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RESUMO

A Linguística Aplicada, como área dos estudos da linguagem, articula “múltiplos domínios do
saber” (CELANI, 2000, p. 04), envolvendo campos inerentes à linguagem, promete mudanças
em seu contexto de atuação, no que se refere à relação entre comunicação e sociedade. Nesse
sentido, este trabalho é constituído pela análise de eventos e práticas de letramento
desenvolvidas por policiais militares, vinculados ao PROERD (Programa Educacional de
resistência às Drogas), no âmbito virtual ou, mais precisamente, no trabalho com o blog
www.proerdnosertao.com. Em termos teóricos, a análise proposta apoia-se em aportes dos
Estudos de Letramento (BARTON; HAMILTON, 1993, 1998; HAMILTON, 2000; KLEIMAN, 1995;
STREET, 1984; OLIVEIRA, 2008, 2010), com ênfase na concepção do letramento como prática social
(OLIVEIRA, 2010; KLEIMAN, 2008; ROJO, 2009). Metodologicamente, insere-se no campo da
Linguística Aplicada (LA) e segue uma abordagem de natureza qualitativa, mais especificamente de
cunho etnográfico (BOGDAN & BIKLEN, 1994; CANÇADO, 1994; CHIZZOTTI, 2005;
ANDRÉ, 1995). Os resultados parciais apontam que o trabalho dos policiais instrutores do
programa, em termos de leitura e escrita, geram posts que divulgam as ações do programa e,
ao mesmo tempo, se constituem como instrumento de promoção da competência
comunicativa desses profissionais. A relevância da pesquisa situa-se no fato de trazer para o
âmbito acadêmico produções próprias do domínio de políticas públicas de prevenção às
drogas lícitas e ilícitas, gerando assim discussões e implicações para ambas as esferas sociais.

PALAVRAS-CHAVE: Estudos de letramento; Políticas públicas sobre drogas; Atividades
profissionais.

1 INTRODUÇÃO

A Linguística Aplicada (LA) como área do conhecimento é articuladora de múltiplos
domínios do saber, busca um diálogo com vários campos (transdisciplinaridade) preocupados
com as questões da linguagem, pois esta permeia todos os setores da vida e desempenha papel
instrumental na construção dos contextos sociais (CELANI, 2000), incluindo problemáticas
sociais relacionadas às políticas públicas de prevenção ao uso de drogas e o relevante papel da
linguagem para colaborar na resolução de tais demandas sócio-políticas.

Deste modo, há uma necessidade de ampliar as pesquisas para além de questões como
a aquisição da linguagem, a metodologia e ensino de línguas, e colocar também em discussão
práticas sociais, levando-se em conta aspectos inerentes aos contextos social, político e
econômico em que se situam.

Nesse sentido, o olhar do linguista aplicado volta-se para o desenvolvimento de uma
conscientização linguística em relação à língua, sobretudo no que diz respeito à sua
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concepção como meio de comunicação socialmente construído. Assim sendo, reconhece-se
não somente o contexto escolar e suas questões de uso da linguagem como fonte de
investigação, mas também outros âmbitos sociais que necessitam de respostas relevantes para
situações socialmente construídas e que são, mormente, de alta complexidade.

Pensando em tais possibilidades, é que surgiu a perspectiva de desenvolver trabalho de
pesquisa com foco em eventos e práticas de letramento em segmento de política da segurança
pública, especificamente na atuação de policiais militares vinculados ao PROERD - Programa
Educacional de resistência às Drogas - que engloba ações voltadas para a prevenção ao uso e
abuso de drogas.

Frente ao exposto, este trabalho objetiva analisar práticas e eventos de letramento de
policiais instrutores, no que se refere à produção de posts no blog www.proerdnosertao.com,
criado com vistas a divulgar ações do programa. Para tanto, adotamos a concepção de
letramento como prática social (BARTON; HAMILTON, 1993, 1998, 2000; KLEIMAN,
1995; STREET, 1984; OLIVEIRA, 2008, 2010; ROJO, 2010), particularmente as categorias
(participantes, domínio/ambiente, artefatos e atividades) estabelecidas por Hamilton (2000)
no intuito de estudar práticas e eventos de letramento.

Em termos metodológicos, trabalho proposto insere-se no campo da Linguística
Aplicada (LA) e segue uma abordagem de natureza qualitativa, mais especificamente de
cunho etnográfico (BOGDAN & BIKLEN, 1994; MINAYO, 2010, CANÇADO, 1994;
CHIZZOTTI, 2005; ANDRÉ, 1995).

Para a geração de dados, utilizamos “técnicas padronizadas” (GIL, 1994 apud
MOREIRA; CALEFFE, 2006; p. 70), tais como questionário, entrevista semiestruturada e
observação sistemática de eventos e práticas das postagens no blog como também a
observação da atuação dos instrutores em situação de publicação.

A contribuição deste trabalho consiste em ressaltar a relevância do letramento para a
agência no domínio virtual, inclusive a importância e necessidade de realizar pesquisas em
diferentes contextos sociais como é o caso da instância da segurança pública, cujos
participantes vem efetivando ações preventivas e estabelecendo uma política pública
antidrogas em benefício da população em situação de risco.

2 LETRAMENTO E AÇÃO SOCIAL NO CIBERESPAÇO: DIVULGAÇÃO DE
AÇÕES DIRECIONADAS À PREVENÇÃO DE USO E ABUSO DE DROGAS

2.1 CONCEITUANDO O LETRAMENTO

Para compreendermos conceitos relativos ao domínio virtual faz-se necessário também
relacionarmos a algumas definições sobre práticas e eventos de letramento, percebendo o
efeito potencializador de transformação social e de poder que giram em torno do letramento.

De acordo com Kleiman (1995: p. 17), quem primeiro conceituou e cunhou o termo
letramento no Brasil foi Mary Kato, em 1986, com a publicação do livro No mundo da
escrita: uma perspectiva psicolinguística. Em 1988, Tfouni, no capítulo introdutório do livro,
Adultos não alfabetizados: o avesso do avesso fez uma distinção importante entre
alfabetização e letramento.

Soares (2012 [1998]: p. 17), afirma que a palavra letramento trata-se da versão em
língua inglesa da palavra literacy (do latim litera ‘letra’, com o sufixo – cy, referente ao
estado, condição ou fato de ser ‘letrado’, ‘alfabetizado’, ou capaz de ler e escrever), tal
concepção representa também uma mudança das práticas sociais de escrita em que foram
exigidas novas demandas relacionadas ao ler e ao escrever de modo efetivo.
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Entendido como extremamente complexo e como um fenômeno multifacetado
(SOARES, 2012 [1998]: p. 65), o conceito de letramento vem, durante anos, sendo usado no
meio acadêmico como uma estratégia que possibilita a reorganização e diferenciação dos
estudos sobre o impacto social da escrita dos estudos sobre a alfabetização no contexto
escolarizado, tendo a escola como principal agência de letramento, onde a ênfase é dada às
competências individuais de leitura e escrita.

Quando alguém está inserido em um tempo-espaço favorável quanto às condições
sociais, econômicas e culturais para desenvolver o letramento e além de ler e escrever,
também sabe cultivar e desenvolver as práticas sociais de escrita, então dizemos que ele é um
sujeito que permanece na condição ou estado de quem participa de práticas ou de eventos de
letramento, desenvolvendo, pois, um conjunto de habilidades e comportamentos ditos
letrados, situados em um contexto real de escrita, que pode ser estruturado por rotinas com
procedimentos de natureza formal ou informal.

Segundo Hamilton (2000, p. 01), as teorias de letramento formuladas por Street
(1984), Gee (1992) e Barton (1998) destacavam as práticas sociais em que o evento de
letramento estava inserido contrastando-se com o aporte tradicional que entendia o letramento
como uma habilidade meramente cognitiva.

Os estudos sobre letramento foram se ampliando na perspectiva de descrever e analisar
as condições e características de uso da escrita, buscando determinar como eram tais
mecanismos, quais efeitos provocavam nos interlocutores e nas práticas letradas, ou em como
eram organizadas as práticas de letramento em grupos minoritários, buscando compreender
como se efetivavam tais práticas sociais (HAMILTON, 2000: p. 01).

Os estudos recentes sobre os eventos e as práticas de letramento apontam a existência
de um conceito de letramento em termo plural, havendo, pois, letramentos. Hamilton (2000,
p. 4 apud ROJO, 2009, p. 102) categoriza e conceitua os letramentos como sendo dominantes
e locais. Os dominantes são concebidos como institucionalizados porque preveem agentes
valorizados em relação ao conhecimento que executam em suas práticas sociais de escrita em
organizações formais. Ao contrário deles, os letramentos locais são também denominados
vernaculares ou autogerados, pois abarcam práticas de escrita próprias de rotinas do cotidiano.

Tendo por foco os estudos de letramento e a dimensão social das práticas de leitura e
escrita, entendemos práticas e eventos de letramento não como um caráter meramente
individual do processo de leitura e escrita, aquisição de uma tecnologia ou como apenas
codificação e decodificação de símbolos, mas destacamos como os variados modos de ler e
escrever podem ser utilizados para mobilizar as mudanças sociais mais urgentes, com um
significado social mais amplo, como reinserção social das minorias no contexto social e
evidentemente, como uma oportunidade social, não existindo, pois, grupos cognitivamente
homogêneos durante esse processo de desenvolvimento de competências e de acesso às
dimensões culturais da leitura e da escrita.

2.2 EVENTOS E PRÁTICAS DE LETRAMENTO

Atualmente, podemos definir o evento de letramento como um conjunto de práticas
sociais, realizadas em contextos públicos e/ou privados, que usam a escrita com estratégias e
princípios próprios, enquanto sistema simbólico, enquanto tecnologia (instrumento), em
contextos específicos, com finalidades claras, intenções várias e com objetivos específicos.

Mediante as condições e características de uso da escrita na publicação dos posts, dos
mecanismos utilizados, dos efeitos que provocavam nos interlocutores e na efetivação dessas
práticas letradas, podemos compreender tal feito como uma prática social correspondente a
um evento de letramento, como uma:
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ocasião em que um registro escrito obtém espaço numa interação, seja para ser lido,
seja para ser discutido entre seus participantes. Corresponde a qualquer sequência de
ação, envolvendo uma ou mais pessoas, na qual a produção e a compreensão da
escrita exercem uma função (HEATH 1983: p. 96 apud PAZ, 2008: p. 55).

O caráter social do letramento é formado por regras sociais que regulam o uso e a
repartição dos textos, possibilitando o compartilhamento de conhecimentos transcorridos
pelas ideologias e identidades culturais dos sujeitos. Tais atividades interrelacionam pessoas e
abarcam o que elas falam acerca da prática de letramento e o sentido que atribuem ao
fenômeno, assim como os processos internos dos sujeitos, seus valores, atitudes, sentimentos
e as relações sociais existentes (PAZ, 2008: p. 55).

É através da interação e mediante o uso de diversos mecanismos que toda prática
possui diferentes elementos da vida social, formas bem particulares de agir no mundo por
meio da linguagem, em que incluem materiais, atividades, pessoas e conhecimentos bem
específicos. De acordo com Chouliaraki e Fairclough (1999 apud OLIVEIRA 2008, p. 100),
podem ser atribuídas pelo menos três características básicas à natureza das práticas, quais
sejam,

a) são formas de produção de vida social , não apenas no sentido de que produzem
um efeito econômico, mas no sentido de que produzem também efeitos culturais e
políticos; b) são localizadas dentro de uma rede de relações com outras práticas,
sendo que as relações externas determinam sua constituição interna; c) têm uma
dimensão reflexiva, haja vista que as pessoas constantemente geram representações
a respeito do que fazem.

Entendemos por práticas de letramento atividades particulares que se repetem
regularmente, ou qualquer circunstância onde a utilização de textos para serem lidos ou
escritos é fundamental para o processo de natureza social da linguagem, também tem a ver
com o que as pessoas podem realizar mediante o uso da leitura e da escrita em determinadas
situações, o que engloba procedimentos culturais recorrentes.

Estando implícita, pois, a ideia de letramento como algo que vai além do ato de ler e
escrever, sendo uma prática social de uso das tecnologias linguísticas, permanecendo como
uma consequência de um indivíduo ou grupo social de ter-se apropriado da escrita, tudo isso
em decorrência das transformações sociais na política, na economia, e motivadas pelo uso
extenso da escrita na sociedade.

2.2.1 ELEMENTOS BÁSICOS PARA ANÁLISE DE EVENTOS E PRÁTICAS DE
LETRAMENTO

Este trabalho consiste em depreendermos aspectos do blog conforme as categorias
(elementos básicos) desenvolvidas pela Hamilton (2000: p. 2), assim dispostos:

a) os participantes: abrangem aspectos biográficos ou não (seres humanos, animais,
objetos inanimados) relacionados aos sujeitos que realizam as práticas de
letramento, pode ser pessoas interagindo com textos escritos, como também grupos
de pessoas (filas ou multidões de pessoas) envolvidas em relações sociais de
produção, interpretação, circulação, assim como, de forma específica, todas as
pessoas responsáveis pela regulação [controle das ações] a partir de textos escritos,
considerando como agem durante a produção escrita;
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b) os ambientes: partes fundamentais dos eventos e das práticas de letramento, são as
conjunturas físicas adjacentes nas quais as interações estão acontecendo, assim
como, trata-se do domínio de práticas dentro das quais o evento acontece e
formaliza suas práticas (lar, escola, local de trabalho, entre outros); podem ser
sistemas simbólicos envolvidos na efetivação dessa prática (letramento digital),
abarcando influências dos diferentes contextos no processo de textualização; pode
ser aspectos específicos da vida cultural de quem o vivencia (letramento no local
de trabalho), considerando sempre seus sentidos e suas funções sociais, domínios
ou condições físicas e de natureza institucional;

c) os artefatos: são todos os instrumentos de ordem material e conceitual ligados à
escrita dos textos, assim como, ferramentas materiais e acessórios envolvidos na
interação, como também valores não-materiais assimilados, compreensões
estabelecidas, modos de pensar repetitivos, sentidos, habilidades e conhecimentos
reiterados;

d) as atividades: consistem em ações efetivadas pelos participantes no evento de
letramento, podem ser os costumes estruturadas e os andamentos que promovem
ou motivem tais ações, como também, normas de apropriação e legibilidade, sobre
quem pode ou não pode envolver-se nesses procedimentos e etapas).

Segundo a autora, esses elementos estão muito próximos do que Theo Van Leeuwen
(1993) identificou como constituintes de práticas sociais mais gerais: participantes,
atividades, indicadores de desempenhos (como fazer algo corretamente); tempos e lugares
atribuídos; ferramentas necessárias; adornos; critérios de elegibilidade para os participantes
(quem é autorizado para agir) (HAMILTON, 2000, p. 2). De acordo com a tabela 2.1:

Elementos básicos de eventos de letramento e de suas práticas

Elementos visíveis dentro dos eventos de
letramento (capturados nas fotografias)

Componentes não-visíveis dentro dos eventos de
letramento (inferidos nas fotografias)

Participantes: pessoas interagindo com
textos escritos

Participantes ocultos: pessoas ou grupos de pessoas
envolvidas em relações sociais de produção,
interpretação, circulação e, de um modo particular, a
regulação [controle de suas ações] a partir de textos
escritos

Ambientes: circunstâncias físicas
imediatas nas quais as interações
acontecem

O domínio de práticas dentro das quais o evento
acontece, considerando seus sentidos e suas funções
sociais

Artefatos: ferramentas materiais e
acessórios envolvidos na interação
(inclusive os textos)

Todos os outros recursos trouxeram à prática de
letramento valores não-materiais, compreensões, modos
de pensar, sentidos, habilidades e conhecimentos

Atividades: as ações executadas pelos
participantes no evento de letramento

Rotinas estruturadas e trajetos [no sentido do método]
que facilitam ou regulam ações: regras de apropriação e
legibilidade ˗ quem pode ou não pode engajar-se em
atividades particulares
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Fonte: HAMILTON, 2000, p. 2.

3. DISCUSSÃO SOBRE EVENTOS E PRÁTICAS DE LETRAMENTO
DESENVOLVIDAS POR POLICIAIS MILITARES VINCULADOS AO PROERD:
PRODUÇÃO DE POSTS

O presente trabalho objetiva identificar aspectos observáveis no blog entendido como
evento de letramento, enfatizando as relações sociais e institucionais que se estabelecem por
meio das práticas de letramento, os seus diferentes domínios constitutivos, os aspectos
específicos da vida dos policiais e os diversos sistemas simbólicos abarcados. Nesse sentido, a
análise das práticas de letramento desenvolvidas na constituição do blog de divulgação das
ações do PROERD nos permitirá perceber a importância do discurso em tais práticas e como
os profissionais do programa norteiam a sua atuação na produção de posts.

As relações de poder e a concepção de ideologia, nessa discussão, consistem
fundamentalmente no modo como os indivíduos lançam mão de alguns tipos de discursos e
modos de agir para representarem o mundo em determinado contexto social. Eles se mantêm
ou simplesmente são reestruturados pelo posicionamento ideológico assumido pelos sujeitos,
formando significações e modos de ver o mundo, materializados por textos e modificados
pelas formas de poder.

A publicação de posts no blog possibilita ao formador do PROERD uma oportunidade
para interpretar o fazer e “sua efetivação ocorre em situações onde os sujeitos têm a
oportunidade de discorrer acerca do que realizam no exercício de uma atividade profissional”
(PAZ, 2008, p. 45).

Para tanto, a fim de construir uma análise sem uma rígida compartimentação das
unidades do ciberespaço e possibilitar inferirmos os espectros co-textuais do ambiente virtual
com mais detalhes, para interrelacioná-los posteriormente, reelaboramos as categorias
(elementos e constituintes) desenvolvidas por Hamilton (2000) como: os participantes, os
ambientes (domínios), os artefatos e as atividades. Montamos uma tabela e uma figura a fim
de observarmos como essa dinâmica funciona:

QUADRO 1

3.2 Elementos constitutivos de eventos e práticas de letramento

3.2.1 Elementos visíveis nos
eventos de letramento

3.2.2 Constituintes não visíveis das
práticas de letramento

3.2.3 Unidades do domínio
virtual (ciberespaço, blogosfera)

3.2.1.1 Participantes: pessoas
que podem ser vistas interagindo
com textos escritos.

3.2.2.1 Participantes ocultos: outras
pessoas ou grupos de pessoas
envolvidas em relações sociais de
produção, interpretação, circulação e,
de modo particular, na regulação de
textos escritos.

3.2.3.1 Internautas visíveis e
não visíveis nos eventos de
letramento: interações
hipermidiáticas entre agente-
produtor ou emissor-enunciador e
coprodutores.

3.2.1.2Ambientes:
circunstâncias físicas imediatas
nas quais a interação ocorre.

3.2.2.2 O domínio de práticas dentro
das quais o evento acontece,
considerando seu sentido e propósito
sociais.

3.2.3.2 Domínio virtual
(multiesferas)

3.2.1.3 Artefatos: ferramentas
materiais e acessórios
envolvidos na interação
(incluindo os textos).

3.2.2.3 Todos os outros recursos
trazidos para a prática de letramento,
incluindo valores não materiais,
compreensões, modos de pensar,

3.2.3.3Artefatos hipermidiáticos
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sentimentos, habilidades e
conhecimentos.

3.2.1.4 Atividades: as ações
realizadas pelos participantes no
evento de letramento.

3.2.2.4 Rotinas estruturadas e trajetos
que facilitam ou regulam ações; regras
de apropriação e legibilidade, quem
pode ou não se engajar em atividades
particulares.

3.2.3.4  Atividades
hipermultimodais
(intercomunicação)

Fonte: HAMILTON, 2000, p. 17 apud PAZ, 2008, p. 57.

QUADRO 2:
Polígono das práticas e eventos de letramento

3.2.1 Elementos visíveis dentro dos eventos de letramento em que é possível ver pessoas
interagindo com textos (letramento como trabalho):

3.2.1.1 Participantes:

Os participantes da pesquisa são policiais militares, devidamente capacitados, que
atuam em vários municípios do Seridó, estado do Rio Grande do Norte. Estão divididos em
quatro equipes, de acordo com o território em que atuam como instrutores: equipe Ação e
prevenção (Florânia, Tenente Laurentino e São Vicente), equipe Educação e prevenção
(Caicó, São Fernando e Serra Negra do Norte, Acari, Cruzeta, São José do Seridó e Jucurutu),
equipe Sertão em prevenção (Jardim do Seridó, Parelhas, Equador, Santana do Seridó,
Carnaúba dos Dantas, Acari e Parelhas) e a equipe Proteção e prevenção (Currais Novos,
Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova).

São vinte e um instrutores (formadores/mentores) visíveis nos posts analisados,
incluindo um coordenador regional das equipes e uma coordenadora geral no Estado do Rio
Grande do Norte. Cada instrutor, de qualquer uma das equipes, tem a devida autorização para
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publicar no blog, uma das atividades realizadas por eles compreende a publicação de posts,
bem como a produção do blog PROERD no Sertão.

Eles realizam várias práticas sociais que envolvem o uso da leitura e da escrita -
práticas de letramento – que, por sua vez, são incorporadas por eventos de letramento
circunscritos em situações empíricas, manifestações populares recorrentes que surtem efeitos
ideológicos bem característicos do grupo.

Os policiais têm de 2 a 10 anos de atuação no Programa Educacional de Resistência às
Drogas (PROERD). Desse contingente, aderiu à pesquisa um total de quinze participantes. A
maioria é do gênero masculino, com a presença de apenas duas mulheres entre eles.  Têm
entre 29 e 42 anos de idade, e possuem de 2 a 15 anos de atuação na polícia militar. Esses
possuem patentes que variam entre soldado, cabo, sargento e coronel.

A formação acadêmica deles é bem diversificada, prevalecendo cursos de
licenciaturas: um possui especialização em Engenharia de Segurança no Trabalho; um tem
graduação em Gestão em Marketing; dois possuem bacharelado em Teologia; um tem
bacharelado em Geografia; outro possui licenciatura incompleta em Matemática; dois são
graduados em Pedagogia, outros dois são graduandos do curso de pedagogia; e um graduado
em Educação Física.

Para se tornar um policial do PROERD é necessário ser aprovado em um Curso de
Formação de Instrutores que contemplam intensa carga horária e uma vasta grade curricular.
O curso procura “lapidar” o policial militar para atuar em sala de aula, aplicando todo o
conhecimento aprendido e ministrando a dinâmica de aula do PROERD. Dentro do PROERD
acontecem capacitações periódicas, visando aprimorar os conhecimentos adquiridos e a
atualização de dados, fazendo com que o instrutor sempre esteja preparado para toda e
qualquer situação, seja ela relacionada à sala de aula ou mesmo ao serviço ostensivo (de rua).

Eles passam por essa pré-seleção e fazem alguns cursos de capacitação e/ou
aperfeiçoamento, entre eles: Curso de Instrutor (Currículo do 5º Ano; Currículo do 7º Ano
“Caindo na REAL”; Currículo para Educação Infantil; PROERD Comunitário para pais;
curso para Ensino Fundamental I e Educação Infantil, nível V).

O instrutor do PROERD ainda pode optar por ser um Mentor (responsável pela
formação de novos instrutores). Para isso, será submetido a um novo curso de formação.
Alcançando a aprovação, ele estará apto para além de ministrar aulas, formar novos
instrutores na área de prevenção.

Quanto às habilidades referentes ao letramento digital, a maioria dos formadores do
PROERD possui curso de informática básica. Dentre o grupo, um policial informou que fez
cursos na área quando estudava técnica de desenho arquitetônico, e outros participaram de
cursos específicos de Power point, Corel Draw e Manutenção em computadores.

Os policiais militares que possuem curso básico de informática acreditam que
possuem mais facilidade para manusear as ferramentas digitais, pois ao postar as matérias
precisam ter conhecimentos fundamentais, tais como: selecionar texto, procurar fotos nos
arquivos, dentre outras noções.

3.2.1.2 Ambientes:

Na fase atual da globalização, segundo Kumaravadivelu (2006, p. 131),
acontecimentos que ocorrem do outro lado do mundo causam impacto até em pessoas que
desconhecem tais fatos, isso porque as distâncias espacial e temporal estão diminuindo e as
fronteiras, desaparecendo. E entre essas transformações está a comunicação eletrônica e o
crescente uso da Internet.

É importante destacar que tal fenômeno contribuiu para a contração das fronteiras, do
tempo e do espaço, mas nem sempre possibilita o compartilhamento de valores e a harmonia
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entre as nações. Isso significa que foram quebradas as algemas entre o certo e o errado em que
a liberdade de uso de artefatos virtuais torna-se uma desregulamentação, gerando descontrole
político para os países espionados, onde “a rigidez da ordem é o artefato e o sedimento da
liberdade dos agentes humanos” (BAUMAN, 2001 [2000]: p. 11).

Dada a fluidez inerente ao âmbito digital, os formadores do PROERD estão imersos
em um ambiente de letramento que se presentifica em vários lugares, basta que haja condições
necessárias para a publicação de posts. A publicação de notícias ocorre geralmente na
residência de esses policiais, visto que nesse ambiente esses proerdianos contam com
condições favoráveis tanto no que se refere ao tempo e à efetivação da prática de escrita.
Assim sendo, o lar torna-se uma base de operações e o computador colabora para transformá-
lo em um “nó” dessa rede operativa digital.

3.2.1.3 Artefatos:

São instrumentos, elementos ou aspectos do mundo material, criados e modificados
historicamente pelos processos culturais inerentes ao desenvolvimento da linguagem e da
produção das tecnologias de escrita, sendo concomitantemente incorporados às ações
humanas para atingir metas em determinadas atividades, possibilitando aos sujeitos
executarem práticas e depreenderem seus modos de agir, também são compreendidos como
normas reguladoras de tais ações sociais, podendo ser instrumentos conceituais, ideais e
acessórios materiais.

Segundo Cole (1998 apud PAZ, 2008, p. 93), os artefatos possuem três níveis
diferentes, dentre eles: os primários, instrumentos ou objetos materiais incorporados pelos
membros de alguns grupos culturais. Outros dois níveis relacionados ao campo ideacional,
destacam a natureza conceitual dos artefatos, tais como, os secundários, constituindo-se como
modos do agir, representações desses instrumentos ou objetos materiais que possibilitam o
aparecimento de normas culturais, roteiros, modelos e esquemas empregados pelos sujeitos
em determinadas culturas; e os terciários, formados por estruturas mais complexas. Eles são
scripts que norteiam as ações dos sujeitos previamente e settings (molduras) de atividades
cotidianas, são objetos compartilhados pelos grupos, internalizados pelas percepções dos
sujeitos envolvidos em conjuntos de atividades de uma determinada instância.

3.2.1.3.1Artefatos tecnológicos (computadores, notebooks, câmera digital, filmadora, caderno
de anotações, folders do programa)

O computador como ferramenta de uso privativo está sujeito a atualizações constantes
e corresponde à senha de acesso para a velocidade da informação, interação a distância,
armazenamento e recuperação de conhecimentos.

A construção da sociedade que desejamos depende, fundamentalmente, da linguagem
e da memória para a transmissão cultural. A fala constitui-se como principal meio de
comunicação das sociedades de culturas orais, considerado o meio mais natural possível de
entre as formas de interação. Seguindo-se da escrita como ferramenta primordial em
tecnologias de suporte textual para repositório, armazenamento e transporte de mais
informações; ora de difícil manuseio, ora manipulado mediante rápida agilidade de circulação
e portabilidade: das paredes das cavernas às placas de argila; do rolo de papiro ao códex; e
mesmo ainda, do livro ao computador com softwares cada vez mais sofisticados, dentre
outros com funções meramente das práticas do cotidiano, como é o caso da web;
metaferramentas (BRAGA et al. 2005: p. 40) que vêm possibilitando alterações significativas
nas práticas de leitura e escrita.
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Por meio de diferentes ferramentas de comunicação o instrutor proerdiano consegue
passar lições importantes para as turmas dos cursos do PROERD, como também, através da
escrita no blog ele pode interagir em um novo território, possibilitando um rompimento e
encurtamento da distância por meio do ciberespaço.

Assim como os seres humanos redescobriram maneiras eficientes de dominar a sua
própria natureza por meio da escrita, aumentando a força para dominar o mundo que os
cercavam, os formadores do PROERD conseguem ter um maior alcance de divulgação das
suas ações por meio do artefato blog, deixando de depender apenas da fala para expandir sua
capacidade de interação, é uma necessidade bem particular da comunidade do PROERD, que
certamente tem alterado substancialmente sua forma de organização social.

3.2.1.3.2 Artefatos escritos: posts em blog

Os posts do blog assim como outras práticas de escrita se materializam em textos.
Estes, por sua vez, contemplam dimensões retóricas, composicionais e linguísticas. A
textualização das publicações é relativamente curta, configurando-se de forma corrida e com
estrutura fixa. Essas publicações são, em geral, ilustradas por fotografias e vídeos. A escritura
no blog não segue um padrão pré-estabelecido por regulamentação específica, mas conta com
a supervisão do agente coordenador regional das equipes que constituem o programa. Segue
uma formatação, um enquadramento, gerado a partir do software blogger, determinado por
profissionais programadores que desenvolvem o site Google.

Sobre a dimensão linguística dos textos podemos afirmar que a conexão, a coesão
nominal e a coesão verbal são mecanismos que funcionam em um nível intermediário para
estabelecer a coerência temática do texto, sendo de fundamental importância para a
articulação linear das postagens. Contemplam aspectos morfológicos e lexicais próprios dos
gêneros do domínio virtual, com característica de tempo assíncrono e interação entre os
participantes de modo multilateral.

O tipo de expressão utilizada para a criação do roteiro e que suportes serão usados, ou
seja, as mídias que foram encontradas nas práticas de letramento em domínio digital, são
aspectos de interesse desta pesquisa, pois tal ambiente possibilita ao narrador o uso de vários
tipos de mídias, tais como: vídeo, áudio, textos, fotos, entre outros.

Os conteúdos dos vídeos geralmente são alterados, resumidos, previamente
reorganizados e editados. Sendo assim, podemos afirmar que a exibição desse material é
assincrônica ao tempo/espaço de produção/exposição, exigindo uma posição passiva do leitor
para acessar o conteúdo do texto, elemento estático; e uma ação ativa do usuário para assistir
ao vídeo, elemento dinâmico.

A composição textual do gênero blog é marcada pelo tipo de discurso
predominantemente narrativo, caracterizado pelo relato das ações do programa de prevenção.

Os posts são avaliados como manifestações linguísticas próprias desse tipo de
interação comunicativa, particularmente mais voltada para a divulgação de um evento,
constituídos por particularidades semelhantes às narrativas, pois possuem traços marcados
pela temporalidade e pela sucessão de ações desenvolvidas por personagens, porque o termo
narrativa é denominado por gênero de relato (OCHS, 2000), assim como, narrar é concebido
como produzir relato em um determinado lapso de tempo (ÁLVAREZ, 2000) e pode ser
entendido como a ação de formatar frases em uma determinada ordem a fim de contar para
interlocutores algum fato ocorrido com personagens em um lugar pré-definido (FARACO,
1992), composto pela linearidade dos fatos e pelo formato previsível da divulgação das ações
experienciadas, sem uma disposição configuracional fixa, muito menos enredo ou trama, são
apenas arquitetados por uma sequência de eventos factuais que visam reaver linguisticamente
uma sequência de experiências pessoais por parte do relator, vislumbrando uma estrutura a
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partir de uma situação inicial, uma transformação e uma situação final (ADAM; REVAZ,
1997).

3.2.1.4 Atividades:

Cada sujeito possui a capacidade de atribuir uma consciência prática e discursiva ao
que faz exatamente no momento em que ele é levado a falar, a pensar e a teorizar sobre o seu
modo de agir, estando, pois, estreitamente relacionadas e interligadas a teoria e a prática;
porque se de um lado a teoria é o resultado da compreensão que temos do nosso fazer, por
outro, a prática pode funcionar como um dispositivo norteador que dá sentido ao agir do
sujeito, porque “toda prática é teoricamente informada, da mesma forma que toda teoria
remete a uma prática” (OLIVEIRA, 2008: p. 101).

Desse modo, os sujeitos atribuem sentido às ações a partir de dois aspectos
fundamentais: ora mediante o caráter reflexivo das construções discursivas das suas práticas
por meio do uso da linguagem, ora gerando conhecimentos identitários posicionados
apreendidos através da luta social.

Sobre a atuação do PROERD do Sertão Seridó, destacamos que as atividades estão
encapsuladas dentro de “espaços sócio-histórico-culturais e enquadrado em estruturas de
poder, estando, por isso, saturadas de ideologias” (STREET, 1993, p. 9 apud OLIVERA,
2008, p. 102) que são geradas também a partir das aulas ministradas pelos instrutores nas
escolas de ensino público e privado do município, em sala de aula, durante quatro meses (em
média), para os alunos que cursam o quinto ou sétimo anos do ensino fundamental.

A escrita de posts no blog constitui uma prática social implementada pelos instrutores
do PROERD na perspectiva de divulgar as ações, iniciativas e campanhas de prevenção, e
essa execução envolve processos cognitivos e colaborativos.

Com vistas a descrever a trajetória realizada por esses sujeitos ao textualizarem no
blog, utilizamos as ideias propostas por White e Arndt (1995 apud PAZ, 2010: p. 153) sobre
os processos que constituem a produção textual, tais como: a geração de ideias, a
focalização, a estruturação, o esboço, a avaliação e a revisão. Também Grabe e Kaplan
(1996 apud PAZ, 2010: p. 153) defendem um conjunto de estágios que correspondem aos
processos de escritura como: pré-escritura, confecção do rascunho, revisão, edição e
publicação.

É relevante destacar que, conforme a proposição do Meurer (1997 apud PAZ, 2010: p.
154), a produção dos textos no blog possui a prevenção como ponto de partida, pois a partir
de uma motivação mais espontânea do que imposta por demandas da instância da segurança
pública, os escritores permanecem durante o percurso de produção textual com uma
representação mental dos aspectos, dos fatos e da realidade a que se referem antes mesmo de
efetivarem a escrita no blog (edição).

Alguns policiais fazem uso de notas de campo para registrarem detalhes sobre as
atividades dos eventos de letramento que estão sendo observados, focando-se em um ponto de
concentração, ou em um enfoque para produção, seguindo-se de a leitura dessas anotações, ou
refacção textual, até a reelaboração dos relatos a fim de que possam ser publicados no blog.

Há a inserção das experiências discursivas individuais dos sujeitos mobilizados pelos
contatos que eles realizaram com os discursos institucionais para a efetivação das práticas
sociais vigentes, assim como seguem parâmetros textuais que possibilitam a execução da
produção escrita, aglutinando-se, pois, a história discursiva do escritor e os discursos
institucionais firmados.

Igualmente, a produção textual oportuniza avaliações e retomadas como prática
recursiva, conforme postula Hayes e Flower (1980, 1986 apud PAZ, 2010: p. 155), os sujeitos
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examinam suas produções e analisam a organização das ideias e o que escreveram em termos
de conteúdo.

Partindo de processos complexos como a recomposição e o polimento do texto, e
mediante a reanálise da forma, da função e do conteúdo, os instrutores utilizam as postagens
para escreverem o relatório semestral, que é outro artefato exigido na prática profissional, pois
as postagens funcionam como um diário das atividades na medida em que os formadores
precisam recorrer a esses registros para conseguirem elaborar o relatório semestral.

No tocante a atuação com o blog do PROERD, eles disseram que tal ferramenta ajuda
a compreender a linguagem requerida pelo próprio sistema de informática, como:
atualizações, operações envolvendo atalhos, manipulação de senhas e criação das postagens.

Para textualizarem uma boa postagem e atraírem os usuários para a leitura, eles
reafirmam que é indispensável, ao instrutor que escreve, ter uma razoável prática de redação.
Por vezes, também, eles precisam editar fotos ou vídeos.  Nesse aspecto, os cursos de
informática, a familiaridade com programas de edição ou mesmo com o ambiente virtual
ajuda muito o instrutor a realizar suas postagens.

Para tanto, faz-se necessário ter o mínimo de conhecimento de informática para que as
postagens saiam da maneira mais adequada possível e que possam ser coerente com as
informações que eles buscam transmitir. Como também, existe a necessidade de haver uma
coerência entre as imagens e o que eles escrevem. Tudo isso implica no conhecimento e uso
das ferramentas da Internet, e a facilidade de postar as matérias requer conhecimentos básicos
como: selecionar texto, procurar fotos nos arquivos, entre outros.

De acordo com o PM 13, a escrita colaborativa é utilizada pelos formadores, porque os
policiais que não têm curso básico de informática, não aprenderam ou que não sabem
manipular algumas das ferramentas necessárias para publicar no blog, contam com a ajuda
dos colegas instrutores, enviam as postagens por e-mail a fim de que possam ser publicadas
por terceiros, ou realizam tal tarefa utilizando conhecimentos adquiridos durante o uso
frequente desses artefatos, como podem também aprender com as dicas que os formadores
repassam informalmente.

3.2.2 Componentes não-visíveis dentro dos eventos de letramento (alguns identificáveis
por meio de imagens, fotografias inseridas nas publicações), letramento no trabalho:

3.2.2.1 Participantes ocultos: (pessoas ou grupos de pessoas envolvidas em relações sociais
de produção, interpretação, circulação e, de um modo particular, a regulação [controle de
suas ações] a partir de textos escritos), pessoas ou grupos divulgadores da campanha de
prevenção que falam sobre as postagens do blog, interpretam as publicações, acessam o blog.
Conforme afirmam os policiais militares:

O nosso blog funciona como um tipo de rede operativa, pois serve para manter informados e atualizados
todos os policiais da CIPRED sobre o que tem sido feito em cada cidade no que se refere ao combate as
drogas e a violência, além de servir como um ambiente para arquivamento de nossas ações e uma rica
fonte de pesquisa quando necessário. (PM 11)

O blog do PROERD funciona como uma rede operativa porque conta com a ajuda de
várias instituições, outros parceiros blogueiros e pessoas que divulgam as postagens das
atividades nos seus blogs, nos seus espaços virtuais e colaboram a fim de que a abrangência
da exposição das atividades seja maior. Tendo em vista que os meios de comunicação e as
mídias em geral têm veiculado a violência de maneira equivocada, fora das proporções em
que os fatos realmente acontecem, dando muita predominância à divulgação das coisas
negativas que acontecem na sociedade, a população passou a ter a falsa impressão de que
existem poucas atividades positivas e saudáveis sendo realizadas.
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O PROERD é formado pelas articulações de a polícia militar conjuntamente com o
poder público e a sociedade civil organizada, dispostos em uma “responsabilidade
compartilhada” em combate ao uso de drogas ilícitas e lícitas. Formado por seres humanos
capazes de articular um projeto que visa mudar a ordem social do mundo através da
conscientização e prevenção, constituindo, a partir daí, “elos que entrelaçam as escolhas
individuais em projetos e ações coletivas, os padrões de comunicação e coordenação entre as
políticas de vida conduzidas individualmente, de um lado, e as ações políticas de coletividade
humana, de outro” (BAUMAN, 2001 [2000]: p. 12).

O blog é constituído por participantes ocultos ou grupos de pessoas que aparecem nas
imagens (fotografias, vídeos), através da ONG PAZ, palestrantes, Ronda escolar Seridó e
Trairi, escolas municipais e estaduais dos municípios do Seridó – RN. Internautas que atuam
como coprodutores no mural de recados, comentários e amigos seguidores, ou que participam
do site google.com, como também, outros sites e blogs parceiros.

3.2.2.2 O domínio de prática dentro das quais o evento acontece, considerando seus sentidos
e suas funções sociais:

A publicação de posts no blog do PROERD constitui-se como uma prática de
letramento que teve a sua origem em vivências informais de utilização de artefatos do
domínio virtual, realizadas em ambiente doméstico, na rotina diária propriamente dita.

É interessante perceber como esses eventos de letramento possibilitaram o surgimento
de sequências de rotinas relacionadas diretamente a procedimentos formais e passaram a
suprir expectativas de instituições sociais, o que permite afirmarmos a existência de uma
confluência entre os letramentos ditos dominantes e os locais ou vernaculares, tendo em vista
que as publicações de posts estão associadas e interligadas às práticas discursivas de
organizações formais, embora a execução das postagens seja realizada em um dos lugares de
trabalho dos agentes de letramento, a residência dos policiais militares; pois seus enunciados
estão repletos de questões amplamente ancoradas em discursos prototípicos oriundos de
instituições de prestígio da instância da segurança pública ou legitimado pela Política
Nacional Antidroga.

De acordo com a Política Nacional Antidrogas, os programas implementados deverão
“conhecer, sistematizar e divulgar as iniciativas, ações e campanhas de prevenção do uso
indevido de drogas em uma rede operativa, com a finalidade de ampliar sua abrangência e
eficácia” (BRASIL, 2005: p. 3), daí a importância de divulgar as atividades realizadas pelo
programa nas mídias em geral, promover discussões em fóruns, realizar atividades sociais que
mobilizem, cada vez mais, debates significativos, capazes de conscientizar a população
quanto ao problema de ordem social.

O PROERD é uma franquia do “DARE” (Drug Abuse Resistance Education), que foi
criado pela professora Ruth Rich nos Estados Unidos da América no ano de 1983, em parceria
conjunta entre a polícia militar, a escola e a família. Estima-se que é desenvolvido em mais de
58 países. No Brasil o PROERD foi implantado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro em
1992.

No Rio Grande do Norte, o PROERD foi implantado em 2002 na capital do estado,
depois foi expandido para o interior do estado nas cidades de Cerro Corá, Caicó, Currais
Novos e Ipanguaçu. Hoje o efetivo de policiais militares instrutores fazem parte da
Companhia Independente de Prevenção ao Uso de Drogas – CIPRED.

A CIPRED foi criada ainda no final de 2008, por meio do Decreto 21.002 de 31 de
dezembro, é a primeira unidade do Brasil a trabalhar, exclusivamente, na prevenção ao uso de
drogas.
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A respeito dos conteúdos aplicados nas redes de ensino, ele conta com até quatro
currículos, dispostos assim: um currículo especial para a Educação infantil; o “Elementary”
para crianças na faixa etária de 09 a 12 anos, para os alunos do 5º ano do ensino fundamental;
o currículo “Caindo na REAL”, “Junior High” para adolescentes na faixa etária de 12 a 15
anos, para os estudantes do 7º ano do ensino fundamental e o currículo para a família,
“Parent” ou “PROERD Comunitário para pais”, envolvendo inclusive pessoas portadoras de
necessidades educativas especiais.

O programa consiste em uma ação conjunta entre o Policial Militar, chamado Policial
PROERD, juntamente com Educadores, Estudantes, Pais e Comunidade, onde se oferecem
estratégias preventivas visando promover a resiliência, ou seja, para reforçar os fatores de
proteção, em especial, que favoreçam o desenvolvimento da resistência da criança e do
adolescente que corre o risco de se envolver com drogas ou com problemas de
comportamento violento.

Posto isso de uma forma geral, a política de prevenção tem como objetivo possibilitar
o reconhecimento de situações que possam comprometer a segurança e saúde dos jovens e
levar o aluno a uma participação favorável à interatividade nas discussões, possibilitando o
desenvolvimento de habilidades que os conduza a solução de problemas.

3.2.2.3 Todos os outros recursos trouxeram à prática de letramento valores não-materiais,
compreensões, modos de pensar, sentidos, habilidades e conhecimentos:

As ações do PROERD estão devidamente amparadas, instituídas e orientadas por lei,
segundo o Conselho Nacional Antidrogas, resolução Nº 3/GSIPR/CH/CONAD, de 27 de
Outubro de 2005, estando devidamente regulamentada como uma Política Nacional Sobre
Drogas. As políticas públicas sobre drogas têm priorizado a prevenção ao abuso indevido de
drogas lícitas e uso de drogas ilícitas, por entender que a prevenção seja mais eficaz e de
menor custo para a sociedade do que a realização de recuperação, pois com ela, também vêm
os prejuízos sociais e as implicações negativas representadas pelo uso indevido de drogas e
suas consequências.

Essa política assume como base e princípio fundamental a responsabilidade
compartilhada, coordenando esforços entre os diversos segmentos da sociedade para
promover a redução da oferta e do consumo de drogas, mobilizando todos os níveis da
sociedade, através da conscientização e da prevenção.

A Política Nacional Antidrogas prevê que a execução no campo da prevenção deve ser
descentralizada, ter o apoio dos Conselhos Estaduais de políticas públicas sobre drogas e da
sociedade civil organizada. É importante que a sociedade saiba instituir, fortalecer e divulgar
o seu Conselho Municipal sobre Drogas.

O Conselho Nacional Antidrogas procura garantir a implementação, a efetivação e a
melhoria de programas que promovam a redução da demanda e dos danos causados pelo uso
indevido das drogas, sempre levando em consideração os indicadores de qualidade de vida e
os princípios éticos.

O PROERD vem desenvolvendo atividades que buscam educar, informar, capacitar e
formar pessoas em todos os segmentos sociais (comunidade escolar, alunos, pais, professores)
para a ação efetiva e eficaz de redução da demanda, da oferta e de danos causados pelo uso de
drogas, sendo um programa fundamentado em conhecimentos científicos validados,
adequados à nossa realidade.

A efetiva prevenção é fruto do comprometimento social, da cooperação, da
mobilização e da parceria entre os diferentes segmentos da sociedade brasileira e dos órgãos
governamentais, federal, estadual e municipal, bem fundamentada na filosofia da

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

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2726



“Responsabilidade Compartilhada”. Para atingir tais objetivos, é importante desenvolver e
promover a construção de redes sociais que visem à melhoria das condições de vida e
promoção geral da saúde.

O que temos observado é um razoável número de blogs de divulgação da campanha de
prevenção ao uso de drogas realizados no ambiente virtual (ciberespaço), o que justifica a
necessidade da criação de novas redes sociais operacionais na Internet que possibilitem um
melhor alcance da demanda em relação ao aumento significativo dos problemas sociais
relacionados às drogas ilícitas.

Para a realização de divulgação existe o fator motivacional, pois os modelos positivos
mostrados nas postagens demonstram os bons exemplos da prática de prevenção, trazendo um
sentido otimista ao modo como a problemática social é tratada.

O PROERD propõe a divulgação de ações preventivas como uma atitude que atende à
prerrogativa estabelecida pela política nacional antidrogas através do Conselho Nacional
Antidrogas. Sobre os valores não-materiais incutidos nas práticas, compreensões
estabelecidas, modos de pensar cristalizados, sentidos, habilidades e conhecimentos
recorrentes, os PMs 4, 6 e 13, afirmaram que: a) precisam desenvolver práticas de escrita com
exemplos positivos  b) o blog serve como importante fonte de atualização e de arquivamento,
pesquisa e reflexão sobre as atividades policiais desenvolvidas, como também revela o
cumprimento de metas estabelecidas no planejamento semestral/anual c) visa divulgar ações,
iniciativas e campanhas de prevenção que têm funcionado efetivamente.

5.2.2.4 Rotinas estruturadas e trajetos [no sentido de método] que facilitam ou regulam as
ações (regras de apropriação e elegibilidade – quem pode ou não pode engajar-se em
atividades particulares):

Cada instrutor, de qualquer uma das equipes, tem a devida autorização para publicar
no blog. As notícias são elaboradas com a utilização de notebooks e de softwares como Word
(Editor de texto), uso de produção de postagens por meio de resumos enviados por e-mail,
programas para a edição das fotografias (Photoshop e Microsoft Office 2010). Dando mais
detalhes sobre a elaboração das atividades, os PM 9 afirmou que:

As notícias podem ser elaboradas com a utilização do Word (Editor de texto) e depois transferidas para o
ambiente virtual do site, ou mesmo, ser escrita no próprio ambiente virtual, sendo necessário a utilização
de uma senha para que o acesso seja permitido. Ainda existe a prática de se receber as notícias via e-mail,
e logo após, transferidas para o ambiente virtual. Ainda são utilizados alguns outros programas para a
edição das fotografias, tais como o Photoshop e o Microsoft Office 2010. (PM 9)

Os formadores são instruídos acerca do que convém ou não postar no blog, tendo em
vista que a maior parte do público (jovens) ainda está formando sua personalidade e senso
crítico acerca do tema.

3.2.3 Unidades que constituem o domínio virtual (ciberespaço, blogosfera, hipermídia),
letramento sobre o trabalho:1

3.2.3.1 Participantes visíveis e não-visíveis dentro dos eventos de letramento:

Do ponto de vista do plano físico, o programa PROERD é a instância responsável pela
produção do blog em domínio virtual, caracterizado como a entidade produtora dos textos,

1 Adaptado para análise de elementos dos artefatos presentificados em domínio virtual.

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

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2727



particularmente, articuladora de publicações em coescritura porque os posts são redigidos por
mais de um autor (agente-produtor ou emissor-enunciador), geralmente, apenas alguns
instrutores são designados para efetivarem a tarefa de publicar no blog.

Embora as produções próprias do blog não se situem no modo de produção oral, com
cronologia síncrona, o receptor pode está situado no mesmo tempo-espaço do emissor, mais
especificamente, no domínio virtual, podendo responder-lhe diretamente em espaços
determinados. Elencamos acessórios que possibilitam ao leitor a ação de coprodutor
(interlocutor) dos post do blog em uma modalidade temporal assíncrona, como por exemplo, a
interação através do mural de recados e comentários.

É proeminente destacar que com a eclosão dos gêneros do domínio virtual o texto
passou a não ser marcado apenas pela defasagem temporal entre o momento da produção
escrita e o tempo de veiculação ou publicação, ele passou a ter uma configuração temporal
síncrona em alguns gêneros virtuais, sem falar dos recursos gráficos utilizados, letras
estilizadas, sinais de pontuação que expressam emoções.

Com relação ao uso de permalinks nas postagens, passaremos a discutir questões
relevantes sobre hipertexto.

Segundo Xavier (2004: p.171 apud HEINE, 2005: p. 2), o hipertexto pode ser
entendido e definido como um arranjo dinâmico, um complexo de linguagem flexível, cujas
partes formam um composto semiótico híbrido. É o que podemos notar nos links encontrados
nos hipertextos2, que possibilitam uma “intertextualidade virtual”, que na cadeia das relações
textuais em rede, estabelecem uma interatividade em que o leitor também pode tecer
comentários e participar da formação de sentido da esfera textual hipermultimodal.

Para tal feita, os leitores do blog precisam dispor de habilidades que vão além do
domínio da escrita tradicional, pois eles deverão aprender a utilizar os links que trazem
informações variadas de semioses múltiplas com textos orais, verbais e imagéticos, como
também realizar uma leitura contínua, pois os posts não são quebrados por páginas como
ocorre em outros artefatos, porque são organizados por links em sentido cronológico inverso e
seguem um roteiro de programação pré-estabelecido pelo blogger.

Fazendo uma analogia à prática de rolar o texto para baixo para ler, como ocorria
durante o uso do rolo de papiro, e com o scrollbar (barra de papiro), utilizado em softwares
como o Word; o blog oferece o dispositivo “barra de rolagem” para o prosseguimento da
leitura.

Tais acessórios constituem um mundo das mídias digitais a inteira disposição das
impressões digitais das papilas dos dedos, revestido de uma unicidade que oportuniza uma
nova identidade para o homem pós-moderno, causando uma imutabilidade nas práticas de
letramento digital.

3.2.3.2 Domínio virtual (ciberespaço, blogosfera e hipermídia): O software Blogger
estabelecido pelo site hospedeiro google.com ou blospot.com.br (Blog*Spot)3

O espaço a que o PROERD pertence difere do ambiente efetivamente militar, pois são
lugares que preveem algumas instituições e locais particulares, desde escolas públicas e
privadas até a residência dos policiais que produzem os posts. O blog do programa funciona

2 Marcuschi (2010: p. 31), a esse respeito, afirma que “Também o hipertexto não pode ser tratado como um
gênero e sim como um modo de produção textual que pode estender-se a todos os gêneros dando-lhes nesse caso
algumas propriedades específicas”.
3 FONTE: Disponível em <https://support.google.com/blogger/answer/1623800?hl=pt>. Acesso em: 7 de dez.
2013.
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como um lugar comum em que os internautas podem acessar e participar como interlocutor,
pois,

No universo de software da viagem à velocidade da luz, o espaço pode ser
atravessado, literalmente, em “tempo nenhum”; cancela-se a diferença entre “longe”
e “aqui”. O espaço não impõe mais limites à ação e seus efeitos, e conta pouco, ou
nem conta. Perdeu seu “valor estratégico”, diriam os especialistas militares.
(BAUMAM, 2001 [2000]: p. 136).

Vivemos um tempo em que a pirâmide do poder é o movimento. A velocidade
cibernética possibilita uma mobilidade ainda não alcançada pelo ser humano. A distância está
cada dia mais curta, e os espaços, por sua vez, múltiplos e extraterritoriais, como também, “a
hibridização, de certo modo, tornou-se mais fácil e multiplicou-se quando não depende dos
tempos longos, da paciência artesanal e erudita e, sim, da habilidade para gerar hipertextos e
rápidas edições audiovisuais ou eletrônicas” (CANCLINI, 2006: p. 36).

5.2.3.3 Artefatos digitais e hipermidiáticos utilizados frequentemente:

As ferramentas do blog são constituídas por imagens de plano de fundo, permite
alterar cores e fontes, editar o HTML do blog; o software Blogger salva as postagens
automaticamente; tem um corretor ortográfico; inclui a opção de domínio personalizado com
melhores recursos (exemplo.com.br); os vídeos enviados pelo Blogger são hospedados no
Google Vídeo.

a) softwares, Word (Editor de texto, processadores de textos e programas de tratamento
de imagens), programas para a edição das fotografias (Photoshop, Microsoft Office
2010), uso de e-mail;

b) layouts, editor HTML do blog, corretor ortográfico, domínio personalizado, Google
Vídeo;

c) Blog ou arquivo em rede mantido através da utilização do software Blogger.

5.2.3.4 Atividades:

Seguindo a perspectiva adotada por Paz (2008), ao abordar o letramento a partir do
que propõe os estudos de Nouroudine (2002), acerca das três modalidades distintas da relação
trabalho∕linguagem, (linguagem como trabalho, linguagem no trabalho e linguagem sobre o
trabalho), utilizamos aqui as denominações letramento como trabalho, letramento no
trabalho e letramento sobre o trabalho.

A primeira é subdividida em dimensões intrínsecas, imbricadas umas nas outras, tais
como, dimensão social, econômica, cultural, jurídica, política etc. Constituindo-se, pois, com
um caráter multidimensional, “é expressa pelo ator e∕ou coletivo dentro da atividade, em
tempo e lugar reais” (NOUROUDINE, 2002: p. 22).

A segunda integra as condições de produção em que a atividade está situada, seria uma
realidade geral da situação de trabalho, pois “a situação de trabalho integra o ambiente da
atividade, as condições objetivas nas quais ela se exerce, as coerções de toda ordem que
pesam sobre os atores; trata-se de uma rede complexa sobre a qual se constitui a ação, um
plano secundário ao qual estão dirigidas as crenças, os raciocínios, as falas, as emoções”
(NOUROUDINE, 2002: p. 23).
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Por último, depois de percebermos o que é constitutivo da atividade e da situação,
podemos compreender como funcionam os saberes sobre o trabalho, em que os protagonistas
se expressam sobre a sua atividade para que os saberes sejam transmitidos de uns para os
outros em um elo coletivo e para reiterar relações pessoais, tal procedimento possibilita
avaliar um problema, objetivando uma ação em determinada situação.

O espaço em que o PROERD atua não está relacionado apenas aos ambientes físicos
em que ocorrem tais práticas de letramento ou apenas ao domínio propriamente virtual, mas
também ocorre em um ‘espaço de discurso’ “no qual uma pessoa pode tomar posição para
falar dos objetos de que ocupa em seu discurso” (OLIVEIRA, 2008: p. 108), domínios que
propiciam o surgimento de discursos outros.

As postagens como ação social são entendidas aqui com três dimensões (WENGER
apud OLIVEIRA, 2008: p. 108): a) sobre o que trata, cooperação e ações em coparticipação e
ajuda mútua; b) como funciona esse engajamento mútuo e c) que habilidades produzem ao
estabelecer uma rotina comum para suas atividades e planejamento ao longo do ano letivo,
compartilhando do mesmo repertório partilhado de ideias e artefatos culturais.

São atividades baseadas na informatização do cotidiano (CASELOTO, 2007, p. 174) e
estendendo traços do trabalho à esfera doméstica, as notícias são elaboradas com a utilização
de notebooks e de softwares como Word (Editor de texto), o corel draw x6 para edição,
Photoshop e o Microsoft Office 2010 (programas para a edição das fotografias) e o uso de e-
mail.

Tais atividades sociais constituem-se, pois, como uma comunidade de prática, em que
os agentes proerdianos mobilizam saberes no sentido de organizar ações que visem à
prevenção, em torno das quais ocorre engajamento dos membros, que partilham ideias,
memórias e compromissos em prol de objetivos comuns para uma vida coletiva renegociada
entre eles continuamente, com participação mútua e a utilização de recursos comuns para
atingir tais demandas de ações comunitárias.

4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

É importante perceber o poder da linguagem nas mídias, pois ela desempenha papel
instrumental na construção dos contextos sociais, colaborando na resolução das demandas
sócio-políticas, incluindo problemáticas sociais relacionadas às políticas públicas de
prevenção ao uso de drogas ilícitas e abuso de drogas lícitas. Gerando, a partir disso, uma
conscientização linguística em relação à língua, mormente no que diz respeito à sua
concepção como meio de comunicação socialmente construído em diferentes contextos
sociais de alta complexidade, como é o caso da instância da segurança pública, que vem
efetivando ações preventivas em benefício da população em situação de vulnerabilidade
social.

Nessa discussão, destacamos a relevância dos eventos e práticas de letramento digital
para a efetivação de tais demandas, pois o blog é mais uma das ferramentas de expressão do
domínio virtual de fundamental relevância para a divulgação das políticas públicas sobre
drogas, pois as tecnologias virtuais ajudam na construção da realidade social e desempenham
um importante papel social no que concerne ao uso da linguagem, além de serem adaptáveis
aos mais diversos contextos de interação, pois o uso do mesmo exigem capacidades referentes
aos letramentos informático (habilidades de usar o computador e compreender a linguagem
informática), informacional (localizar, avaliar e usar informações importantes, como também
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divulgá-las e recuperá-las de forma rápida e eficaz) e midiático (produzir, acessar, avaliar e
experimentar produtos de mídia).

Por meio de diferentes ferramentas de comunicação o instrutor proerdiano consegue
passar lições importantes para as turmas dos cursos do PROERD, aumentando a força para
dominar as mídias virtuais, obtendo um maior alcance de divulgação das suas ações, deixando
de depender apenas da fala para expandir sua capacidade de interação, alterando
substancialmente sua forma de organização social, assim como, através da escrita no blog ele
pode interagir em um novo território, possibilitando um rompimento e encurtamento das
distâncias, estabelecidas ora mediante o caráter reflexivo das construções discursivas das suas
práticas por meio do uso da linguagem, ora gerando conhecimentos identitários apreendidos
através da luta social, concebidas a partir de uma motivação mais espontânea do que imposta
por demandas da instância da segurança pública.

Os resultados parciais apontam que o trabalho dos policiais instrutores do programa,
em termos de leitura e escrita, geram posts que divulgam as ações do programa e, ao mesmo
tempo, se constituem como instrumento de promoção da competência comunicativa desses
profissionais. A relevância da pesquisa situa-se no fato de trazer para o âmbito acadêmico
produções próprias do domínio de políticas públicas de prevenção às drogas lícitas e ilícitas,
gerando assim discussões e implicações para ambas as esferas sociais.

Espera-se que, cada participante, instrutor do PROERD no Sertão Seridó, possa obter
um conhecimento crítico de si mesmo, sentindo-se como sujeito da própria ação, capaz de
realizar uma mudança social mesmo em meio às contradições do processo social,
compreendendo a importância que o homem tem para a mudança no mundo e para “ele
próprio através da ação instrumental e da ação simbólica ou comunicativa” (MAGALHÃES,
1994, p. 72) e em como ele pode participar como agente ativo potencial, tornando a prática de
produção de posts como uma ação auto-consciente e reflexiva.

REFERÊNCIAS

ANDRÉ. M. E. D. A. Etnografia da prática escolar. 7. ed. Campinas: Papirus, 1995.
BAUMAN, Z. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2001. Prefácio:
Ser leve e líquido. p. 7- 22.
_____. Tempo/Espaço. Capítulo 3. In: Modernidade líquida. p. 107- 149.
BOGDAN, Robert; BIKLEN Sari. Investigação qualitativa em Educação. Tradução por:
Maria João Alvarez, Sara Bahia dos Santos e Telmo Mourinho Batista. Portugal: Porto
Editora, 1994, 335p. Título Original. Qualitative Research for Education.
BRAGA, Denise; RICARTE, Ivan. Letramento e tecnologia. Cefiel/IEL/Unicamp, 2005.
BRASIL. Conselho Nacional Antidrogas. Resolução Nº 3/GSIPR/CH/CONAD. Política
Nacional sobre Drogas. Brasília, DF, 2005. Disponível em:
<http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/biblioteca/documentos/Legislacao/326979.pdf>
.  Acesso em: 05 de Out. de 2012.
CANÇADO, M. Um estudo sobre a pesquisa etnográfica em sala de aula. Trabalhos de
Linguística Aplicada. Campinas, n. 23, p. 55-69, jan/jun. 1994.
CANCLINI, N. Culturas Híbridas. In: Culturas Híbridas e poderes Oblíquos. São Paulo:
EDUSP, 2006. p. 283 a 350.
CAZELOTO, Edilson. A velocidade necessária. In. FERRARI, Pollyana. Hipertexto,
hipermídia: as novas ferramentas da comunicação digital. São Paulo: Contexto, 2010 [2007].
CELANI, M.A.A. A relevância da linguística aplicada na formulação de uma política
educacional brasileira. In: FORTKAMP, M.B.M.; TOMITCH, L.M.B. (Orgs). Aspectos da

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

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2731



linguística aplicada: estudos em homenagem ao professor Hilário Inácio Bohn.
Florianópolis: Editora Insular, 2000.
CHIZZOTI, A. Pesquisa qualitativa em Ciências humanas e Sociais. Petrópolis. [s.n.],
2006.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
GOMES, Luiz Fernando. Hipertextos multimodais: leitura e escrita na era digital. Jundiaí:
PBaco Editorial, 2010.
HAMILTON, Mary. Expanding the new literacy studies: using photographs to explore
literacy as social practice. In: BARTON, David; HAMILTON, Mary & IVANIC, Roz (Orgs.).
Situated literacies. London: Routledge, 2000, p. 16-33. Tradução a partir da versão
preliminar do prof. Sandro dos Santos (UERN).
HEINE, Palmira. Considerações sobre o hipertexto e os gêneros virtuais emergentes no seio
da tecnologia digital. In: Revista Inventário. 4. ed., jul/2005.
KLEIMAN, A. B. (org.) Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da
escrita. Campinas (SP): Mercado das Letras, 1995. Coleção Letramento, Educação e Sociedade.
KUMARAVADIVELU, B. A Linguística Aplicada na era da globalização. In: L. P. da
MOITA LOPES (org.) Por uma Linguística aplicada indisciplinar. São Paulo. Parábola.
2006.
MAGALHÃES, M. C. C. Etnografia colaborativa e desenvolvimento de professor. Trabalho
de Linguística Aplicada. Campinas, n. 23, p. 71-78, jan/jun. 1994.
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Letramentos e oralidade no contexto as práticas sociais e
eventos comunicativos. In: SIGNONI, Inêz. et al. (Org.). Investigando a relação oral/escrito
e as teorias do letramento. São Paulo: mercado das letras, 2001. p. 23 a 47.
MOREIRA, H; CALEFFE, L. G. Metodologia da pesquisa para o professor pesquisador.
Rio de janeiro: DP&A, 2006.
NOUROUDINE, A. A Linguagem: dispositivo revelador da complexidade do trabalho. In:
SOUZA-E-SILVA, M. C. P.; FAÏTA, D. Linguagem e trabalho: construção de objetos de
análise no Brasil e na França. São Paulo: Cortez, 2002.
OLIVEIRA, Maria do Socorro. Projetos: uma prática de letramento no cotidiano do professor
de língua materna. In: OLIVEIRA, Maria do Socorro; KLEIMAN, Ângela. (Org.)
Letramentos múltiplos: agentes, práticas, representações. Natal: EDUFRN, 2008, p. 93-118.
PAZ, A. M. O. Registros de ordens e ocorrências: uma prática de letramento no trabalho da
enfermagem hospitalar. Tese (Doutorado em Letras) – Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, Natal, 2008.
________ A escrita processual na prática dos registros de ordens e ocorrências na
enfermagem hospitalar. In. SANTOS, D.; GALVÃO, M. A. M.; DIAS, V. C. de A. (Orgs).
Dizeres díspares: ensaios de literatura e linguística. João Pessoa: Ideia, 2010.
PAUL, Nora. Elementos das narrativas digitais. In. FERRARI, Pollyana. Hipertexto,
hipermídia: as novas ferramentas da comunicação digital. São Paulo: Contexto, 2010 [2007].
PINHEIRO, Regina; ARAÚJO, Júlio. Letramento hipertextual: por uma análise e redefinição
do conceito. Revista Brasileira de Linguística Aplicada: Belo Horizonte, v. 12, n. 4, p. 811-
834, 2012. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/rbla/v12n4/v12n4a08>. Acesso em: 16
de jan. 2013.
ROJO, Roxane. Letramentos múltiplos, escola e inclusão social. São Paulo: Parábola
Editorial, 2009.
SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2012.

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

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2732


