licenciandos em Letras de uma universidade
pública é apresentada na terceira seção. Na última seção, discuto, enfim, os principais resultados
obtidos na análise, apontando que as tênues fronteiras que separam a teoria da prática encontram-
se na cristalização desta em decorrência da apropriação superficial daquela.

2 Multiletramentos, gêneros do discurso e destinatário presumido: fundamentos teóricos
para se pensar a aula de língua/linguagem como gênero

A definição de multiletramentos, concebida por um grupo multidisciplinar - o Grupo de
Nova Londres4 (GNL) -, deve ser compreendida tanto em seu contexto de criação quanto nas
peculiaridades das quais o próprio termo se reveste (GNL 1996) O grupo, constituído por
estudiosos de diversas filiações teóricas e pesquisas em diferentes áreas, propôs novas
abordagens para uma pedagogia do letramento no contexto de uma sociedade plural e
globalizada. Ao cunhar o termo multiletramentos, por considerar que a comunicação entre as
pessoas está se modificando em decorrência das novas tecnologias e que o inglês está mudando
em diferentes culturas/localidades devido a uma globalização ainda mais forte no final do século
XX e início do século XXI, os pesquisadores do grupo destacaram a necessidade de haver uma
pedagogia que desse conta de uma sociedade cultural e linguisticamente diversa, cada vez mais
globalizada, com uma pluralidade de textos verbais e multimodais também em ambientes
multimidiáticos.

O objetivo do GNL pautou-se e ainda se pauta na difícil tarefa de criar condições de
aprendizagem - respeitando as diferenças - para a plena participação social de indivíduos. Dentre
as perguntas que norteiam o trabalho do grupo estão: que educação seria adequada para
mulheres, indígenas, imigrantes? Que educação é adequada para pessoas conectadas, em
contextos sociais, culturais e linguisticamente diversos? Que educação é adequada num contexto
em que as novas tecnologias se inserem continuamente numa sociedade na qual o local e até
mesmo a forma de trabalho estão se modificando?

O GNL defende o deslocamento de uma abordagem de letramento - centrada no
conhecimento escolar e na utilização da leitura e escrita numa sociedade grafocêntrica - para uma
nova abordagem, qual seja, a pedagogia dos multiletramentos. Pressupõe, pois, ser necessária a
conexão entre o ambiente social - multicultural, multilinguístico, multimidiático5 – e a educação

3 O paradigma indiciário não é uma metodologia, um método, mas uma maneira de, à luz de uma determinada teoria,
identificar e analisar pistas, sintomas e indícios, a fim de tentar explicar certos aspectos da realidade (Ginzburg
2012).
4 A denominação foi dada pelo próprio grupo. Courtney Cazden, Bill Cope, Mary Kalantzis, Norman Fairclough,
James Gee, Sarah Michaels, dentre outros, são os pesquisadores, oriundos dos Estados Unidos, Austrália e Grã-
Bretanha, que, em 1994, estiveram reunidos em Nova Londres, New Hampshire, nos Estados Unidos, para discutir
os problemas de ensino nesses países, em especial, o(s) letramento(s) necessário(s) à sociedade contemporânea
(Cope e Kalantzis 2000).
5 Hoje melhor seria dizer multi-hipermidiático, termo usado por Signorini (2012) para designar os letramentos
próprios dos ambientes multi e hipermidiáticos.
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escolar para os diferentes letramentos, os quais, para o grupo, poderiam ser nominados como
multiletramentos.

Ressalte-se, contudo, que o termo não está ligado exclusivamente ao uso das novas
tecnologias6, em especial às tecnologias de interação e às ferramentas que possibilitam os
(multi)letramentos. O pluralismo cívico, conceito que também integra a definição de
multiletramentos, permeia as práticas de letramentos defendidas pelo GNL a serem ensinadas
pela escola. Se a geopolítica mundial mudou, se uma multiplicidade cultural e linguística está
sendo percebida de diferentes modos pelas pessoas que participam de diferentes maneiras da
sociedade por meio de uma pluralidade de textos e discursos. Se assim é, essa mesma sociedade,
em constante processo de (trans)formação, exige, pois, novos saberes do cidadão de hoje.

Tais exigências, levadas ao contexto escolar, como defende o GNL, instauram a
necessidade de negociação constante entre as múltiplas diferenças linguísticas e culturais para
que a escola alcance o fim proposto pelo grupo:

i) possibilitar o acesso à língua, não como sistema, mas como instrumento político;
ii) formar para o trabalho, no contexto de uma sociedade tecnológica e plural;
iii) promover o engajamento crítico necessário para que o estudante possa projetar seu

futuro social e alcançar o sucesso por meio do trabalho e de sua participação na sociedade. (GNL
1996: 60-92).

A partir desses fins, Rojo esclarece que o conceito de multiletramentos difere do conceito
de letramentos múltiplos porque este apenas reconhece a “multiplicidade e variedades das
práticas letradas, valorizadas ou não nas sociedades em geral” (2012: 13) ao passo que aquele se
caracteriza pela consideração da “multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade
semiótica de constituição dos textos por meios dos quais ela [a sociedade] se informa e se
comunica” (idem). Multiletramentos, segundo o GNL, seria uma maneira de focalizar as
diversidades (e diferenças) linguísticas e culturais, numa sociedade glocal (global e local) com
conectividade local, considerando que essas estão presentes no trabalho, na vida cívica, pública e
privada. (GNL 1996).

Nesse contexto, se o objetivo principal da proposta do grupo é garantir que o benefício da
aprendizagem seja um direito de todos os alunos de forma que a participação destes seja plena,
na vida em comunidade, no trabalho e na vida econômica, necessário se faz que a escola trabalhe
para criar as condições de aprendizagem que possam levá-los à plena e equitativa participação
social.

A proposta de grupo parece válida, embora difícil. Ao mesmo tempo em que aproxima
pessoas, culturas, também as singulariza, isto é, a cultura de uma comunidade local precisa ser
preservada, mas ao mesmo tempo as pessoas dessa mesma comunidade precisam do (ou estarão
em) contato com culturas de outros lugares. Dialoga, de certa forma, com o que Morin (2003)
preconiza em “Os Sete saberes necessários à educação do futuro”. Nesta obra, o autor reflete
sobre os princípios do conhecimento, por exemplo, questionando como organizar e articular o
expressivo número de informações e como entender o contexto e o complexo (global) no novo
milênio. Aborda ainda a questão da cultura, local e global, da diversidade humana, a tolerância e
a ética. Dentre os pontos de contato, destaco a questão do conhecimento numa sociedade
globalizada e cada vez mais tecnológica, da cultura, da diversidade e da ética, pois apontam para
a necessidade, defendida pelo GNL de a educação se afastar do século XIX, do modelo de

6 Mesmo considerando o termo proposto Signorini (2012) como adequado para definir os ambientes em que esses
textos circulam, mantenho a nomenclatura proposta pelo GNL devido ao fato de que, à época da coleta de dados,
esse termo não foi trabalhado na turma de graduação que disponibilizou o material para análise.
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educação pautado na transmissão do conhecimento e na aquisição de uma cultura modelar, culta
e bela.

Esses pontos de contato encaminham para uma questão mais ampla e que se constitui o
aspecto central deste trabalho: como o professor de língua/linguagem em formação docente
inicial, usuário com amplo domínio das NTIC, percebe (ou dialoga com) tais conceitos e
reflexões? Que relações estabelece entre a teoria e a prática na proposição de atividades de
ensino de língua/linguagem para alunos que também são usuários familiarizados com essas
tecnologias?

Em cursos de licenciaturas em Letras, o conceito de letramento vem sendo discutido e
estudado a partir de diferentes perspectivas teóricas. Alfabetismo, letramento funcional,
letramento, letramento autônomo, letramento ideológico, letramento digital, letramento
informacional, letramento literário, novos estudos do letramento e multiletramentos são algumas
das abordagens estudadas por professores em formação inicial ou continuada.

Diante de tantas vertentes, merece destaque o texto de Brian Street, de 2005, no qual faz
uma revisão crítica/bibliográfica para o “Educação para Todos” – Relatório de Monitoramento
Global/ UNESCO e aborda temas que também são tratados por Kato (2009), Kleiman (2008),
Tfouni (2001, 2010), Signorini (2001), Soares (1998), Rojo (2009a) e outros. De início, Street
discorre sobre o termo letramento e as principais correntes intelectuais (letramento funcional,
letramento crítico, abordagens freireanas e letramento comunitário) que têm subsidiado decisões
políticas na implantação de programas de letramento. O texto direciona o olhar do leitor para as
perguntas: o que é letramento? Como se mede? Que políticas adotar? Qual é a relação entre
letramento e desenvolvimento humano? Como ensinar/letrar o ser humano, dentre outras. Em
seguida, o autor expõe e discute possíveis linhas sensíveis de investigação (letramento em
diferentes tradições, letramento e aprendizagem, aprendizagem, abordagens cognitivas para o
letramento, abordagens de práticas sociais, letramento como texto: multimodalidade e
multiletramentos, letramento e desenvolvimento). Na conclusão, ressalta que se a educação
objetiva tornar o sujeito mais autônomo, crítico e consciente na sociedade, esse mesmo princípio
deve subsidiar estudiosos e tomadores de decisão - os políticos, representantes do povo - para
que os esforços empreendidos não sejam em vão.

Esse posicionamento do autor permeia todo o texto na medida em que salienta que: a)
letramento envolve conhecer o contexto e o próprio sujeito (e suas necessidades) que participa do
processo e b) a escolhas feitas por quem “letra” tem a ver com a concepção de letramento com a
qual se coaduna. Assim, Street7 leva-nos a refletir que pensar em processos de letramento é
pensar que a escolha por uma determinada corrente teórica leva, consequente e evidentemente, a
diferentes percursos/resultados. Chama a atenção o fato de Street, mesmo expondo correntes que
critica (o letramento pode promover uma abstração/cognição maior no indivíduo), percebe a
questão do letramento como algo que tem a ver com os objetivos/interesses de quem aprende e
com os objetivos e interesses de quem ensina ou implanta um determinado programa. Pontua,
assim, a questão do letramento para além da aquisição de uma tecnologia. Subjaz em seu texto a
ideia de que relações de poder necessariamente interferem em todo o processo e em diferentes
instâncias, sendo este o aspecto que me interessa.

Um elemento essencial se apresenta na dimensão ensino-aprendizagem: as relações
estabelecidas entre sujeitos-aprendentes e sujeitos-ensinantes em processos e práticas de
letramento(s). Dito de outra forma: pensar que perspectiva teórica adotar no ensino de leitura e

7 Todas as referências a Street referem-se à obra publicada em 2005.
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produção de textos - multiculturais, multissemióticos, multimidiáticos, multilinguísticos -
implica pensar nas relações de poder vivenciadas por um e por outro na dimensão citada.

Em cursos de formação docente inicial, aprendente e ensinante configuram-se como
posturas a serem assumidas no exercício da docência em diferentes níveis de ensino e revelam
como relações de poder podem ser (re)dimensionadas para o fim primeiro da educação: formar
pessoas. Conforme Paulo Freire (2001: 259), a reflexão é necessária da parte de ambos, professor
e aluno, pois

[o] aprendizado do ensinante ao ensinar não se dá necessariamente através da retificação
que o aprendiz lhe faça de erros cometidos. O aprendizado do ensinante ao ensinar se
verifica à medida em que o ensinante, humilde, aberto, se ache permanentemente disponível
a repensar o pensado, rever-se em suas posições; em que procura envolver-se com a
curiosidade dos alunos e dos diferentes caminhos e veredas, que ela os faz percorrer.

Nesse sentido, as escolhas de quem “letra”, o sujeito-ensinante, e o conhecimento do
contexto e do sujeito-aprendente são importantes para se refletir, conforme Tfouni (2001), sobre
o indivíduo empírico e as “posições de sujeito dentro do continuum do letramento”. Essas
questões são essenciais para o ensino de práticas de produção de leitura e de escrita, ou melhor
dizendo, de textos híbridos, visto que hoje, muito mais do que antes, não só os modos de
enunciação oral e escrito são usados na produção de um texto. A multiplicidade e a dinamicidade
desses textos multissemióticos, multimodais e multiculturais, produzidos e consumidos pelas
pessoas em sociedades de oralidade secundária, especialmente, nem sempre são consideradas
como objeto de ensino no âmbito escolar, seja na educação básica, seja no ensino superior.

Tfouni, ao destacar a questão da legitimação das práticas letradas, evidencia, a meu ver,
que, apesar de a escola promover o contato com diferentes gêneros do discurso e práticas de
letramentos, em especial as escritas, esse gesto da escola não garante a circulação desses
gêneros/discursos nem a inserção do sujeito que os produziu numa determinada prática social de
letramento. Seguindo essa linha de raciocínio, uma pedagogia para os multiletramentos também
seria problemática visto que não basta inserir o aluno nesses campos de atividade humana,
simulando situações como forma de o aluno delas se apropriar. Necessário se faz considerar que
muitas dessas práticas já fazem parte do cotidiano de muitos alunos. Se assim é, a pergunta a ser
feita talvez seja: como trabalhar questões de linguagem no contexto de uma educação para os
multiletramentos?

Retomando a ressalva indicada por Tfouni (2001), ainda que sem garantia, ainda que
distante de uma prática social verdadeira, defendo ser interessante a simulação proposta pela
escola no que se refere ao ensino de gêneros. Vivenciada/simulada pelo sujeito, possibilita que o
estudante tenha a percepção do que sejam esses gêneros e a forma como se estruturam, por
exemplo. A análise da pesquisadora encaminha, a meu ver, para a necessidade de haver uma
maior reflexão de professores sobre o que significa ensinar língua/linguagem. Mas essa reflexão
deve abranger não só a mobilização dos conhecimentos linguísticos, mas também a dos não-
linguísticos, considerando a dinamicidade das “multi” realizações de linguagem e de cultura, a
fim de que o sujeito-aprendente deles se utilize para a obtenção de diferentes efeitos de sentido
nos mais diversos gêneros do discurso que livremente circulam e se atualizam na sociedade. Tais
simulações, no entanto, não bastam por si sós. Seria, pois, oportuno, em espaços de formação
docente, refletir sobre o que é feito dos diferentes gêneros produzidos no espaço escolar (Tfouni
2001) e sobre os gêneros com os quais o aluno tem contato fora do espaço escolar.
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Entendo, ainda me apoiando na pesquisadora, que a escola, uma importante agência de
letramento, pode contribuir para que diferentes práticas de letramento(s) (e não apenas as orais e
escritas) sejam introduzidas e trabalhadas na escola também. Tais práticas podem ser
interessantes para que o aluno, participante de diferentes esferas discursivas e de diferentes
agências de letramento, reflita sobre os diferentes modos de inserção e participação na sociedade
com o uso da linguagem.

Não há dúvida de que todas essas reflexões são importantes para o professor de ensino de
língua/linguagem. No contexto da escola pública, diferentes práticas são levadas a cabo por
alunos de diferentes camadas sociais. Essas práticas, quase sempre desvalorizadas e muitas vezes
apagadas pela escola, dificilmente dialogam com as práticas de letramento valorizadas e
ensinadas prioritariamente na aula de língua/linguagem. Essa situação se torna um problema
visto que

a questão está nas práticas de letramento em que os jovens brasileiros se envolvem
(multiletramentos) e nas capacidades de leitura e produção de textos (multimodais) que o
envolvimento nessas práticas acarreta (níveis de alfabetismo), com as quais, parece, a escola
não está conseguindo se confrontar (Rojo e Moura 2013: 236).

Lemke (2010) propõe uma abordagem interativa no ensino em oposição ao paradigma de
aprendizagem curricular. Neste a escola decide e planeja o que (e quando) o aluno deve saber;
naquele a diferença reside essencialmente no controle do quê, quando e como aprender, pois os
sujeitos-aprendentes assumirão

tópicos e interesses, problemas e compromissos deles próprios ou dos grupos dos quais
participam. [...] encontrarão as categorias fundamentais, conceitos e princípios de todas as
disciplinas básicas e, seja qual for a trilha que eles escolherem percorrer através das
florestas do conhecimento, precisamente porque essas noções são de fato fundamentais e
amplamente aplicáveis e portanto serão necessariamente encontradas aonde quer que
viajemos. Mas todos eles irão procurar para si mesmos uma educação essencialmente
diferente, apenas com esse grau de compartilhamento que vem da interação com os outros e
da utilidade comum das noções comuns (Lemke 2010: 471).

Dessa forma, o paradigma curricular de aprendizagem interativa se coaduna, no meu
entender, proposto por Lemke (2010) com a noção de gêneros do discurso de Bakhtin (2003), na
medida em que essa aprendizagem se dá em situações comunicativas de diferentes esferas de
atividade humana. Acresce-se a esse paradigma a noção de Design8, pensada pelo GNL. Se nos
ambientes intra e extraescolar os gêneros do discurso se materializam em textos
multissistemicamente construídos9 em decorrência do aumento da multiplicidade e integração de
modos significativos de criar sentidos e de interagir com o outro e com um já-dito, numa relação
dialógica, a escola precisa considerar que essa construção do texto se dá não apenas pelos modos
de enunciação oral e escrita, mas também na relação (e manuseio) do sujeito com o visual, o
áudio, o espaço/espacialidades, o tempo/temporalidades, o movimento e assim por diante. No
contexto das novas tecnologias, em especial, as de interação, o acesso e a manipulação de
ferramentas digitais tornaram-se relativamente fáceis para aqueles que, de uma forma ou de

8 Para o GNL, os estudantes e professores devem ver a si mesmos como participantes ativos na mudança social,
como decisores de futuros sociais, atuando, portanto, como designers que projetam o futuro para uma mudança
social da qual eles mesmos fazem parte.
9 A expressão é cunhada por Dionísio e Vasconcelos (2013: 24), na obra “Múltiplas linguagens para o ensino
médio”.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1230



7

outra, a elas têm acesso. Diante disso, o grupo propõe, para uma pedagogia dos multiletramentos,
a noção de Design e Redesign.

Compreendo que a noção de Design abarca a ideia de reapresentação e de
recontextualização de abordagens de ensino. Contudo, transformações radicais são extremamente
difíceis na educação e o processo de ressignificação de práticas e ordens do discurso pode
demorar a acontecer. Talvez a grande contribuição do grupo seja a de trazer para o meio
acadêmico a necessária discussão sobre o futuro que queremos, sobre a sociedade que queremos
e, em especial, sobre quais são os objetos e as abordagens de ensino mais adequados para essa
sociedade na qual já estamos.

Apesar dessas ressalvas, a noção de Design, conforme Cope e Kalantzis (2009: 175)
envolve: i) Available Designs: avaliar os recursos culturais e o contexto para a construção do
sentido, o que significa avaliar que gênero, discurso(s) e modalidade(s) (visual, espacial,
linguística, etc) usar; ii) Designing: construir e recontextualizar a representação do mundo com
base nos Available Designs; e iii) Redesigned: ressignificar o design de forma que o mundo/o
produto é transformado em novos mundos/produtos, ou seja, em novos Available Designs.

Dessa forma, o sentido está sempre em processo de atualização, em movimento, pois um
sentido insta e instaura novos sentidos e, nesse movimento, novas habilidades e competências
passam a ser exigidas dos sujeitos que elaboram novos Available Designs. Esse caráter movente
do processo de construção de sentido coaduna com a noção de gêneros do discurso, proposta por
Bakhtin (2003), que os define como tipos relativamente estáveis.

Para Bakhtin, “as relações dialógicas são entendidas como espaços de tensão entre
vozes sociais” (Flores e Teixeira 2012: 58). Nesses espaços, o sujeito se constitui numa relação
dialógica com o outro, com outros discursos e textos. Ocorre que cada esfera de atividade
humana atualiza os gêneros do discurso conforme variam (e mudam) as finalidades e os
destinatários desses gêneros, bem como as próprias esferas discursivas em que se concretizam.
Da mesma forma que os gêneros do discurso são atualizados constantemente pela sociedade que
os usa, também os Available Designs se (re)constroem continuamente, num processo social e
histórico, no contexto de uma sociedade globalizada.

Se considerarmos que a noção de design se relaciona à concepção de letramento
ideológico, proposto por Gee (1999), então podemos pensar que essa concepção é basilar para a
noção de multiletramentos proposta pelo GNL e contribui para uma educação emancipatória e
libertadora quando noção derradeira convida a escola a pensar o ensino-aprendizagem, não para,
mas com um sujeito sócio e historicamente constituído pela linguagem em suas mais diversas
modalidades e usos em diferentes contextos e culturas.

Encaminhando para o aspecto central deste trabalho, formação docente inicial e sua
percepção do que seja o ensino de língua/linguagem para usuários familiarizados com as
tecnologias de interação, ao pensar o discurso como um acontecimento (Voloshinov/Bakhtin
[1926] 1976), percebo a aula de língua/linguagem como um evento de letramento(s), a exemplo
do que preconizam os Novos Estudos do Letramento10, mas percebendo-a como um gênero do
discurso. Torna-se, porém, necessário pensar quais as implicações dessa escolha para a
aplicabilidade de dois termos para o ensino de linguagem que não foram pensados para tal fim.
Veja bem, se o discurso verbal não é autossuficiente, pois, além de fatores verbais presentes no
enunciado, há também o contexto extraverbal, perceber esse evento como um enunciado

10 Os Novos Estudos dos Letramentos surgem nos anos de 1970/1980. Tem como representantes Gee, Street, dentre
outros. Estabelecem a distinção entre letramento autônomo e ideológico e entre práticas e eventos de letramento
(Bevilaqua 2013)
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concreto, como um todo significativo, que compreende a parte percebida ou realizada e a parte
presumida e não como um evento em que pessoas participam apenas como atores, significa
pensar que ensinar linguagem envolve não desconsiderar a relação construída entre os
participantes num evento que ainda tem sido tratado como uma instância de comunicação em que
figuram um emissor (professor) e um receptor (aluno), sendo este último quase sempre passivo.

Em aulas que tratam a língua/linguagem) como elemento de comunicação e com
práticas de leitura e de texto voltadas para a própria esfera social (letramento autônomo, o
escolar), percebo-as como um evento “idealizado” em que os enunciados (objetos de ensino) são
tratados de forma compartimentalizada e fragmentada, como se os discursos fossem opacos e
neutros ou como se o professor, dominando sobremaneira o turno, obtivesse sucesso em seu
propósito comunicativo exatamente porque, analogamente ao exemplo de Bakhtin/Voloshinov
([1926] 1976) com a imanência da literatura, em “Discurso na vida e discurso na arte (sobre
poética sociológica)”, trata a leitura e a escrita como um fim nelas mesmas, priorizando o
letramento autônomo, voltado para a própria escola. Nesse contexto, não há lugar para pensar o
ato de ensinar linguagem como sendo um evento de letramento heterogêneo e multifacetado em
que “a vida acontece”. Pensar essa possibilidade significa pensar que locutor e ouvinte,
enunciador e destinatário se inter-relacionam, num acontecimento real, que ideologia(s) está(ão)
presente(s) quando o professor opta por um modelo consolidado e que riscos essa escolha irá
trazer/implicar.

Assim sendo, o planejamento e a execução de uma aula de ensino de linguagem
envolvem considerar a dinamicidade desse gênero do discurso - a aula, evento irrepetível - que a
exemplo de outros gêneros também se atualiza e se modifica, pois não é completamente estável.
Parece-me ser necessário que o professor, no preparo de suas aulas, perceba o aluno como um
destinatário presumido, sobre o qual não tem pleno poder, pois é um sujeito ativo, constituído na
e pela linguagem, num processo dialógico. Se dialógico, não há como o aluno-sujeito ser
percebido pelo professor como passivo ou como ser inerte diante da vida, se, na vida, os sujeitos
estão em constante processo de interação.

Assim sendo, dentre os três diferentes tipos de destinatário11 propostos por Bakhtin
(2003), dois são do meu interesse. O primeiro, o destinatário imediato ou destinatário concreto
com o qual o professor de língua/linguagem parece trabalhar quando propõe, por exemplo,
atividades de escrita nas quais ele mesmo é o único leitor e cujos objetivos parecem ser a análise
sumária das inconsistências dos alunos quanto ao uso do português em sua variedade padrão. O
segundo, o destinatário presumido, o qual, se pensarmos a aula de ensino de linguagem como
gênero do discurso, será aquele destinatário com o qual o professor, ao planejar (e pôr em prática
seu planejamento) imagina quem é este destinatário, fazendo ajustes e reajustes nos enunciados
que elabora. Meu interesse neste último deve-se ao fato de pensar ser necessário que o professor
leve em consideração este tipo de destinatário ao planejar uma aula de ensino de
língua/linguagem.

Esses três fundamentos teóricos - multiletramentos, gêneros do discurso e destinatário
presumido - são importantes para se pensar a aula de ensino de linguagem como base nos
interlocutores que fazem parte desse gênero, bem como nas diferentes práticas sociais de
letramento, de diferentes esferas de atividade humana, que são trabalhadas na escola como forma
de fazer o aluno compreendê-las. Sirvo-me dessa observação para retomar a hipótese delineada
para este trabalho, qual seja: um professor em formação inicial, usuário acostumado com as
NTIC, que terá que lidar com usuários que também estão acostumados com essas tecnologias, irá

11 São eles: destinatário concreto, presumido e sobredestinatário.
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se valer da concepção de multiletramentos ao propor uma prática de ensino de linguagem para
esse tipo de aluno - o destinatário presumido.

Para uma melhor compreensão do corpus analisado, na próxima seção, apresento a
proposta de trabalho final, que foi executada por uma turma de um curso de Letras de uma
universidade pública mineira. As produções escritas oriundas dessa atividade constituem-se o
corpus desta pesquisa.

3 Descrição das orientações dadas aos acadêmicos para a elaboração de uma  proposta de
atividade de ensino de língua/literatura com o uso de ferramentas digitais.

No segundo semestre de 2013, o plano de ensino da disciplina de Linguística III
apresentava quatro unidades:

1 Gêneros do discurso, gêneros textuais: uma introdução.
2 Estudos do(s) letramento(s).
3 Ensino de língua(gem) e tecnologias.
4 Práticas de produção de texto.
Em linhas gerais, os objetivos de cada unidade, em relação a esses tópicos de conteúdo,

centravam-se nas operações cognitivas: conhecer, refletir, discutir, analisar, avaliar, comparar,
identificar e familiarizar-se com. Ao longo do semestre, diversas leituras e discussões foram
feitas e textos complementares, de acordo com o interesse de cada grupo, foram disponibilizados
no moodle (ambiente virtual de aprendizagem usado na universidade como apoio aos cursos
presenciais12). A complementação foi necessária tendo em vista a atividade proposta: os
licenciandos, distribuídos em grupos com até 7 componentes, deveriam elaborar e apresentar no
moodle uma proposta de atividade de ensino de língua/literatura com o uso de ferramentas
digitais. Para a elaboração da proposta, foram indicadas as seguintes condições: i) o público-
alvo, do ensino fundamental ou médio, deveria ser o aluno da escola pública; ii) esse aluno da
escola pública deveria ser visto como usuário habituado com o uso de tecnologias, ferramentas e
suportes digitais, tais como: celular/smartphones, computador e internet, redes sociais,
aplicativos do office (word, excel, power point), redes sociais, paint, videomaker, blogs, dentre
outros; iii) a ferramenta digital selecionada para a proposta de prática de ensino deveria ser
gratuita e de fácil acesso.

Deveriam, ainda, indicar explicitamente: i) o tópico de contéudo com que iriam trabalhar;
ii ) o público-alvo (alunos de qual ano de escolaridade e nível de ensino); iii) o tempo destinado à
execução da prática de ensino; iv) as competências e habilidades que seriam trabalhadas com a
prática proposta; v) os objetivos (geral e específicos) a serem alcançados pelo público-alvo; vi) a
metodologia; vii) a avaliação para verificar se e até que ponto os objetivos foram alcançados;
viii) as referências bibliográficas nas quais se basearam para propor a prática de ensino; ix)
outras informações que julgassem necessárias.

Como forma de analisar criticamente a prática didática elaborada como avaliação final da
disciplina de Linguística III, cada grupo deveria elaborar uma apresentação em power point por
meio da qual exporiam aos colegas essa prática. Como esse material seria apenas postado no
moodle, isto é, não haveria uma exposição oral da proposta aos colegas, os grupos foram
orientados a fazerem uma análise criteriosa a fim de que verificassem a pertinência do tema, a
viabilidade da proposta e outros aspectos que julgassem relevantes. A expectativa era a de que
pudessem perceber, caso houvesse, possíveis lacunas em suas propostas e fizessem os

12 O moodle também é utilizado em cursos a distância pela universidade.
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(re)encaminhamentos que fossem necessários visto que um novo material poderia ser postado até
o último dia letivo do semestre.

Na etapa seguinte, cada grupo deveria propor um esboço de capítulo de um livro13 no qual
apresentassem uma análise da prática de ensino que eles mesmos propuseram buscando
estabelecer, em certa medida, uma relação dialógica entre teoria e prática. Para a elaboração
desse texto, o grupo foi orientado a buscar outras fontes além das que foram disponibilizadas e
discutidas ao longo do semestre. Para tanto, inicialmente, o grupo deveria indicar as palavras-
chave da proposta. Em seguida, com base nessas palavras, deveria fazer a pesquisa de textos nos
quais poderiam se apoiar para a realização da atividade. Foi solicitado que o percurso percorrido
constasse no trabalho a fim de avaliar todo o processo de execução da atividade. Esperava-se,
com esses comandos, fazê-los perceber que a ancoragem em uma teoria consistente, escolhida
com base na análise dos objetivos que se deseja alcançar, do público-alvo e das condições em
que a prática irá se concretizar, amplia as chances de o educador propor práticas de ensino que
não sejam contraditórias e excludentes e, consequentemente, amplia as chances de se obter
sucesso no processo de ensino-aprendizagem.

Para tanto, os acadêmicos foram orientados, durante as aulas da disciplina, a realizarem
pesquisas em periódicos do Portal Capes e a buscarem fontes confiáveis para a execução da
atividade. A etapa final do trabalho consistiu na elaboração de um depoimento por meio do qual
cada acadêmico deveria indicar de que forma contribuiu para a atividade do grupo, quais as
contribuições dos colegas para o trabalho do grupo e para o próprio desenvolvimento pessoal e
profissional, que desejos/(novas) perguntas de pesquisa foram suscitadas com a realização do
trabalho. Além disso, deveria finalizar o depoimento respondendo à seguinte questão: De que
forma você pode associar ensino de língua/literatura e tecnologias (ferramentas digitais) na
escola de educação básica da rede pública?

Ao final da disciplina, nove trabalhos foram entregues. Para constituir o corpus desta
pesquisa, destes nove trabalhos, dois foram excluídos porque havia acadêmicos que já atuavam
como professores ou que estavam fazendo uma segunda licenciatura na área de línguas e mais
três porque, dentre os componentes do grupo, houve acadêmicos que não assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido. Restaram, portanto, quatro grupos/atividades para análise.

4 Análise e discussão dos dados

Mesmo considerando a etapa na qual os acadêmicos se encontravam - 3º período de um
curso constituído 9 períodos -, a análise evidencia que os professores em formação inicial
baseiam-se em práticas cristalizadas de ensino com as quais, possivelmente, são aquelas com que
tiveram maior contato. Vejamos o quadro 0114 a seguir.

13 A ideia inicial era começar a elaboração de um capítulo de livro que seria produzido ao longo de mais dois
semestres, pelo menos. A proposta de cada grupo seria posta em prática em uma escola pública, em situação de
estágio, e poderia ser redimensionada. Em seguida, os acadêmicos fariam a leitura e a análise do primeiro esboço de
capítulo de livro produzido, encaminhando a sua estrutura para o gênero “relato de experiência”. Os textos, se
selecionados por um grupo de professores do curso, seriam publicados na homepage do curso de Letras ou em outro
suporte.
14 Por questões de espaço, apresento apenas os três itens (tópico de conteúdo, objetivos e ferramenta digital).
Conforme desenvolvo a análise, apresento excertos da seção “metodologia”, “esboço do capítulo de livro” e
“depoimento individual” a fim de analisar se e em que medida as noções de multiletramentos, gêneros do discurso e
destinatário presumido são levadas em consideração pelos licenciandos na proposição de uma prática de ensino.
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Grupo Tópico de conteúdo Objetivos
Ferramenta
digital15 proposta
na metodologia

01 Uso da tecnologia para
o ensino da linguagem

[...] formar alunos com mais consciência crítica na análise
das propagandas e discursos aos quais somos
bombardeados no dia a dia [...] mostrar através do uso da
tecnologia em aula as diversas possibilidades que a
linguagem nos propicia, conscientizar de que o bom uso
desta pode abrir novas portas ao falante, que um
conhecimento maior da linguagem, por resultar em uma
análise mais crítica, servindo como uma espécie de
proteção, ou melhor, análise de ideologias propostas.

data show

02 Literatura voltada para
produção e leitura de
poemas

proporcionar um contato do aluno com poemas que,
geralmente, a escola não proporciona, ou seja, com textos
completos e sem ligação com estudos gramaticais, além de
estimular o gosto pela leitura e produção de poemas
através de um recurso tecnológico (facebook) muito
presente no cotidiano do público-alvo.

rede social
(facebook)

03 Produção de textos Exercer a escrita e a fala através das poesias, fazer a
interação do texto às novas tecnologias, promoção da
cultura.

e-mail, blog

04 Linguagem:
inferências de sentido.

O objetivo é que os alunos desenvolvam sua capacidade de
inferir sentidos. Como objetivo secundário, porém não
menos importante, esperamos que os alunos desenvolvam
seu senso crítico frente a gêneros multimodais presentes
em uma plataforma digital em uso na vida da maioria deles
“facebook”.

rede social
(facebook)

0516 Literatura: O
Modernismo de
Sagarana e as
linguagens visuais na
produção de “trailers
de livro”.

[...] desenvolver as habilidades pertinentes ao
reconhecimento da linguagem literária aplicada a outras
formas de linguagem; [...] estabelecer uma relação da
linguagem literária com as linguagens visuais por meio da
produção do gênero textual “trailer de livro”; [...] valorizar
o ensino da literatura como disciplina formadora do
conhecimento; ensinar o conteúdo referente ao
Modernismo Brasileiro; aprofundar este conteúdo de
forma pragmática por meio da obra de João Guimarães
Rosa; analisar comparativamente a linguagem literária
frente a outras formas de linguagem; apresentar o gênero
textual “trailer de livro” e seu uso pragmático;
desenvolver habilidades pertinentes ao letramento digital
por meio do uso de ferramentas tecnológicas incorporadas
à rede mundial de computadores (internet);

teste de avaliação
(on-line);
moviemaker;
youtube

15 Por ferramenta digital, entende-se qualquer ferramenta (aparelho, aplicativo) digital.
16 Apesar de o grupo 05 ter como temática um tópico de conteúdo específico da disciplina de Literatura, o trabalho
apresenta atividades que envolvem a produção de leitura e de texto com o uso de tecnologia, aspecto que me
interessa.
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Não adentrando na falta de clareza do que seja objetivo, tópico de conteúdo ou
metodologia, uma análise inicial leva a considerar que os licenciandos, em suas propostas,
levaram em consideração não apenas a noção de destinatário presumido, como também
dialogaram com os pressupostos de uma pedagogia para os multiletramentos, como se pode ver
na 4ª coluna, na qual figuram ferramentas digitais. Na 1ª linha do quadro 01, a ferramenta
proposta é adequada para uma aula expositiva. Se a atividade exigia a consideração de um
usuário habituado com as novas tecnologias, o destinatário presumido deixa de ser o usuário de
NTIC e passa (volta) a ser o aluno passivo, habituado a ouvir o professor, que se situa no campo
do saber e do poder. É evidente que ouvir pode ser uma forma de interação, no sentido de que o
aluno empreende réplicas ao que escuta. Contudo, essa ação, de certa forma, passiva não é forma
de interação comumente praticada pelo usuário das NTIC, o qual é leitor e produtor de
conteúdos, ou seja, o usuário das NTIC produz textos, manipula ferramentas, interage com o(s)
outro(s), com o ambiente, dentre outros aspectos. O gesto do grupo para minimizar essa
passividade está indicado na metodologia ao pedir que os alunos levem “recortes de propagandas
de revistas ou retiradas da internet” o que pressupõe pesquisa e manipulação/seleção de
conteúdos. Essa ação, contudo, será realizada no espaço extraescolar.

O grupo 02 marca explicitamente uma crítica ao trabalho que a escola faz com textos, em
especial, com o gênero poema, ao indicar que a escola o usa para estudos gramaticais ou trabalha
com fragmentos de poemas. A crítica encerra a contribuição da escola para tornar o ensino de
literatura enfadonho e distante dos alunos. Contudo, se a crítica é louvável, a prática cristalizada
e tradicional de ensino perpassa a proposta do grupo quando diz que pretende “proporcionar um
contato do aluno com poema que, geralmente, a escola não proporciona, ou seja, com textos
completos e sem ligação com estudos gramaticais”. O indício está, primeiramente, em [a escola]
“proporcionar”, pois considera que o aluno, ainda que usuário de NTIC, não tenha tido, até
então, contato com algum poema fora do espaço escolar, ou ainda, que o aluno, ser passivo,
página em branco, está na escola para finalmente aprender a ler poemas - os valorizados pela
escola.

Percebe-se, pois, que a ideia do saber já pronto e do programa de ensino cristalizado em
planos curriculares nacionais e homogêneos é que permeiam a prática de ensino proposta. Esse
mesmo gesto é percebido mais adiante, quando o grupo propõe na seção “metodologia” que os
licenciandos farão a “Seleção de poemas a serem trabalhados junto aos alunos”. Retoma-se,
assim, a ideia do controle do quê, do como e do quando ensinar, aspectos não defendidos numa
pedagogia para os multiletramentos, apesar de terem proposto o uso de uma ferramenta digital
que, por si só, exige a interação de seus usuários, mas que, dependendo da forma como é usada,
também pode se configurar como um suporte de textos, como se fosse um livro, só que em
ambiente digital.

O grupo 03, apesar de citar o modo de enunciação oral, não apresenta em nenhum
momento da atividade, de que forma irá trabalhar a oralidade. O objetivo da prática de ensino de
língua é “Exercer a escrita e a fala através das poesias, fazer a interação do texto às novas
tecnologias, promoção da cultura”. Para tanto, na metodologia, indica que pretende “Ensinar
como criar um emeio17; como criar um blog; como fazer manutenção do blog; como redigir
poesias; publicação de poesias.”. Além da promoção da cultura não ser retomada, o grupo parece
se apoiar mais na concepção de letramento autônomo ao propor o exercício da escrita (e da fala)
através das poesias entendendo que “exercício” se opõe à “atividade”. Aquele retoma a ideia de
reprodução e repetição com o objetivo de fixar estruturas linguísticas, de texto. Esta retoma a

17 O grupo fez opção pela grafia indicada no VOLP (Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa).
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ideia de processo, de (re)facção, de (co)participação na realização de uma prática de ensino-
aprendizagem, de não-passividade. A análise evidencia que toda a dinamicidade do gênero
“poesia” é deixada de lado e a ferramenta digital - blog - torna-se repositório de textos. A
utilização do blog parece ser vantajosa no sentido que o grupo, ao publicar as poesias produzidas
pelos alunos em blogs individuais, procura fazer com que o gênero circule e que o professor não
seja o único leitor dessas poesias. Contudo, essa mesma dinâmica pode ser feita com a utilização
de um mural físico, exposto na própria escola.

Faltou, ao que parece, indicar as formas de interação entre o aluno - produtor do gênero
poema - e seus possíveis leitores. No caso do e-mail, o aplicativo será ensinado com o objetivo
de, em seguida, o aluno criar um blog individual. Chama a atenção ainda a operação cognitiva
indicada em “como redigir poesias”. “Redigir” pressupõe mais uma ação mecânica, um
treinamento, do que “produzir”. Comparando essas duas operações cognitivas e o excerto
“Através do ensino e prática de poesias se exercerá a escrita. A criação de blogs e a publicação
das poesias em tais espaços virtuais [os blogs] serão para fazer a interação do ensino às
tecnologias, mais especificamente da internet” constante no esboço do capítulo do livro, a análise
evidencia que a escrita é vista como exercício. Criar um blog e publicar poesias no blog é a
justificativa do grupo para promover a “interação do ensino com as tecnologias”, o que
pressupõe que o grupo, neste momento, está dialogando com o destinatário imediato, o professor
da disciplina de Linguística III, e não com os alunos, destinatários presumidos, usuários
habituados com o uso de tecnologias. Outra análise desse excerto seria o fato que, ao que parece,
a interação entre aluno e NTIC encerra-se na manipulação de ferramentas/aplicativos em
ambientes digitais.

O grupo 04, por sua vez, propõe desenvolver a capacidade de os alunos inferirem
sentidos, o “senso crítico frente a gêneros multimodais presentes em uma plataforma digital em
uso na vida da maioria deles “facebook”.” A consideração do destinatário presumido - usuário
habituado ao uso de NTIC é evidente. Contudo, na metodologia, a exemplo do grupo 02, a
postura de controle é retomada quando indicam que a “escolha de notícias, imagens ou textos
que serão postados no grupo fechado do facebook para as discussões” será feita por eles
mesmos. Outro aspecto interessante é o fato de apresentarem como objetos de estudos
“imagens”, o que evidencia que não só textos no modo de enunciação escrito podem ser
trabalhados na escola, mas também os constituídos por outras modalidades, como a visual.
Contudo, causa estranheza citá-los como sendo elementos distintos: notícias, imagens ou textos.

O grupo 05 apresenta um número expressivo de objetivo, apesar de indicar cinco
módulos de 50’ para a sua execução. A proposta do grupo sinaliza uma avaliação inicial on-line
a fim de verificar o que os alunos sabem acerca do tópico de conteúdo. Interessante observar que
são dois os tópicos de conteúdo a serem trabalhados: O Modernismo de Sagarana e as linguagens
visuais na produção de “trailers de livro”, visto que, na proposta, associa um e outro trabalhando
com ensino de linguagem. Analisando os objetivos propostos, percebe-se que o gesto do aluno
relacionado à noção de multiletramentos e de destinatário presumido, ao propor o
“reconhecimento da linguagem literária aplicada a outras formas de linguagem” e “desenvolver
habilidades pertinentes ao letramento digital por meio do uso de ferramentas tecnológicas
incorporadas à rede mundial de computadores (internet)”. Outras formas de linguagem seriam a
leitura e produção do gênero trailer de livro com o uso de moviemaker e o contato do aluno com
outras formas de linguagem que podem ser uma música, um poema, um filme, um documentário
em vídeo, dentre tantos outros, disponíveis na web. Pressupõe-se, ainda, pela análise dos
objetivos, que o grupo percebe como diferentes as práticas de letramento. Esse gesto é observado
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em “linguagem literária” e “letramento digital”. Infere-se que o grupo não só compreende a
coexistência de diferentes letramentos, mas também vê essa coexistência como algo positivo, que
pode/deve ser trabalhado na escola.

Apesar dos gestos do grupo 05 para a proposição de uma prática de ensino que considera
a noção de multiletramentos, há indícios de uma prática tradicional, voltada para o controle ao
indicar que busca “valorizar o ensino da literatura como disciplina formadora do
conhecimento; ensinar o conteúdo referente ao Modernismo Brasileiro; aprofundar este
conteúdo de forma pragmática por meio da obra de João Guimarães Rosa; [...]; apresentar o
gênero textual “trailer de livro” e seu uso pragmático” (grifos meus). Disciplina formadora do
conhecimento e as operações cognitivas, destacadas em negrito, são da ordem do professor e não
do aluno, ou seja, tem-se uma aula expositiva, na qual o professor, dominando o turno, apresenta
aos alunos os aspectos e pontos de vista que ele, representando a escola, julga serem relevantes
para o aluno. Não há indicação do que o aluno irá aprender; há indicação do que o professor irá
ensinar.

O diálogo com a noção de multiletramentos parece estar no desejo de o usuário das NTIC
ter contato, também no espaço escolar, com outras formas de linguagem na área de literatura, e
não somente a impressa. A produção de um trailer de livro, com o moviemaker, leva em
consideração a noção de multiletramentos. Este parece ser, dentre os trabalhos analisados, o
grupo que fez gestos mais voltados para a noção de Design, Avaliable Designs e Redesign. Na
metodologia, o grupo 05 propõe:

Primeiro teste de avaliação (on-line); aula expositiva sobre a história, as características e o contexto
histórico em que se desenvolveu o Modernismo no Brasil; Aula expositiva sobre Guimarães Rosa e sua
obra, com ênfase no livro de contos “Sagarana”; Aula expositiva sobre o gênero “trailer de livro” e
apresentação da proposta de atividade, com divisão dos grupos e sorteio dos contos a serem
trabalhados; dois encontros com cada grupo, separadamente, para orientação personalizada; oficina para
utilização de ferramenta digital de edição (moviemaker); apresentação (ou postagem na internet) dos
trabalhos finais; Segundo teste de avaliação. Os nove contos do livro “Sagarana” serão sorteados entre
os nove grupos a serem formados. Cada grupo desenvolverá um pequeno vídeo, em forma de “trailer”,
com a intenção de despertar o interesse dos colegas pela leitura daquela e de outras obras de Guimarães
Rosa. Ao final, os vídeos serão compartilhados na internet [youtube], em uma espécie de “Festival
Virtual”.

Os gestos do grupo na proposição da prática de ensino envolvem uma maior
dinamicidade com o uso de ferramentas e ambientes digitais e pressupõem uma certa autonomia
dos alunos da educação básica. Interessante observar como a voz do professor, detentor do saber
e filiado à noção de que uma cultura elitizada é a que o aluno deve saber, vigora, inclusive, nas
atividades propostas pelos licenciandos. Essa postura pode ser observada no excerto “Cada grupo
desenvolverá um pequeno vídeo, em forma de “trailer”, com a intenção de despertar o
interesse dos colegas pela leitura daquela e de outras obras de Guimarães Rosa.” Mais uma
vez, o objetivo está no campo do professor, ou seja, a atividade busca atender ao desejo do
professor, qual seja, despertar o gosto pela leitura literária – a leitura que ele, professor, definiu
como a ideal para seus alunos, e não necessariamente “Analisar, interpretar e aplicar recursos
expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza,
função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e
recepção”, uma das competências da matriz de referência do Enem, indicada pelo grupo, como
norteadora da proposta apresentada.

Da análise dos depoimentos, destaco os excertos 1 e 2
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(1) Mas se por um lado nós temos a nossa velha e importante tecnologia, por outro lado não podemos
ignorar que novas e mais novas tecnologias ascendem todo o tempo, e com mais evidência temos a
informática, que está aí, em todas as casas e em todos os bolsos. Esta informática é uma evolução na
maneira de escrever e de ler, sem contar na enxurrada de novos gêneros textuais que aí temos.

(2) A inovação é o melhor caminho para se ter um bom aperfeiçoamento não só dentro da esfera escolar
mas no meio social como um todo, pois se faz parte do cotidiano e fora das escolas, por que não ser
também trabalhados?

É perceptível o gesto dos licenciandos para a promoção e a defesa das NTIC no ensino de
língua/linguagem presente em “novas e mais novas tecnologias ascendem todo o tempo”, “a
informática, que está aí, em todas as casas e em todos os bolsos”, “enxurrada de novos gêneros
textuais”, “inovação [com o uso de tecnologias] é o melhor caminho”, “faz parte do cotidiano e
fora das escolas” e “por que não ser também trabalhados [as tecnologias]”. A concretização
desses gestos, contudo, não se materializa nas práticas propostas. Nos depoimentos pessoais, os
licenciandos defendem o uso de tecnologias, a necessidade de interação entre aluno-professor-
conteúdo e o distanciamento de práticas cristalizadas e mais tradicionais de ensino, nas quais o
professor é o principal detentor do turno durante a aula e aquele que controla o quê, quando e
como saber/aprender.

A análise dos dados, porém, evidencia a desconsideração pelo licenciando da autonomia
do usuário das NTIC (o aluno) e a interação comumente presente em ambientes digitais, a
ocorrência de impressões difusas de como usar as NTIC no ensino de língua/linguagem para um
usuário das NTIC e a constatação de que a teoria é parcialmente abandonada em função da
adoção de práticas já experimentadas/cristalizadas por professores que já atuam no ensino. Dessa
feita, a prática que se materializa no dizer desses licenciandos condiz mais com a noção de
letramento autônomo e menos com a noção de letramento crítico, ou ainda, numa noção mais
ampla, muito menos ainda com a noção de multiletramentos.

5 Considerações finais

Neste trabalho, busquei analisar a apropriação do discurso sobre a necessária inclusão das
NTIC no ensino de língua/linguagem na educação básica, por licenciandos em Letras, tendo em
vista seus destinatários presumidos, ou seja, a geração das novas tecnologias de informação e
comunicação. A dimensão de como pensar a aula de língua/linguagem como gênero do discurso
implica, evidentemente, perceber esse gênero em toda a sua dinamicidade e processos de
atualização face às mudanças da sociedade e a consideração de que os interlocutores que dela
participam são hoje outros. A aula tradicional, com o professor detentor do turno e do saber,
diante de alunos passivos/ouvintes e reprodutores desse saber que lhes é “dado” pela escola,
parece se presentificar no discurso dos licenciandos. Além disso, a questão do pluralismo cívico,
da diversidade linguística e cultural, por exemplo, sequer são sinalizadas nas propostas de
práticas de ensino.

Mesmo sendo usuários familiarizados com as NTIC, os licenciandos não levaram em
consideração, de forma significativa, a experiência deles e a experiência dos alunos (destinatários
presumidos) com os quais se propuseram trabalhar. Dito de outra forma, esperar-se-ia que, sendo
usuários das NTIC, a relação que eles - licenciandos - têm com elas seria levada em conta ao
proporem atividades de ensino com a utilização das NTIC. O percurso proposto pelos
professores em formação inicial se envereda por trilhas que lhes parecem mais seguras de se
trilhar, quais sejam: a adoção de práticas com as quais tiveram (têm) contato em situações
formais de ensino (educação básica e ensino superior), a permanência de uma relação assimétrica
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de poder no que se refere ao par opositivo - o professor é aquele que ensina e o aluno é aquele
que aprende, deixando entrever que o professor continua a ser o centro de todo o processo de
ensino-aprendizagem; a desconsideração das formas de interação, de
manipulação/produção/consumo de conteúdos (textos) na web, em especial; a desconsideração
de que os espaços hiper/multimidiáticos que podem ser vistos como formas de aprendizagem
empreendidas naturalmente pelos alunos (usuários das NTIC) ao tomarem contato ou ao
interagirem com diferentes e múltiplas semioses e gêneros do discurso, que circulam também na
esfera de atividade humana - a web.

Apesar de apresentarem nas referências bibliográficos artigos e livros que tratam de
gêneros do discurso, multiletramentos, letramentos e formação docente, o estudo da teoria não
foi significativo o bastante para que os licenciandos se apropriassem dela. Essa postura pode ser
indicativa de que, na visão desses licenciandos, repetir práticas cristalizadas de ensino de
língua/linguagem, sem pensar no que essas práticas têm de positivo ou negativo, são o caminho
mais seguro a se seguir.

Dessa forma, a noção de sujeito-aprendente e de sujeito-ensinante, que defendo ser
interessante em especial numa prática de ensino de língua/linguagem com o uso de tecnologias é
abandonada em função de uma aula na qual a tecnologia é vista apenas como termo acessório e
seu uso na sala de aula equivale, em certa medida, a tecnologias outras como o giz, o quadro
negro, o retroprojetor e o próprio data show. A escrita, por sua vez, é vista mais como uma
tecnologia do que como um modo de enunciação por meio do qual os sujeitos se constituem na e
pela linguagem, interagem e participam da sociedade da qual, de uma forma ou de outra, fazem
parte.
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