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Resumo

Silva, Rosângela Costa da. DIALOGIA E AMBIENTES VIRTUAIS: EMPO-
DERAMENTO E CIDADANIA NOS PROCESSOS DE LETRAMENTOS
NA UFG. Goiânia, 2020. 198p. Tese de Doutorado Relatório de Graduação. Pro-
grama de Pós-Graduação Letras e Linguística, Faculdade de Letras, Universi-
dade Federal de Goiás.

Nesta pesquisa, verificamos como a apropriação da tecnologia da informação repercute
no processo de ensino-aprendizagem de leitura e de escrita dos sujeitos participantes do
Projeto Educação Digital: políticas, leitura, produção textual, identidade e letramento

digital com trabalhadoras/es terceirizadas/os da UFG. Partimos da tese de que as in-
terações do letramento crítico do Projeto Educação Digital, que é realizado a partir das
TICs e mediado pela dialogia interdisciplinar, contribuem para o processo de empode-
ramento e para a autonomia dos sujeitos do Projeto, principalmente monitores e alunos
trabalhadores terceirizados. Identificamos que as práticas de letramento são ressignifica-
das por meio dos eventos e ações do Projeto e isso reverbera na sala de aula do curso.
Buscamos suporte metodológico na abordagem qualitativa de vertente etnográfica, sele-
cionamos alguns instrumentos, que complementam a análise dialógica, para descrever e
analisar os dados, de modo a compreender as vozes, os múltiplos olhares e o reflexo do
projeto nas relações entre as pessoas e suas práticas sociais. Para tanto, recorremos às
teorias de Bakhtin/Volochínov ([1929] 2006) e Bakhtin ([1950] 2011), por considerarem
a linguagem como fenômeno social e por acreditarem que a língua é coletiva, dialógica e
evolui historicamente por meio da comunicação verbal, que se materializa na diversidade
de gêneros discursivos. Também consideramos os estudos de Brait (2004, 2006, 2012),
Rojo (2013), Geraldi (1996, 2010, 2011), Freire (2011, 1996), Soares (2010), entre ou-
tros, como necessários para analisarmos o fenômeno crescente da interação por meio dos
ambientes virtuais. Com esta pesquisa, esperamos contribuir com a prática docente, ao re-
fletir (descrever e analisar) sobre atividades que visam o desenvolvimento das habilidades
de leitura e de escrita voltadas para a inserção efetiva dos alunos no universo virtual e o
exercício da cidadania.

Palavras–chave

Dialogismo, Escrita, Leitura, Gêneros discursivos, Letramento Digital.



Abstract

Silva, Rosângela Costa da. DIALOGY AND VIRTUAL ENVIRONMENT:
EMPOWERMENT AND CITIZENSHIP IN LETTERING PROCESSES
AT UFG. Goiânia, 2020. 198p. PhD. Thesis Relatório de Graduação. Programa
de Pós-Graduação Letras e Linguística, Faculdade de Letras, Universidade Fe-
deral de Goiás.

In this research, we verify how the appropriation of information technology reverberates
in the teaching-learning process for reading and writing of the subjects participating in the
Projeto Educação Digital: políticas, leitura, produção textual, identidade e letramento

digital com trabalhadoras/es terceirizadas/os da UFG. We start from the premise that
the interactions between the critical literacy of the Projeto Educação Digital, which is
carried out based on ICTs and mediated by interdisciplinary dialogue, contribute to the
process of empowerment and the autonomy of the Project’s subjects, mainly monitors
and student workers. We identified that literacy practices are re-signified through the
events and actions of the Project and this reverberates in the classroom of the course.
We seek methodological support in the qualitative approach of an ethnographic aspect,
we select some instruments, which complement the dialogical analysis, to describe and
analyze the data, in order to understand the voices, the multiple views and the reflection
of the project in the relationships between people and their practices social. To do so, we
resort to the theories of Bakhtin/Volochínov ([1929] 2006), and Bakhtin ([1950] 2011), for
considering language as a social phenomenon and for believing that language is collective,
dialogical, and evolves historically through verbal communication, which materializes in
the diversity of discursive genres. We also consider the studies by Brait (2004, 2006,
2012), Rojo (2013), Geraldi (1996, 2010, 2011), Freire, (2011, 1996), Soares (2010),
among others, as necessary to analyze the phenomenon increasing interaction through
virtual environments. With this research, we hope to contribute to teaching practice, by
reflecting (describing and analyzing) on activities aimed at developing reading and writing
skills aimed at the effective insertion of students in the virtual universe and the exercise
of citizenship.

Keywords

Dialogic, Writing, Reading, Discursive Genres, Digital Literacy.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Vivemos um período de interatividade entre culturas e avanços tecnológicos
em um mundo cada vez mais digital, sendo assim, “se os textos da contemporaneidade
mudaram, as competências/capacidades de leitura e produção de textos exigidas para
participar de práticas de letramento atuais não podem ser as mesmas” (ROJO, 2013, p.
8), há o interesse incessante em compreender como se dá esse processo de aquisição
e aperfeiçoamento da escrita e da leitura. Por isso, as pesquisas no campo educacional
se tornam fundamentais para acompanharmos essas transformações. Acreditamos que a
educação é a porta principal para a formação dos indivíduos, qualificando-os para as novas
demandas e hábitos que vão surgindo, de modo a diminuir as exclusões, para que todos
possam participar dos processos dessa mudança respeitando suas diferenças1. No entanto,
no campo educacional, há um cenário desigual alimentado pela negligência e pela falta
de prioridade de questões estruturais importantes que determinam os aspectos relativos
ao acesso, à qualidade, à valorização dos professores entre outros pontos essenciais que
devem compor as políticas educacionais. Sendo assim,

a reflexão sobre as políticas educacionais e seus desdobramentos na
realidade brasileira implica a necessária compreensão dos complexos
processos que configuram as relações sociais capitalistas e os limites
interpostos à efetivação da igualdade. Ao mesmo tempo, requer o en-
tendimento dos movimentos no sentido de delinear novos conceitos e
contornos políticos diante das desigualdades sociais, intrínsecas ao ca-
pitalismo. (MIRANDA, 2016, p. 8).

No bojo dessa discussão, considerando a importância das políticas públicas
para a educação e seu impacto na realidade do Brasil, destacamos as pessoas que não
frequentaram ou frequentaram minimamente os espaços de uma escola e que sofrem
os reflexos negativos dessa deficitária ou inexistente trajetória escolar. As consequências
disso são condições desiguais para o enfrentamento do mercado de trabalho e dificuldades
pessoais diárias relacionadas ao papel da leitura e da escrita para tornar significativas

1Neste estudo, consideramos que as diferenças “podem estar relacionadas, notadamente, a etnia/raça
(grupos minoritários, migrantes, indígenas, dentre outros), gêneros (e orientação sexual), grupo socioe-
conômico, comunidades (locais/regionais e globais), e/ou diferenças de ordem física e cognitiva” (NETO
et al, 2013, p. 137).
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algumas ações da interação social. Ainda, assinalamos que no contexto brasileiro não
basta apenas saber ler e escrever, é preciso ser letrado, ou seja, adquirir competência
para usar a leitura e a escrita e envolver-se nas práticas sociais de escrita. A apropriação
desse letramento é, em grande medida, promovida pela educação escolar.Atualmente,
esses sujeitos sofrem outra exclusão, a tecnológica. Quando adultos, geralmente são
colocados à margem nas políticas educacionais e a eles cabem os mais baixos salários
no mercado de trabalho porque sua única barganha é sua força de trabalho e, por isso,
muitas vezes, precisam se submeter a funções degradantes a fim de garantir a própria
sobrevivência. De acordo com pesquisas realizadas sobre o impacto da escolaridade na
renda dos trabalhadores, mesmo sem desconsiderar fatores que influenciam o processo de
formação de renda, como segmentação do mercado setorial, regional e formal/informal
e a questão da discriminação gênero e raça, “o impacto da educação acumulada pelo
trabalhador sobre a renda percebida é significativamente superior aos demais fatores”
(BALASSIANO; SEABRA; LEMOS, 2005, p. 35), é preciso inverter esse processo que
coloca em segundo plano o acesso ao ensino de qualidade e que relegam a milhares a
impotência para acender a outros espaços diante do despreparo.

Segundo Balassiano; Seabra; Lemos (2005, p. 35), “os desníveis educacionais
seriam os principais responsáveis pelos desníveis de renda e, consequentemente, pela
desigualdade social, o que reforça a valorização de políticas que visam aumentar o nível
educacional da população brasileira”, as políticas de exclusão, imbuídas de uma ideologia
que as sustentam, atribuem o problema de exclusão em responsabilidade dos excluídos,
sem que sejam tomadas atitudes da gestão pública para a mudança dessa realidade. A
pouca escolarização a que muitos sujeitos têm acesso em algumas escolas públicas são
dominadas por métodos em que predominam a técnica em detrimento do sentido, já que
este não deve ser assimilado pelo leitor no ato de ler (BRAGGIO, 1992), métodos ainda
hoje defendidos por movimentos como o da escola sem partido2. Esses métodos são

ideologicamente adequados aos detentores do poder econômico e po-
lítico, são estes métodos, a par de outros subterfúgios, que sócio-
historicamente, têm servido de instrumento para anestesiar a consciên-
cia do indivíduo, tornando-os leitores e indivíduos passivos, acríticos,
mantenedores do status quo, sem os quais este não sobreviveria (BRAG-
GIO, 1992, p. 3).

A utilização de métodos e conteúdos que alienam os aprendizes fomenta a
falta de oportunidade aos que não estão incluídos na classe dominante, e assim são
silenciados e transformados em números estatísticos. Freire (1979, p. 11, grifos do

2Em 2004 o advogado Miguel Nagibe criou um movimento chamado Escola sem partido, nele se
reivindica a imparcialidade ideológica do professor em sala de aula, essa temática já motivou projetos de
lei nas estâncias (municipais, estaduais e federais), porém, a AGU, o MPF e as associações de professores
contestaram sua ilegalidade.
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original) afirma que “o processo de alfabetização política – como processo linguístico –
pode ser tanto uma prática para a “domesticação dos homens” como para sua libertação”,
a formação crítica é contrária a domesticação, pois “a conscientização é o olhar mais
crítico possível da realidade, que a “desvela” para conhecê-la e para conhecer os mitos
que enganam e que ajudam a manter a realidade da estrutura dominante” (FEIRE, 1979,
p. 12, grifos do original). Não se percebe interesse em mudança, não há interesse de
um sistema diferente por parte do Estado. Por isso, é preciso refletir sobre o processo
educacional em que se inscrevem as práticas de ensino e aprendizagem de leitura e escrita,
direcionadas ao letramento de um contingente de sujeitos excluídos. De acordo com
um levantamento feito por Wegrzynovski (2008), e publicado pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA)3, constatamos que

os pobres vão menos à escola. Falta educação profissional. Apenas me-
tade dos alunos brasileiros conclui o ensino fundamental e 67% finali-
zam o ensino médio. Constatações como estas expõem problemas cres-
centes de uma triste realidade da educação brasileira: nossos estudan-
tes não permanecem na escola nem o período mínimo sugerido pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cul-
tura (Unesco) para os países em desenvolvimento (WEGRZYNOVSKI,
2008, p. 1).

As constatações feitas pelo autor acerca da baixa escolaridade de mais da metade
da população brasileira refletem a necessidade de pesquisas que apontem estratégias que
combatam os problemas educacionais no nosso país, que há muito tempo nos assolam.
Atualmente existem pesquisas que têm ampliado nossas perspectivas sobre melhorias no
ensino da língua, sobretudo na modalidade escrita, mas é preciso ir além. É necessário
divulgá-las, ampliá-las e pensar estratégias favoráveis à inclusão social, de baixo custo,
aproveitando os espaços públicos de ensino, bem como os avanços no campo do ensino
tecnológico e no campo da linguística, de modo a apresentar um retorno social dos
esforços de pesquisadores, como vem acontecendo com o Projeto Educação Digital.
Nosso intuito é compreendê-lo e levar essas informações a diferentes espaços, de modo
que outros sujeitos possam compartilhar e replicar ações sistematizadas, progressivas e
contínuas, sobretudo para que professores e aprendizes tenham cada vez mais autonomia

3O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) é uma fundação pública federal vinculada ao
Ministério da Economia. Suas atividades de pesquisa fornecem suporte técnico e institucional às ações
governamentais para a formulação e reformulação de políticas públicas e programas de desenvolvimento
brasileiro. Os trabalhos do IPEA são disponibilizados para a sociedade por meio de inúmeras e regulares
publicações eletrônicas, impressas e eventos. A citação acima foi retirada de um estudo publicado pelo
autor Wegrzynovski (2008) em uma das revistas de informações e debates do INEP, nº Edição 40, ano 5,
11/03/2008, que consideramos relevante pela maneira como retratou a realidade da escolaridade na amostra
analisada e pode ser consultada na página principal do IPEA na internet.
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com as práticas de letramento digital4 e textual e, com isso, diversificarem sua atuação
na sociedade letrada. Segundo Santos (2012), de modo geral, ainda prevalece no ensino
brasileiro, na prática docente, uma concepção de escrita reducionista que concebe a língua
de forma homogênea, monológica e dissociada das práticas sociais, pois

ainda observamos certa dificuldade de desenvolver propostas pedagógi-
cas para o ensino da leitura e da escrita nas quais aluno e professor se
tornem sujeitos ativos na construção do conhecimento em sala de aula e
também para que esse conhecimento, aí produzido, possa alcançar ou-
tras esferas sociais (SANTOS, 2012, p. 17).

Para que professores e alunos possam se tornar ativos na construção do conhe-
cimento é necessário que a construção de significados ocorra de modo participativo e,
se auxiliado pelos recursos tecnológicos, podem também favorecer a aprendizagem sob
uma perspectiva de multiletramentos. Para tanto, é preciso que a atuação do professor seja
repensada, possibilitando o acesso a estratégias e a meios que promovam uma formação
ampla conectada com as mudanças culturais e sociais que proporcionem experiências de
sucesso. Na pesquisa do mestrado (SILVA, 2014), realizamos um estudo sobre as inter-
venções pedagógicas em ambiente escolar e uma análise sistemática dessas intervenções,
com a finalidade de potencializar as práticas de leitura e produção de texto de alunos
do ensino médio da escola pesquisada. Naquele referido percurso, percebemos o quanto
as posturas dos alunos e dos professores estavam sendo afetadas pela interferência dos
recursos tecnológicos e o quanto isso estava sendo pouco explorado nas salas de aula.

Verificamos também que a maior parte dos alunos encerraria seu percurso
escolar naquele momento porque precisavam entrar no mercado de trabalho. Portanto,
considerando a possibilidade de ampliar nossa compreensão sobre o trabalho com a escrita
em ambientes virtuais como prática social e, por isso, interligada com os anseios dos
sujeitos, dentro e fora dos ambientes escolarizados, atentando para os novos desafios da
educação diante do avanço da tecnologia, resolvemos realizar a pesquisa de doutorado,
buscando avançar na compreensão de questões teóricas e metodológicas que sustentam
nossas práticas pedagógicas e escritas, na tentativa de aperfeiçoá-las.

Por essa razão, interessamo-nos em pesquisar o curso do Projeto de Extensão
Educação Digital: Políticas, Leitura, Produção Textual, Identidade e Letramento Digital
com trabalhadoras/es terceirizadas/os da UFG5. O projeto foi idealizado por uma servi-

4Letramentos digitais compreendidos aqui como “habilidades individuais e sociais necessárias para in-
terpretar, administrar, compartilhar e criar sentido eficazmente no âmbito crescente dos canais de comuni-
cação digital” (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUN, 2016, p. 17).

5Optamos por abreviar o nome do projeto para Projeto Educação Digital ao longo do trabalho, em
virtude da extensão do nome, mas principalmente porque as pessoas passaram a se referir ao projeto dessa
forma.
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dora pública6, que, a partir de seus estudos realizados ao longo de sua participação em
dois grupos de estudos da Faculdade de Letras/UFG7, lançou seu olhar sensível sobre fun-
cionários terceirizados8 que prestam serviços para a UFG e se encontravam em situação
desfavorecida em relação ao acesso ao conhecimento produzido dentro da instituição. Ela
percebeu que poderia fazer algo para ajudá-los, ali mesmo nos espaços da universidade
nos momentos em que esses espaços não estavam sendo usados pelos alunos de gradua-
ção. Logo sua ideia foi abraçada por outros colegas de trabalho, discentes e docentes da
UFG, iniciando um trabalho coletivo entre colaboradores voluntários que hoje compõem
a equipe de monitores e instrutores.

A equipe está se tornando cada vez mais multidisciplinar, sendo constituída
por participantes de diferentes áreas de Ensino (Faculdade de Letras, de Educação, de
Psicologia e de Informática) envolvidos em uma junção que produz variados saberes e,
mediante essas construções, atuam na sala de aula ou em diferentes ações do projeto.
Para preparar a equipe, são realizadas aulas de formação necessárias para organizar os
conhecimentos das diferentes áreas, tanto para a formação dos participantes, quanto
para a atuação em sala de aula e também para o planejamento e o uso dos recursos
tecnológicos e textuais numa perspectiva dialógica. Assim, partimos da tese de que as
interações do letramento crítico do Projeto Educação Digital realizado a partir das TICs
e mediado pela dialogia interdisciplinar contribuem para o processo de empoderamento e
para a autonomia dos sujeitos do Projeto, principalmente monitores e alunos trabalhadores
terceirizados.

Acreditamos que o processo de produção textual, a partir da agregação de dife-
rentes saberes, tomando a prática social como fator norteador das ações, pode contribuir
para dar novos e importantes sentidos para o ensino da escrita, considerando que estamos

6A Coordenadora do Projeto Educação Digital é servidora pública e atualmente está lotada no Instituto
de Informática da UFG (INF/UFG) no cargo de Técnica em Assuntos Educacionais. É formada pela
Faculdade de Letras (FL/UFG), mestra em Estudos Linguísticos também pela FL/UFG. Além de exercer o
papel de coordenadora do projeto, ela também realiza uma pesquisa-ação, analisa continuamente os dados,
observa os sujeitos e a mudança que o projeto promove em suas vidas. A partir do levantamento dessas
informações, a coordenadora pretende escrever um livro com a colaboração de todos os participantes do
projeto.

7Consta que o Projeto Educação Digital “nasceu a partir de leituras realizadas nos grupos de pesquisa
CRIARCONTEXTO e TRAMA, está situado na área de Análise do Discurso Francesa, faz parte do pro-
grama de extensão Computação Humana e tem como principal objetivo mediar ações pedagógicas, refe-
rentes à leitura, produção textual, políticas de letramento digital, assim como discutir questões relacionadas
à identidade dos sujeitos participantes, sobretudo no que tange aos aspectos étnicos, sociais e de gênero
das/os trabalhadoras/es terceirizados da UFG ” (AGUAIR, 2017, p. 2).

8Não apresentamos, nesta tese, uma discussão sobre trabalhadores terceirizados, tais como: a relação dos
trabalhadores terceirizados com os trabalhadores efetivos, a constituição da identidade dos trabalhadores
terceirizados, nem as suas aspirações dentro da empresa prestadora de serviços ou mesmo dentro da UFG.
Para este estudo, focamos nas atividades de sala de aula, nas interações, nos eventos realizados a partir
do Projeto Educação Digital. Descrevemos suas ações e refletimos por meio dos relatos dos alunos e dos
monitores sobre a repercussão dessas ações nas suas vidas.
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em constante movimento e em constantes mudanças. Nesse sentido, reconhecemos nossa
condição de inacabamento e, por isso, buscamos novas formas de aprendizagem. Dessa
maneira, vimos no Projeto Educação Digital um lugar para a realização da pesquisa, por
desenvolver um trabalho na perspectiva dialógica em que pudéssemos acompanhar as ati-
vidades e verificar uma aproximação dos aspectos teóricos com a prática. Apresentamos
nossa pesquisa, partindo das seguintes questões:

• Como a apropriação da tecnologia da informação repercute no
processo de ensino-aprendizagem das atividades de leitura e es-
crita dos alunos do Projeto de Educação Digital?

• Como as concepções de língua e de gêneros discursivos são mo-
bilizadas nos meios digitais acessados pelos sujeitos do Projeto
Educação Digital?

• Como as práticas de letramentos operam no processo de ensino-
aprendizagem de leitura e de escrita dos cursos do Projeto Educa-
ção Digital?

• Como os alunos trabalhadores terceirizados da UFG se envolvem
com os conhecimentos adquiridos nos cursos do Projeto Educação
Digital?

• Como o Projeto Educação Digital contribui para o processo de
empoderamento por meio do ensino-aprendizagem de leitura e de
escrita mediadas pelas Tecnologias de Informação e Comunicação
(TICs)?

• Como se desenvolve a prática da escrita voltada para a mudança
social?

Acompanhamos o Projeto Educação Digital no período de 01/08/2018 a
05/07/2019, tempo em que foram realizados o segundo semestre do ano letivo de 2018
e o primeiro semestre de 2019. Até o momento do encerramento da pesquisa de campo
e no campo, as ações do Projeto Educação Digital aconteciam no prédio do Instituto de
Informática da UFG (doravante INF/GO), campus 2 da UFG, aproveitando espaços e la-
boratórios nos horários disponibilizados para as atividades dos cursos, estas alicerçadas
em ações de ensino, pesquisa e extensão. Os instrutores e monitores atuavam, principal-
mente, nas salas equipadas com computadores disponibilizadas pelo INF/UFG. Também
ocorriam ações na Faculdade de Letras (FL/UFG), aproveitando espaços da FL, como
o cinema/auditório Maria Antônia França Gonçalves e o Miniauditório Egídio Turchi,
ambos instalados no Bloco Cora Coralina, no campus 2 da UFG.

A maior parte dos monitores eram voluntários oriundos do INF/UFG, que es-
tudavam nos cursos de Ciência da computação, Engenharia de Software ou Sistemas de
Informação e utilizavam seu potencial pedagógico conectado ao meio digital para con-
tribuir com a formação da equipe e nas aulas para os alunos trabalhadores terceirizados.
Eles participavam do planejamento das aulas, contribuíam na seleção de textos e ativi-
dades interativas, na instalação dos equipamentos, na organização das salas de aulas do
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curso e na interlocução do letramento digital9. Atuavam ainda estudantes da graduação
e da pós-graduação do Curso de Pedagogia (FE/UFG) e da FL/UFG nas atividades de
produção textual e na organização pedagógica do projeto.

Alguns discentes com interesse em participar da seleção de bolsas, como a do
Programa de Bolas de Iniciação Científica (PIBIC), buscavam o projeto para uma com-
plementação da sua formação, pois suas atuações no projeto poderiam se converter em
material de pesquisa. Do mesmo modo, acontecia com os alunos que estavam finalizando
seus cursos e construindo seus trabalhos finais a partir de suas práticas e pesquisas dentro
do projeto e pleiteando a seleção em programas de pós-graduação.

Ao longo da pesquisa, verificamos que a somatória dos eventos e ações desenvol-
vidas pelo Projeto Educação Digital estavam contribuindo para o processo de formação
dos alunos discentes da UFG que atuavam como monitores, instrutores e pesquisadores,
por aliar ensino, pesquisa, extensão e inovação e por manter uma interlocução participa-
tiva entre os integrantes e seus interesses acadêmicos.

Inicialmente, nosso interesse centrava-se no intento de compreender o processo
de desenvolvimento da escrita dentro de um contexto de uso das ferramentas tecnológicas.
Entretanto, logo reconhecemos a necessidade de ampliar nossa compreensão sobre os
aspectos discursivos inerentes ao processo de ensino, sobretudo quando se tratava da
educação para jovens e adultos que tiveram pouco acesso à educação formal ao longo
de suas vidas. A partir do andamento da pesquisa e pela forma como fomos conduzidos
pelos dados, fomos impelidos a ampliar o nosso olhar para o conjunto de ações que
vêm contribuindo para a formação dos discentes da UFG que atuam como monitores,
instrutores e pesquisadores, ações e formações essas que se refletem nas práticas de
letramento em sala de aula.

A pesquisa foi sendo ampliada e tornando a investigação etnográfica mais rica,
pois foram emergindo outras perguntas, alterando os rumos e indicando novos caminhos
para a nossa análise. Consequentemente, compreendemos a importância de fazermos
outros questionamentos:

• Como as interações realizadas no Projeto Educação Digital im-
pactam na formação dos acadêmicos da UFG que atuam como
monitores, instrutores e pesquisadores?

• Como o Programa Educação Digital contribui para ressignificar as
práticas de letramento dos agentes?

9Neste trabalho também entendemos que no letramento digital não basta os sujeitos saberem “usar um
teclado ou mouse, interfaces gráficas e programas de computador; mas de inseri-la em práticas sociais
nas quais a escrita, mediada pelo computador, tem um papel de grande significado. Logo, letramento
digital seria a habilidade de avaliar, filtrar, criticar as informações obtidas e buscadas de forma eletrônica”
(OLIVEIRA, 2019, p. 23).
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Partimos de uma concepção ativa de sujeito e de objeto, envoltos na perspectiva
das práticas socioculturais e históricas, por essa razão, “deixando de lado a prioridade
para os trabalhos excessivamente técnicos, mas pouco afeitos aos mistérios que envolvem
o homem, suas atividades e o papel da linguagem nesse universo marcadamente histórico,
social e cultural” (BRAIT, 2004, p. 3), optamos por ampliar nossos objetivos e nosso olhar
diante da pesquisa e de seus componentes.

Pensando no contexto e nas relações sociais da pesquisa, consideramos os estu-
dos de Bakhtin e de seu círculo, especialmente sobre a concepção de linguagem e acerca
dos estudos dos gêneros discursivos, como fundamentais para subsidiar teoricamente a
investigação. Também buscamos suporte teórico nos estudos de Soares (2010) sobre le-
tramentos, na pedagogia crítica de Paulo Freire (1996) e no ensino de língua materna e
produção textual de Geraldi (1997, 2006). Metodologicamente, esta é uma pesquisa etno-
gráfica de natureza qualitativa e dialógica, considerando que

a contribuição bakhtiniana, sem ser uma proposta fechada e linearmente
organizada, constitui de fato um corpo de conceitos, noções e categorias
que especificam a postura dialógica diante de textos e discursos, da me-
todologia, do pesquisador. Além disso, a pertinência de uma perspectiva
dialógica se dá pela análise das especificidades discursivas constitutivas
de situações em que a linguagem e determinadas atividades se interpe-
netram e se interdefinem (BRAIT, 2004, p. 5).

As formulações originais para uma teoria da linguagem, advindas de Bakhtin
e de seu círculo, dialogam com várias vertentes do conhecimento, por isso se mostram
cada vez mais adequadas para refletirmos acerca da dinâmica contemporânea. A noção
de interação ganha novas proporções quando pensamos os ambientes virtuais, uma vez
que os conflitos nas redes sociais são a representação máxima das tensões discursivas
em uma arena potencializada nas plataformas10 digitais e tudo isso ocorre de uma forma
verdadeiramente dialógica. Embora os aparatos tecnológicos não tenham sido objetos de
estudos de Bakhtin, eles afetam e transformam a linguagem e são afetados por ela, e a
linguagem tem um lugar privilegiado nos estudos bakhtinianos. Bakhtin e Volochínov
([1929] 2006) já diziam que a língua é sócio-historicamente constituída e, por isso,
afirmamos que a língua acompanha as transformações de todas as esferas sociais e a
construção dos sentidos, e, por essa razão, nós o escolhemos, para que por meio de sua
teoria possamos ver a realidade refletida e refratada em outras realidades dentro do Projeto
Educação Digital.

Desse modo, segundo Brait (2004), o pensamento de Bakhtin contribui para os
estudos da linguagem por meio da análise dialógica porque possibilitam o enfrentamento

10De acordo com Gabriel (2013), são exemplos de plataformas digitais as redes sociais on-line, tecnolo-
gias mobile, realidades mistas, tecnologias de voz, vídeo imersivo, games e e-books.
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de discursos que atravessam nosso cotidiano. Por considerarmos que as atividades huma-
nas estão relacionadas com o uso da linguagem e que os enunciados refletem as condições
e a finalidade de cada atividade, os pressupostos teórico-metodológicos de cunho bakhti-
niano são mobilizados para refletirmos sobre a interação, a comunicação e a produção de
conhecimento desenvolvida no Projeto Educação Digital.

Apoiamo-nos metodologicamente em Bakhtin ([1950] 2011) porque, para este
estudo, as teorias de análises de texto e dos discursos só farão sentido se tiverem “em
mira os sujeitos em determinadas condições histórico-sociais-culturais e situações instau-
radas por (e instauradoras de) atividades específicas de esferas de produção, circulação e
recepção do ser/fazer humano” (BRAIT, 2004, p. 7), esses aspectos do contexto, contri-
buíram para a compreensão do objeto de pesquisa e possibilitam várias leituras.

Os construtos teóricos de Bakhtin ([1950] 2011) dialogam com diferentes méto-
dos de pesquisa e acreditamos, com a pesquisa etnográfica. De acordo com tais construtos,
acreditamos que o Projeto Educação Digital pode ser caracterizado como uma comuni-
dade ideologicamente constituída por diferentes vozes conflitantes. Assim, a perspectiva
de pesquisa qualitativa, por valorizar a subjetividade social dos participantes, faz jus à
visão dialógica bakhtiniana. Desse modo, desenvolvemos o trabalho por meio de uma
abordagem dialógica, uma proposta não fechada e nem linearmente organizada.

Ainda, consideramos que, para realizarmos um trabalho que parta da concep-
ção de linguagem como interação, é preciso uma mudança de conduta diante dos alunos
e educadores. Por essa razão, julgamos pertinente realizar a pesquisa no Projeto Educa-
ção Digital porque o referido projeto apresenta uma proposta de ensino voltada para o
exercício da escrita e, a partir dela, busca preparar os alunos para utilizá-la no seu coti-
diano. Além disso, possui uma proposta teórico-metodológica que possibilita a interlo-
cução entre os sujeitos envolvidos, discordando, questionando, perguntando ou avaliando
as situações dentro do curso e com autonomia quanto à mobilização dos saberes e sua
implementação na prática. Dessa forma, esperamos que os resultados da nossa pesquisa
possam se constituir em uma fonte de dados impulsionadores de novos trabalhos de pes-
quisa e de novos projetos de inclusão por meio de estudos da linguagem com o auxílio
de ferramentas tecnológicas. Desta forma, o estudo empreendido na pesquisa e em sua
sistematização em uma tese de doutorado descreve e analisa a linguagem e, com isso,
detalhada minuciosamente um cotidiano, concordando com as assertivas de Geraldi de
que

este esmiuçar o cotidiano é, talvez, uma das melhores formas de trans-
formar o que acontece em experiência, já que “a experiência, a possi-
bilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de
interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm;
requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, parar mais
devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar,
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demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, sus-
pender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção
e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acon-
tece, aprender a lentidão, escutar os outros, cultivar a arte do encontro,
calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço” (GERALDI, 2002,
p. 16, grifos do original).

As palavras são capazes de descrever os momentos, os acontecimentos e as
situações que vivemos. Essa longa citação se justifica porque representa e descreve o
nosso encontro com o Projeto Educação Digital, que não existe sem as pessoas nele
inseridas, sobretudo, a coordenadora e idealizadora dessa ação de ensino, extensão,
pesquisa e inovação. Na frenética ânsia de buscar o diferencial, o inovador, a mudança, a
transformação; quase perdemos a nossa capacidade de viver a experiência, de nos deixar
tocar por ela, de sair do automatismo das nossas ações e olharmos para as pessoas,
para “aprender a lentidão, escutar os outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter
paciência e dar-se tempo e espaço” (GERALDI, 2002, p. 16). Por várias vezes, foi preciso
parar e pensar. Não há receitas fáceis, há o trabalho árduo e muita dedicação. O conjunto,
a colaboração entre as pessoas, a escolha teórica, a prática pedagógica humanizada são o
que fez e faz a diferença, e o que constitui o embrião para alicerçar a construção de outra
forma de ensinar.

Este trabalho organiza-se em quatro partes: estas considerações iniciais, em que
situamos o leitor em relação ao tema, ao objeto de estudo e às questões norteadoras, bem
como à relevância da pesquisa. No capítulo 1, apresentamos uma revisão da literatura
sobre os estudos da linguagem e seu caráter dialógico e situamos as questões teóricas
adotadas neste estudo. Para tanto, foi feita uma seleção bibliográfica pautada nos estu-
dos de Mikhail Bakhtin ([1950] 2011) e Bakhtin/Volochínov ([1929] 2006) acerca da
concepção de linguagem bakhtianiana e sobre os escritos de estudiosos de Bakhtin, prin-
cipalmente a respeito dos gêneros discursivos e do dialogismo. O capítulo 2 é dedicado
à contextualização da pesquisa, nele tratamos do percurso metodológico, da abordagem,
dos instrumentos de coleta de dados e do perfil dos participantes.

No capítulo 3, tratamos da análise dos dados, das situações de letramento, da
comunicação dentro do projeto pesquisado, do planejamento das aulas, dos relatórios
dos monitores, instrutores e pesquisadores, das aulas interativas realizadas, que podem
ser consideradas ecos das atividades das quais os alunos participavam no curso, bem
como das questões de letramento mediadas por ferramentas tecnológicas que ocasionam
a autonomia dos sujeitos através de cartas enviadas para o Reitor da UFG. Na última parte
do capítulo, sintetizamos a análise das cartas e demonstramos os resultados advindos do
percurso interacional.

Nas considerações finais, tecemos algumas reflexões acerca dos resultados ob-
tidos, fazemos uma breve avaliação da pesquisa e apontamos lacunas que possibilitam a
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realização de estudos futuros.



CAPÍTULO 1
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

Apresentamos, neste capítulo, os aportes teóricos que dão fundamento a esta
pesquisa. Inicialmente, abordamos as contribuições advindas da concepção bakhtiniana
da linguagem por meio de uma teoria dialógica. Em seguida, tratamos da teoria de gêneros
discursivos, do ensino de Língua Portuguesa no contexto das novas tecnologias e das
questões sobre letramentos e seus desdobramentos no ensino de língua, sobretudo na
modalidade escrita. Os tópicos que seguem estão relacionados às concepções teóricas
que fundamentam a experiência e a interpretação dos dados. Advertimos que os conceitos
bakhtinianos atuam em rede e não isoladamente e a apresentação em tópicos separados,
na linguagem, se apresentam de forma imbricada. Mas, pela necessidade de didatização
dessas formas de diálogo da linguagem, precisamos apresentá-las separadamente.

1.1 Uma perspectiva teórica dialógica

A linguagem tem um papel fundamental na dinâmica das mudanças contempo-
râneas que envolvem a comunicação e a constituição dos sentidos. As mudanças sociais
são acompanhadas pelas mudanças tecnológicas em diferentes contextos e nos interessou
compreender como a apropriação da tecnologia da informação repercute no processo de
ensino-aprendizagem de leitura e de escrita dos participantes dos cursos do Projeto Edu-
cação Digital. Além disso, refletimos acerca das interações promovidas pelo projeto e a
maneira como impactam na formação de discentes da UFG e de pesquisadores partici-
pantes da equipe, bem como o modo como os eventos e ações do projeto ressignificam1

1Consideramos o termo ressignificar a partir de três sentidos distintos: “dar um significado diferente;
reafirmar, voltar a afirmar, firmar, (pôr) a firma e resignar-se, aceitar a realidade. Assim, ressignificação
consiste na capacidade do ser humano de, a partir da reflexão acerca de um acontecimento outrora
vivenciado, atribuir-lhe significados, ora distintos da significação realizada na época, ora reafirmando-
os. Isso permite que, em um outro momento de vida, o indivíduo utilize seus aprendizados de forma
nova, adaptada à situação com a qual se depara e que, por alguma razão, requisitou aquele aprendizado
adquirido no passado. Além disso, a ressignificação é um processo que permite ao indivíduo atribuir
novos sentidos a uma experiência passada, trazendo consequências para a forma como se situa diante
da sua história”. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sciar t textpid = S1679 −
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as práticas de ensino dos agentes de letramento. Partimos da tese de que as interações do
letramento crítico do Projeto Educação Digital, que é realizado a partir das TICs e medi-
ado pela dialogia interdisciplinar, contribuem para o processo de empoderamento e para
a autonomia dos sujeitos do Projeto, principalmente monitores e alunos trabalhadores
terceirizados.

Para alcançar os objetivos da pesquisa, traçamos um percurso dialógico com
diferentes concepções teóricas, tendo como suporte essencial os fundamentos teóricos de
Mikhail Bakhtin e de seu círculo2, e em autores que também os interpretam, tais como
Brait (2012), Geraldi (2010, 2012), Rojo (2013) e Braggio (1992, 1999), entre outros.
Temos como peça chave desse percurso da pesquisa o caráter dialógico da linguagem,
que nos faz refletir acerca da situação de ensino e de aprendizagem dos alunos. Embora
Bakhtin não tenha se preocupado de modo específico com a questão da escrita, o autor
nos disponibiliza, por meio de suas interpretações sobre a palavra, uma perspectiva
sócio-histórica e ideológica que podemos relacioná-la à língua escrita, como faz em
Bakhtin ([1950] 2011). Para o autor, a sentença e a palavra são unidades da linguagem
e estabelecem relações entre os signos, portanto, puramente linguístico, já a enunciação
é a unidade da comunicação, relacionada à realidade. Para Bakhtin/Volochínov ([1929]
2006), as enunciações concretizam-se por meio das palavras.

Acerca da relevância dos estudos de Bakhtin, Brait (2006) destaca que as
contribuições bakhtinianas para uma teoria/análise dialógica do discurso, não se trata
de uma análise linear da teoria ou dos dados, mas de uma postura que considera o
entrecruzamento dos discursos e das diferentes vozes que atravessam o corpus pesquisado.
Assim, a pertinência da teoria dialógica se dá pela análise “das especificidades discursivas
constitutivas de situações em que a linguagem e determinadas atividades se interpenetram
e se interdefinem, e do compromisso ético do pesquisador com o objeto, que, dessa
perspectiva, é um sujeito histórico” (BRAIT, 2006, p. 29), os inúmeros trabalhos de
pesquisa atestam a produtividade do pensamento bakhtiniano e a forma como continua
atuando sobre os estudos da linguagem.

Mikhail Bakhtin ([1950] 2011) evidencia em seus estudos que todo discurso é
dialógico e não está se referindo ao diálogo face a face entre falantes, tudo que falamos
tem uma correspondência com algo que já foi dito, não temos como identificar a primeira
ou última palavra, “o falante não é um Adão, e por isso o próprio objeto do seu discurso
se torna um palco de encontro com opiniões de interlocutores imediatos” (BAKHTIN,

33902008000100007 > (SILVAetal ,2008,s.p.).Acessoem14jan.2019.
2Segundo Brait (2012, p. 28), o termo Círculo “refere-se ao conjunto de ideias e trabalhos produzidos

por intelectuais russos que, pelo conjunto da obra, ostentam o que conhecemos como pensamento bahkti-
niano. Participaram das diferentes fases do Círculo: Mikhail Bakhtin (1895-1975), Matvei Isaevich Kagan
(1889-1937); Pavel Nikolaevich Medvedev (1891-1938); Lev Vasilievich Pumpianskii (1891-1940); Ivan
Ivanovich Sollertinskii (1902-1944); Valentin Nikolaevich Volochínov (1895-1936)”.
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[1950] 2011, p. 300), apenas o Adão bíblico teria como fazer o primeiro discurso.
A relação dialógica consiste na audibilidade “a palavra quer ser ouvida, entendida,
respondida e mais uma vez responder à resposta, e assim ad infinitum” (BAKHTIN,
[1950] 2011, p. 334), os enunciados são ligados entre si por relações de sentido, toda
enunciação completa é constituída de significação e de tema.

Bakhtin e Volochínov ([1929] 2006) estudam a linguagem em uma perspectiva
social e discursiva, destacando, sobretudo, a enunciação e a fala. Os participantes reais
da comunicação discursiva não são passivos, pois o processo comunicativo é complexo,
ativo e dialógico. A compreensão da fala viva é de natureza ativamente responsiva, “toda
compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o
ouvinte se torna falante” (BAKHTIN, [1950] 2011, p. 271), a compreensão responsiva
ativa pode se manifestar instantaneamente em forma de resposta, concordância, objeção,
execução, mas também pode se dá de forma silenciosa, porém, mais cedo ou mais tarde, o
que foi ouvido será manifestado nos discursos subsequentes. Para Bakhtin ([1950] 2011),
todo falante também é um respondente. Essa noção é importante para não tratarmos os
aprendizes como meros receptáculos passivos dos conhecimentos que são repassados.
Assim, o ensino precisa promover condições para que os sujeitos alunos se tornem
escritores e leitores efetivos e participativos dos mais diversos textos e não se limitar a
memorização mecânica de regras gramaticais, de modo que eles possam desenvolver seu
potencial crítico e reflexivo.

A noção dialógica bakhtiniana está relacionada com a noção de compreensão
ativamente responsiva e para que as situações sociais de interação ocorram e estabeleçam
o processo de compreensão, são ativados conhecimentos prévios, sociais, históricos,
culturais intimamente ligados à vida social dos ouvintes. As interações dialógicas, isto
é, os discursos produzidos estão ligados a outros anteriormente produzidos e dialogam
com outros que ainda serão realizados. Assim, “a enunciação é o produto da interação de
dois indivíduos socialmente organizados, e mesmo que não haja um interlocutor real, este
pode ser substituído pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor”
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 2006, p. 114), esse auditório social pertence a uma
determinada esfera da comunicação verbal, do meio social concreto que os engloba, por
isso, o locutor imagina uma resposta do seu interlocutor, mas, conforme os autores, essa
projeção não deve ultrapassar as fronteiras de um mesmo grupo social de uma mesma
época. Bakhtin/Volochínov (2006) tratam dos papeis dos integrantes da interação verbal,
e, mesmo que o sujeito seja ouvinte e não o falante, se ele compreender o discurso, ele
passa a ocupar uma posição ativa responsiva.

Segundo Bakhtin ([1950] 2011, p. 271), as “relações entre enunciações plenas
não se prestam à gramaticalização, uma vez que, reiteramos, não são possíveis entre
unidades da língua, e isso tanto no sistema da língua quanto no interior do enunciado”, a
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enunciação reporta-se a enunciados reais, é pela interlocução e interação que se constroem
os sentidos e é através disso que os sujeitos se constituem. As trocas sociais permitem
que os falantes de uma língua gerem enunciados, conforme suas necessidades, dentro de
certos contextos, o que ocasiona efeitos de sentido. Ao dialogarem, conseguem interagir,
ouvir, concordar, discordar e defender seus argumentos através de atitudes responsivas.
Nas situações de sala de aula e na vida social, é preciso oportunizar ao sujeito aprendiz
situações que desenvolvam uma atitude responsiva ativa, de forma a dialogar com o que
ler, com o que ouve, para interagir nas diferentes situações cotidianas e na produção de
seus textos.

Para Bakhtin ([1950] 2011), o enunciado é um elo “na cadeia da comunicação
discursiva e não pode ser separado dos elos precedentes que o determinam tanto de fora
quanto de dentro, gerando nele atitudes responsivas e ressonâncias dialógicas” (BAKH-
TIN, [1950] 2011, p. 300), toda interação verbal se realiza por meio de enunciações, desde
o diálogo entre dois sujeitos até as mais complexas e elaboradas discussões científicas.
As enunciações não existem isoladamente; elas interagem com aquelas que as precedem
e com aquelas que as sucedem. O enunciado é uma unidade da comunicação discursiva e
os sentidos que ligam os enunciados constituem o dialogismo, considerando que sem as
relações de sentindo não há interação nem enunciação.

O enunciado pode ser constituído a partir “de uma oração, de uma palavra, por
assim dizer, de uma unidade do discurso (predominantemente de uma réplica do diálogo)”
(BAKHTIN, [1950] 2011, p. 278) e possui uma conclusibilidade, um fim provisório
dentro da dinâmica das interações verbais. Em sua plenitude, o enunciado “é enformado
como tal pelos elementos extralinguísticos (dialógicos), está ligado a outros enunciados.
Esses elementos extralinguísticos (dialógicos) penetram o enunciado também por dentro”
(BAKHTIN, [1950] 2011, p. 313), os elementos contextuais contribuem para formar os
enunciados, ligando-os à cadeia dos demais enunciados, o contexto também constitui os
sentidos enunciativos, por isso,

a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abs-
trato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada,
nem pelo ato psicológico de sua produção, mas pelo fenômeno social
da interação verbal, realizada através da enunciação ou enunciações
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 2006, p. 127).

A partir da compreensão da língua como fenômeno social, buscamos investigar
os fios dialógicos que deram sustentação aos dizeres e às interações dos sujeitos socio-
historicamente constituídos que participaram do Projeto Educação Digital. Apoiados nos
estudos de Bakhtin/Volochínov ([1929] 2006), de que a língua (e também a linguagem) é
social e os sujeitos são constituídos por meio dela através da interação verbal, acreditamos
que a noção de ensino-aprendizagem precisa considerar as relações dialógicas que se dão
entre os interlocutores da comunicação real e que se materializam nos gêneros discursivos.
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O estudo por meio de textos, e não dos fragmentos dos textos, deve ser o ponto de partida
para identificar os sentidos que sustentam os dizeres dos sujeitos sócio-historicamente
constituídos.

Atrelada a essas noções, de modo a contemplar os objetivos da pesquisa, bus-
camos respaldo também em Marcuschi, um importante teórico brasileiro interessado nos
estudos bakhtinianos, sua leitura reatualizou as teorias de Bakhtin à realidade brasileira.
Ele concebia a noção de letramento como atividades interativas que se complementam
no contexto das práticas sociais, fortemente ligadas ao uso da escrita. Para o referido lin-
guista brasileiro, “numa sociedade como a nossa, a escrita, enquanto manifestação formal
dos diversos tipos de letramento, é mais do que uma tecnologia. Ela se tornou um bem
social indispensável para enfrentar o dia-a-dia, seja nos centros urbanos ou na zona rural”
(MARCUSCHI, 2007, p. 16). O autor citado também defende que os conteúdos escolares
precisam fazer sentido aos alunos para que tenham condições de compreender as transfor-
mações à sua volta e de interpretar as informações com que se deparavam cotidianamente.
Os sujeitos que não dominam a escrita, muitas vezes, vivem de forma anônima dentro da
sociedade e se submetem ao que é determinado pelos que têm acesso à cultura dominante.

Ainda sob o escopo da dialogia, tecemos alguns apontamentos sobre ensino
de Língua Portuguesa mediada pelos gêneros discursivos e as tecnologias. Passemos à
discussão destas noções.

1.2 O ensino de Língua Portuguesa mediado pelos gêne-
ros discursivos e as tecnologias

O ensino de Língua Portuguesa requer atualmente uma concepção ampla de
língua que admita um ensino apoiado pelas novas tecnologias e que contribua para a
aprendizagem sob uma perspectiva de multiletramentos. Em um mundo como o atual,
as diferentes formas de aprender precisam ser consideradas e compreendidas. Por isso, é
preciso uma concepção de língua que considere não apenas as diferentes linguagens em
ambientes virtuais, mas também os variados níveis de interação, de potencial colaborativo
e a flexibilidade dos ambientes educacionais favorecendo o letramento. Também, há de
abraçar uma concepção de língua em uma perspectiva discursiva, voltada para os gêneros
do discurso, que são materializados nos textos, que podem ser mobilizados nas inúmeras
situações de uso da língua e práticas de linguagem na sociedade, haja vista que os textos
refletem e refratam as concepções e os valores sociais.

essa forma, adotamos como perspectiva teórica básica para este trabalho as con-
cepções de Bakhtin/Volochínov ([1929] 2006) e Bakhtin ([1950] 2011), sobretudo, no que
se refere aos gêneros discursivos que se centram, principalmente, nas situações de produ-
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ção dos enunciados e em seus aspectos sócio-históricos. A teoria de Bakhtin/Volochínov
([1929] 2006) considera que a língua em uso é inseparável de seu conteúdo ideológico
e relativo à vida. A linguagem se constitui na comunicação, no diálogo, e integra a vida
rotineira e as atividades práticas dos sujeitos. Para Bakhtin ([1950] 2011),

a língua materna – sua composição vocabular e sua estrutura gramati-
cal - não chega ao nosso conhecimento a partir de dicionários e gra-
máticas mas de enunciações concretas que nós mesmos ouvimos e nós
mesmos reproduzimos na comunicação discursiva viva com as pessoas
que nos rodeiam [...]. As formas da língua e as formas típicas dos enun-
ciados, isto é, os gêneros do discurso, chegam à nossa experiência e à
nossa consciência em conjunto e estreitamente vinculadas. (BAKHTIN,
[1950] 2011, p. 283).

É com base nesses pressupostos que realizamos este estudo, considerando a im-
portância da língua como interação verbal e voltada para os propósitos da interlocução.
Acreditamos que esses aspectos são indispensáveis para despertar nos aprendizes o espí-
rito investigativo e a visão crítica diante do mundo. Em consonância com essa concepção
de linguagem, julgamos que o trabalho com os gêneros discursivos oferecem diferentes
possibilidades de explorar a expressão da individualidade do falante na linguagem. Nesse
sentido, Bakhtin ([1950] 2011, p. 282, grifos do original) afirma que “falamos apenas
através de gêneros discursivos, isto é, todos os nossos enunciados possuem formas rela-
tivamente estáveis e típicas de construção do todo. Dispomos de um rico repertório de
gêneros do discurso orais (e escritos)”, por isso, é imprescindível apresentar uma pro-
posta pedagógica plural que respeite as diferentes culturas e a identidade dos aprendizes,
de modo que possa enriquecer seu repertório e motivá-los a participarem da construção
do próprio conhecimento.

As interações sociais configuram-se em função das diferentes esferas da ativi-
dade humana e são concretizadas linguisticamente em gêneros discursivos relativamente
estruturados. Sabemos que os gêneros do discurso permeiam a vida das pessoas, e que
em todas as atividades cotidianas recorremos a eles, sejam orais, escritos, impressos ou
digitais. Os gêneros discursivos são formas consolidadas em uma determinada cultura que
organizam a interação verbal, podemos citar como exemplos o e-mail, a charge, o bilhete,
o artigo de opinião, a crônica, o blog entre outras inúmeras possibilidades. É preciso si-
tuar o percurso teórico para compreender a importância da noção bakhtiniana de gênero
discursivo como objeto de ensino, de forma a evitar um desdobramento distorcido, tanto
na teoria como na prática, com simplificações que não contribuem para o ensino de uma
língua.

Nessa direção, da não simplificação da noção de gênero discursivo, Cerutti-
Rizzatti (2012, p. 249) considera que, após a propagação das ideias de autores como
Bakhtin e Vygotsky e a publicação do documento curricular Parâmetros Curriculares,
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aumentaram os interesses pelo ensino respaldado no uso social da linguagem. Dessa
forma, segundo a autora, os gêneros passaram a ser vistos como (mega)instrumentos para
trabalhar a linguagem em uso. No entanto, eles não devem representar apenas mais uma
tendência e, assim, não devem ser reduzidos a um empacotamento para consumo nas
escolas. Eles devem ser o meio e não o eixo principal para que o processo de ensino-
aprendizagem ocorra.

Sendo assim, Rodrigues (2000, p. 207) afirma que uma das carências apontadas
no ensino tradicional da produção escrita foi a desconsideração dos aspectos sociodiscur-
sivos. A prática da redação escolar se transformou em meio para a verificação, avaliação
da aprendizagem de aspectos gramaticais, ou para a avaliação da escrita em si (saber
escrever sem erros gráficos), desconsiderando-se as funções sociais da escrita, em suas
condições de produção, os seus processos de produção e os seus produtores.

Brait (2000) afirma que, ao procurar diferenciar gêneros discursivos de gêneros
textuais, alguns estudiosos ignoram a dinamicidade dos conceitos de Bakhtin. Sabe-se
que não é um terreno tranquilo a definição de gênero, há certo conflito entre a noção
de gênero discursivo e gênero textual. A escolha pelos termos gênero textual não se
trata de um emprego aleatório, pois se refere à forma como a comunicação humana se
estrutura por meio dos textos, em que são apreendidos seu estilo, conteúdo e aspectos
linguísticos. Já Bakhtin ([1950] 2011) utiliza a denominação gênero discursivo referindo-
se ao processo discursivo, ou seja, leva em conta o funcionamento da linguagem, a
comunicação discursiva.

Brait (2000) também faz uma crítica ao fato dos conceitos bakhtinianos serem
tratados de forma mecânica por alguns autores. Ela afirma que o conceito de gênero
discursivo não deve ser isolado das demais concepções bakhtinianas acerca da língua
e da linguagem, tais como o discurso e o enunciado, pois, para Bakhtin ([1950] 2011,
p. 274), o “discurso sempre está fundido em forma de enunciado pertencente a um
determinado sujeito do discurso, e fora dessa forma não pode existir”, a dinâmica social
exige a articulação de conhecimentos e competências que possam ser acionadas nas
práticas de linguagem, e isso vai além da memorização mecânica de regras gramaticais.
A competência discursiva não pode ser desprezada, pois é pela interlocução que os
sentidos podem ser construídos. E o enunciado, segundo esse autor, “não é uma unidade
convencional, mas uma unidade real, precisamente delimitada da alternância dos sujeitos
do discurso, a qual termina com a transmissão da palavra ao outro” (BAKHTIN, [1950]
2011, p. 275), é pelo uso da palavra que os aprendizes podem desenvolver a consistência
de seus argumentos que sustentarão suas opiniões. Segundo Bakhtin ([1950] 2011, p.
261),

o emprego da língua efetua-se em formas de enunciados (orais e escri-
tos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele
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campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições
específicas e as finalidades de cada referido campo não só por seu con-
teúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos
recursos lexicais, fonológicos e gramaticais da língua mas, acima de
tudo, por sua construção composicional .

Para o autor, esses três elementos (tema, estilo e composição) estão indissolu-
velmente ligados na unidade enunciativa, de acordo com cada campo da comunicação,
assim, cada enunciado é “particular e individual, mas cada campo da utilização da língua
elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros
discursivos” (BAKHTIN, [1950] 2003, p. 262). A adoção da noção bakhtiniana de gê-
nero do discurso como objeto de ensino, considerando as formas de dizer constituídas
sócio-historicamente, pode contribuir para o processo de produção e compreensão tex-
tual. Também, pode possibilitar que se leve em conta a condição de produção de um dado
enunciado, isto é, que se saiba “quem fala, para quem, lugares sociais dos interlocutores,
posicionamentos ideológicos, em que situação, em que momento histórico, em que veí-
culo, com que objetivo, finalidade ou intenção, em que registro” (BARBOSA, 2000, p.
152) e a identificação da situação de produção do discurso, o que permitepromover uma
melhor compreensão da escrita.

Barbosa (2000) destaca ainda o conteúdo temático que se remete ao que pode se
dizer de um gênero do discurso, o tema, o assunto tratado. A construção composicional,
ou seja, a organização geral do gênero, que não criamos a cada vez que falamos, está
relativamente estabilizada e disponível socialmente. O estilo verbal se refere à seleção
dos recursos presentes na língua, diz respeito às escolhas feitas por quem produz o texto.
Ainda, sabe-se que os gêneros discursivos podem possuir diferenças entre si, por isso são
relativamente estáveis, uma vez que visam alcançar propósitos diferentes, de acordo com
suas finalidades e constituição, possibilitando ao aprendiz o contato com a variedade de
formatos de textos que circulam socialmente. Assim sendo, o estudo por meio dos gêneros
discursivos, pode possibilitar que o conhecimento aprendido gere maior compreensão,
conexão com as mais recentes mídias digitais e inserção no mundo da escrita, isso porque
quebra a hegemonia do ensino a partir da fragmentação textual e institui o ensino por
meio do texto em sua totalidade, possibilitando a identificação de seus sentidos.

De acordo com Barbosa (2000), os gêneros discursivos nos permitem particu-
larizar um pouco mais a que forma do dizer estamos nos referindo, referente a textos
de circulação social; eles também podem possibilitar que o aprendiz tenha parâmetros
mais claros para produzir e entender os textos. Esses aspectos, que tornam o texto mais
significativo e atrelado às experiências e vivencias reais dos alunos, mostram-se como fer-
ramentas de letramento. Considerando que o letramento é o “estado ou condição de quem
não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita”
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(SOARES, 2010, p. 47), levar os indivíduos ao letramento, de modo que possam adquirir
competência e prática da leitura e da escrita, é um desafio desse momento histórico.

Todos os eventos de letramento exigem a mobilização de capacidades de lin-
guagem, portanto, exigem o domínio dos gêneros discursivos. As práticas de letramento
podem ganhar mais sentido se estruturadas e mediadas pelos gêneros e se valorizarmos
diferentes gêneros discursivos nos ambientes escolares. Eleger novos objetos de ensino
pode significar a ampliação do universo dos alunos e de suas possibilidades de inserção
nas práticas de letramento. Assim, os alunos podem ser motivados a buscar e partilhar
conhecimento, a refletir, a apreciar e aprender a estudar. Segundo Soares (2010), existem
diferentes tipos e níveis de letramento e, sendo assim, para selecionar a maneira mais
apropriada de ensinar, é preciso considerar as necessidades e as demandas de cada apren-
diz, seu meio e o contexto social e cultural.

Os gêneros discursivos podem ser o caminho para conduzir os alunos a conhe-
cimentos mais elaborados de forma mais significativa, principalmente se explorados em
suportes digitais, pois fazem parte das diversas práticas sociais de que os alunos partici-
pam cotidianamente, mesmo que alguns em condições precárias. Para o filósofo russo,
“até mesmo no bate-papo mais descontraído e livre nós moldamos o nosso discurso por
determinadas formas de gênero” (BRAKHTIN, [1950] 2011, p. 282), ao dizer isso, ele
nos ensina que são várias formas de gêneros nas quais os sujeitos se engajam todos os
dias. Podemos citar as conversas em salas de bate-papo virtuais, sites de relacionamento,
redes sociais ou mesmo usos orais baseados em discursos escritos, palestras, seminários
ou a criação de áudios em aplicativos de conversas, todas são situações que se organizam
em formas de diferentes gêneros do discurso e também se caracterizam como práticas de
letramento, pois o letramento também pode ser definido como

conjunto de práticas sociais mediadas pela leitura e/ou pela escrita,
por exemplo, a capacidade de ler uma notícia para se informar, ler
livros religiosos, transcrever receitas para cozinhar, escrever e-mails,
ler legendas em filmes, identificar tópicos centrais em textos científicos
e relacioná-los a outras informações, compreender uma fábula lida
oralmente por alguém, ministrar um seminário, organizado a partir de
planejamento escrito etc.” (SOUSA; CORTI; MENDONÇA, 2012, p.
15).

Os sujeitos pesquisados participam de diferentes práticas sociais, mediadas pela
leitura e escrita, como as mencionadas pelas autoras. Todo o conjunto de usos sociais de
leitura e da produção de materiais escritos citados pelas autoras compõem as práticas de
letramento que integram a vida dos aprendizes, e são organizadas em formas de gêneros
discursivos, sejam usos associados ou não a signos verbais, que elas classificam como
práticas orais letradas. Segundo as autoras, muitas dessas práticas de letramento não são
reconhecidas pela escola, mas são atividades realizadas pelos alunos que demandam ler e
escrever por meio de gêneros discursivos.
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A produção do mundo moderno é dinâmica e basicamente simbólica e as práticas
sociais e produtivas exigem habilidades em diferentes linguagens para o sucesso da comu-
nicação e até acesso a melhores colocações no mercado de trabalho. Além do domínio das
práticas de letramento textual, é preciso propiciar aos aprendizes condições de domínio
do letramento digital. Segundo Dudeney; Hockly; Pegrum (2016), no que se refere à pre-
paração dos alunos, o futuro é nebuloso, mas já há indícios das novas competências que
serão exigidas para que eles possam participar de economias e sociedades pós-industriais
digitalmente interconectadas. Entre as habilidades próprias do século XXI, destacam-se
“criatividade e inovação, pensamento crítico e capacidade de resolução de problemas, co-
laboração e trabalho em equipe, autonomia e flexibilidade, aprendizagem permanente”
(DUDENEY; HOCKLY; PEGRUN, 2016, p. 17), assim, o sentido da aprendizagem pre-
cisa ser evidenciado de modo a fortalecer a autonomia dos alunos para aprenderem a
aprender ao longo da vida. Os autores destacam que

no centro desse complexo de habilidades, está a capacidade de se en-
volver com as novas tecnologias digitais, algo que exige um domínio
dos letramentos digitais necessários para usar eficientemente essas tec-
nologias, para localizar recursos, comunicar ideias e construir colabora-
ções que ultrapassem os limites pessoais, sociais, econômicos, políticos
e culturais” (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUN, 2016, p. 17)

Para que os alunos possam dominar as novas tecnologias digitais é preciso, antes
ou simultaneamente, que eles se apropriem de conteúdos escolares, sociais e culturais de
forma crítica. Isso implica bem mais que saber ler e escrever, é preciso viver em estado de
letramento, isto é, saber usar e praticar a leitura e a escrita, responder adequadamente
às demandas sociais de leitura e escrita. Além de também ser preciso que os alunos
desenvolvam habilidades relacionadas à competência interativa, a “base para a construção
dessa competência é o diálogo, lugar de falar e ouvir, de concordar e discordar, de opinar
e respeitar, de elaborar argumentos” (BRASIL, 2002, p. 57), para isso, a língua precisa
ser ensinada para propósito de comunicação e interação social.

Para Dudeney; Hockly; Pegrun (2016, p. 65), as tecnologias digitais não subs-
tituirão a pedagogia, pois “conteúdo e pedagogia vêm antes da tecnologia. Precisamos
definir nosso conteúdo e metas pedagógicas antes de determinar se nossos alunos vão
usar canetas ou teclados, escrever ensaios ou blogs, desenhar cartazes ou criar vídeos”.
De acordo com os referidos autores, o educador precisa ter autonomia na tomada de de-
cisão sobre o que é melhor para sua classe, porque é ele que sabe o contexto e conhece de
forma exclusiva seus alunos e cabe a ele decidir se conteúdo e tecnologia poderão con-
viver e se integrar, levando em conta os diferentes modos de aprendizagem, os temas, o
contexto e os interlocutores. Além disso, dificilmente o educador conseguirá êxito com a
tecnologia, se antes ele não fizer um trabalho de construção de alicerces com conteúdos
pedagógicos, bem como é preciso que ele possua conhecimentos do letramento digital
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para mediar a aprendizagem de seus alunos. Ressalvadas as ideias relacionadas a um pos-
sível entendimento de que pode haver um autoritarismo do professor, concordamos que
o educador deve conhecer seus alunos e junto com eles construir um espaço de interlo-
cução dialógica, ou seja, que a cooperação e a responsividade ativa sejam também parte
das metas de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, especialmente
considerando os objetivos de uma educação libertadora (FREIRE, 1996).

Devemos também considerar os sentidos dos diálogos entre diferentes vozes
sociais nos ambientes virtuais sobre o uso das novas tecnologias no ensino, e como os
sujeitos estão sendo interpelados por elas, como discutimos na seção a seguir.

1.3 A tecnologia e ensino na constituição dos sujeitos

O impacto das novas tecnologias sobre a educação, a língua e a sociedade em
geral está sendo cada vez mais sentido em todos os lugares do mundo, por isso, há
“a necessidade de preparar nossos alunos para a vida social, o emprego e a cidadania3

em um mundo digitalmente conectado fora da sala de aula” (DUDENEY, HOCKLY;
PEGRUN, 2016, p. 20), é preciso preparar os aprendizes, sejam eles jovens ou adultos,
para lidar de forma seletiva e crítica com o universo de informações na internet, levando
os usuários a se tornarem parceiros nas situações de ensino e de aprendizagem. A
aquisição e desenvolvimento de competências tecnológicas tem se tornado relevante e
pode democratizar o acesso a diferentes saberes, diferentes formas de comunicação e
consequentemente à qualidade de vida por meio de uma educação transformadora4.

A influência da tecnologia chega cada vez mais cedo na vida das pessoas, visto
que “a criança de hoje vive imersa em um tempo e espaço diferentes das gerações
anteriores, de fato, ela pertence a um mundo onde o real e o virtual convivem de modo
quase indiferenciado” (SILVA, 2004, p. 134). Mas, embora eventualmente pareça que
as tecnologias cheguem a todos de forma igualitária, existem diferenças quantitativa e
qualitativa quanto ao uso e ao acesso delas entre as diferentes classes sociais no Brasil.
Por uma questão econômica, a quantidade de artefatos eletrônicos que algumas classes
sociais com maior poder econômico podem ter não é a mesma que as classes menos
favorecidas.

3Compreendemos a noção de cidadania como “participação social e política, assim como exercício de
direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e
repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito; posicionar-se de maneira
crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de
mediar conflitos e de tomar decisões coletivas (...)” (BRASIL, 1998, p. 69).

4Para Freire (1996), a educação transformadora não é algo a ser alcançado objetivamente, é algo que
nunca vai ser alcançado porque está em constante estado de mudança, ou seja, é algo aberto, trata-se de
outras possibilidades de vida e não se restringe a nenhum modelo que possa ser pré-estabelecido.
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Já a questão qualitativa vai além da demanda econômica, pois depende de ter
ou não acesso regular à internet, da finalidade do uso desse acesso, se é direcionado
para atividades escolares, para tarefas do trabalho ou se para fins pessoais, se há um uso
produtivo ou apenas recreativo. Em decorrência desses aspectos, há grupos de pessoas de
diferentes classes sociais que têm dificuldades em utilizar as tecnologias digitais,

o maior problema não diz respeito à falta de acesso a informações ou
às próprias tecnologias que permitem o acesso, e sim à pouca capaci-
dade crítica e procedimental para lidar com a variedade e quantidade
de informações e recursos tecnológicos. Conhecer e saber usar as novas
tecnologias implica a aprendizagem de procedimentos para utilizá-las e,
principalmente, de habilidades relacionadas ao tratamento da informa-
ção. Ou seja, aprender a localizar, selecionar, julgar a pertinência, pro-
cedência, utilidade, assim como capacidade para criar e comunicar-se
por esses meios (BRASIL, 1998, p. 139).

Diante dos aparatos tecnológicos atuais e da imensa quantidade de informação
na web5, após duas décadas, ainda é absolutamente pertinente à orientação feito pelos
documentos curriculares sobre a necessidade de formar os aprendizes para lidarem de
maneira seletiva e crítica com o universo de novos conhecimentos para que possam
assumir o papel de sujeitos ativos e participativos diante dos novos saberes. Para isso, os
usuários precisam não apenas ter acesso às ferramentas virtuais, mas também necessitam
de um ambiente favorável à produção do conhecimento para que possam desenvolver
habilidades de escrita e leitura e, assim, se inserirem no universo digital. As situações não
se dão de forma separada, ao mesmo tempo em que se tem acesso a aparelhos, máquinas
e dispositivos digitais, estamos em contato com diferentes formas de linguagem com um
caráter cada vez mais dialógico, que é algo inerente à língua como um todo.

Diante disso, é preciso pensar novas formas de expandir a compreensão sobre
os elementos que devem ser privilegiados no ensino, quais devem ser descartados e quais
precisam ser acrescentados para dispormos de variados modos de ensinar. Buscamos em
Freire (2013) o aporte para pensar a tecnologia utilizada por meio de prática humanizan-
tes, pois “não cabe tecnologia decidir sobre a que prática servir, mas aos homens e às
mulheres, fundados em princípios éticos iluminadores da ação política” (FREIRE, 2013,
p. 35), já que a tecnologia é uma produção humana, é preciso evitar que ela seja usada
para práticas perversas e excludentes.

A linguagem se apresenta de forma imbricada nos diferentes meios de comu-
nicação e ferramentas virtuais que vão constituindo os sujeitos. As novas tecnologias
estão mudando o mundo mais rápido do que qualquer outra revolução que enfrentamos,
como, por exemplo, a revolução industrial (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUN, 2016). As

5A “world wide web (web) é um dos serviços dominantes rodando na internet. Ela é feita de milhões e
milhões de sites interconectados” (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016, p. 19).
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instituições de ensino não podem ficar à margem da revolução tecnológica e precisam
procurar se adequar as novas exigências, mas não apenas para atender a reivindicações
do mercado de trabalho. É necessário que os sistemas educacionais contribuam para ins-
trumentalizar os alunos para o enfrentamento social e seus desafios, capacitando-os para
serem autônomos e capazes de manipular diferentes linguagens por meio de um processo
de aprendizagem permanente.

A presença e influência das tecnologias na vida dos alunos e a forma como elas
afetam as aulas não podem ser ignoradas. A sociedade moderna “habituou-se a obter
informações através da televisão, do rádio, do jornal ou da internet, muito mais do que
pelos livros” (SILVA, 2004, p. 135), essa característica, de acesso a informações por
meios digitais, deve ser usada a favor do ensino-aprendizagem no momento em que novas
habilidades estão sendo exigidas, novas formas de letramento são cobradas. Assim, as
instituições de ensino precisam contribuir para uma formação que possibilite aos alunos
a compreensão dos enunciados integrais e a não utilização de fragmentos como fonte de
informação, possibilitando a identificação, por exemplo, de notícias falsas. Desse modo,
os aprendizes poderão compreender melhor a forma como a informação é produzida e
como se processa a divulgação por meio da internet, evitando ou diminuindo o consumo
de fake news.

Diferentes meios de comunicação têm feito parte da vida das pessoas, com
muita intensidade, com diferentes graus de influência, determinando comportamentos e
interferindo inclusive nos currículos educacionais. Verificamos que a linguagem “visual
e sonora da imprensa, rádio e televisão conseguiu penetrar no que há de mais secreto
na vida do homem. É quase impossível preservar a intimidade. O público e o privado
se confundem. Tudo passa a ser de interesse comum na chamada aldeia global” (SILVA,
2004, p. 134), essa invasão da privacidade está sendo elevada ao extremo nos dias de hoje.
Podemos observar a imensa adesão do público às redes sociais, às lives e às publicações
gravadas no youtube ou em tempo real das fotografias, dos fatos e acontecimentos da
vida de famosos e anônimos que interagem com seu público por meio da internet. Esse
movimento gera muita lucratividade para os sujeitos que se expõem e para as empresas
que lucram com a divulgação de seus produtos. Escândalos relativos ao comportamento de
pessoas influentes no meio digital têm desviado a atenção de grande parte da população de
temas importantes como problemas na educação, segurança e saúde pública. Dependendo
da situação, questões da vida de famosos ou influencers digitais conquistam mais o
interesse da população do que os escândalos de corrupção no cenário político.

Outro aspecto da realidade contemporânea é o peso da cobrança que os alunos
sentem quanto à necessidade de dominarem os recursos tecnológicos como condição para
ascenderem à vida profissional. De acordo com Araújo (2013, p. 69), “o discurso da po-
livalência operária, associado ao desenvolvimento de habilidades e competências gerais,
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contribui para a adequação da força de trabalho às demandas do mercado”, a proliferação
de discursos em torno das tecnologias têm muitas faces, vão desde a necessidade de in-
tegração às redes de comunicação social, até a cobrança por implementação de educação
tecnológica. Porém, as instituições de ensino não podem ser usadas para fins de treina-
mento dos sujeitos, adequando-os às necessidades do mercado de trabalho, de atividades
mecânicas, voltadas apenas para o ensino técnico e profissionalizante como solução para
amenizar o desemprego que assola o país. Acreditamos que as profissões do futuro não
serão limitadas às atividades repetitivas, mas vão requerer dos sujeitos trabalhadores cada
vez mais habilidades múltiplas.

Concordamos com Brasil (1998, p. 34) quando afirmam que precisamos é de um
ensino de qualidade “que busca formar cidadãos capazes de interferir criticamente na rea-
lidade para transformá-la, deve também contemplar o desenvolvimento de capacidades” e
não apenas para que se integrem ao mercado de trabalho. A função do ensino não é gerar
mão de obra para atender ao mercado e sim sujeitos críticos capazes de exercerem sua
cidadania,

o discurso da pós-modernidade estaria, de um lado, ancorado na con-
cepção de sujeito fragmentado, inefável, múltiplo, disperso, atravessado
pelo inconsciente, e, do outro, comprometido com a globalização, que,
por sua vez, se insere numa situação política capitalista, contribuindo
fortemente para a proliferação de verdades, com base em interesses –
econômicos mercantilistas – que fazem ver as novas tecnologias, re-
sultantes das pesquisas científicas e por elas legitimadas, como a única
alternativa para a construção de uma sociedade eficiente, “para além” da
modernidade (CORACINI, 2007, p. 211).

Seguindo as reflexões de Balassiano; Seabra; Lemos (2005), compreendemos
que a força dos discursos de grupos elitizados legitimam posturas de segmentos com
interesses econômicos capitalistas capazes de impactar na tomada de decisão dos sujeitos
sociais, alterando modos de vida e de consumo que vão se adequando às novas exigências
e tecnologias. Podendo, dessa maneira, sedimentar a divisão de classes e aumentar a
falta de oportunidades aos que estão excluídos digitalmente, silenciados e invisibilizados.
Por isso, a importância de uma formação que propicie além da escrita e da leitura, o
letramento, a observação, a análise e a reflexão crítica sobre os valores e as possibilidades
de participação e transformação das questões coletivas, formação esta que pode melhorar
a qualidade de existências dos sujeitos e lhes dar oportunidades de fazer escolhas de forma
esclarecida e de permanecer aprendendo ao longo da vida.

Os sujeitos são mulheres e homens que precisam de condições para aprender a
usar adequadamente a palavra nas diferentes situações sociais de comunicação. Sabemos
que “a educação, por si só, não pode mudar a sociedade. Podemos dizer que ela contribui
para a mobilidade social, e esta favorece a redução da desigualdade” (VASCONSCELOS,
2013, p. 49), isto é, a educação formal sozinha pode não eliminar a exclusão social, mas
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pode fazer grande diferença na vida dos sujeitos e os colocar em um lugar hierarquica-
mente mais elevado do que aqueles que não a possuem.

Nesse contexto de reflexão, destacamos a questão do sujeito em Bakhtin. Geraldi
(2010) não acredita que uma teoria específica sobre o sujeito tenha sido exposta em
qualquer uma das obras do Círculo de Bakhtin e que o máximo que podemos extrair são
indicações dos lugares privilegiados pelo pensamento bakhtiniano sobre o tema. Então,
buscamos nos ater aos lugares que podemos identificar alguns indícios ou pistas sobre
uma noção bakhtiniana de sujeito.

Geraldi (2003) trata do contexto em que as práticas discursivas obtiveram uma
ascensão na investigação científica, em que os resultados da cientificidade galileana não
mais atendiam as expectativas de muitos pesquisadores e também havia insatisfações com
a teoria do sujeito “centrado, unificado, homogêneo e racional” (GERALDI, 2003, p.
9) que teria iluminado o fazer científico, porque se admitia um sujeito emocionalmente
distanciado, objetivo e impessoal. Tais considerações motivaram os esforços para a
formulação de novos paradigmas do fazer científico, e possivelmente tenha sido aí que
a atenção às práticas discursivas começou a surgir. Diante desses apontamentos, optamos
por uma noção de sujeito que leva em conta as teorias bakhtinianas,

as reflexões de Bakhtin quer seja a respeito do processo sígnico e
constituição da consciência enquanto internalização da palavra alheia,
quer a respeito do jogo de vozes que na minha palavra revela a palavra
do outro levaram a uma redefinição do sujeito discursivo como o lugar
de uma constante dispersão e aglutinação de vozes, socialmente situadas
e ideologicamente marcadas (GERALDI, 2003, p. 12).

O autor considera a relação da singularidade da natureza do processo constitutivo
da linguagem e dos sujeitos do discurso. Bakhtin/Volochínov ([1929] 2006) estudam a
linguagem em uma dimensão social e discursiva. Para eles, a linguagem se projeta na
comunicação, no diálogo e faz parte da vida das pessoas. Se a comunicação se concretiza
por meio da atividade responsiva, da reciprocidade, do dialogismo, então o homem se
descobre na fronteira com outro homem, e não é apenas uma relação linear “de emissor
para receptor, mas uma interação em que o sujeito, por meio do outro, toma consciência de
si mesmo e se transforma. É na relação com o outro, através das enunciações harmônicas
e contraditórias, que o homem se constitui” (SOUZA, 1999, p. 17), o diálogo, para
Bakhtin/Volochínov ([1929] 2006), é a unidade real da língua que se concretiza na fala,
não de forma isolada, monológica, mas na interação verbal.

De acordo com Geraldi (2010, p. 292), sobre a noção de sujeito, os estudos
sugerem que se trata de “um sujeito que está sempre se fazendo, está sempre inconcluso,
nunca é igual a si mesmo, e não encontrará jamais uma integralidade que o conforte”.
Para esse autor, trata-se de um sujeito histórico junto com a história dos outros, ou seja, é
um sujeito de uma incompletude fundante.
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Segundo as indicações de Vargas (2013, p. 4), na perspectiva bakhtiniana,
o “sujeito se constitui através de uma realidade em que se perpassam vozes sociais
constantemente em múltiplas inter-relações dialógicas”. Sendo assim, para Vargas (2013),
é esse movimento de vozes sociais, que ocorre por meio da atividade responsiva, em que
os sentidos são construídos com a participação do interlocutor, em uma atitude responsiva
ativa, que emerge o sujeito. Essas considerações de Vargas (2013) dialogam bem com a
noção de Bakhtin/Volochínov ([1929] 2006), que, diferentemente de outros estudiosos da
época, afirmavam que a consciência individual se alimentava de signos criados por um
grupo social no processo de sua interação social. Por essa razão, consideramos pertinente
que essa lógica dialógica esteja presente nas teorias que tratam da linguagem e do sujeito
em nossa pesquisa, pois

o sujeito é visto por Bakhtin como sendo imbricado em seu meio
social, sendo permeado e constituído pelos discursos que o circundam.
Cada sujeito, portanto, é um sujeito híbrido, uma arena de conflito e
confrontação dos vários discursos que o constituem, sendo que cada um
desses discursos, ao confrontar-se com os outros, visa a exercer uma
hegemonia sobre eles. Essa visão de um sujeito híbrido e conflitante
contrasta com a visão abstrata saussuriana, que, por sua idealização,
presta à linguagem uma aparência falsa de harmonia, neutralidade e
objetividade. (CORACINI, 2010, p. 22).

Assumindo essa noção de sujeito, defendida por Bakhtin e adotada por Coracini
(2010), passamos a tratar o aluno não como dependente de estímulos externos para
produzir respostas, mas como um sujeito ativo, inconcluso, responsável pela própria
aprendizagem, revelando condições de interagir com outros sujeitos, e capaz de lidar
com a construção do conhecimento de forma autônoma. Consideramos que o sujeito se
revela “na constituição da língua e, sendo assim, também constituído por ela e a partir
do diálogo e da interação verbal com o outro” (GEGE, 2013, p. 96, grifos do original),
consequentemente, o sujeito passa a ser concebido como um ser de ações concretas e
constituído socialmente, em contraposição a um sujeito abstrato. Esses pressupostos se
relacionam com a noção de linguagem e a forma como a compreendemos vai se refletir
na maneira como vamos ensinar e lidar com as demandas pedagógicas.

Sendo o sujeito social, ele se constitui através da linguagem e isso envolve
o processo de subjetivação e a formação da identidade individual e cultural. Assim, a
linguagem através do letramento, da produção textual, da leitura, da escrita e da reescrita
contribuem para a construção do saber, como destacamos no tópico que segue.
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1.4 Questões de letramento, texto, escrita, reescrita e lei-
tura

Novas práticas sociais trouxeram outra realidade social e a necessidade de mais
uma palavra para designar os recentes usos que a leitura e a escrita exigem (SOARES,
2013), ou à velhas palavras dá-se novo sentido, quando surgem novos fatos, novas
formas de ver os fenômenos. Conforme afirma a autora, a palavra letramento6 passa a
ser dicionarizada no Brasil em 20017, e nesse período foi introduzida na bibliografia
educacional brasileira. Segundo Soares (2010, p. 18), letramento é o resultado da ação
de ensinar ou de aprender a ler e escrever, é “o estado ou a condição que adquire o grupo
social ou um indivíduo como consequência de ter se apropriado da escrita”. Para a autora,
está implícita nesse conceito a ideia de que a escrita traz consequências

sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, quer
para o grupo social em que seja introduzida, quer para o indivíduo
que aprenda a usá-la. Em outras palavras: do ponto de vista indivi-
dual, o aprender a ler e escrever – alfabetizar-se, deixar de ser anal-
fabeto, tornar-se alfabetizado, adquirir a “tecnologia” de ler e escrever e
envolver-se em práticas sociais de leitura e escrita – tem consequências
sobre o indivíduo, e altera seu estado ou condição em aspectos soci-
ais, psíquicos, culturais, políticos, cognitivos, linguísticos e até mesmo
econômico; do ponto de vista social, a introdução da escrita em um
grupo até então ágrafo tem sobre esse grupo efeitos de natureza social,
cultural, política, econômica, linguística. O “estado” ou a “condição”
que o indivíduo ou o grupo social passam a ter, sob o impacto dessas
mudanças, é que é designado por literacy (SOARES, 2010, p. 17-18).

Soares (2010) fala das implicações do letramento na vida das pessoas e nos faz
refletir sobre as dificuldades enfrentadas pelos sujeitos não letrados, à medida que crescem
as demandas sociais de leitura e escrita, em que se tornam necessários não apenas a sua
decodificação, mas também os usos e práticas sociais da leitura e da escrita. O efetivo
domínio da prática da leitura e da escrita traz consequências diversas aqueles que as
utilizam, pois “não se trata propriamente de mudar de nível ou classe social, cultural,
mas de mudar seu lugar social, seu modo de viver, na sociedade, sua inserção na cultura,
sua relação com os outros, com o contexto, com os bens culturais torna-se diferente”
(SOARES, 2010, p. 37, grifos da autora), a autora pontua uma série de mudanças na vida
das pessoas que passam pelo processo de letramento.

6Soares (2010, p. 18, grifos do original) afirma que letramento é a “palavra que criamos traduzindo ‘ao
pé da letra’ o inglês literacy: letra-, do latim litera, e sufixo –mento, que denota resultado de uma ação”,
o sufixo –cy, denota qualidade, condição, estado, isto é, literacy é o estado ou condição que assume aquele
que aprende a ler e escrever e pratica essas habilidades socialmente.

7Segundo Soares (2013, p. 29), “o dicionário Houaiss dicionarizou tanto essa palavra (letramento)
quanto letrado, como adjetivo a ela correspondente”.
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Para Soares (2010), na língua portuguesa, o substantivo alfabetismo, palavra po-
sitiva, não é usada, já a palavra analfabeto, palavra negativa, é familiar e de fácil com-
preensão, porém não temos um substantivo que afirme seu contrário, já que alfabetizado
nomeia aquele que aprendeu a ler e a escrever e não “aquele que adquiriu o estado ou
a condição de quem se apropriou da leitura e da escrita, incorporando as prática sociais
que as demandam” (SOARES, 2010, p. 19). Para a autora, o sentido que temos atribuído
aos adjetivos letrado8 e iletrado não está relacionado com o sentido de letramento, isso
ocorre porque a palavra letramento foi introduzida recentemente na língua portuguesa9.
Na busca de esclarecer o que seja letramento, Soares (2010) afirma que vivemos sécu-
los sem precisar dessa palavra, e apenas na década de 1980 é que começamos a precisar
usá-la, após a democratização do ensino e a entrada das camadas populares na escola.

Outra inferência importante que podemos extrair do conceito de letramento, de
acordo com Soares (2010), é que o indivíduo pode não saber ler e escrever, ser analfabeto,
mas ser, de certa maneira, letrado. Ela explica que se o indivíduo vive no meio em que
a leitura e a escrita têm presença forte “se se interessa em ouvir a leitura de jornais feita
por um alfabetizado, se recebe cartas que outros leem para ele, se dita cartas para que um
alfabetizado as escreva” (SOARES, 2010, p. 24), esse analfabeto é, de certa forma letrado,
porque faz uso da escrita e envolve-se em práticas sociais de leitura e de escrita. A autora
aponta ainda o exemplo das crianças que ainda não se alfabetizaram, mas que folheiam
livros e estão rodeadas de material escrito e percebem seu uso e função, também podem
ser consideradas de certa forma letradas, porque embora não tenham aprendido a ler e a
escrever, elas já se inseriram no mundo do letramento.

Os estudos da professora Magda Soares dão uma importante contribuição à
discussão acerca do letramento e são muito relevantes para os trabalhos voltados para
a área da linguagem e da educação de modo geral. Ela nos ajuda a despertar para o
fenômeno do letramento em nosso país, visto que nosso problema não é apenas saber ler e
escrever, mas é, sobretudo, “levar os indivíduos – crianças e adultos – a fazer uso da leitura
e da escrita, envolver-se em práticas sociais de leitura e de escrita”’ (SOARES, 2010, 58),
é fornecer condições para que os alunos possam ter acesso a materiais de leitura, criar
condições para que os alunos possam ficar imersos em um ambiente de letramento. Os
meios digitais podem tornar mais democrático o acesso de diferentes camadas sociais a

8Soares (2010) explica que o adjetivo letrado/a (e seu antônimo iletrado/a) foi usado em seu texto com
significado que ainda não consta nos dicionários, mas que foram utilizados para caracterizar a pessoa, que
não apenas sabe ler e escrever, mas que faz uso frequente e competente da leitura e da escrita. Optamos por
utilizar esse mesmo mecanismo nesta tese, sempre que essas palavras aparecerem as estaremos utilizando
no sentido ainda não regulamentado nos dicionários, mas adotado por Soares (2010).

9Segundo Soares (2010, p. 32, grifos do original), “a palavra letramento apareceu pela primeira vez no
livro de Mary Kato: No mundo da escrita: perspectiva psicolinguística, de 1986”, a palavra letramento foi
apenas mencionada na obra e não definida. A referência do livro citado por Soares (2010) é KATO, Mary
A. No mundo da escrita: perspectiva psicolinguística. São Paulo: Ática. 1986. (Série fundamentos).
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bens culturais, mas é preciso que os sujeitos aprendam a utilizá-los de maneira efetiva e
funcional até que a leitura se torne uma necessidade e uma forma de prazer.

Pelas considerações de Soares (2010), verificamos que a troca de termos, de
alfabetizado para letrado, envolve outras concepções e outros sentidos. Aqui realçaremos
alguns dos traços essenciais da noção de letramento. Desse modo, considerando as
novas possibilidades de aprendizagem, pautamo-nos na noção de letramento como sendo
“estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce
as práticas sociais que usam a escrita” (SOARES, 2010, p. 47), a apropriação das
competências de escrita e leitura deve ir além da decodificação, visto que é necessário
também participar e aplicar esses conhecimentos no enfrentamento das demandas sociais.

Acreditamos que os pilares do sentido de letramento crítico no Brasil foram fin-
cados por Paulo Freire ao longo de seus estudos, por sua defesa de que uma compreensão
crítica da leitura “não se esgota na decodificação crítica da palavra escrita ou da linguagem
escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo
precede a leitura da palavra (...)” (FREIRE, 1989, p. 9). O movimento dinâmico do mundo

à palavra e da palavra ao mundo sempre esteve presente no processo de alfabetização de-
fendido por Freire, foi o aspecto central para organizar o programa de alfabetização, pois
as palavras precisavam estar dentro do universo vocabular dos grupos populares.

É preciso ainda voltar a atenção para questões amplas que promovam a cidadania
e a autonomia dos sujeitos e a leitura e a escrita possam ser apreendidas e aprimoradas
com a participação efetiva na sociedade. A noção de autonomia desta tese se ancora na
percepção crítica freiriana de que homens e mulheres são programados para aprender e
“para ensinar, para conhecer, para intervir, que me faz entender a prática educativa como
um exercício constante em favor da produção e do desenvolvimento da autonomia de
educandos e educadores” (FREIRE, 1996, p. 145).

Concordamos com Martins (2012) quando afirma que, ao tratarmos de questões
que, em princípio, dizem respeito ao letramento, acabamos enveredando para a multipli-
cidade de outros aspectos, em vários âmbitos. Para a autora,

o conhecimento se dá em redes, de modo que, se queremos, de fato, tra-
zer os projetos de letramento como alternativa para um tipo de escola
que antes trabalhava de forma compartimentada, centrada em determi-
nados componentes curriculares, e excessivamente centrada na escrita,
é necessário, por um lado, que pensemos em projetos interdisciplinares
(MARTINS, 2012, p.106).

Adotar o conceito de letramento no ensino de língua materna implica romper
com uma abordagem tradicional e passar a conceber a produção de texto como um pro-
cesso interativo (SANTOS, 2012). Conceber a linguagem na perspectiva da interação é
ter que pensar o dialogismo, pois as ideias circulam e nem sempre de forma harmoniosa,
há confrontos, há embates, formando uma arena de disputas em que ressoam feixes de
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sentidos que refletem e refratam a realidade. Nessa visão sobre a interação, é importante
que os textos não sejam trabalhados em sala de aula pelos educadores de forma fragmen-
tada, destacando apenas aspectos de sua estrutura composicional. Assim, compreendemos
texto como

construto histórico e social, é lugar de interações de sujeitos sociais,
os quais, dialogicamente, nele se constituem e são constituídos; e que
estes, por meio de ações linguísticas, sociocognitivas e interacionais,
constroem objetos-de-discurso e propostas de sentido, ao operarem
escolhas significativas entre as múltiplas formas de organização textual
e as diversas possibilidades de seleção lexical que a língua lhes oferece
(KOCH, 2012, p. 129).

Por conceber o texto como lugar de interações entre sujeitos sociais, defendemos
o enfoque no ensino contextualizado socialmente de modo a favorecer o desenvolvimento
da autonomia dos alunos para que possam agir de maneira crítica diante de suas reali-
dades. Para Koch (2012, p. 129), “há, em todo e qualquer texto, uma grande gama de
implícitos, dos mais variados tipos, somente detectáveis pela mobilização do contexto so-
ciocognitivo e cultural no interior do qual se movem os atores sociais”, a autora defende
que a textualização do mundo através da linguagem não constitui uma simples junção de
informações, mas um processo de (re)construção do próprio real.

Considerando os objetivos de pesquisa aqui traçados, levando em conta o desen-
volvimento e a autonomia dos alunos, assumimos uma concepção de escrita e de leitura
como práticas discursivas. Portanto, isso implica dizer que o ensino dessas habilidades
não deve se limitar aos aspectos estruturais fundamentados na tradição gramatical. Além
disso, é preciso superar a relação professor-aluno tradicional de submissão, e passar a
ser considerar uma relação de diálogo, tendo em vista que o intuito é formar os alunos
para buscarem seu lugar na sociedade, pois “nas condições de verdadeira aprendizagem
os alunos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do sa-
ber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo” (FREIRE, 1996, p.
26), os alunos precisam compreender as conexões que existem entre o que aprendem e
os princípios que organizam as relações interpessoais na sociedade. Desse modo, não se
tornaram dependentes politicamente, nem precisaram se subordinar econômica ou ideo-
logicamente.

Compreendemos que a prática didática não pode ser reduzida ao uso do texto
como pretexto para o ensino de regras gramaticais (KOCH, 2012). Para superar esse
dilema, é preciso que o ensino de língua vá além do horizonte da frase e que o texto seja
trabalhado como uma unidade de sentido. Escrever implica posicionar-se, “avaliar, refletir
e nisso consiste a dimensão crítica da atividade de produção textual. Conceber a escrita
nesse viés é percebê-la como arma que liberta o homem, cuja liberdade provém de sua
capacidade de estabelecer-se como sujeito histórico” (SANTOS, 2012, p. 39), através da
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escrita o aprendiz se expressa enquanto sujeito que interage e é socialmente situado. Mas,
dificilmente os aprendizes avançam nesse sentido, se tiverem acesso apenas a fragmentos
de textos e estabelecerem contato com a escrita focando somente em um conjunto de
regras predeterminadas.

Considerando as questões anteriores, optamos pela concepção de letramento que
leva em conta “a linguagem como interação, conforme proposta pelo círculo de Bakhtin e
que se coaduna com a pedagogia crítica, fundamentada nos princípios freireanos” (SAN-
TOS, 2012, p. 61), compreendemos a importância de ponderarmos sobre o dialogismo
bakhtiniano, relacionando-o às ideias sobre o enunciado. Além disso, levamos em conta
ainda as contribuições de Freire, dado que, nesta pesquisa, tomamos o texto escrito como
objeto de estudo situando-o com as práticas sociais.

Na abordagem de múltiplos letramentos, o educando é motivado a trafegar
em um mundo não linear, como a navegação pela internet. Os aprendizes ao entrarem
na dinâmica do mundo virtual podem participar de um procedimento sistemático que
contribui para a formação de um leitor que domina os caminhos do hipertexto. A escrita
está presente em diferentes suportes e requer diferentes formas de leitura, portanto, a
escrita “não se encontra dissociada do modo pela qual entendemos a linguagem, o texto
e o sujeito que escreve” (KOCH; ELIAS, 2015a, p. 32), as práticas de escrita contribuem
para os sujeitos expandirem sua capacidade de análise critica dos discursos, levando em
conta a diversidade de textos que circulam socialmente, contribuindo para compreender o
mundo real e digital.

A defesa dessa abordagem sugere uma prática didática voltada para as situações
de ensino significativas ao invés de se restringirem a mera realização de atividades
repetitivas. Partimos da noção de escrita como produto da interação social que “requer no
interior do evento comunicativo, a mobilização de um vasto conjunto de conhecimentos
do escritor” (KOCH; ELIAS, 2015a, p. 35), conhecimentos adquiridos pelas vivências
em diferentes contextos reais, de problematizações do mundo que atingem o universo dos
alunos, assim,

a lógica de uma proposta de ensino e de aprendizagem que busque
promover letramentos múltiplos pressupõe conceber a leitura e a escrita
como ferramentas de empoderamento e de inclusão social. Some-se a
isso que as práticas de linguagem a serem tomadas no espaço da escola
não se restringem à palavra escrita nem se filiam apenas aos padrões
socioculturais hegemônicos (BRASIL, 2006, p. 28).

Consideramos relevantes as diferentes formas de comunicação e saberes sociais,
bem como os múltiplos letramentos, pois a educação formal não é a única maneira
de adquirir conhecimento, não se restringem à palavra escrita. Contudo, não podemos
ignorar que há uma cobrança muito grande, em nossa sociedade, para que os sujeitos
tenham o domínio da escrita e que esse domínio possa significar o domínio de ferramentas
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de empoderamento e de inclusão social. Assim sendo, as instituições de ensino precisam
contribuir para disponibilizar as camadas sociais mais vulneráveis, meios de acesso ao
conhecimento plural, socialmente relevante que se apresenta por meio da escrita.

Assumimos nesta tese as definições e exemplificações do termo empoderamento
(empowerment) dadas por Freire e Shor (1986) no livro “Medo e Ousadia: o cotidiano do
professor”. Segundo os referidos autores, o empoderamento é um termo que passa a ser
usado pelos movimentos sociais contra o sistema de opressão e a favor da libertação da
contracultura, especialmente pelos militantes dos EUA, na segunda metade do século XX.
Desta forma, em princípio, o termo foi utilizado para nomear um movimento em busca
de transformação social. Assim, o termo apontava para ações que visassem a autonomia
de certos grupos oprimidos (com certeza, os minorizados faziam parte desses grupos).O
uso de empoderamento na educação dá ao termo novos contornos, especialmente discu-
tidos por Freire e Shor (1986), quando afirmam que, numa pedagogia dialógica, o em-
poderamento e a conscientização são pilares da práxis do educador-educando. De acordo
com eles, o empoderamento atua no processo de libertação, ao convidar os sujeitos a
se emanciparem coletivamente e juntos construir uma sociedade mais justa e igualitária,
considerando que a libertação é um ato social. Empoderados, os sujeitos podem construir
coletivamente a conscientização, processo efetivo de transformação social.

Com vistas à ressaltar essas ideias, transcrevemos um pouco do diálogo entre
Paulo Freire e Ira Shor (um longo trecho para uma citação):

PAULO. Mas essa não é minha concepção de democracia e empower-
ment! É muito bom que você tenha colocado essa questão. Por exem-
plo, quando estou contra a posição autoritária, não estou tentando cair
naquilo de que falei antes, na posição do laissez-faire. Quando critico a
manipulação, não quero cair num falso e inexistente não-direcionamento
da educação. Isto é, para mim, a educação é sempre diretiva, sempre. A
questão é saber em que direção e com quem ela é diretiva. Esta é a ques-
tão. Não acredito na autolibertação. A libertação é um ato social.
IRA. Não existe uma auto-emancipação pessoal?
PAULO. Não, não, não. Mesmo quando você se sente, individualmente,
mais livre, se esse sentimento não é um sentimento social, se você
não é capaz de usar sua liberdade recente para ajudar os outros a se
libertarem através da transformação global da sociedade, então você só
está exercitando uma atitude individualista no sentido do empowerment
ou da liberdade. Deixe-me aprofundar um pouco mais nessa questão
do empowerment. Vamos tomar, novamente, o exemplo dos alunos
que trabalham com meu amigo físico. Apesar de se sentirem e se
perceberem, no final do semestre, como alunos de primeira qualidade,
alunos mais críticos, cientistas e pessoas melhores, esta sensação de
liberdade ainda não é suficiente para a transformação da sociedade.
Mas, agora, quero também justificar os esforços que faço neste campo.
Enquanto que o empowerment individual ou o empowerment de alguns
alunos, ou a sensação de ter mudado, não é suficiente no que diz respeito
à transformação da sociedade como um todo, é absolutamente necessá-
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rio para o processo de transformação social. Está claro? O desenvolvi-
mento crítico desses alunos é fundamental para a transformação radical
da sociedade. Sua curiosidade, sua percepção crítica da realidade são
fundamentais para a transformação social, mas não são, por si sós, sufi-
cientes. (FREIRE; SHOR, 1986, p. 71 – grifos no original).

Assim, percebe-se que na referida obra, não há tantos consensos entre Freire
Shor, pois estão num diálogo, um debate. Para Shor, o empoderamento está mais ligado
ao indivíduo e para Freire, liga-se ao coletivo, ao social. Freire e Shor (1986) advertem, ao
final, que o empoderamento integra uma rede complexa de fatores e que essa rede busca
a libertação.

Tendo vista essa breve discussão sobre o empoderamento, acreditamos que,
reconhecer o conjunto dessas dimensões e a necessidade do empoderamento, é reconhecer
às restrições sociais as quais determinados segmentos estão submetidos e, principalmente,
a importância de mudança dessa condição social. Não discutimos todo o alcance de
empoderamento e conscientização ao longo do texto, por entender que a descrição e a
análise dos dados dão suportes para a compreensão dessas categorias caras á pedagogia
freireana e à de todos que buscam uma educação libertadora.

Sendo assim, por concebermos a língua como um fenômeno social, como uma
forma de interação entre os sujeitos, ao falar e também ao escrever, atribuímos à escrita
“um poder de inclusão, visto que contribui para uma melhor compreensão dos fenômenos
sociais e proporciona autonomia ao escrevente, para que seus pontos de vista e visões de
mundo possam emergir no seu discurso” (SANTOS, 2012, p. 34), o processo de escrita
também precisa favorecer condições em que os saberes se interliguem, ou seja, que não
possibilite apenas o acúmulo de informação. Desta forma, é importante que as instituições
de ensino, sobretudo as públicas, valorizem os conhecimentos prévios dos alunos e sua
capacidade de leitura crítica dos conteúdos.

Dentre as implicações teórico-metodológicas desse tipo de enfoque, destacamos
algumas de grande relevância. Propomos um deslocamento do foco do “plano metalin-
guístico (o ensino da descrição da língua como um fim em si) para o plano do uso desta
língua, articulada por sujeitos em interação e, como tal, elementos ativos no processo
constitutivo de linguagem” (JESUS, 2011, p. 102). É preciso valorizar o texto do aluno
e as inferências que ele é capaz de fazer, a possibilidade de levantar hipóteses e fazer
deduções acerca do conteúdo do texto por meio da leitura. Valorizar ainda as relações
que ele estabelece nas atividades de interlocução, as quais contribuem para o surgimento
de falas heterogêneas relacionadas aos assuntos discutidos, valorizando a criatividade dos
aprendizes, suas intervenções e interações incorporadas aos conteúdos trabalhados.

A avaliação da qualidade da produção escrita deve levar em conta o compromisso
com leitura crítica contextualizada, a partir de temas, gêneros discursivos e os meios de
veiculação, valorizando o uso da linguagem nas diversas situações de comunicação. A
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escrita envolve questões de naturezas variadas: “linguística, cognitiva, pragmática, sócio-
histórica e cultural” (KOCH; ELIAS, 2015a, p. 31). Conforme as autoras, a escrita é uma
atividade que demanda ativação de conhecimentos e uso de várias estratégias no curso
da produção de texto. Ao escrever, o aprendiz se expõe, se desnuda, por isso, é preciso
ficar muito claro que uma eventual crítica será feita ao texto e não aquele que o escreve.
Conceber o aluno como produtor de textos é concebê-lo como participante ativo de um
diálogo contínuo, tanto com textos como com leitores (GERALDI, 2011).

Nesse percurso investigativo, percebemos que é preciso passar a conceber a
produção de texto como um trabalho de reflexão, destacando a distinção que Geraldi
(1997) faz entre a redação e a produção de texto. A substituição do termo para produção
textual pressupõe a ideia de permanente elaboração com dimensões que vão além da
estrutura do texto e estabelece uma relação interdisciplinar. A redação tem geralmente
sua circulação limitada a professor-aluno e os textos são escritos para a escola, ou seja, é
uma situação em que os textos são feitos para serem lidos por um único interlocutor,
o professor, com o olhar direcionado para corrigir os desvios geralmente de ordem
ortográfica/gramatical, com intuito de atribuir uma avaliação que é, muitas vezes, única
finalidade da escrita.

Já a “produção de texto” envolve um trabalho analítico e reflexivo, em que a
preocupação do aprendiz não está centrada apenas na avaliação do professor, e sim, nos
sentidos do texto. Os alunos escrevem na escola, mas os textos podem ter diferentes des-
tinações, podem ser submetidos, por exemplo, à apreciação de outros leitores, sejam co-
legas ou interlocutores virtuais, quando publicados em redes sociais na internet ou publi-
cações em jornais escolares. Assim, os textos podem circular e ampliar as possibilidades
de interação e interlocução.

Outra etapa importante da escrita é a reescrita, considerada aqui como “atividade
de exploração das possibilidades de realização linguística, de tal forma que o instituído
pelos cânones gramaticais fosse colocado a serviço desse objetivo maior e, por isso
mesmo, passível de releituras e novas formulações” (JESUS, 2011, p. 102), o trabalho
com a reescrita dos textos não pode ser reduzido apenas a higienização da escrita10,
sem que seja atribuído o devido reconhecimento às relações de sentido que surgem na
interlocução. Precisamos considerar os processos enunciativos relativos aos temas, as
diferentes estruturas do diálogo e a historicidade do dizer do autor. Assim, o enfoque
deixa de ser gramatical e passa a valorizar o movimento de produção e todo o potencial
de conteúdo presente no texto.

10Higienização da escrita consiste no fato de que “há uma certa priorização dos temas referentes à
visualização da superfície textual: ortografia, pontuação e concordância” (JESUS, 2011, p. 104). Conforme
a autora, o aluno é levado a limpar os desvios ortográficos de seu texto, sem analisar a sua escrita e sua
condição de autoria.
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Reconhecemos a importância da materialidade dos textos, pois, “estudar os
fatores que concorrem para a textualização é uma atividade que exorbita o espaço da
materialidade textual, mas, inegavelmente, nela se ampara” (BRASIL, 2006, p. 22), por
isso, o processo de trabalho textual aglutina diferentes conhecimentos que vão além do
conteúdo textual, mas que são explorados através dos textos. Conforme Bakhtin (2011),
na pluralidade de estilos sempre há relações dialógicas e não temos como entender
essas relações por meio de critérios puramente linguísticos ou mesmo mecânicos, mas
precisamos partir da análise dos textos.

Consideramos a reescrita um processo com projeção positiva, de forma que o
aprendiz seja reconhecido por mobilizar palavras carregadas de sentidos constituídas his-
toricamente. De modo que as palavras não sejam apenas “apagadas, corrigidas, substi-
tuídas, pontuadas e/ou reelaboradas para atender exclusivamente aos reclames imediatos
da gramática pela gramática” (JESUS, 2011, p. 103), assim valorizando os objetivos dos
textos que surgem a partir de processos de interação entre os interlocutores. A reescrita
não pode servir apenas para corrigir as transgressões ao estabelecido pelas regras de pon-
tuação, de ortografia e/ou de concordância e prejudicar o potencial criativo do produtor
no ato da realização textual.

Segundo Jesus (2011), no processo de reescrita, o aluno sozinho não pode ser
levado a limpar ortograficamente seu texto. É necessário tornar a reescrita um momento
em que o educando possa refletir sobre a sua escrita e sobre a sua condição de autor/leitor.
Entendemos que seja produtivo para o desenvolvimento da habilidade escrita do aluno, ao
escrever novamente o mesmo texto, que ele esteja menos preocupado com as convenções
da escrita e mais voltado para a criatividade e em expressar o conhecimento que ele
adquiriu nas suas interações. As vivências dos alunos são instâncias cujos sentidos são
construídos na interlocução e isso favorece o processo criativo. Assim, o aluno não será
um mero reprodutor “repetindo formas produzidas num lugar que ele não conhece e ao
qual deverá aceder, submetendo-se ao autor-modelo” (JESUS, 2011, p. 103), a repetição
causada pela insegurança em lançar-se na escrita, motiva ainda que os alunos lancem mão
do plágio, que é facilitado pelos recursos tecnológicos. Não nos detemos na explanação
da questão do plágio por ser um tema emergente a partir da realidade digital, dada a
complexidade da discussão.

Nesse sentido, consideramos leitura como

prática de produção de sentidos, historicamente determinados, como
um processo de desvelamento da realidade, de cotejo, de constru-
ção/desconstrução de sentidos, por um sujeito determinado que, situado
em determinada condição sócio-histórica, frente a uma materialidade
discursiva, identificando-se ou não com o sujeito/enunciante, com ele
estabelece uma interlocução – retificando, refutando, ressignificando os
sentidos aí existentes (CAVALCANTE; SILVA, 2013, p. 157).
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A leitura é o espaço de construção de sentidos pelo leitor, que é situado sócio-
historicamente por meio da interação com outros sujeitos e com o mundo. É por meio da
leitura que os sujeitos identificam os sentidos que emergem da interlocução. Essa prática
pode permitir aos alunos o acesso aos meios de desenvolvimento de sua habilidade leitora,
o que pode torná-lo o enunciador do seu texto.

Nesse sentido, Antunes (2009, p. 165) afirma que “a escrita é uma atividade de
intercâmbio e interação, na qual determinado modo de atuar passa pelo contingente do
‘saber’ verbal”. Esse ‘saber’ verbal é justamente o que deve ser trabalhado com os alunos,
uma vez que essa é a forma de saber o que eles praticam regularmente nos espaços que
atuam, de diferentes maneiras e intensidades e pela qual apreendem os sentidos. Sentidos
que se tornam cada vez mais complexos nos ambientes virtuais em que os sujeitos de
diferentes segmentos sociais são solicitados a se expressarem por meio da linguagem. É
nesse aspecto que pretendemos colaborar, ao realizar a análise de um trabalho que objetiva
promover o aprimoramento da leitura e da escrita com o auxílio de ferramentas digitais.
Nesse sentido, entendemos que

a língua é inseparável desse fluxo e avança juntamente com ele. Na ver-
dade, a língua não se transmite; ela dura e perdura sob a forma de um
processo evolutivo contínuo. Os indivíduos não recebem a língua pronta
para ser usada; eles penetram na corrente da comunicação verbal; ou
melhor, somente quando mergulham nessa corrente é que sua consci-
ência desperta e começa a operar (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929]
2006, p. 111).

Considerar a língua na perspectiva bakhtiniana pode contribuir com as práticas
de letramentos de maneira que os sujeitos possam atuar discursivamente de forma ativa
diante das demandas e pressões sociais. Lembrando que estamos compreendendo práticas
de letramento como “o conjunto de ações e atividades orientadas para a interação social,
envolvendo o uso de leitura e da escrita e que integram a dinâmica da vida cotidiana
dos indivíduos e dos grupos de uma dada comunidade, ou de diferentes comunidades”
(SIGNORINI, 2001, p. 124).

Em relação ao ensino de língua materna nas escolas públicas, observamos que a
teoria e a pesquisa realizadas nas universidades não têm alcançado de forma satisfatória
a prática docente, conforme salienta Cerutti-Rizzatti (2012), mas, como afirma Geraldi
(2011), podemos deduzir que há alguns avanços no que concerne à busca de alternativas
para a melhoria do ensino e a aprendizagem da escrita. O certo é que temos muito para
ser feito em busca de um ensino-aprendizagem de língua portuguesa, especialmente no
ensino de escrita.

Conforme Brasil (2006), é preciso orientar os alunos para que compreendam o
funcionamento sociopragmático do texto, seu contexto, produção, circulação e recepção,
as esferas da atividade humana, as manifestações de vozes e pontos de vista. Para
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que isso ocorra, a prática didática precisa favorecer os múltiplos letramentos, de modo
a tornar as experiências significativas para os alunos, tornando a leitura e a escrita
ferramentas de inclusão social, capacitando os sujeitos para agir no mundo de forma
crítica e participativa.

Esses princípios fundamentam o Projeto Educação Digital e a concepção de
ensino adotada nele. Até onde conseguimos enxergar, os atores do Projeto atuam numa
práxis e consideram com Freire que ensinar “não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p. 26). Pelo menos,
é e essa a concepção refletida na forma como os sujeitos foram tratados, despertando a
percepção crítica, tanto da equipe de trabalho quanto a dos alunos. O Projeto desenvolveu
um trabalho interdisciplinar e, para tanto, contou com o apoio de diferentes áreas que
se integraram para a promoção de diferentes saberes. Para investigarmos o trabalho
desenvolvido pelo Projeto e pesquisar o assunto mais sistematicamente, escolhemos um
percurso metodológico, apresentado no capítulo a seguir, que se mostrou coerente e eficaz
no desenvolvimento da pesquisa por nós empreendida.



CAPÍTULO 2
PERCURSO METODOLÓGICO DA
PESQUISA

Neste capítulo, apresentamos o percurso metodológico escolhido nesta pesquisa:
a abordagem, o objeto de pesquisa, os instrumentos de pesquisa com as categorias
de análise, o contexto da pesquisa, os agentes de letramento e o perfil dos alunos
trabalhadores terceirizados envolvidos nesta investigação, optamos por não detalhar o
perfil dos monitores, instrutores, pesquisadores e professores envolvidos no Projeto, por
questões de delimitação do recorte investigativo.

2.1 A abordagem da pesquisa

Iniciamos a pesquisa no Projeto Educação Digital no segundo semestre de 2018
e encerramos nossa participação efetiva no primeiro semestre de 2019. Pretendíamos ana-
lisar os textos dos alunos após serem expostos a diferentes gêneros discursivos e, então,
analisar a forma como se dariam as apropriações dos conteúdos mediados pela tecnologia.
Continuamos com o interesse em desenvolver essa análise, porém não coletamos textos e
arquivos prontos, optamos por ver todo o processo sendo desenvolvido. Além disso, ve-
rificamos o perfil dos alunos e o seu interesse pelo curso, para dessa forma compreender
o contexto da apropriação da TI e como repercute no processo de ensino-aprendizagem
das atividades de leitura e escrita dos alunos. Também buscamos compreender o impacto
do Projeto na formação acadêmica dos monitores, instrutores e pesquisadores. Nossa tese
é de que as interações do letramento crítico do Projeto Educação Digital, que é realizado
a partir das TICs e mediado pela dialogia interdisciplinar, contribuem para o processo de
empoderamento e para a autonomia dos sujeitos do Projeto, principalmente monitores e
alunos trabalhadores terceirizados.

Por isso, entramos no projeto para verificar seu funcionamento e para poder
atuar nas atividades do módulo II ofertado no semestre em que participamos das ações
do referido projeto. O estudo da tecnologia em si não foi o foco da pesquisa, mas ela
foi compreendida e considerada aqui como importante artefato que promove não apenas
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a democratização da cultura de variadas formas, mas também o desenvolvimento de
habilidades de leitura e de escrita.

A equipe se dividiu em três grupos menores para atender aos três módulos,
acompanhamos indiretamente todos os grupos e efetivamente o grupo do módulo II. Por
essa razão, os textos e atividades utilizadas nas análises foram provenientes do módulo II.
O critério da divisão do grupo foi a disponibilidade de cada membro para atuar no horário
da realização do módulo, sempre colocando os alunos recém-chegados para atuarem com
os participantes veteranos. A divisão dos alunos terceirizados se deu pela desenvoltura
de cada participante, ou seja, ficaram no módulo I, os alunos iniciantes que não tinham
nenhuma experiência no uso das TICs; ficaram no módulo II os alunos que já tinham
realizado o módulo I ou que possuíam conhecimentos básicos na área de TICs, para
aferir esses conhecimentos foi aplicada uma atividade escrita e avaliada pelos monitores.
Por fim, participaram do módulo III os alunos que realizaram o módulo II ou já tinha
facilidade no manuseio das TICs.

Como dissemos, acompanhamos as atividades da turma do módulo II e para ga-
rantir o anonimato dos sujeitos participantes da pesquisa, nomeamos os alunos trabalha-
dores terceirizados da UFG e alunos da comunidade externa com a denominação de A1
até A32, seguindo a lista de chamadas em ordem alfabética. Para a designação dos moni-
tores, instrutores e pesquisadores, indicamos monitor1 até monitor17, também utilizando
o critério da ordem alfabética.

Desde o início da pesquisa, foi necessário propor um contato participativo e
dialógico, e, para isso, no primeiro encontro foi solicitado aos sujeitos participantes
do módulo II que dissessem suas expectativas. Assim, diante de tais expectativas, seria
possível sondar as necessidades e realidades e, a partir disso, selecionar os conteúdos de
forma coletiva. Destacamos que mesmo com a negociação prévia das atividades, durante
as ações de interação entre alunos, monitores e instrutores, novos ajustes foram feitos para
que os encontros interlocutivos fossem se adequando cada vez mais às necessidades dos
participantes.

As escolhas coletivas feitas pelos agentes de letramento e os alunos acerca dos
temas e atividades possibilitaram aos alunos o contato com diferentes gêneros discursivos
e puderam ser conciliados aos gêneros discursivos que já estavam previstos no planeja-
mento prévio. O planejamento prévio ocorreu mediante acesso ao material ministrado no
módulo II, realizado um semestre anterior a nossa entrada no projeto. O nosso contato
com o material, a conversa com os monitores e a coordenadora, nos possibilitou ter um
direcionamento de como seria a construção do material (planejamento prévio das ações)
do curso, porém verificamos que foi preciso excluir parte dele em virtude do pouco tempo
de aula e do acréscimo dos novos conteúdos escolhidos coletivamente.

Por ter o enfoque nas questões discursivas, esta pesquisa buscou suporte teórico
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na Linguística sócio-interacionista. Interessam-nos, sobretudo, os estudos desenvolvidos
por Bakhtin e outros pesquisadores que aderem ao seu pensamento quando se trata de
linguagem e interação. Sendo assim, no que se refere à linguagem em uso, destacamos
que a ideia de interlocução/interação “aparece nesse corpo de conceitos apontando tanto
para os interlocutores (ainda que um deles não seja um interlocutor real), no sentido dos
parceiros de um diálogo, como para os diferentes discursos que atravessam e constituem
qualquer interlocução” (BRAIT, 2004, p. 6), por isso, a aplicação de uma metodologia
dialógica/interativa, ao invés de um monologismo nos moldes pedagógicos tradicionais
se mostra mais produtiva. Desse modo, foi levado em conta o ponto de vista dos alunos,
ao invés de apenas chegar com as informações prontas e formatadas.

No percurso da pesquisa, com o passar do tempo e com o grau de envolvimento
com quase todas as ações do projeto, percebemos que além do impacto do projeto na vida
dos alunos que são trabalhadores terceirizados, existia outros aspectos importantes que
influenciaram as aulas. Esses aspectos referem-se à forma como o projeto foi organizado,
os eventos que ele desenvolveu e, sobretudo, a interação entre os agentes envolvidos
nas atividades. Cumpre destacar que a dinâmica das ações do Projeto Educação Digital
encadeou mudanças na vida, na produção acadêmica e na prática de letramento dos
discentes da UFG, que foram monitores do projeto, mudanças, por exemplo, na rotina
acadêmica, por passarem mais tempo dentro da universidades realizando atividades do
Projeto.

A nossa visão acerca do nosso objeto de pesquisa foi ampliando-se porque
o projeto como um todo foi um lugar de construção de sentidos, inclusive durante
os conflitos. Sob esse ponto de vista, passamos a perceber como os acontecimentos
discursivos e as interações construíram a história do projeto até aquele momento. Por
essa razão, além das atividades que nos propusemos a verificar e para que elas tivessem
mais sentido, foi imprescindível apresentar outros aspectos que estão dialogando com
os sujeitos, as atividades e os conteúdos, como, por exemplo, a visão dos agentes de
letramento acerca das ações do Projeto Educação Digital.

Diante deste contexto, assumimos uma posição dialógica para esta pesquisa e
isso implica não determinar previamente os pontos de chegada ou os limites do objeto
pesquisado (GERALDI, 2012). À medida que avançamos na pesquisa, percebemos que
as atuações e as interações dos agentes estavam ligadas de forma dialógica a todos os
eventos do projeto e isso repercutia nas aulas. Por isso, houve uma mudança na perspectiva
de análise, porque chegamos com um propósito de investigação, mas observamos que
os dados nos mostraram outro caminho mais produtivo. Constatamos a necessidade de
ampliação do contexto da pesquisa, e, por isso, compartilhamos do entendimento de que

o aprofundamento do empreendimento interpretativo resulta da ampli-
ação do contexto, fazendo emergirem mais vozes do que aquelas que
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são evidentes na superfície discursiva. Não para enxergar nessas vozes
a fonte do dizer, mas para fazer dialogarem diferentes textos, diferentes
vozes. O múltiplo como necessário à compreensão do enunciado, em si
único e irrepetível. A unicidade se deixa penetrar pela multiplicidade.
Cotejar textos (voltaremos a isso enquanto caminho metodológico) é a
única forma de desvendar os sentidos (GERALDI, 2012, p. 29-30).

O autor defende que os enunciados são únicos e irrepetíveis, mas paradoxalmente
são coletivos, por isso, a ampliação do contexto da pesquisa é relevante para fazer
“dialogarem diferentes textos, diferentes vozes” e podermos desvelar os sentidos no
processo de interpretação. Para isso, foi preciso pensar a linguagem na perspectiva do
dialogismo por meio de um processo de representação de sentidos que se dão através da
interação em que emergem diferentes vozes. Esse princípio dialógico pode possibilitar “a
compreensão do enunciado no contexto dos enunciados que o precederam e no contexto
dos enunciados que o seguirão; assim, cada enunciado ou palavra nasce como resposta
a um enunciado anterior, e espera, por sua vez, resposta sua” (CORACINI, 2010, p.
22). A autora trata da visão dialógica bakhtiniana, em que os fenômenos de linguagem
podem ser vistos como sociais e ideologicamente constituídos, uma arena de vozes e
valores mutáveis e concorrentes. Assim, foi possível refletir acerca das questões que
estão interligadas nas ações dos sujeitos pesquisados que relacionaram criatividade e
produtividade para desenvolver um trabalho educacional contínuo de inclusão social
dentro da UFG.

Considerando essas questões, esta pesquisa foi pautada em uma metodologia
dialógica, por identificarmos a incorporação à prática de ensino de uma concepção
de língua fundamentada no processo interlocutivo. Por essa razão, apoiamo-nos em
Bakhtin/Volochínov ([1929] 2006, p. 45), por eles terem lançado as bases teórico-
metodológicas para analisar as manifestações da linguagem e as relações entre os sujeitos
que se dão nos (e pelos) enunciados. Em se tratando dos construtos teóricos bakhtinianos,
assumir a perspectiva dialógica é reconhecer a infinitude do processo dialógico em que
“todo dizer e todo dito dialogam com o passado e com o futuro e paradoxalmente deve
reconhecer a unicidade e a irrepetibilidade dos enunciados produzidos em cada diálogo”
(GERALDI, 2012, p. 20), trata-se de um processo contínuo e inacabado que se constitui
pelas interações nas diversas atividades humanas.

Para Geraldi (2012), considerar que o enunciado é único, mas que não se dá de
forma isolada é abandonar a posição epistemológica que admite como científico somente
o enunciado “relativo àquilo que se repete, àquilo que é imutável, àquilo que é produto
da abstração deduzidas todas as particularidades, todas as singularidades como desvios
não significativos da realidade concreta” (GERALDI, 2012, p. 20), mas sabemos que a
realidade concreta é constituída por particularidades e singularidades que também são
responsáveis por novas formas de conhecimento.
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Nesse sentido, que se distancia do positivismo1 científico, Brait (2006) descreve
os principais aspectos do que chama de uma proposta Metalinguística2 (que a autora inter-
preta como análise/teoria dialógica do discurso), destacando as relações dialógicas como
objeto da análise metalinguística, que se constitui como uma abordagem bakhtiniana do
discurso, que propõe um caminho teórico metodológico e analítico para desvendar o que
há interna e externamente na linguagem. Segundo a autora,

sem querer (e sem poder) estabelecer uma definição fechada do que seria
essa análise/teoria dialógica do discurso, uma vez que esse fechamento
significaria uma contradição em relação aos termos que a postulam, é
possível explicitar seu embasamento constitutivo, ou seja, a indissolúvel
relação existente entre língua, história e sujeitos que instaura os estu-
dos da linguagem como lugares de produção de conhecimento de forma
comprometida, responsável, e não apenas como procedimento subme-
tido à teoria e às metodologias dominantes em determinadas épocas.
(BRAIT, 2006, p. 10).

Consideramos relevantes os apontamentos da autora sobre o trabalho metodoló-
gico, analítico e interpretativo com textos e discursos na perspectiva bakhtiniana na área
da linguagem. A autora esclarece que não podemos dizer que Bakhtin ou os participantes
do Círculo tenham postulado formalmente uma proposta analítica-teórica fechada, mas
não podemos negar que seu pensamento representa significativas contribuições para os
estudos da linguagem e que motivou o nascimento de uma análise teórica do discurso.

Brait (2006) considera que a relação entre “língua, história e sujeitos” sugerida
por Bakhtin e seu Círculo, sustenta as análises dialógicas e as tornam significativas. De
acordo com a autora, para o enfrentamento bakhtiniano da linguagem, é preciso levar em
conta as particularidades discursivas que apontam para contextos externos mais amplos
(extralinguísticos), porém sem descartar os aspectos internos, que são a materialidade
linguística.

Brait (2006) afirma também que não há categorias aplicáveis de maneira mecâ-
nica a textos e discursos, com a finalidade de compreender formas de produção de sentido.
Mas a autora pontua que existe a possibilidade de detalhar os campos semânticos, “des-
crever e analisar micro e macroorganizações sintéticas, reconhecer, recuperar e interpretar

1Neste estudo, destacamos os aspectos do positivismo que consideram a realidade como estável, assim,
compreendemos que “no positivismo, entende-se que o método usado nas ciências exatas pode ser aplicado
às ciências humanas, opondo-se a qualquer procedimento ou investigação que não seja redutível ao método
científico” (REES, 2008, p. 5). Essa concepção de pesquisa se opõe ao que propomos nesta tese, visto
que nos pautamos por uma abordagem dialógica e qualitativa de pesquisa, a qual, diante do dinamismo da
realidade, considera a impossibilidade da objetividade em pesquisas humanas.

2Metalinguística, neste caso, se refere a proposta sugerida por Bakhtin na obra Problemas da poética de
Dostoiévski, que é interpretada por Brait (2006) como teoria/análise dialógica do discurso que tem como
objeto as relações dialógicas, se caracteriza como uma proposta bakhtiniana de encontrar um caminho
metodológico e analítico para estudos da linguagem.
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marcas e articulações enunciativas que caracterizam o(s) discurso(s) e indicam sua hete-
rogeneidade, assim como as dos sujeitos aí instalados (...)” (BRAIT, 2006, p. 13), esse
percurso metodológico contribui para reconhecermos a constituição do papel da lingua-
gem nas diferentes esferas e atividades humanas.

Uma característica importante da teoria/análise do discurso destacada por Brait
(2006, p. 24) é o fato de que não se deve “aplicar conceitos a fim de compreender um
discurso, mas deixar que os discursos revelem sua forma de produzir sentido, a partir
do ponto de vista dialógico no embate”, assim, a autora sugere que se chegue a uma
categoria, a um conceito, a uma noção, a partir do corpus discursivo e dos sujeitos.
Reconhecer a possibilidade de que podem emergir diferentes vozes e significados ao
longo da pesquisa e assumir o caráter complexo de uma análise dialógica é renunciar
a ilusão da transparência dos dados. Isso decorre porque consideramos a linguagem em
sua multiplicidade, no seu entrecruzamento discursivo e no dialogismo que a constitui.
Dessa maneira, Bakhtin/Volochínov ([1929] 2006, p. 45) nos apresentam três regras
metodológicas:

1. Não separar a ideologia da realidade material do signo (colocando-
a no campo da “consciência” ou em qualquer outra esfera fugidia e
indefinível).
2. Não dissociar o signo das formas concretas da comunicação social
(entendendo-se que o signo faz parte de um sistema de comunicação
social organizada e que não tem existência fora desse sistema, a não ser
como objeto físico).
3. Não dissociar a comunicação e suas formas de sua base material (in-
fraestrutura)”. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 2006, p. 45, grifos
dos autores).

Os autores sugerem um método que parte da linguagem em uso e leva em conta
sua historicidade e a noção dialógica e é fundamental para o tratamento dos dados dessa
pesquisa. Bakhtin/Volochínov ([1929] 2006) tratam da ordem metodológica para o estudo
da língua numa abordagem sociológica, eles indicam que esta deve começar por: 1)
análise das interações verbais, 2) análise dos enunciados e dos gêneros discursivos; e
3) análise das formas da língua na sua interpretação habitual (passo metodológico para
o estudo das formas da língua “na língua” e não para o estudo das formas da língua nos
enunciados e nos gêneros).

O Projeto Educação Digital uniu o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação
por meio de um processo interativo/interlocutivo. Para identificar os importantes aspectos
dessa complexa rede de sentidos, a análise dialógica foi necessária para possibilitar
identificar os problemas e os novos caminhos que surgiram da própria ação formadora,
apontando para a reflexão e questionamentos sobre o ambiente pesquisado. Dessa forma,
assumimos aspectos teóricos e metodológicos advindos do pensamento bakhtiniano, por
que
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a pertinência de uma perspectiva dialógica se dá pela análise das espe-
cificidades discursivas constitutivas de situações em que a linguagem e
determinadas atividades se interpenetram e se interdefinem — como é o
caso, por exemplo, dos contextos de trabalho, dos contextos escolares,
de esferas de produção como a jornalística, a publicitária, a científica e,
evidentemente, a literária, a poética, a artística de forma geral. O ponto
de partida é a impossibilidade de desvincular linguagem/atividades hu-
manas, seja qual for a especificidade da atividade humana e a dimen-
são da linguagem aí envolvida, e, ainda, a possibilidade de situar, no
contexto atual de reflexões sobre a linguagem, as contribuições teórico-
metodológicas para o refinamento das particularidades da linguagem em
relação às diferentes e múltiplas atividades humanas (BRAIT, 2004, p.
6).

Brait (2004) nos apresenta pontos cruciais da perspectiva dialógica e a “impos-
sibilidade de desvincular linguagem/atividades humanas”. Considerando as relações so-
ciais, amplas ou imediatas, as ações cotidianas são concretizadas na linguagem, por meio
dos gêneros discursivos, por isso, a importância de analisar situações reais no contexto
que ocorrem interligando enunciados para compreendermos os processos e os sentidos.
As atividades humanas dialogam, bem como os gêneros discursivos dialogam entre si, e
isso possibilita sua constituição nas esferas sociais e a sua análise. Assim, apoiamo-nos
nas afirmações de Geraldi (2012, p. 28), quando defende que

quem estuda linguagem não está interessado em “recortes” dos discur-
sos, mas no enunciado completo, total, para cortejá-lo em outros enun-
ciados fazendo emergirem mais vozes para a penetração mais profunda
no discurso, sem silenciar a voz que fala em benefício de um já dito que
se repete constantemente.

Concordamos com Geraldi (2012) porque não estamos interessados em “re-
cortes” nos estudos sobre linguagem, pois buscamos compreender um enunciado na
perspectiva bakhtiniana, levando em consideração “o contexto mais amplo (as ativida-
des/gêneros relacionadas) e mais imediato (gênero, enunciado, estilo do gênero, expressi-
vidade/singularidade do locutor)” (COVRE, 2008, p. 11), esse movimento interpretativo
se aproxima da materialidade dos discursos e de seu contexto histórico.

Procuramos não seguir apenas o restrito percurso que pudesse nos levar as res-
postas das questões da pesquisa; existiu uma infinidade de enunciados que atravessaram
o percurso traçado pela investigação e que nos levaram a questões diferentes. Buscamos
responder as questões que guiaram o trabalho, mas não ignoramos as questões importan-
tes que cruzaram a trajetória da pesquisa e que, de algum modo, a influenciaram e que
permitiram observar a interligação entre o cotidiano e a produção de linguagem.

Posteriormente, foi evidenciando-se que a pesquisa se aproximava da investiga-
ção qualitativa de cunho etnográfico, considerando a forma holística como o fenômeno
foi tratado, e a maneira como foi examinado o contexto social como um todo (REES;
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MELLO, 2011), que se enriqueceu com a exploração e o confronto com novos dados,
princípios que puderam complementar a análise dialógica. Reconhecemos, considerando
os estudos de Rees (2008), que não existe somente uma abordagem na pesquisa qualita-
tiva, mas uma variedade de alternativas que usam técnicas diferentes, conforme o campo
de pesquisa. Para este estudo, consideramos que a pesquisa qualitativa “procura interpre-
tar, de forma holística, o significado das experiências de uma pessoa, de um evento, ou
de um grupo” (REES, 2008, p. 257), valorizando a observação dos participantes em uma
tentativa de interpretar o que eles fazem.

Acreditamos que o trabalho de pesquisador na área de linguagem consiste tam-
bém no que Geraldi (2002, p. 11) afirma sobre o “movimento em que se sai da escola
para nela permanecer com outros olhos, com o objetivo de ver-se na alteridade tão pre-
sente e tão invisível no cotidiano” (GERALDI, 2002, p. 11), a escola não deve ser consi-
derada apenas consumidora de pesquisas realizadas por profissionais, muitas vezes, não
muito comprometidos com a prática didática. Por isso, nesta pesquisa, buscamos ir além,
pretendemos compreender melhor a realidade investigada, observando não apenas de
fora, mas de dentro e, assim, poder descrevê-la cientificamente, fazendo uma etnogra-
fia/mapeamento dos problemas e das soluções relacionadas com o ensino e a aprendiza-
gem.

O etnógrafo observa “de maneira sistemática, intensiva e detalhada, como as
pessoas se comportam e como as interações são socialmente organizadas no contexto”
(REES; MELLO, 2011, p. 32), a autora pontua que existe a possibilidade de explicação
dos fenômenos com base nas observações das interações sociais ocorridas em determina-
dos contextos, processo que se aproxima da perspectiva dialógica. Conforme Rees (2008,
p. 265), a “etnografia pode ajudar a elucidar a interação, ao descrevê-la de forma densa
e contextualizada culturalmente, isto é, unindo o linguístico ao microcultural”, os passos
que constituem a etnografia também podem se mostrar produtivos se trabalhados em con-
junto com os construtos teóricos bakhtinianos, em que não há possibilidade de operar os
conceitos de forma mecânica.

Bakhtin ([1950] 2011) defendia não ser função das ciências humanas, aí incluí-
dos os estudos da linguagem, oferecer modelos de descrição fechados e acabados, o que
significa ver um objeto como fixo, a partir de uma visão igualmente fixa, imobilizada,
pois o pensamento bakhtiniano implica o movimento dialógico que ocorre por meio das
interações e das atividades humanas. Para Bakhtin ([1950] 2011, p. 312), “a atitude hu-
mana é um texto em potencial e pode ser compreendida (como atitude humana e não ação
física) unicamente no contexto dialógico da própria época (como réplica, como oposi-
ção semântica, como sistema de motivos)”, a atividade humana se realiza por meio da
atividade verbal e pode tornar-se texto, dados de pesquisa, mas não de forma positivista,
quantitativa e sim qualitativa, considerando sua historicidade e interação social.
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Sendo assim, a etnografia se mostra um meio, um caminho, pelo qual podemos
desvendar as ações humanas, as produções responsivas, as contrapalavras, analisando
a forma como os enunciados assumem índole dialógica. Assim, podemos observar o
contexto em que emergem diversas vozes e variados textos, que contribuem para iluminar
pontos obscuros e podem desvelar compreensões das palavras, das relações e das atitudes
no ambiente investigado.

Já que os sujeitos são polifônicos3 e seus enunciados são singulares, optamos
por partirmos da análise das situações contextuais nas condições de uma enunciação
concreta materializada nos textos. Dessa forma, entendemos que é relevante o processo
comunicativo, as interações que ocorreram no momento da pesquisa e os sentidos que
foram gerados no contexto específico.

Para Bakhtin ([1950] 2011, p. 307), “o texto é a realidade imediata (realidade do
pensamento e das vivências), a única da qual podem provir essas disciplinas e esse pensa-
mento. Onde não há texto não há objeto de pesquisa e pensamento”, para o autor é por trás
de cada texto que está o sistema da linguagem. Assim, foram descritas e analisadas situa-
ções de interação dos sujeitos envolvidos no projeto, estas realizadas nos espaços físicos
da UFG e/ou se estenderam aos ambientes virtuais. Também descrevemos os acessos dos
alunos a variados gêneros discursivos em ambientes virtuais, os quais subsidiaram, so-
bretudo, as atividades de leitura e de escrita promovidas durante o desenvolvimento do
projeto.

Considerando esses aspectos, optamos por uma abordagem qualitativa de cunho
etnográfico4, pois acreditamos que seria a melhor forma de aplicação do projeto de
pesquisa. Para Lüdke e André (1986, p.18), o estudo qualitativo “é o que se desenvolve
numa situação natural, é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e
focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada”, por ser um “plano aberto
e flexível”, o estudo qualitativo se aproxima/dialoga com a perspectiva dialógica, que
também é aberta e flexível, mantendo as relações de sentido dos enunciados.

A investigação qualitativa de vertente etnográfica tem na observação uma etapa
importante no registro dos dados e “pode ser feita por meio de notas de campo con-
densadas ou expandidas, em forma de diários ou relatos, que vão fornecer as bases para
uma posterior descrição e interpretação do que está acontecendo no contexto” (REES;

3Entendemos como sujeito polifônico aquele constituído por vozes sociais que se fazem presentes na
sua voz. Compreendemos que o sujeito não é homogêneo, “seu discurso constitui-se do entrecruzamento de
diferentes discursos, discursos em oposição, que se negam e se contradizem” (FERNANDES, 2005, p. 36).

4A palavra ““etnografia” significa, literalmente, escrevendo sobre as nações. Grafia é derivado do verbo
grego que significa escrever; e etno origina-se da palavra grega que significa nação, tribo, povo (REES,
2008, 259, grifos do original), a perspectiva deste trabalho compreende a etnografia como “holística, pois
considera os contextos em que o evento cultural se insere. Esses contextos podem ser a cultura da escola
em que o estudo ocorre, a da comunidade onde a escola se situa, os processos políticos que envolvem as
decisões que afetam a escola, a situação econômico-social do próprio país”. (REES, 2008, p. 260).
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MELLO, 2011, p. 33), os registros dos dados desta pesquisa também incluiram notas
de campo e relatos que contribuíram para a organização e sistematização dos dados. Con-
forme Rees (2008), citando Spradley5, para descrever as categorias do grupo social, objeto
do estudo, usam-se as próprias palavras dos participantes, considerando que não é pos-
sível representar as vozes dos participantes na pesquisa sem interpretação, já que todos
participam de micro e macroculturas6.

No processo etnográfico, para que o estudo seja holístico, é preciso haver uma
descrição densa7 e os enunciados podem ser obtidos por diferentes instrumentos de
pesquisa, tais como “entrevistas, questionários, diários de participantes, gravações em
vídeo e áudio, documentos, relatos dos participantes etc para que possa interpretar o
objeto de estudo a partir de ângulos distintos” (REES; MELLO, 2011, p. 33). Assim,
entendemos que os diferentes instrumentos se constituem em variadas maneiras de
olhar o objeto de investigação sem limitá-lo ou comprometer a investigação dialógica.
Consequentemente, nosso intuito foi buscar interpretar o objeto de estudo a partir de
diferentes ângulos.

Atualmente, o etnógrafo pode se debruçar por diferentes estudos. Rees (2008, p.
260) pondera que “na sociedade moderna, pode-se estudar uma família, uma sala de aula,
uma escola inteira, um grupo de trabalhadores numa fábrica, uma fábrica inteira – enfim,
qualquer unidade social”. Com essas noções, empreendemos a metodologia etnográfica,
a qual contribuiu na escolha de critérios para a composição do corpus da pesquisa, que
foi realizada com o grupo de alunos e agentes de letramento que aceitaram participar do
Projeto Educação Digital e desta pesquisa.

Para Rees (2008), a pesquisa etnográfica tem uma característica exploratória,

diferentemente do paradigma positivista que opera com categorias pre-
estabelecidas para a verificação de hipóteses, a pesquisa de base etno-
gráfica é calcada em dados, a partir de um referencial teórico que dire-
ciona a atenção do pesquisador para certos aspectos das situações e do
contexto que podem servir de evidências para responder às perguntas de
pesquisa levantadas no início do estudo e desenvolvidas no campo de
pesquisa (REES, 2011, p. 33).

Não buscamos uma metodologia positivista, um método, algo que nos condu-
zisse apenas até onde já se chegou, mas uma metodologia que possibilitasse nos debru-

5SPRADLEY, J. Participant observation. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers, 1980.
6Os termos micro e macroculturas “são relativos e dependem do foco da pesquisa. Para um pesquisador

interessado na interação aluno-professor, a interação em si é a microcultura e a sala de aula, a macrocultura.
Para um pesquisador de políticas educacionais, a sala de aula é uma microcultura e a sociedade é a
macrocultura. O etnógrafo, ao fazer a sua pesquisa, considera todos os atos, não isoladamente, mas de
forma situada dentro dos contextos socioculturais” (REES, 2008, p. 260).

7Conforme Rees (2008, p. 260), a descrição densa inclui toda a hierarquia de significação, não apenas
minuciosa “mas considera todas as culturas, tanto micro quanto macro, que possam ser relevantes à
pesquisa”.
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çarmos sobre o objeto pesquisado, guiados pelo referencial teórico que possibilitasse não
apenas responder as perguntas de pesquisa, mas identificar novos caminhos e estratégias
no processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, concordamos com Geraldi (2012)
quando afirma que dispor de uma “metodologia é dispor de princípios, que precisam ser
avaliados à intrepidez, à astúcia, à argúcia e à perspicácia. Dispor de um método é ter
corrimões definindo a caminhada para se descobrir o que previamente se conhecia, sem
expor-se ao desconhecido” (GERALDI, 2012, p. 24), ponderamos como pertinente in-
vestigar em que medida as práticas de letramento poderiam impactar mudanças na vida
dos alunos e, para isso, não podíamos partir de uma caminhada já delimitada, foi preciso
romper com modos de investigação que não considerassem questões sociais, históricas ou
políticas.

A empreitada metodológica também teve inspiração no pedagogo progressista
Paulo Freire, por apresentar um trabalho pautado na autonomia dos sujeitos aprendizes
através de uma teoria crítica, sobretudo se tratando da educação popular. Paulo Freire é
percursor da Pedagogia Libertadora voltada para as classes populares (FREIRE, 2011,
1996 e 1987). Nesta pedagogia, professor e aprendiz são sujeitos da ação educativa,
pautados por uma metodologia caracterizada como dialógica e crítica, que prioriza o
trabalho prático contextualizado e a discussão coletiva. As experiências e o conhecimento
prévio dos alunos são valorizados, de modo a estabelecer uma relação crítica com a
realidade. Consideramos que esses aspectos guiam nossa pesquisa e nossa tese.

O Projeto investigado durante a pesquisa funcionou de maneira interdisciplinar
e, por ocorrer dentro da universidade, vimos um processo, mais autônomo, por isso foi
preciso considerar as relações entre as áreas. O percurso investigativo desta pesquisa não
se prestou a delimitações de métodos previamente determinados, pois consideramos as
dinâmicas dialógicas entre áreas diferentes do conhecimento e as relações entre os sujeitos
como pertinentes para esta investigação.

O enquadramento teórico-metodológico que escolhemos nos permitiu flexibili-
dade no diálogo entre perspectivas teóricas e nos deu subsídios para analisar a teoria e
prática considerando as interações e as vozes dos participantes que vivenciaram o mo-
mento da pesquisa. De acordo com Rees (2008, p. 258), “a pesquisa qualitativa, ao afir-
mar que a realidade é dinâmica e construída, postula a impossibilidade da objetividade.
A subjetividade é considerada um fator integral de qualquer pesquisa humana”. Esses as-
pectos possibilitam imprimir um viés crítico ao trabalho, considerando importante propor
questões significativas e ainda não esgotadas.

Temos a compreensão da responsabilidade social, do respeito e da postura ética
diante dos espaços e sujeitos envolvidos no processo investigativo. Valorizamos pesquisas
em que o “pesquisador não se limite a investigar, sem ter o devido cuidado de saber se o
uso que possa ser feito de sua pesquisa pode ou não calar a voz e retirar poder daqueles



2.2 O objeto de pesquisa 68

que vivem em condições de desigualdade” (SANTOS, 2012, p. 109), de modo que o
conhecimento produzido possa ser transformado em ferramenta emancipatória dos atores
sociais.

A opção metodológica também foi pautada na possibilidade de que, na condição
de pesquisadora, procurássemos com esse estudo, também, diminuir lacunas existentes
em nossa formação acadêmica, além de contribuir com a produção do conhecimento
nos estudos realizados no campo da Linguística que pesquisam o processo de ensino-
aprendizagem de língua materna.

Seguem informações sobre o objeto de pesquisa.

2.2 O objeto de pesquisa

O Projeto Educação Digital iniciou-se como um projeto de extensão, tornou-se
um projeto de pesquisa que abriga várias outros projetos e, em 2019, transformou-se em
um programa de extensão. O principal objetivo do projeto é mediar ações pedagógicas,
referentes à “leitura, produção textual, políticas e letramento digital, assim como discutir
questões relacionadas à identidade dos sujeitos participantes, sobretudo no que tange
aos aspectos étnicos, sociais e de gênero das/os trabalhadoras/es terceirizados da UFG”
(AGUIAR, 2017, p. 2). Os agentes de letramento que participaram voluntariamente do
projeto8 desenvolveram um trabalho interdisciplinar em que ministraram aulas para os
alunos e realiza(ra)m pesquisas. Constatamos a importância do contato dos acadêmicos
com a pesquisa e a extensão, pois acreditamos que

na vida acadêmica, desde os anos iniciais do ensino fundamental à
universidade, a pesquisa é, em sua essência, uma coleta de informações
que visa construir e reconstruir novos resultados, a partir da análise do
que está exposto. Essas habilidades não são incorporadas naturalmente,
elas precisam ser ensinadas (SILVA; MAGALHÃES; BUIN, 2018, p.
33).

No período em que a pesquisa ocorreu, o Projeto Educação Digital disponibilizou
cursos gratuitos para os alunos trabalhadores terceirizados da UFG e destinou parte das
vagas para a comunidade externa da UFG. Além disso, realizou ações de formação dentro
de uma concepção dialógica de linguagem, destinadas aos agentes de letramento, de modo
que as atividades pedagógicas possuíssem um alinhamento coerente entre a teoria e a
prática e para contribuir com a formação dos colaboradores discentes da UFG e organizar
os conteúdos que seriam aplicados em sala de aula. Os trabalhos foram realizados por
todos os participantes que são discentes e docentes de diferentes áreas do conhecimento,

8Continuamos nos referindo ao atual programa como Projeto Educação Digital e não programa, porque
essa era a sua condição na maior parte do tempo em que realizamos a pesquisa.
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possibilitando a interlocução tanto durante as aulas (na sala de aula) quanto nos momentos
de formação da equipe. Dessa atuação, os alunos voluntários participavam do processo de
ensino, pesquisa e extensão, o qual desencadeou na construção de trabalhos acadêmicos,
artigos, apresentação de pôsteres, de trabalhos orais e no início da escrita de um livro,
entre outras produções que se refletiram na formação dos participantes.

Dentro do Projeto Educação Digital e dos cursos por ele oferecidos, interessamo-
nos pelas ações de interação, que aconteceram nos espaços que foram abertos para os
interlocutores manifestarem suas opiniões, sugestões, críticas e alternativas de mudanças.
Assim, almejamos verificar o impacto das interações na formação dos alunos. A ideali-
zadora e coordenadora do projeto resguardou a liberdade participativa dos monitores e
demais colaboradores na construção do material didático, seleção de conteúdos e constru-
ção do próprio projeto, bem como possibilitou que os alunos trabalhadores terceirizados
participassem do processo de escolha dos temas das aulas. Nesse contexto dialógico e
interdisciplinar, nos interessamos em verificar como a apropriação da tecnologia da in-
formação repercute no processo de ensino-aprendizagem das atividades de leitura e es-
crita dos alunos. Além de analisar como se desenvolve a prática da escrita voltada para a
mudança social e o empoderamento dos alunos. Esses aspectos se constituem em nosso
objeto de pesquisa.

A análise dos dados tem como base as produções textuais realizadas pelos alunos
em ambientes virtuais e pelos relatórios produzidos pelos agentes de letramento, as fichas
cadastrais e questionários respondidos. Como já dissemos, para a referida análise nos
apoiamos em Bakhtin ([1950] 2011), por considerar o texto como enunciado incluído na
comunicação discursiva. Para o autor, o texto é como um “mônada original, que reflete
todos os textos (no limite) de um dado campo de sentido. A concatenação de todos
os sentidos (uma vez que se realizam nos enunciados)” (BAKHTIN, [1950] 2011, p.
309) e o enunciado liga-se com a atividade em que foi produzido e carrega vozes de
outros enunciados, oriundas de outras atividades. A análise desta pesquisa parte desse
movimento interpretativo que se aproxima da materialidade dos discursos, sem abstração,
sem considerar os sujeitos estáticos ou determinados, levando em conta o contexto
histórico real. Assim, é pertinente considerar

o problema do texto nas ciências humanas. As ciências humanas são
as ciências do homem em sua especificidade, e não de uma coisa
muda ou um fenômeno natural. O homem em suas especificidades
humana sempre exprime a si mesmo (fala), isto é, cria texto (ainda que
potencial). Onde o homem é estudado fora do texto e independente
deste, já não se trata de ciências humanas (anatomia e fisiologia do
homem, etc.)” (BAKHTIN, [1950] 2011, p. 312).

Concordamos com Bakhtin ([1950] 2011) quando diz que o homem cria textos
e que tanto os homens quanto os textos podem ser analisados em suas especificidades



2.2 O objeto de pesquisa 70

sociais e não como fenômenos naturais. A dinamicidade dos eventos no mundo, os com-
portamentos, os novos instrumentos e suportes de interação são dinâmicos, e considerar
essas especificidades é considerar como relevante os diferentes meios que envolvem a co-
municação humana que fica mais complexa à medida que evoluímos. Partindo da visão
social da linguagem e considerando o avanço da tecnologia, a relevância dos conceitos
bakhtinianos para o ensino e a aprendizagem de língua torna-se cada vez mais atual. As
mudanças também sinalizam para a obsolescência dos meios tradicionais de ensino, os
quais precisam se ampliar para dar conta desse novo momento.

Em relação às ciências humanas, Bakhtin ([1950] 2011, p. 308) afirma que
“independente de quais sejam os objetivos de uma pesquisa, só o texto pode ser o ponto
de partida”. O autor propõe que os sentidos e significados são dados ao pesquisador em
forma de texto porque por trás de cada texto está tudo que é suscetível de repetição “a
esse sistema corresponde no texto tudo o que é repetido e reproduzido e tudo o que pode
ser repetido e reproduzido, tudo que pode ser dado fora do texto (o dado)” (BAKHTIN,
[1950] 2011, p. 310). Por isso, a materialidade com a qual trabalhamos foi o texto em
ambientes virtuais, porém não o analisamos isoladamente, mas em sua relação com os
interlocutores e o contexto social.

Conforme Bakhtin ([1950] 2011, p. 309), todo texto (seja ele oral ou escrito)
“compreende um número considerável de elementos naturais diversos, desprovidos de
qualquer configuração semiótica, que vão além dos limites da investigação humanística
(linguística, filológica, etc.) mas são por ela levados em conta”, não existem textos puros,
eles representam tudo que já foi dito e pode ser reproduzido e só se revela na cadeia dos
textos de dado campo.

Sendo assim, assumimos que há instabilidade nas situações de interações que
subsidiaram a produção escrita dos participantes, o que tornou a investigação um desafio.
Mas essa instabilidade também possibilitou observarmos a singularidade da relação entre
as situações reais e o letramento textual, uma vez que “o enunciado volta a se tornar
um acontecimento situado no tempo e no espaço que envolve o trabalho linguístico, e,
portanto, circunscreve um trabalho de produção” (COVRE, 2008, p. 12). O momento e
o lugar em que os enunciados ocorreram se refletem nas produções textuais dos sujeitos
e revelam significados que são importantes para a pesquisa, pois mostram a história dos
sujeitos reais e a mistura de suas interações.

Sendo a atitude humana um texto em potencial, que pode ser compreendido
considerando seu contexto sócio histórico, o texto constitui-se em um importante ponto
de partida para as investigações na área das ciências humanas, pois “o texto é o dado
(realidade) primário e o ponto de partida para qualquer disciplina nas ciências humanas”
(BAKHTIN, [1950] 2011, p. 319). Mais uma vez salientamos, não consideramos os textos
desprovidos do caráter social, levamos em conta as vozes, nem sempre harmoniosas e
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os valores que se apresentam na materialidade discursiva, fruto da interação de sujeitos
heterogêneos.

Concordamos com Santos (2012) quando afirma que considera o objeto empírico
como produto e processo, assim, conforme os pressupostos epistemológicos desta investi-
gação, o objeto empírico foi observado na realidade heterogênea. Por isso, consideramos
que o objeto empírico não é homogêneo, que nos permite olhar o enunciado dos sujeitos
como heterogêneos, “pensando a heterogeneidade sob dois aspectos relacionados: a hete-
rogeneidade dos gêneros (atividades) do cotidiano, e a heterogeneidade caracterizada pela
singularidade, pelo excedente de visão em que se concretiza pela singularidade” (COVRE,
2008, p. 14). Os enunciados dos sujeitos materializados pelos gêneros discursivos, pelos
textos, é tomado como resposta, como atitude responsiva diante de seus interlocutores,
diante do outro. Todo o processo, e não apenas o produto, nos interessou, pois foram as
nuances dialógicas que complementaram o enunciado e contribuíram para o compreen-
dermos.

A partir do pressuposto epistemológico e metodológico adotado nesta pesquisa,
seguindo a perspectiva dialógica bakhtiniana e freiriana, investigamos as interações dos
sujeitos por meio de sua manifestação discursiva materializada nos textos. Consideramos
que os sujeitos são constituídos na interação com o outro, por suas experiências e
capacidade de contrapor diferentes vozes sociais, assim, o caminho que percorremos
“relaciona o enunciado às atividades de que o sujeito participou no tempo e no contexto
extraverbal e à sua história de letramento” (COVRE, 2008, p.14). A autora não sugere que
há uma transposição direta entre a vida e o enunciado, pois a linguagem reflete e também
refrata a realidade. Mas essa perspectiva contribuiu para nos apresentar as relações que se
constituíram no ambiente pesquisado.

No próximo tópico tecemos algumas considerações a respeito dos instrumentos
utilizados nesta pesquisa.

2.3 Os instrumentos de pesquisa

A dificuldade em trabalhar a linguagem nos dias atuais de forma dinâmica e dia-
lógica, considerando os ambientes virtuais, evidenciou a necessidade de pesquisar o tema
dessa tese. A abordagem qualitativa de vertente etnográfica foi a que mais nos forneceu
meios apropriados para a sistematização dos dados, bem como a possibilidade de inter-
pretar o objeto de estudos a partir de diferentes ângulos. Reconhecemos a complexidade
que envolve o contexto desta pesquisa e o nosso objeto de investigação, por isso, busca-
mos nos estudos de Bakhtin e seu Círculo fundamentos epistemológicos e metodológicos
para refletir e compreender o funcionamento dialógico da linguagem e de que forma essa
percepção poderia contribuir no processo de letramento dos sujeitos. Foi considerando
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a abordagem dialógica, qualitativa e a vertente etnográfica, bem como a interação dos
sujeitos, que extraímos os instrumentos desta pesquisa.

O posicionamento metodológico escolhido que alinha a perspectiva dialógica
com a abordagem qualitativa de viés etnográfico, decorre do entendimento de que se
“tratando de linguagem, é possível construir uma metodologia (não um método) capaz
de orientar o pesquisador no emaranhado de complexidades que a linguagem comporta”
(GERALDI, 2012, p. 23), por ser uma pesquisa realizada em situações reais, a metodolo-
gia precisou possibilitar a apreensão da prática pedagógica através da linguagem em um
espaço colaborativo e participativo. Para Bakhtin ([1959] 2011, p. 394, grifos do autor),
o objeto das ciências humanas, ao qual o pesquisador deve se voltar, é o “ser expressivo
e falante” e não um objeto reduzido a “coisa morta”. Somos constituídos por diferen-
tes vozes que dialogam, concordam ou discordam entre si e são capazes de expressar as
suas concepções de mundo; entendemos esses aspectos como fundamentais e por isso são
considerados por esta pesquisa.

Percebemos a possibilidade dos estudos bakhtinianos dialogarem com diversas
metodologias de pesquisa. Acreditamos que o desenvolvimento dessa investigação se
vincula a uma vertente etnográfica, pois nos possibilita fazer a análise de registros de
diferentes naturezas, atentando para o maior número possível de elementos presentes na
situação estudada a fim de identificar dados que confirmem ou refutem nossas hipóteses.
Dessa forma, verificamos que a abordagem etnográfica pode combinar diferentes métodos
de coleta:

há dois métodos básicos utilizados pelos etnógrafos: a observação di-
reta das atividades do grupo estudado e entrevistas com os informantes
para captar suas explicações e interpretações do que ocorre nesse grupo.
Mas esses métodos são geralmente conjugados com outros, como le-
vantamentos, histórias de vida, análise de documentos (...) e outros, que
podem fornecer um quadro mais vivo e completo da situação estudada
(ANDRÉ; LÜDKE, 1986, p. 14).

Pautamo-nos metodologicamente em André e Lüdke (1986) para fazer a inter-
face de diferentes instrumentos de pesquisa que foram complementados com as narrativas
e outras referências, de modo a termos subsídios para confrontar as informações. Nesse
sentido, entendemos que “para se realizar uma pesquisa qualitativa é preciso promover
o confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre determinado
assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele” (ANDRÉ; LÜDKE, 1986,
p. 1). O confronto dos dados com o percurso teórico selecionado neste estudo contribuiu
para desvelar sentidos e interpretações. Assim, pudemos fazer uma triangulação de dados,
entendida aqui como a combinação de diferentes elementos e perspectivas sobre o objeto.
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Para tanto, o processo de geração de dados se deu a partir de variados instrumentos9, tais
como:

• Os documentos do projeto para verificamos os objetivos e referen-
ciais teóricos que subsidiam as aulas;

• bservação participante;
• Os textos dos alunos;
• Os relatórios dos monitores e instrutores;
• Aplicação de questionário com os alunos e com a coordenadora

do projeto, por meio de questões abertas. No questionário, houve a
combinação entre perguntas objetivas e subjetivas, de modo que as
informações se integrassem a outras fontes e instrumentos usados
na pesquisa.

Os instrumentos de pesquisa foram utilizados durante o processo de pesquisa e
nas ações de letramento. A análise dos dados teve como base os documentos do Projeto
Educação Digital, para compreendermos o contexto do curso, que foi complementado
com a observação participante em que “os pesquisadores se envolvem direta e comple-
tamente com o contexto em que estiver sendo pesquisado” (LANKSHEAR; KNOBEL,
2008, p. 191). Nosso envolvimento no contexto da pesquisa se deu presencialmente e
virtualmente durante dois semestres.

Os textos dos alunos e os relatórios dos monitores não serviram apenas para
uma análise da sua estrutura composicional, visou verificar mais o que os textos são
em processo de significação, marcas fixadas, devido às condições sociais e históricas da
produção dos mesmos e a polifonia10 existente nos registros. Partimos da perspectiva de
que a palavra, a enunciação, o texto só podem ser tomados dentro de um contexto de
produção, que considere o caráter social, histórico e cultural, bem como o momento de
sua realização.

Os questionários combinaram perguntas objetivas com perguntas abertas, pois a
pergunta aberta “permite a expressão do sujeito em trechos de informação que são objetos
de trabalho interpretativo do pesquisador” (GONZALEZ REY, 2005, p. 52). Os alunos dos
cursos do Projeto Educação Digital responderam ao questionário com perguntas abertas
que possibilitaram a expressão da visão dos sujeitos acerca do projeto e das ações nele

9Instrumento foi entendido por este estudo como “ferramenta interativa, não via objetiva geradora de
resultados capazes de refletir diretamente a natureza do resultado independente do pesquisador” (GONZA-
LEZ REY, 2005, p. 42). Esta noção contesta o conceito técnico utilizado em uma perspectiva positivista.

10Polifonia (poli = muitos; fonia = vozes), segundo Fernandes (2005), a noção de polifonia foi, original-
mente, criada por Mikhail Bakhtin a partir dos estudos sobre o romance de Dostoiévski. Bakhtin pensou
sobre o funcionamento das vozes, do discurso como forma de refletir a complexidade do romance, sua
estruturação pelos discursos, e as diferentes vozes presentes em uma obra literária. Essas noções podem
ser reportadas para os discursos reais, referindo-se não apenas aos discursos harmônicos, mas também aos
discursos que se contradizem, que estão em oposição e que se negam. As vozes discursivas são socialmente
organizadas e possibilitam o estabelecimento das relações sociais.
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desenvolvidas. A coordenadora respondeu à entrevista sobre o projeto e sua participação
efetiva nele.

Os monitores, instrutores e pesquisadores tiveram como atividade facultativa a
realização de relatórios sobre as atividades desenvolvidas durante as aulas e suas impres-
sões sobre o projeto, alguns dos participantes redigiram relatórios que ficaram disponíveis
no Google Drive. As atividades foram descritas a partir do olhar dos próprios participan-
tes, para tecermos uma análise da forma como esse conjunto de ações ressignificou as
práticas de ensino do projeto.

A perspectiva das múltiplas atividades humanas e sua relação com a linguagem
problematizada por Brait (2004) apoiada nos estudos bakhtinianos foi essencial para
o processo de compreensão das ações do Projeto Educação Digital. Foi em meio ao
embate de vozes que destacamos as interações nas atividades em sala de aula, na roda de
conversa ou nos momentos de descontração da equipe, caracterizando-se em ambientes
para discussão, confronto e reflexão que fomentaram novas ações. Assim, as ações
foram idealizadas e aplicadas a fim de contribuir para o funcionamento das aulas a
partir da perspectiva de letramento e para possibilitar a integração dos discentes da
UFG, envolvendo-os no ensino, na pesquisa e na extensão, simultaneamente. Buscamos
evidenciar o processo dialógico presente no projeto, e sua constituição, bem como
tentamos enxergar o tenso emaranhado de enunciados em que cada evento se inseriu e
o que ele representou para os participantes.

Para a complementação da coleta de dados também fizemos observações escritas
no diário de campo. Os registros foram feitos no momento da observação e complemen-
tados com outros registros, após o momento da observação, a fim de não atrapalhar a
interação com o grupo. Os documentos do projeto possibilitaram a construção de um pa-
norama das ações, planejamento e distribuição das funções dos participantes, bem como
a finalidade do projeto e suas múltiplas características. Tivemos acesso ao Google Drive,
com planos de aulas, produções de textos, avaliações, fichas cadastrais entre outros. Tam-
bém tivemos acesso ao Sistema Educação Digital SED11 e aos registros no SIGAA12, que
possibilitaram a ilustração de informações ao longo da tese através de tabelas.

As produções escritas dos alunos foram desenvolvidas na sala de aula, digitadas
e salvas nos documentos do Google Drive e podiam ser acessadas posteriormente pelos
alunos através dos próprios e-mails e pelos monitores e instrutores que compartilhavam o
mesmo documento. Os alunos aderiram à ferramenta e alguns alunos interagiram com os

11SED é o Sistema Educação Digital que foi desenvolvido por um estudante do INF/UFG em 2018 para
o Projeto Educação Digital, mas só foi testado em 2019/1.

12SIGAA é o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas e Módulo Graduação da UFG, ele
integra os dados referentes à graduação. Alunos, professores, coordenadores de curso, diretores de unidade
e servidores técnico-administrativos terão acesso ao SIGAA e poderão interagir através deste sistema. Além
disso, nele são registrados todos os projetos, programas e eventos que são vinculados a UFG.
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monitores e instrutores através de observações e comentários. A partir das observações,
alguns alunos retomavam a escrita buscando atender às orientações recebidas. Essas
foram as condições de produção que permitiram uma maior adesão dos participantes. Os
monitores, instrutores e pesquisadores tiveram acesso às produções dos alunos que eles
compartilhavam para que fossem feitas as correções e sugestões para futuras reescritas.
Dessa maneira, à medida que os alunos foram fazendo as reescritas dos textos, ficavam
registradas as diferentes versões da produção textual, o que possibilitava verificar a
progressão da escrita dos alunos pelos agentes de letramento.

A partir dos dados coletados durante a pesquisa, fizemos uma análise dialógica
do corpus considerando os seguintes fatores:

o corpo de conhecimentos constitutivos de uma análise dialógica do
discurso advém necessariamente de “arquivos”, de corpus, de conjuntos
de textos, e não tem como meta a análise de um texto, de um trecho ou de
uma sequência (embora possa fazê-lo). A análise das partes está sempre
a serviço de um todo, a teoria a serviço da reflexão sobre a linguagem,
sobre os discursos, sobre o homem e seu estar no mundo, e nunca
em função do esquartejamento anatômico de um corpus, conforme as
normas de um manual de instruções (BRAIT, 2004, p. 6)

Tendo como perspectiva teórica básica as concepções bakhtinianas de gêneros
do discurso, que dialogam com outras concepções de linguagem aqui abordadas e que
privilegiam o texto, a análise dialógica aqui desenvolvida explora as possibilidades de
compreensões que buscam não a análise de fragmentos, mas a análise de “um todo”,
considerando o universo que envolve os dados, conforme defende Brait (2004).

Na análise dos textos escritos dos alunos, que são trabalhadores terceirizados,
não nos atemos apenas à correções ou adequações à variedade formal da Língua Por-
tuguesa. Interessamo-nos por interpretar os discursos, analisando o que revelavam e o
que significavam, considerando a diversidade de vozes e elementos do contexto físico.
Também verificamos, nos textos dos alunos e nas respostas do questionário, marcas lin-
guísticas, considerando alguns fatores responsáveis pela textualidade de natureza social e
semântica: a progressão, a intencionalidade, a aceitabilidade, a informatividade e a inter-
textualidade.

Da mesma forma, analisamos alguns relatórios dos monitores que possibilitaram
o contato com as vozes e o dialogismo que os constitui e se manifestam nos discursos,
pois,

com a concepção dialógica, a análise histórica dos textos deixa de ser
a descrição de uma época, a narrativa de vida de um autor, para se
transformar numa final e sutil análise semântica, que vai mostrando
aprovações ou reprovações, adesões ou recusas, polêmicas e contratos,
deslizamentos de sentido, apagamentos etc. (FIORIN, 2010, p.41)
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É esse caráter do funcionamento dialógico que precisávamos apreender nos
relatos realizados pelos monitores, seus “deslizamentos de sentido, apagamentos”, que
podem reconstruir um panorama repleto de informações importantes. A reflexão analítica
foi complementada, por exemplo, pelos textos dos alunos, pelas interações verbais que
presenciamos, pois a língua, concebida como sistema de signos, histórico e socialmente
situada, possibilita ao homem significar o mundo e a sociedade. Assim, tivemos uma
dimensão mais plural acerca da constituição e do funcionamento do curso como um todo.

Os relatórios se constituem em materiais linguísticos repletos de relações dialó-
gicas a partir da posição de um sujeito social. Esses fios dialógicos poderão ser consi-
derados réplicas ao dito pelos alunos por meio dos seus textos que compõem a corpórea
da pesquisa, bem como poderão ser confrontados com as posições descritas por mim, en-
quanto pesquisadora, possibilitando um sentido profundo sobre o que é o curso do Projeto
Letramento Digital e como foram aplicadas as estratégias de ensino.

Os conceitos bakhtinianos possuem uma dinamicidade que não se prestam a
aplicações mecânicas e “tem a vantagem de valorizar o corpus e despertar no lei-
tor/analista/fruidor a capacidade de dialogar com o corpus e, a partir da materialidade,
de suas particularidades, surpreender nas incontáveis formas assumidas pela língua”
(BRAIT, 2000, p. 17). Para Brait (2000), na materialidade da Língua Portuguesa fica con-
tida a memória, o interdiscurso13 graças ao movimento de interação entre textos e entre
leitores. Por isso, baseados no pensamento de Brait (2004), acreditamos que

o trabalho metodológico, analítico e interpretativo com textos/discursos
se dá, sempre, esmiuçando campos semânticos, micro e macroorganiza-
ções sintáticas, marcas e articulações enunciativas que caracterizam o(s)
discurso(s) em foco e indiciam sua heterogeneidade constitutiva, o gê-
nero a que pertencem e os gêneros que nele se articulam, a tradição das
atividades em que se inserem, o inusitado de sua forma de ser discur-
sivamente, sua participação ativa nas esferas de produção, circulação e
recepção que lhes conferem existência, status e efetiva atuação (BRAIT,
2004, p. 6).

Com base nessa perspectiva teórica e metodológica escolhida, a fim de buscar
as marcas e articulações enunciativas, consideramos importante nos atentarmos para
as vozes dos sujeitos que vivem as práticas investigadas. Somente compreendendo e
estabelecendo contato com a palavra do outro é que poderemos estabelecer “relações de
sentido de determinada espécie, isto é, relações que geram significação responsivamente
a partir do encontro de posições avaliativas” (FARACO, 2009, p. 67), e, dessa maneira,
poderemos ter condições de entender suas necessidades e anseios.

13Brait (2000, p. 19) estabelece a diferença entre “intertextualidade (diálogo entre textos) e interdiscur-
sividade (diálogo entre discursos)”, que eventualmente utilizaremos para recuperar esse mesmo sentido.
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No texto Metodologia das Ciências Humanas, Bakhtin ([1950] 2011) fazem uma
defesa das ciências humanas no sentido de que elas requerem uma metodologia diversa
da que é praticada na Ciência natural/positivista, incluindo aí os estudos da linguagem.
Nesse sentido, também Santos (2015, p. 19) afirma que “vistas à especificidade de seus
objetos: os objetos das ciências humanas não podem ser tomados no seu caráter de coisa,
pois estes estão envoltos em relações de sentido, ou seja, relações dialógicas”.

Buscamos descrever como os alunos interagiram e refletiram sobre os recursos
expressivos da linguagem verbal de modo a relacionar com o próprio processo de
aprendizagem, com o contexto e com os textos que produziram. Assim, a forma como
registramos os dados da pesquisa, considerou a “dinâmica entre conceitos e métodos
disciplinares, na busca da solução de um problema linguístico-discursivo em uma prática
de linguagem” (ROJO, 2007, p. 1763), para que pudéssemos extrair os dados e construir
a análise. Nesse sentido, Rojo já tinha defendido em 2007 que:

trata-se então de se estudar a língua real, o uso situado da linguagem,
os enunciados e os discursos, as práticas de linguagem em contextos
específicos, buscando não romper esse frágil fio que garante a visão da
rede, da trama, da multiplicidade, da complexidade dos objetos-sujeitos
em suas práticas”(ROJO, 2007, p. 1762).

As práticas de linguagem que foram estudadas nesta pesquisa considerando o
contexto específico do Projeto Educação Digital, levaram em conta a história, a cultura, e
a sociedade em uma relação dinâmica entre produção, circulação e recepção de textos
e o diálogo constitutivo que os une, para nos aproximarmos da multiplicidade dos
objetos-sujeitos. Conforme propõe Santos (2012, p. 108), é preciso “fazer pesquisa com
responsabilidade social e com postura ética, tendo em vista a promoção do outro pela
transformação da consciência”, bem como igualmente consideramos importante refletir
sobre o papel do pesquisador em relação aos participantes, levando em conta seus
interesses e necessidades.

A seguir, descrevemos a contextualização da pesquisa, expondo algumas carac-
terísticas do Projeto Educação Digital, sua organização e contexto em que foi realizado.

2.4 A contextualização da pesquisa

Este trabalho se insere na discussão acerca da repercussão da tecnologia de in-
formação sobre os usos e as apropriações desses mecanismos tecnológicos e da língua
materna (leitura e escrita) que trabalhadores terceirizados da UFG realizaram durante o
módulo II do Projeto Educação Digital. A pesquisa teve início em 2018/2, quando integra-
mos a equipe de trabalho do Projeto e permanecemos até 2019/1. No primeiro momento,
houve o contato e o convite da coordenadora para conhecermos todo o desdobramento do
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projeto e, em seguida, vimos que teríamos amplas possibilidades de trabalho e um con-
texto rico para a pesquisa, sobretudo para a geração de dados, uma vez que a temática
abordada no Projeto de extensão interessava a esta pesquisa.

Ademais, o Projeto Educação Digital também está fundamentado com grande
parte do referencial teórico desta pesquisa, como por exemplo, na concepção de língua
de Bakhtin/Volochínov ([1929] 2006) e João Wanderlei Geraldi (2006), a noção de
leitura de Maria Helena Martins (1994); nas reflexões sobre políticas educacionais no
Brasil de Sofia Lerche Vieira e Isabel Maria Sabina de Farias (2011); os significados de
letramento de ngela B. Kleiman (1995) e de Magda Soares (2010), entre outros autores
que trazem conceitos que dialogam com os estudos bakhtinianos. O projeto Educação
Digital também adota como referencial os pressupostos teóricos da Análise do Discurso
de Linha Francesa, sobretudo os estudos de Michel Foucault, autor não mobilizado por
nós em nossa pesquisa.

A finalidade do Projeto Educação Digital é proporcionar diversos saberes,
considerando-se importante que os sujeitos tenham acesso também a uma formação socio-
política, de modo que eles possam ir além dos limites da experiência imediata. A proposta
metodológica do projeto busca realizar um processo de apropriação dos diferentes gêne-
ros discursivos, que circulam em variadas situações sociais de uso da língua, e, a partir
deles, proporcionar momentos de leitura e discussão nas aulas, proposta de ensino que
sempre nos interessou.

Por essa razão, escolhemos participar do curso de extensão da UFG denominado
Educação Digital, com o intuito de pesquisar e compreender a dinâmica das interações
sociais do Projeto e as estratégias de ensino. O Projeto Educação Digital foi criado em
2017, no primeiro semestre, e começou a oferecer aulas no segundo semestre do mesmo
ano. A coordenadora e os monitores fizeram a divulgação das inscrições pelas redes
sociais, na página do INF/UFG, pelos canais de comunicação da UFG (jornais e TV UFG)
e pessoalmente nos setores de trabalho e nos espaços da universidade frequentados por
trabalhadores terceirizados. A coordenação divulgou o edital com os critérios de seleção
e o período para inscrição, tanto o edital quanto as inscrições têm ocorrido duas vezes por
ano, no início de cada semestre letivo.

As inscrições foram realizadas presencialmente no prédio do INF/UFG e os
inscritos acolhidos pelos monitores. Além da inscrição, os candidatos realizaram um
teste diagnóstico elaborado pelos discentes do INF/UFG, o qual teve o objetivo de
identificar qual o módulo seria mais indicado para o candidato, esse critério só foi
adotado no primeiro semestre de 2018. A maior procura pelo curso se deu por parte de
pessoas oriundas da comunidade externa à UFG, que são pessoas sem vínculo com a
universidade, de todas as idades, mas principalmente menores de idade, que não puderam
ser contemplados com as vagas do curso em razão da restrição no edital de seleção, o qual
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atendeu a uma especificidade do Comitê de Ética da UFG. As pessoas interessadas eram
de diferentes regiões de Goiânia e se interessavam por fazer os variados cursos oferecidos
gratuitamente pela UFG, para esse público chamado de externo e necessariamente maior
de idade foram destinadas 10% das vagas.

Nesse período, o departamento responsável pela instalação do Projeto Educação
Digital era o INF/UFG, que concedia uma sala para a coordenação do curso, bem como
as salas para as aulas, nos horários em que não estavam sendo ocupadas pelos discentes
da UFG. As aulas aconteciam uma vez por semana e tinham a duração de 1h30min. Os
trabalhadores terceirizados que participam do curso desempenhavam funções de limpeza
e segurança na universidade. O curso agrega novos conhecimentos aos alunos e desperta
o sentimento de inclusão, não apenas na UFG, mas também aos conteúdos tecnológicos e
à leitura e à escrita.

Durante a pesquisa de mestrado (SILVA, 2014), percebemos as implicações e
influências da tecnologia no contexto de ensino de escrita e leitura e como os novos
suportes de textos abrangem situações que repercutiam na sala de aula e isso se refletia
no uso da língua, mas naquele momento nos dedicamos pouco à investigação dessa
temática que envolve a tecnologia. Além do olhar já despertado para o tema, é notável
que hoje contamos ainda mais com diversos canais que complementam a expressão
linguística e possibilitam uma cultura participativa. Sendo assim, aguçamos a curiosidade
e nos movimentamos para saber mais sobre quais os aspectos positivos ou negativos da
tecnologia e quais suas interferências na escrita dos sujeitos. É necessário reconhecer a
interferência das ferramentas virtuais na vida das pessoas, inclusive dos hipertextos. Para
Coscarelli (2006, p. 7), é possível afirmar que, em relação aos hipertextos digitais14, “o
universo digital não exclui o impresso, mas enriquece-o”, porém é preciso desenvolver a
capacidade crítica para selecionar os conteúdos de forma a se beneficiar das informações.

Nessa perspectiva, a ampliação da rede de significações é importante para que os
sujeitos possam se inserir no universo virtual de forma crítica. Conforme afirma Nojosa
(2012, p. 73), “o privilégio da escrita já expõe uma forma de organização social que
transparece o valor cultural de instrumento de poder, pois o ato de escrever já delimita
a opção pelo gênero e o discurso de redesenhar o mundo”. Por isso, a importância de
se trabalhar a leitura e escrita ao mesmo tempo em que os sujeitos são inseridos nas
tecnologias de informação (TI), uma vez que

o hipertexto garantiu uma sinergia maior das variáveis da oralidade
e da escrita, um processo híbrido capaz de sedimentar pressupostos
teóricos da linguagem como processo social decisivo para criar qualquer

14Hipertexto digital: é um documento composto por nós conectados por vários links. Os nós são unidades
de informação, como textos verbais ou imagens, por exemplo, e os links são conexões entre esses nós
(COSCARELLI, 2002).
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reflexão que tenha como alicerce a complexidade do mundo global e
contemporâneo (NOJOSA, 2012, p. 77).

Estudos como o de Nojosa (2012) são importantes para situar pesquisadores,
educadores e alunos nas discussões sobre o uso das novas tecnologias, essas discussões
motivaram o desenvolvimento desta pesquisa. Optamos assim em pesquisar um lugar que
promove a inclusão social através do letramento digital e textual, de modo que os alunos
encontram meios de reconhecer a importância da tecnologia e das diferentes linguagens
ligadas ao cotidiano, não apenas relativas ao mercado de trabalho como também à vida
pessoal. Portanto,

tendo na multimídia sua linguagem e na hipermídia sua estrutura, os
signos presentes na linguagem digital estão disponíveis a qualquer
momento e, teoricamente, para qualquer um que deseje ou necessite
ter acesso a eles. Nasce assim um novo leitor, que navega numa tela,
realizando ou programando suas leituras num universo imensurável de
signos (BRASIL, 2002, p. 218).

Esse novo leitor tem como desafio enfrentar as mudanças comunicacionais, nas
quais há um deslocamento da escrita para a imagem geralmente presente nas telas de
forma virtual. Em relação aos espaços online, a linguagem tem um papel central, nesse
sentido, partimos dos aspectos discursivos de Bakhtin/Volochínov ([1929] 2006; [1950]
2011) e autores como Antunes (2009), Geraldi (2006), Freire (1996), Rojo (2013), que são
essenciais para analisar as diferentes estratégias de ensino voltadas para a atuação social e
integradas às diferentes plataformas virtuais, destacando o uso conjugado das linguagens
textuais, gráficas e imagens diversas.

Nos momentos das práticas de letramentos, visando uma interlocução mais
próxima, a equipe se dividiu em grupos menores para atender aos diferentes horários
e públicos. Os módulos foram oferecidos nos períodos vespertino e noturno. A seguir,
apresentamos uma tabela com a quantidade de participantes por semestre:
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Tabela 2.1: Quantidade de participantes do Projeto Educação Digital.
Função no Projeto Educação Digital Quantidade

2018/2 2019/1

Coordenador 1 1

Docentes 4 4

Técnicos Administrativos 2 2

Discentes da graduação da UFG 17 16

Discentes da Pós-Graduação 2 2

Colaboradores externos/ aperfeiçoamento 6 6

Alunos do Módulo I 27 0

Alunos do Módulo I (Ações Afirmativas) 0 25

Alunos do Módulo II 32 9

Alunos do Módulo III 19 11

Total 110 76
Fonte: dados da pesquisa.

Podemos observar na tabela 2.1 a quantidade de pessoas envolvidas diretamente
no Projeto Educação Digital, foram 110 pessoas em 2018/2 e 76 pessoas em 2019/1.
Além dos organizadores e os agentes de letramento, destacamos a quantidade de alunos
que se matricularam nos módulos. Em 2018/2, no módulo I, participaram 27 (vinte e
sete) alunos, no módulo II, 32 (trinta) alunos e no módulo III, 19 (dezenove) alunos. Em
2019/1, o módulo I foi específico para alunos da UFG participantes das ações afirmativas
(quilombolas e indígenas), totalizando 25 (vinte e cinco) alunos, o módulo II teve 9
(nove) alunos e do módulo III participaram 11 (onze) alunos. Nos módulos II e III foram
destinados 90% das vagas para os alunos trabalhadores terceirizados da UFG e 10% das
vagas restantes para a comunidade em geral.

As aulas do curso aconteceram no período do expediente de trabalho dos alunos,
atendendo a acordo feito entre a UFG e a empresa prestadora de serviço, acordo que
garantia horas de estudos aos trabalhadores terceirizados. A liberação dos funcionários
foi condicionada à frequência mínima de 75% ao longo de todo o curso. Nos dois
semestres em que atuamos no projeto, observamos algumas particularidades em relação
à frequência, que afetava o rendimento das aulas, relativo à baixa assiduidade de alguns
alunos durante o curso do Projeto Educação Digital. Foi possível verificar que o índice de
evasão foi alto e apresentava vários tipos de fatores, o fator principal foi o desligamento
do cargo, isto é, as demissões dos funcionários. Identificamos ainda que os funcionários,
quando entravam de férias, se ausentavam das aulas e, quando retornavam ao trabalho,
raramente retomavam os estudos. As ausências também ocorreram em decorrência de
convocações da empresa para treinamento interno no período das aulas do curso.
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Constatamos que algumas alunas usavam o tempo da aula para resolver questões
pessoais, como, por exemplo, levar seus filhos ao posto de saúde. Ouvimos relatos de
que, nas empresas em que trabalhavam, elas não podiam ter mais que um atestado médico
por ano, sob o risco de serem demitidas, incluindo o atestado de acompanhamento dos
filhos. Segundo relato das alunas, essa intolerância em relação às faltas no trabalho não
estava registrada no contrato, mas todos sabiam e temiam essa prática. Verificamos que
os fatores das ausências e das desistências não estavam relacionados com o curso ou com
a eventual dificuldade em acompanhar os conteúdos. A coordenadora do projeto estudava
alternativas para conseguir maior adesão dos alunos para que permanecem estudando até
o final do curso.

O Projeto Educação Digital surgiu a partir dos seguintes questionamentos acerca
dos funcionários terceirizados da UFG: “De que maneira podemos ser úteis a esses
referidos sujeitos, de modo a proporcioná-los condições de ocupar diferentes posições-
sujeito na micro-sociedade UFG e fora dela? Como será que essas pessoas se percebem
no mundo moderno do computador, das máquinas, da internet?” (AGUIAR, 2017, p.
2). Esses questionamentos indicam que a formação proposta pelo curso buscava ir além
da transmissão dos conteúdos técnicos, havia uma preocupação com a formação crítica
dos participantes. O Projeto Educação Digital foi desenvolvido de forma a englobar
diferentes áreas de conhecimento mobilizadas por meio de uma equipe composta por
discentes, técnicos administrativos, professores da UFG e membros externos, de modo
que formavam “uma equipe multidisciplinar, que tem como objetivo trabalhar a Educação
Digital, a Leitura e o Letramento, tendo como suporte os conhecimentos já apreendidos
pelos alunos do INF” (AGUIAR, 2017, p. 2).

Ao entrevistar a coordenadora do Projeto Educação Digital, foi possível acessar
informações que ainda não foram escritas, nem no SED, nem no próprio projeto ou
no SIGAA. Todavia, muitos dados já existiam em diversas pastas online e físicas, mas
estavam fragmentados. A visão que a Coordenadora tinha era mais ampla e estava sendo
sistematizada em relatórios, em memórias que estavam sendo organizadas gradativamente
e que farão parte de um livro que está sendo escrito coletivamente. Após ouvi-la, e
ao analisar os dados, tivemos outra visão sobre o conjunto das ações. Inicialmente
enxergávamos algo mais restrito, mas fomos descobrindo uma multiplicidade de ações,
certa repercussão dentro da universidade e o reflexo na atuação dos agentes envolvidos.
Por essa razão, tivemos que fazer algumas adequações na nossa pesquisa de modo a
comportar a diversidade de informações que os dados foram revelando. Essa diversidade
e os dados são detalhados ao longo desta tese.

O trabalho em equipe do projeto foi coerente com a escolha teórica que fez
a articulação entre autonomia e colaboração, entre trabalho individual e coletivo, uma
complexa articulação, considerando as limitações enfrentadas no desenvolvimento do
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projeto, tanto às referentes aos materiais como as concernentes à heterogeneidade das
diferentes formações dos alunos e agentes de letramento. Foi possível verificar que os
conflitos existentes na equipe eram administrados e apaziguados pela coordenadora do
projeto de maneira a não interferir no andamento das atividades.

A seguir, apresentamos o quadro com a dinâmica organizacional do projeto,
listando das atividades mais recentes para as mais antigas.

Tabela 2.2: Ações de extensão 2019/1, com adaptações nossas
Lista de ações de Extensão do Projeto Educação Digital

Código Título Tipo

PJ063-2019 Letramento Digital para indígenas e Quilombolas

EV081-2019 Rodas de Conversa com psicólogos e psicanalistas MINIEVENTO

CR043-2019 Semana de formação acadêmica – Curso de formação MINICURSO

EV136-2019 Workshop EDUCAÇÃO DIGITAL: ética, app e polí-
ticas

MINI
EVENTO

PG004-2019 EDUCAÇÃO DIGITAL: Políticas, Leitura, Produção
Textual, Identidade, Subjetividade e Letramento Di-
gital com Trabalhadoras/és Terceirizadas/os da UFG

Programa

PJ870-2018 EDUCAÇÃO DIGITAL: Políticas, Leitura, Produção
Textual, Identidade e Letramento Digital com traba-
lhadoras/es terceirizadas/os da UFG

Projeto

PJ225-2017 EDUCAÇÃO DIGITAL: Políticas, Leitura, Produção
Textual, Identidade e Letramento Digital com traba-
lhadoras/es terceirizadas/os da UFG

Projeto

PG001-2017 PROGRAMA COMPUTAÇÃO HUMANA

Fonte: Informações cadastradas no SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas da
UFG).

A tabela 2.2 apresenta as ações do Projeto Educação Digital cadastradas no
SIGAA e representa apenas as ações nas quais nos inserimos enquanto pesquisadora e
orientador, ou seja, existiam mais ações desenvolvidas pelo projeto naquele momento,
as quais nós não estávamos vinculados no sistema SIGAA, mas poderíamos conhecer
e participar. A tabela 5 possibilita visualizarmos um pouco a dimensão do projeto e o
quanto foi significativo o desenvolvimento das ações e de canais eficientes que pudessem
estabelecer a conexão entre os participantes das ações.

A tabela 2.2 contém as abreviações de projeto (PJ), programa (PG), evento
(EV) e curso (CR), conforme consta na página da UFG, na Resolução do CONSUNI nº
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39/202015, no capítulo III, da classificação das ações de extensão na UFG, projeto consiste
em uma “ação continuada de natureza educativa, social, cultural, científica, política e/ou
tecnológica, com objetivo específico” (UFG, 2020, p. 3), deve ter prazo mínimo de um ano
e máximo de cinco anos. Para a UFG programa significa uma ação que “obrigatoriamente
tem a articulação de, no mínimo, três projetos, com coordenações distintas, podendo ou
não estar associados a outras ações (cursos, eventos, prestação de serviços), que integrem
as ações de extensão, pesquisa e ensino” (UFG, 2020, p. 2-3), o prazo para a execução
é de no mínimo 3 anos e no máximo 10 anos, no final desta pesquisa, verificamos que
o projeto já tinha se consolidado como programa. Já evento é definido como “ação que
vise a promover, mostrar e divulgar atividades de interesse: técnico; social; científico;
artístico; e esportivo” (UFG, 2020, p. 3), e curso como ação pedagógica de caráter
“teórico e/ou prático, nas modalidades presencial, semipresencial ou a distância, com
planejamento e critérios de avaliação definidos, com carga horária mínima de oito horas,
sendo classificados como capacitação, aperfeiçoamento ou atualização” UFG, (2020, p.
3). A contatar servidores da PROEC verificamos que os termos minicurso e minievento
não existem oficialmente, mas conforme relato da coordenadora do Projeto, dependendo
da carga horária dos cursos e eventos que são cadastrados no SIGAA, o próprio sistema
classifica como minievento ou minicurso.

Em algumas dessas ações, o nosso contato foi direto e participativo, em outras
apenas observamos indiretamente o seu funcionamento. Assim, na atividade número
1 e na atividade número 8, nós verificamos os registros e o funcionamento, mas não
participamos dessas atividades efetivamente. Participamos ativamente das atividades
número 2 até a atividade número 7.

A atividade 1 intitulada Letramento digital para indígenas e quilombolas foi a
última ação incorporada ao Projeto Educação Digital durante a realização desta pesquisa.
Segundo a coordenadora do projeto, o curso foi ofertado no primeiro semestre de 2019/1
refere-se ao letramento digital de alunos indígenas e quilombolas, bem como dos demais
alunos contemplados pelo programa UFG Inclui16 e também de membros da comunidade
geral:

15Resolução do Conselho universitário da UFG (CONSUNI) nº 39/2020, dispõe so-
bre o Regulamento das Ações de Extensão e Cultura (PROEC) na Universidade Fede-
ral de Goiás – UFG, revogando-se a Resolução CONSUNI Nº 03/2008. Disponível em:
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/694/o/ResolucaoCONSUNI20200039%281%29.pdf .Acessoem :
04nov .2020.

16O Programa UFG Inclui foi criado em 2008, entre os objetivos do programa destaca-se: “democratizar
gradativamente o acesso à Universidade Federal de Goiás, por meio de uma política de ações afirmativas
que contemple o acesso e a permanência de alunos provenientes de escolas públicas, negros provenientes
de escolas públicas, indígenas e negros quilombolas” (RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 29/2008, 2008, p. 12).
Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/90/o/ResolucaoCONSUNI20080029.pdf .Acessoem :
02set2020.
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Este projeto faz-se necessário devido à presente dificuldade que os
alunos beneficiados pelo programa UFG Inclui têm de utilizarem os
recursos computacionais em sua prática acadêmica, o que os prejudica,
os faz desistirem, ou se sentirem desprestigiados, desmotivados. Uma
das consequências dessa ausência de inclusão desse estudante, é a
dificuldade de acompanhar seu desempenho acadêmico, via SIGAA;
isso sem falar nas disciplinas EaD, nas quais os alunos devem ter
certa familiaridade quanto ao uso dos recursos computacionais, a não
entrega de trabalhos ou atividades avaliativas; o baixo aproveitamento
pedagógico (AGUIAR, 2019a, p. 1).

O curso foi criado a pedido da Coordenação de Ações Afirmativas da UFG e
foi voltado para um segmento de alunos integrantes do programa UFG Inclui. Esses
alunos iniciavam o curso dentro da UFG com uma série de dificuldades, desde barreira
com a norma de referência da língua portuguesa língua padrão até determinados
usos de algumas ferramentas tecnológicas. Assim, os agentes de letramento precisaram
planejar o curso considerando o perfil dos alunos para atender suas especificidades, o
que representou um grande desafio para a equipe. Destacamos que uma das monitoras
dessa ação concluiu seu TCC em 2019/2 com o tema Letramento digital: um estudo dos

impactos da inclusão digital de alunos indígenas e quilombolas da UFG17.
A ação de extensão 2: Rodas de conversa com psicólogos e psicanalistas é um

importante evento criado pela coordenação do Programa Educação Digital. Ela surgiu
da necessidade do grupo em lidar com questões de ordem psicológica e emocional que
fugiam às atribuições do projeto:

pretende proporcionar aos alunos do Instituto de Informática momentos
de conversa com uma equipe de psicólogos e psicanalistas para poderem
expressar suas aflições e angústias acadêmicas e diminuírem a sua
dor, bem como serem direcionados, caso necessário, a um tratamento
psicológico ou mesmo psiquiátrico nos órgãos competentes. Ressalte-
se que esta é uma ação preventiva de um sofrimento psicológico maior,
causado por algum acontecimento acadêmico ou não e que, caso não
receba a atenção necessária, no momento da dor, ou mesmo no caso de
essa dor não ser identificada, vir a provocar a desistência do curso, da
profissão ou até da própria vida (AGUIAR, 2019b, p. 1).

As rodas de conversa são realizadas semanalmente e tem como público alvo os
discentes e docentes da UFG que atuam como agentes de letramento, os alunos que são
trabalhadores terceirizados da UFG. Também, as rodas eram abertas ao público em geral,
a quem se interessasse em fazer parte das discussões. Segundo a coordenadora do projeto,
o evento proposto era um complemento de um projeto maior em que os participantes

17OLIVEIRA, Jerlianni Barbosa de. Letramento Digital: um estudo dos impactos da inclusão digital
em alunos Indígenas e Quilombolas da UFG. 2019. 72f. TCC (Graduação em Sistemas de Informação do
Instituto de Informática da UFG) - UFG, Goiânia, 2019.
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teriam um apoio psicológico e psiquiátrico relacionado ao Projeto de Educação Digital,
realizado para alunos com deficiências digitais e com pouco entendimento de uso de
muitas ferramentas abordadas em cursos de Graduação.

Para a coordenadora, o projeto em si pode estimular os participantes a ser
ajudados por profissionais da área de psicologia e psiquiatria. A ação conta com o trabalho
voluntário da professora da FE/UFG e Psicanalista Marilúcia Lago, Dra. em Psicologia.
Além dos Psicólogos: Luiz Antônio Lacerda Viana, formado em Análise de Sistemas,
Teologia e Psicologia Clínica, Alexandre Almeida Bessa de Lima, Bacharel em Psicologia
e do Psicanalista Luiz Neto18, especialista em Educação e Psicanálise que atuam nas
demandas do projeto.

A ação 3: Semana de formação acadêmica é um momento importante que
contribui para a formação dos acadêmicos atuantes no Projeto Educação Digital e demais
interessados, pois as atividades foram abertas ao público em geral. A ação integrou o
Projeto Educação Digital e, segundo a coordenadora do projeto, teve como objetivo geral

promover ações de formação política, social e cultural à equipe EDU-
CAÇÃO DIGITAL e aos alunos do Instituto de Informática. Os objetivos
específicos são: 1) compreender o atual momento político do Brasil; 2)
compreender as políticas de imigração do Brasil; 3) compreender a rela-
ção entre os embargos econômicos e os problemas sociais e econômicos
de um país; 4) discutir a situação diplomática entre Brasil e Venezuela,
no contexto de fechamento da fronteira; 5) auxiliar os alunos do Instituto
de Informática no processo de sistematização e de definição do objeto de
pesquisa; 6) compreender os PPPs dos cursos Ciência da Computação,
Sistemas de Informação e Engenharia de Software; 7) estudar e compre-
ender o caput V da Constituição Federal, no que tange à educação; 8)
estudar e compreender a LDB e o PDI da UFG (AGUIAR, 2019c, p. 2).

A Semana de formação acadêmica foi estruturada para complementar a forma-
ção crítica dos alunos do Projeto que mostraram interesse em compreender discussões que
não eram contempladas em suas aulas na faculdade. Os temas que estavam emergindo do
contexto político naquele momento envolveram discussões acerca da situação do país,
através de um encontro que explorou a interação, o diálogo, entre os participantes que
falam de lugares sociais, históricos e culturais distintos e culminou em reflexões sobre o
contexto no qual todos estavam inseridos.

A ação 4: Workshop Educação Digital: ética, app e políticas também faz parte
do Projeto Educação Digital, mas é em forma de evento, não é uma ação contínua, embora
ela possa ser repetida sempre que a equipe julgar necessário, pois ela

pretende oportunizar à comunidade acadêmica do Instituto de Informá-
tica da UFG: a) momentos de reflexão, acerca da sua formação profissio-
nal e cidadã; b) palestras motivacionais; c) debates acerca do tema ética,

18Os profissionais que atuam no Projeto Educação Digital consentiram a divulgação do seu trabalho e
abriram mão do anonimato nas pesquisas realizadas nos cursos.
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trabalho, relações pessoais; d) rodas de conversa acerca do tema A cor-
rupção, a educação, a ética e a cidadania; e) oficinas sobre Como fazer
um App em um dia. Trata-se de um evento interdisciplinar, em obedi-
ência à LDB, ao caput V da Constituição Federal e ao PDI da UFG, os
quais nos norteia e nos impulsiona a formar uma equipe cada vez mais
interdisciplinar, produtiva e inclusiva. Pretendemos, pois levar o saber
produzido na UFG, ou por meio dela, à outros lugares; trazer os saberes
produzidos em outras instituições de ensino para os alunos do INF, pois,
assim como BAKHTIN, 2003, consideramos ser o dialogismo, uma prá-
tica indispensável para o exercício da linguagem e também para o pro-
cesso de ensino-aprendizagem (AGUIAR, 2019d, s/p).

A ação 4, conforme Aguiar (2019d), que é a coordenadora do projeto, o intuito
foi oportunizar um evento interdisciplinar, abrigando diferentes vozes e vários campos
do saber, de modo que os acadêmicos pudessem refletir sobre suas escolhas, não apenas
relativas à academia, como também sobre sua situação no mundo em que vivem.

Os itens 5, 6 e 7 referem-se ao Projeto Educação Digital, que é um projeto
de extensão que funciona no Instituto de Informática, em parceria com a Faculdade de
Educação. É relativo ao projeto tratado nesta tese. A repetição do nome na tabela se refere
ao fato de que ele precisa ser cadastrado no sistema da UFG a cada fim de período de
vigência. Conforme a coordenadora,

este projeto, embora, inicialmente proponha realizar ações de extensão,
ele pretende ser também um lugar de formação docente, tendo em vista
a participação de professoras formadoras, as quais deverão integrar sua
prática e seus saberes docentes às ações de extensão e, por conseguinte,
trarão seus alunos para comporem este projeto, que, assim, tornar-se-
á uma espécie de laboratório didático. Dessa maneira, esta ação de
extensão também traz elementos para um projeto de pesquisa e, quiçá,
a posteriori, de um grupo de pesquisa, registrado no CNPQ. O produto
final deste projeto será um livro (AGUIAR, 2017, p. 2).

O Projeto Educação Digital tem como o público alvo os trabalhadores terceiriza-
dos da UFG, mas também contribui para a formação dos agentes de letramento que atuam
nas ações de extensão.

O item 8 refere-se ao Programa Computação Humana que funcionava até o
encerramento desta pesquisa no IFG/UFG e que recebeu o Projeto Educação Digital no
início de sua construção, quando era apenas uma ação de extensão dentro do programa já
estabilizado.

No próximo tópico, tratamos da constituição dos diálogos e dos participantes da
pesquisa, ilustrando as questões aqui enfocadas.
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Os alunos que são trabalhadores terceirizados da UFG entraram no primeiro
dia na sala de aula que é um laboratório equipado com computadores em todas as
mesas, expressando surpresa e timidez diante da nova realidade de poderem usar o
espaço. O Projeto Educação Digital se propôs a mudar um pouco a realidade desses
sujeitos, incluindo-os nos lugares considerados de aquisição de conhecimento dentro
da UFG. Os funcionários estavam acostumados apenas cuidar, limpar e vigiar esses
ambientes e, mesmo com a inscrição e esclarecimentos prévios, mostraram-se surpresos
em poder participar e aproveitar esses espaços de ensino. Apresentaram um olhar tímido,
de agradecimento e de esperança em não apenas estarem ali, mas em poder aprender
algo que pudessem, de alguma maneira, melhorar o seu cotidiano. Foram esses primeiros
passos que nos mostraram a relevância da realização de ações como o Projeto Educação
Digital, que acontece no INF/UFG desde 2017.

A equipe do projeto estava preparada para acolher e motivar aquelas pessoas
que estavam buscando o conhecimento como ferramenta para o crescimento pessoal,
intelectual e profissional. Percebemos que para os trabalhadores o acesso aos novos
espaços significou mais que o acesso às novas informações oriundas do curso, mas o
acesso a outro lugar, um lugar que apenas olhavam de longe, mas que agora estavam a
ele integrados. Os alunos passaram a compor aquele mundo acadêmico de outra forma,
podendo dele participar ativamente, a condição dos alunos do Projeto é a de outro sujeito,
um sujeito inserido nas práticas de ensino do ambiente em que apenas trabalhava na
limpeza ou na segurança, foi incluído as práticas de ensino desenvolvidas na UFG. Neste
sentido, verificamos que há décadas as práticas de exclusão são corriqueiras no Brasil,

sabe-se que grandes contingentes de excluídos sociais encontram-se
apartados do mundo do trabalho e do lazer, ou neles sublocados, porque
tiveram pouca ou nenhuma chance de se beneficiar da educação escolar
e dos saberes que se podem desenvolver por meio dela (BRASIL, 2002,
p. 57).

O acesso ao Projeto Educação Digital possibilitou que os trabalhadores pudes-
sem ver sua situação social dentro da UFG de uma nova maneira, como alunos com acesso
aos ambientes de ensino para aprenderem diferentes conteúdos. Dado o lugar que os
alunos passaram a ocupar, o ensino não poderia se dar de forma mecânica, foi preciso
direcioná-lo para uma formação crítica, de maneira que os alunos também pudessem ter
voz nesses espaços. Para tanto, a metodologia e os conteúdos precisaram não apenas pos-
sibilitar o desenvolvimento das competências dos alunos como também outras formas de
trabalhar a autonomia.

No intuito de contribuir para uma reflexão sobre os conteúdos, o curso destinou
um tempo para a leitura e debate de textos com temáticas sociais, com a finalidade de
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orientar os alunos por meio da leitura crítica, a pensarem sobre questões políticas e éticas
e se tornarem sujeitos ativos no processo de construção do próprio conhecimento. Assim,
a equipe do projeto partiu da concepção de leitura como “atividade interativa altamente
complexa de produção de sentidos” (KOCH; ELIAS, 2015b, p. 11), a qual requer a
mobilização de inúmeros saberes na compreensão do processo comunicativo.

Nesse sentido, de significação dos saberes, sabemos que as TIC’s também po-
dem contribuir para o acesso ao conhecimento por parte dos usuários e pode propiciar a
integração em um mundo globalizado, uma vez que há novos modos de interação, par-
ticipação, escrita, leitura e intervenção social. Contudo, vimos que não basta apresentar
os conteúdos e ferramentas digitais, uma vez que alguns já até possuem alguns mecanis-
mos tecnológicos, embora com limitações. Constatamos a necessidade de aprimorar as
habilidades de leitura e escrita nos ambientes virtuais, de modo que os usuários pudessem
praticar o letramento digital, isto é, analisar as informações de forma crítica em benefício
próprio e interagir com elas.

Dessa forma, a fim de integrar os alunos às diferentes formas de ensino, foram
organizadas variadas situações de uso de TI ao longo do curso. Os alunos foram co-
nectados aos conteúdos do curso e isso significa estar na rede19 e poder “expressar-se,
publicar, atuar, escolher, opinar, criar, influenciar outras pessoas” (GABRIEL, 2013, p.
15), de forma progressiva, puderam fazer uso das ferramentas digitais que conseguiam
dominar e incorporar às suas práticas sociais. Segundo Gabriel (2013), essa possibilidade
de produção e consumo de conteúdos de forma dinâmica na internet transforma significa-
tivamente a educação, reestrutura o fluxo de conhecimento e informação e desestabiliza
as instituições educacionais.

No curso, o professor/monitor não foi considerado o único detentor do conteúdo
com uma metodologia dominadora. Os monitores estabeleceram contato com seus alunos
ao longo das aulas através de situações coerentes com a abordagem escolhida no curso; o
educando foi tratado como ser pensante e crítico, valorizando suas experiências prévias.
Na era digital, os alunos passam a ter acesso a todo tipo de conteúdo/informação, o que
nos faz repensar formas de capacitar os professores para os novos desafios, de modo que
possam mediar esse acesso que ocorre, muitas vezes, de forma desordenada.

Nessa perspectiva, de repensar o papel do professor, durante o planejamento
dos conteúdos, um dos objetivos percebidos no Projeto foi criar um diálogo entre os
monitores de forma que os materiais, conteúdos e as atividades pudessem ser cada vez
mais conectados entre si. Assim, alguns temas dos conteúdos de TI selecionados pelos
monitores do INF/UFG também foram abordados na produção textual dos agentes de

19Estar na rede refere-se à rede de computadores ou rede de dados que é uma rede de telecomunicações
digitais que permite o compartilhamento de recursos pela internet.
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letramento da Faculdade de Letras e da Faculdade de Educação. Não foi um momento
muito fácil fazer a articulação dos conteúdos e distribuir o tempo de cada atividade a
contento, principalmente em sala de aula, pois as discussões avançavam, os alunos faziam
comentários sobre as atividades, os monitores exploravam as observações e o tempo
de cada tarefa não era suficiente para trabalhar todos os conteúdos. Por isso, alguns
monitores conseguiam avançar seus conteúdos e outros atrasavam seu planejamento
prévio. Mesmo assim, o trabalho em conjunto culminou em sequências didáticas20

harmonizando diferentes saberes voltados para o perfil dos alunos e articulados com seus
interesses.

Outro ponto que causou certo desconforto foi em relação ao formato das aulas,
o estranhamento da abordagem dialógica. Eventualmente, um educando ou outro se
mostrava impaciente e solicitava um formato mais tradicional de ensino, chegando até
a pedir que algumas tarefas fossem transcritas no quadro negro. Também observamos
que o interesse se concentrava mais nas anotações em cadernos que eles traziam e não
na compreensão dos significados das atividades. As ilustrações virtuais, os exemplos dos
colegas, a exploração do tema por meio de debates e questionamentos na aula, não eram
suficientes para atender as expectativas porque o processo era dinâmico e nem sempre
conseguiam fazer todas as anotações que desejavam.

Os monitores lembravam aos alunos que todo o material estava disponível
virtualmente e compartilhado com eles, nos seus respectivos e-mails, poderiam acessar
todo o conteúdo no Google drive, e, que a turma precisava que eles participassem das
discussões, mas ainda assim, não paravam de fazer as anotações, algumas vezes não
conseguiam acompanhar o andamento da atividade. A preocupação de alguns alunos
fixava-se no registro da informação, não no que ela representava naquele contexto ou
para sua vida. No momento em que os monitores faziam os questionamentos acerca do
tema trabalhado, os alunos, que ficavam apenas anotando, não conseguiam complementar,
responder, fazer alguma relação de sentido. O que nos faz pensar nas reflexões de Sousa
Filho (2015):

Ainda, em muito e alto grau, o que temos é a visão de que deve haver
uma assimetria entre o docente e o discente e de que, nessa assimetria,
o docente se porte como o provedor de conhecimento. Ainda estamos
longe de abandonar a educação bancária (FREIRE, 2002) que molda
posturas educacionais há séculos. Mudar esse quadro é um desafio.
É desse desafio que falava aos alunos, que os convidava a “encarar”
(SOUSA FILHO, 2015, grifos do autor).

20Sequências Didáticas entendidas como “um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira
sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” e tem como finalidade “ajudar o aluno a dominar
melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa
dada situação de comunicação” (DOLZ e SCHNEUWLY, 2004, p. 97).
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As reflexões de Sousa Filho (2015) se referem a sua avaliação das aulas que
tentava ministrar de forma dialógica em turmas da Pós-graduação da FL/UFG21, nas
quais muitos acadêmicos persistiam em adotar os moldes tradicionais22 de ensino. O autor
compartilhou em um capítulo do livro Gêneros discursivos e análise linguística no ensino

de línguas23 uma rica experiência nas aulas em que buscou aplicar relevantes conceitos
bakhtinianos como interação/interlocução, responsividade e cenas enunciativas, entre
outros, para que os alunos pudessem viver a dinâmica dialógica em sala de aula. Por meio
da experiência, o autor nos mostra como a postura dialógica pode ou não se materializar,
mesmo adotando textos e conceitos dialógicos em sala de aula. Cansado de bater na tecla
monológica tradicional, desenvolveu mecanismos de negociação, combinados didáticos,
com os alunos, desde a primeira aula, de forma que pudessem dar um caráter dialógico
às aulas do curso. Sousa Filho (2015) relata que queria ouvir as vozes e romper com
a aula tradicional, mesmo que aos poucos, “(...) diante de um quadro que teimava em
ser tradicional, não podia eu destruí-lo de uma vez, mas podia transformá-lo por dentro”
(SOUSA FILHO, 2015, p. 26), o autor descreve as estratégias que adotou para adequar
sua aula sem parecer radical, mostrando-nos como é difícil romper com nuances fixas da
escolarização unilateral.

No final do relato, o autor nos revela que os combinados didáticos foram
quase todos cumpridos e que os alunos se mostraram dispostos a adotar uma postura
dialógica. Embora a situação do relato tenha acontecido em salas de aula de alunos da
Pós-graduação, vimos pela citação de Sousa Filho (2015) que uma situação semelhante
ocorreu no contexto das aulas do Projeto Educação Digital, no que se refere a insistente
influência do ensino tradicional.

Ao ler o relato, tivemos a mesma impressão de Sousa Filho (2015) em diferentes
situações do curso, inclusive, com relação à forma como alguns alunos se comportavam
diante da fala de um colega, a demonstração de certa impaciência. À medida que o curso
no Projeto Educação Digital foi avançando, a maior parte dos alunos mudou de postura e
passou a ver sentido entre o diálogo proposto na sala de aula e a relação com o próprio
aprendizado. A experiência de Sousa Filho (2015) e a nossa própria experiência nos

21Sousa Filho (2015) faz o relato de sua experiência de dois anos (em 2013 e em 2014) do curso Tópicos
de Ensino de Língua Portuguesa: Gêneros discursivos-textuais e análise linguística (doravante TLPGDAL)
no Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística da Faculdade de Letras da Universidade Federal de
Goiás, o intuito foi relatar e refletir sobre alguns temas abordados nos encontros e descrever e analisar as
descobertas do professor e dos alunos durante o referido curso.

22Entendemos como pedagogia ou ensino tradicional o modelo em que o professor é o centro da atividade
educativa, “concebido como um profissional da educação “bem preparado” para transmitir com “eficiência”
um conhecimento já sistematizado aos alunos que, submetidos à disciplina externa, se dispõem em sala de
aula de maneira a convergir sua atenção para o mestre” (TARDELLI, 2002, p. 19).

23SOUSA FILHO, Sinval Martins de; ARAÚJO, Luciana Kuchenbercker (orgs.). Gêneros discursivos e
análise linguística no ensino de línguas. Campinas/SP: Pontes Editores, 2015.
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acende a esperança de que é preciso romper com as amarras tradicionais enraizadas no
ensino brasileiro, para buscarmos outras formas de aprender significativamente e de que
vale a pena insistir nessa mudança.

Percebemos que as aulas do Projeto Educação Digital foram compreendidas pela
equipe como uma complexa cadeia enunciativa em que se buscou desenvolver práticas
pedagógicas que atribuíssem sentidos aos enunciados didáticos. Quando o planejamento
das aulas não se dava presencialmente, era feito por meio de ferramentas do Google

drive e os documentos eram compartilhados a fim de que todos da equipe tomassem
conhecimento e contribuíssem com a sua construção. Na medida do possível foram
oferecidas possibilidades de escolha dos temas das aulas pelos alunos para a aproximação
dos conteúdos às suas realidades e isso possibilitou a adequação do material e elaboração
das ações de interação, incluindo um espaço para discussão e reflexões em aula.

No decorrer das atividades, verificamos a dificuldade em se chegar a um formato
de avaliação que conciliasse diferentes conteúdos. Por isso, foi preciso estabelecer formas
diferentes de avaliação para conteúdos distintos. Os monitores e instrutores que trabalha-
ram as atividades de TI realizaram avaliações, por meio da aplicação de questionários
eletrônicos com conteúdos das aulas, sempre que concluíam uma sequência de temas,
a fim de aferir os conhecimentos adquiridos pelos alunos durante a aplicação das aulas
presenciais. A partir da avaliação, os conteúdos foram revisados com base nas principais
dúvidas e dificuldades dos alunos. Não foi atribuída nota à avaliação, as atividades ser-
viram para guiar as futuras escolhas dos agentes de letramento digital. Nas atividades de
letramento textual, ou seja, voltadas para a leitura e produção de texto, o acompanhamento
do ensino e da aprendizagem dos alunos pelos monitores se deu por meio de suas produ-
ções escritas e pela a participação nos debates em sala de aula, sem atribuição de nota.
As atividades foram utilizadas para os monitores e instrutores repensarem os conteúdos,
acrescentando ou modificando alguns materiais selecionados previamente.

O trabalho em equipe foi responsável pela dinâmica que precede as aulas: plane-
jando, preparando os materiais, organizando os espaços e dedicando o tempo necessário
para o atendimento aos alunos. Cada participante do projeto assumiu uma função e a so-
matória de todos os esforços culminou nas aulas dos cursos. A seguir, apresentamos uma
tabela com a identificação e função geral dos participantes:
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Tabela 2.3: Função dos participantes do Projeto Educação Digital.
Participante Função Papel/Interesse
Coordenadora Criadora e principal respon-

sável pelo projeto Educação
Digital.

Responsável por gerir o Pro-
jeto Educação Digital como
um todo, o que envolve ati-
vidades que vão desde gerar
e organizar relatórios, atuali-
zar o cadastro dos membros e
prestar contas à UFG sobre o
andamento e continuidade do
projeto.

Colaboradores Docentes, instruto-
res/monitores (discentes
ingressos e egressos da
UFG) e servidores técnico-
administrativos.

Auxiliar na gestão do projeto,
participar das ações, ministrar
as aulas, manter as informa-
ções das turmas atualizadas e
preparar os materiais para as
aulas.

alunos Público alvo dos cursos de
formação oferecidos pelo
Projeto Educação Digital,
na sua maioria (90%) são
funcionários terceirizados da
UFG e 10% são membros da
comunidade externa.

Participar das aulas presenci-
ais e interagir fora das aulas
pelos canais de interação cria-
dos no curso. Além disso, po-
dem dar os feedbacks para os
membros do projeto sobre o
curso.

UFG Instituição que comporta e
auxilia o projeto

Participar das aulas e dar os
feedbacks para os membros
do projeto sobre o curso.

Fonte: Baseada na tabela 3.1 elaborada por Carvalho (2018), com adaptações nossas.

A tabela 2.3, elaborada por Carvalho (2018), com algumas adequações nossas,
apresenta-nos sucintamente a identificação e função dos participantes do Projeto Educa-
ção Digital. A divisão de funções é discriminada apenas para fins didáticos, pois, segundo
relato da coordenadora do Projeto, a diferença entre a coordenadora, os instrutores, os mo-
nitores e demais colaboradores não fica marcada na prática das atividades. A separação
de cada função aparece apenas no preenchimento de documentos oficiais ou cadastro de
ações no sistema, por uma questão de adequação às orientações organizacionais. Mas não
há distinção no momento da realização das aulas, inclusive, algumas funções se alterna-
ram, na organização das atividades e eventos. Além disso, no momento em que os agentes



2.5 Constituição dos diálogos: participantes da pesquisa 94

de letramento entram na sala, todos colaboram igualmente na mediação das atividades, e
por meio delas ensinam o que sabem, ao mesmo tempo em que também aprendem.

O trabalho desenvolvido pelo Projeto Educação Digital também foi interinstitu-
cional, pois integrou docentes, discentes e técnico-administrativos da UFG oriundos da
Faculdade de Letras, da Faculdade de Educação, do INF/UFG, bem como colaboradores
externos. O quadro de agentes de letramento envolveu diferentes categorias de pesquisa-
dores: 01 (uma) coordenadora, 02 (duas) servidoras técnico-administrativas, 17 (dezes-
sete) alunos de graduação (em 2019/1, o projeto teve um aluno a menos), 01 (um) aluno
de mestrado, 01 (uma) estudante de doutorado, 04 (quatro) docentes, e (06) colaboradores
externos/aperfeiçoamento. A equipe foi composta por diferentes faixas etárias e titulações
acadêmicas variadas, o que possibilitou a troca de experiências durante a convivência na
construção das atividades e na participação dos eventos. As diferentes áreas do conheci-
mento possibilitaram uma reflexão interdisciplinar que buscou contribuir para a inclusão
social de sujeitos que até então se encontravam, muitas vezes contra sua própria vontade,
fora dos ambientes escolarizados.

Também existe a figura dos colaboradores externos que são pessoas que não têm
vínculo com a UFG ou qualquer outra universidade, mas integram o Projeto Educação
Digital e desempenham várias funções. São muitos exemplos de voluntários que se
identificaram com as ações e passaram a colaborar com a equipe, como a docente que foi
redistribuída da UFG para a Universidade Federal de Roraima. Ela continua dando cursos
de formação, capacitação, atuando no planejamento do projeto, auxiliando os discentes
da equipe na produção de artigos.

O novo professor que veio de Roraima para ocupar o lugar da docente no pro-
cesso de redistribuição foi convidado pela coordenadora para ministrar um minicurso e,
ao final, após conhecer o projeto, tornou-se membro da equipe e está desenvolvendo ativi-
dades para ministrar em outros módulos do Projeto Educação Digital. Outro exemplo é a
desenvolvedora da Google, que possui uma empresa no ramo da tecnologia, atua no pro-
jeto ministrando cursos e auxilia nas questões de recursos computacionais, contribuindo
para a formação da equipe.

Um dos monitores discentes do INF/UFG escreveu seu Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC) sobre o sistema que ele desenvolveu para o Projeto Educação Digital,
chamado Sistema Educação Digital (doravante SED). No momento da pesquisa, ele era
egresso da UFG e continuava colaborando com a equipe. Segundo Carvalho (2018, p. 1),
o SED “é uma solução de software para demanda e informatização das tarefas cotidianas
do Projeto Educação Digital de forma a facilitar e auxiliar sua manutenção e expansão”.
O SED foi criado direcionado para as necessidades da equipe e para o gerenciamento das
atividades administrativas do projeto.

A ideia da criação do SED foi dividida em duas partes, a primeira parte, que
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já estava sendo usada, foi toda desenvolvida voluntariamente, e por ser um trabalho
voluntário, as alterações, adaptações e correções no sistema são feitas no momento em
que o monitor tem disponibilidade para fazer, porque precisa conciliar essas tarefas com
seu trabalho. Segundo a coordenadora do Projeto Educação Digital, atualmente o sistema
está funcionando e atendendo às necessidades da equipe, embora exista a necessidade de
adequações a serem feitas, mas essas adequações não impossibilitam o funcionamento
e o gerenciamento dos conteúdos. De acordo com a coordenadora, a parte do sistema
direcionado à interação dos alunos, será feita por outro desenvolvedor, possivelmente
outro acadêmico do INF/UFG. A coordenadora também informou que já existem algumas
ideias formuladas para o desenvolvimento desse sistema, inclusive já foi feito um artigo
sobre o referido software.

Embora o monitor que desenvolveu o SED não tenha mais vínculo com a
UFG, por ter concluído o curso, ele continua ligado à equipe do projeto e trabalha nas
manutenções do sistema. Outro monitor, discente do curso de Pedagogia da UFG, embora
também tenha concluído o curso, continua ocupando funções no projeto, mesmo sem
o vínculo com a UFG, e morando em bairro afastado do campus universitário, continua
atuando ativamente no projeto, no planejamento, nos cursos de formação e principalmente
ministrando aulas. Não há remuneração, mas dada a natureza do projeto e sua perspectiva
social, o estudante egresso da UFG continua contribuindo em todas as atividades.

A seguir, apresentamos uma ilustração de como o sistema está organizado:

Figura 2.1: Organização do Sistema Educação Digital (SED)

Fonte: Figura elaborada por Carvalho, 2018.
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A figura 2.1 nos dá uma visão da forma como o software Sistema Educação Di-
gital (que só foi criado em 2018 e testado em 2019/1) está organizado para acomodar as
informações que são geradas a partir das ações do projeto. Anteriormente, as informações
ficavam acomodadas apenas no Google drive. Com a criação do SED, as informações es-
tavam sendo migradas gradativamente, porém sem a desativação do drive, que continuava
sendo utilizado, embora o novo sistema se mostrasse mais prático.

O SED deixou muito ágil a localização de todos os dados do projeto. Dentro dele,
os acessos são diferentes, a coordenadora, por exemplo, possuía um acesso mais amplo
e possibilitava executar ações exclusivas, tais como gerenciar a equipe, os conteúdos e
os alunos e ter uma visão dos gráficos que são gerados a partir da inserção de dados.
O acesso que os instrutores e os alunos tinham do sistema era mais restrito, os monitores
tinham acesso às listas de chamadas, podiam cadastrar os alunos, fazer anotações, mas não
podiam excluir os alunos nem os monitores. Os alunos tinham acesso a alguns dados do
projeto, a um campo que foi criado para fazer anotações e acessar aos links externos, por
exemplo, o e-mail. Todos acessavam o programa usando o número de seu CPF (cadastrado
no sistema) e uma senha, que era criada durante o cadastro. Segue ilustração do protótipo
da tela de login:

Figura 2.2: Tela de login do SED

Fonte: Protótipo elaborado por Carvalho (2018).

O sistema continha informações, documentos, diagramas e toda a demanda de
informatização das tarefas cotidianas do projeto Educação Digital de forma a facilitar e
auxiliar sua utilização e expansão, mas que no momento da pesquisa estava passando por
testes e pela migração dos dados de outros sistemas, como o Google drive. Até então,
o Google drive era utilizado para essa função de informatizar as tarefas e armazenar os
documentos. Segue imagem da tela de configurações do SED:
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Figura 2.3: Tela de configurações (Sistema Educação Digital - SED)

Fonte: Carvalho (2018).

Segundo Carvalho (2018, p. 25), a figura 2.3 representa a tela de “configurações
usada para definir padrões e parâmetros utilizados pela aplicação”. Nela são listados os
parâmetros e suas respectivas opções de configuração, permitindo a edição e gravação de
cada um deles. Apresentamos na figura 4 a tela de cadastro dos alunos e informamos que,
a partir dela, eram gerados gráficos dos dados dos participantes:

Figura 2.4: Tela de cadastro dos participantes no SED.

Fonte: Protótipo elaborado por Carvalho, (2018, p. 26).

A figura 2.4 é referente à tela de cadastro dos alunos no SED, elaborada por
Carvalho (2018). A tela também era usada como base para a tela de edição e apresentava
todas as informações pertinentes ao registro de um usuário do tipo monitor ou instrutor.
Antes de o SED ficar pronto, as inscrições eram feitas em fichas físicas e posteriormente
digitalizadas e armazenadas em pastas no Google drive. Após a criação do SED, as
fichas de inscrição são geradas eletronicamente e os interessados pelos cursos podem
se inscrever pela internet. Todavia, verificamos que até o momento da geração dos dados,
o SED ainda apresentava inconsistências, como, por exemplo, a duplicação de alguns
dados, por isso, não o pudemos utilizar como fonte de informação.
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No próximo tópico, apresentamos o perfil dos trabalhadores terceirizados da
UFG que participam do Projeto Educação Digital.

2.6 Perfil dos alunos trabalhadores terceirizados

Apresentamos alguns gráficos com dados sobre o perfil dos alunos do módulo
II, com os quais realizamos a pesquisa, com o intuito de possibilitar que conheçamos
a realidade dos alunos que são trabalhadores terceirizados da UFG, a partir de dados
referentes a gênero, faixa etária, naturalidade, renda, meio de transporte, equipamentos
eletrônicos que mais utilizam, raça/cor e escolaridade. As informações foram geradas com
a aplicação de questionário e com base na ficha cadastral preenchida no ato da inscrição,
além das observações registradas em diário de campo.

As informações obtidas pela aplicação e tabulação do questionário respondido
pelos alunos não foram exploradas em sua totalidade, as informações que extraímos
foram utilizadas em várias partes da tese, serviram, por exemplo, para apresentarmos o
perfil dos alunos para que tivéssemos condições de compreender seu contexto e sua visão
sobre o projeto. Os dados do questionário ficarão à disposição de qualquer pesquisador
interessado em trabalhá-los e vão compor o banco de dados do Projeto Educação Digital.

O acompanhamento da turma do módulo II se deu no segundo semestre do ano
de 2018, em que ocorreu a geração de alguns dados. No módulo II, os 32 alunos já tinham
uma noção intermediária das ferramentas digitais, como o uso do computador e da inter-
net, conforme verificado por meio de um teste diagnóstico aplicado no ato da inscrição.
Por essa razão, os conteúdos são direcionados ao desenvolvimento dessas habilidades de
uma forma mais desafiadora, com conteúdos voltados para as necessidades que eles apre-
sentam ao longo das aulas. No primeiro semestre de 2019, demos continuidade à geração
de dados no Projeto Educação Digital, acompanhando o projeto como um todo, sem atuar
diretamente nos módulos, mas participando das demais ações.

Os sujeitos participantes do Projeto Educação Digital são trabalhadores terceiri-
zados que prestam serviço para a UFG nas áreas de limpeza e segurança e apenas 10%
são participantes oriundos da comunidade externa. Em todos os semestres, até a data que
o acompanhamos, o curso abria aproximadamente 100 vagas para três módulos: o nível
I (inicial), o nível II (intermediário) e o nível III (avançado), que inclui o ensino de Es-
panhol. Existiam alguns critérios para que as pessoas participassem: não poderiam ser
alunos ou servidores da UFG, nem menores de idade. O curso foi gratuito, as turmas fo-
ram compostas por jovens, adultos, solteiros ou pais e mães de famílias, com graus de
escolaridades diferentes, mas nenhum com formação universitária, exceto alguns partici-
pantes da comunidade externa.
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Os trabalhadores foram liberados para participar do curso no horário do expedi-
ente, mas eles precisavam participar de pelo menos 75% das aulas presenciais e, ao final,
receberam um certificado emitido pela Pró-Reitoria de Extensão da UFG. A liberação se
deu por meio de acordo realizado entre a empresa que contrata os terceirizados e a UFG,
que acatou os objetivos do projeto e destinou um tempo de estudos no período de traba-
lha dos terceirizados. Notamos que as empresas colocavam eventos paralelos ao horário
das aulas do curso e, devido a essa interferência, a coordenadora precisou fazer diversas
intervenções após constatar as salas de aulas esvaziadas. As ausências dos alunos para
participarem de treinamentos das empresas acarretaram prejuízos para a aprendizagem e
eles também apresentavam dificuldades para acompanhar os conteúdos quando retorna-
vam, ocasionando inclusive desistências. As aulas não podiam ser interrompidas porque
os alunos da comunidade externa continuavam participando regularmente.

Foi possível verificar que a lógica neoliberalista, segundo a qual o Estado “deve
afastar-se das atividades econômicas por meio da privatização das empresas públicas”
(ARAÚJO, 2013, p. 61), já acontecia na UFG em alguns seguimentos que tiveram cargos
extintos. O decreto número 4.547, de 27 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a
extinção de cargos efetivos no âmbito da Administração Pública Federal, recomenda
no anexo III: “Cargos efetivos vagos extintos no quadro de pessoal das Instituições
Federais de Ensino Superior – IFES” não terão novas contratações. A extinção dos
cargos impactou diretamente em serviços prestados nas universidades públicas. Entre
os exemplos de cargos extintos, podemos citar alguns que a universidade precisa ter
para poder funcionar: vigilante, copeiro, jardineiro, servente de limpeza, cozinheiro,
entre outros. No entanto, embora os cargos tenham sido extintos, trata-se de funções
imprescindíveis ao funcionamento das instituições e, por isso, o pessoal é contratado de
forma terceirizada por empresas privadas.

A seguir, apresentamos, através de gráficos, o panorama do perfil dos participan-
tes do módulo II:
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Figura 2.5: Gênero dos alunos do módulo II - 2018/2.

Fonte: Dados extraídos da pesquisa.

A figura 2.5 aponta que as mulheres foram a maioria dos interessados pelo curso,
representando um total de 81% e, segundo relatos, elas eram a maioria nas empresas em
que trabalhavam, principalmente nas áreas de limpeza. Muitas dessas mulheres eram mães
de famílias que no passado precisaram abandonar suas trajetórias escolares para assumir
sozinhas os cuidados e o sustendo dos filhos ou para trabalhar precocemente e contribuir
para o sustento da família. A baixa renda e a pouca escolaridade fizeram com que essas
mulheres tivessem reduzidas opções de trabalho no mercado, podendo atuar apenas em
empresas que exigem pouca experiência e pouca qualificação profissional. O referencial
de gênero permite a compreensão da distribuição dos alunos no curso e, que desse público,
são as mulheres as mais interessadas em qualificação profissional e pessoal.

Figura 2.6: Faixa etária dos alunos do módulo II homens e mulheres - 2018/2.

Fonte: Dados extraídos da pesquisa.
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Na figura 2.6, as faixas de idade foram divididas com base na nomenclatura
utilizada nas pesquisas do IBGE. Em 2018/2 foram matriculados 32 alunos no módulo
II, distribuídos da seguinte forma: 26 mulheres com idade média de 37 anos, destas 17
mulheres declararam ter filhos e 9 mulheres não declararam ter filhos. Os 6 homens do
grupo possuem idade média de 41 anos, sendo que 2 declararam ter filhos. A maior parte
das mulheres que declararam ter filhos não possuem companheiros e elas eram as únicas
provedoras do sustento dos filhos. Por meio dos relatos, identificamos que muitas dessas
mulheres tiveram suas trajetórias escolares interrompidas após a maternidade. Conforme
podemos perceber a partir dos dados expostos no gráfico, 56% da turma estava em
uma idade considerada produtiva no nosso país, ou seja, idade economicamente ativa,
conforme referência utilizada nas pesquisas do IBGE. Podemos verificar ainda que a
presença de diferentes faixas etárias na turma impõe a necessidade de rigor aos critérios
de seleção de atividades e conteúdos, respeitando as diferenças e os interesses do grupo.

Figura 2.7: Estado de origem dos alunos do módulo II - 2018/2.

Fonte: Dados extraídos da pesquisa.

No que se refere à naturalidade dos alunos, o figura 2.7 evidencia que muitos
são do estado de Goiás, mas a maior parte vem de outros estados do país. Eles se
deslocam de suas regiões de origem em busca de trabalho e estudo, segundo os próprios
sujeitos pesquisados. De acordo com Nazareno (2015, p. 1), “a redução das desigualdades
passa pela diminuição das defasagens educacionais regionais das regiões mais pobres.
Isso não apenas melhoraria remunerações como, também, desenvolveria as liberdades e
capacidades dos indivíduos”. Para a autora, reduzir as desigualdades regionais de renda
no Brasil exige uma mescla de mudanças estruturais com investimentos em pessoas, algo
que não se tornou uma prioridade para os nossos governantes. Portanto, as desigualdades
sociais e econômicas obrigam as pessoas a migrarem dentro do próprio país em busca
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de melhores condições de vida e, ao fazerem esse movimento, a baixa qualificação e a
dificuldade de acesso ao ensino reduzem suas chances de uma condição de vida com mais
qualidade.

Figura 2.8: Renda dos alunos do módulo II - 2018/2.

Fonte: Dados extraídos da pesquisa.

A figura 2.8 apresenta informações a respeito dos aspectos econômicos dos
alunos do módulo II em 2018/2. A maioria dos alunos 56% declararam renda familiar
de até 2 salários mínimos. Das 32 pessoas, apenas 2 participantes ganhavam de 3 até
4 salários mínimos e o restante, ou seja, 30 participantes, ganham de 1 até 2 salários
mínimos. Podemos verificar que do ponto de vista socioeconômico, os alunos vivem em
situação vulnerável. A maior parte dos participantes trabalhava nas empresas: Liderança
e Guardiã, com remuneração entre no mínimo 1 e no máximo 2 salários mínimos,
correspondendo a 90% dos alunos. As rendas referentes a 6% dos alunos que recebem
até 3 salários mínimos e 3% que recebem até 4 salários mínimos são referentes aos
integrantes da comunidade externa. Esse dado nos interessa para verificarmos que “no
Brasil, as desigualdades de renda são acompanhadas por desigualdades educacionais. Em
termos gerais, as regiões mais pobres são também aquelas que apresentam os piores níveis
de educação” (NAZARENO, 2015, p. 1), sabemos que o acesso à escolarização sozinho
não vai resolver os problemas de desigualdade social do país, mas pode possibilitar uma
oportunidade para que os alunos possam ter mais meios de lutarem por inclusão social.

Ao longo do curso, os alunos enfrentavam um universo completamente novo
para aprender a articulação das novas formas de leitura e manuseio das informações nos
ambientes virtuais através dos equipamentos tecnológicos. Diante dos dados, vimos a
importância de potencializar o aluno a questionar as fontes de informação e levá-lo a
aprender a usá-las em seu próprio desenvolvimento humano.
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Figura 2.9: Meio de transporte dos alunos do módulo II – 2018/2.

Fonte: Dados extraídos da pesquisa.

De acordo com dados da figura 2.9, a maior parte dos alunos (81%) depende
do transporte coletivo para sua locomoção. Diante desse cenário, entendemos que a
adesão ao Projeto Educação Digital só ocorreu porque os trabalhadores não precisaram
fazer nenhum deslocamento, ou seja, os alunos trabalhadores da UFG já estavam no
campus universitário no horário do curso e os alunos da comunidade externa residiam
nas imediações da UFG.

Figura 2.10: Aparelhos tecnológicos dos alunos do módulo II - 2018/2.

Fonte: Dados extraídos da pesquisa.

A figura 2.10 mostra que a maior parte dos participantes tem acesso a algum
aparelho tecnológico. Assim, vimos que o problema não era apenas o acesso a esses
meios de tecnologia e sim a falta letramento digital, isto é, a falta de condições para que
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os sujeitos pudessem pesquisar, avaliar, elaborar ideias a fim de desenvolver o próprio
conhecimento de forma crítica.

Figura 2.11: Raça/cor dos alunos em 2018/2.

Fonte: Dados extraídos da pesquisa.

A categoria raça/cor que consta na figura 2.11 é importante para este estudo
porque, conforme Dias (2015, p. 50), “os aspectos fenotípicos dos indivíduos, no Brasil,
são elementos de segregação que, historicamente, têm bloqueado o acesso a bens e
espaços sociais”, portanto, o termo raça não é empregado neste trabalho como uma
construção social, mas para compreendermos as discriminações que geram desigualdades
no nosso país. Os participantes do projeto são a representação de um seguimento social
historicamente excluído dos espaços de ensino das Universidades públicas e privadas
no Brasil. Conforme aponta pesquisa de Guimarães (2003, p. 256), “os dados mostram
que a proporção de jovens que se definem como “pardos” e “pretos” nas universidades
brasileiras, principalmente naquelas que são públicas e gratuitas, está muito abaixo da
proporção desses grupos de cor na população”, vemos essas característica muito marcada
no figura 2.11, que revela o total de 97% dos alunos como sendo pardos e negros.

A maioria dos alunos eram pobres e pretos, que, desde muito cedo, foram
cooptados pelo mercado de trabalho para que pudessem garantir primeiramente sua
própria subsistência e a de sua família, e somente depois poderiam pensar em se inserir
nos ambientes escolarizados. Diante disso, se deparam com outros fatores de exclusão,
como a tecnologia que tanto avança e os envolve, a qual eles também precisam vencer,
para serem inseridos no mercado e se tornarem economicamente produtivos. Nesse
percurso, muitas vezes sombrio, existem sonhos que transbordam em seus depoimentos
pessoais, nos seus olhares de curiosidade, que, muitas vezes, são interrompidos de forma
violenta.
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Figura 2.12: Escolaridade dos alunos trabalhadores terceirizados da UFG módulo II.

Fonte: Dados extraídos da pesquisa.

Na figura 2.12, nós optamos por separar os dados sobre a escolaridade da
nossa amostragem para termos mais clareza sobre a escolaridade dos alunos que são
trabalhadores terceirizados da UFG, por eles representarem 90% dos alunos do Projeto
Educação Digital e estarem na mesma profissão. Essa informação nos aponta a razão pela
qual o projeto prioriza os alunos trabalhadores terceirizados para concorrerem à maior
parte das vagas no projeto, ou seja, o fato de terem menos tempo de escolarização formal.
Os demais dados foram contabilizados integralmente, ou seja, trata-se da soma de todos
os alunos do módulo II, tanto os trabalhadores da UFG como da comunidade externa.

Figura 2.13: Escolaridade dos alunos da comunidade externa, módulo II

Fonte: Dados extraídos da pesquisa.
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Na figura 2.13, constam os dados de escolaridade dos alunos da comunidade
externa que representam 10% do total dos alunos do módulo II e possuem variadas
profissões. Podemos ver a diferença de escolaridade, considerando os dados da figura
2.12, razão pela qual optamos pela separação dessas informações. Até as inscrições
realizadas em 2018/2, o critério para a seleção dos membros da comunidade externa era
apenas a ordem de inscrição, os primeiros a se inscreverem até atingir os 10% das vagas
disponíveis, eram classificados e as inscrições encerradas para esse grupo. Portanto, não
era feito nenhum outro recorte, nem renda, nem escolaridade, critérios esses que passaram
a ser verificados a partir da criação do SED.

Diante dessa realidade, verificamos que os alunos do Projeto Educação Digital
fazem parte de uma parcela da população que possui baixa qualidade de vida em vir-
tude de seu poder aquisitivo. Mesmo diante das dificuldades, os alunos demonstravam
motivação e vontade de mudar suas vidas a partir do acesso ao letramento digital e ao
letramento textual. As ações do Projeto ganham grande significação na vida dessas pes-
soas e assumem certo grau de responsabilidade em manter a motivação que demonstram
inicialmente, atendendo minimamente suas expectativas e despertando a vontade de con-
tinuarem aprendendo após o projeto.

No primeiro semestre de 2019 tivemos acesso aos dados do novo sistema de
armazenamento, o SED; nele basta preencher os formulários eletrônicos para que sejam
produzidos os gráficos, mas ainda não constam as categorias que elegemos para este
estudo. Além disso, os dados ainda não são muito precisos. Por essa razão, optamos por
não utilizar o SED na geração de nossos dados e nas nossas análises.

Além de considerar a dimensão do contexto extra-verbal é preciso ter em conta os
pressupostos teóricos que precisam ser explicitados para a compreensão do evento sócio-
discursivo que se dá por meio da linguagem. Observamos todos os critérios apresentados
no capítulo 1 e no capítulo 2. A seguir, propomos uma análise dialógica desses critérios
com nossas perspectivas, isto é, triangulamos os dados e os observamos a partir da
fundamentação teórica e da metodologia apresentadas, adicionando-lhes o nosso olhar
socio-historicamente situado.



CAPÍTULO 3
DIALOGANDO COM OS DADOS

Este capítulo tem como meta apresentar a análise qualitativa dos dados gerados
na pesquisa. Nessa parte do trabalho, tratamos das questões relacionadas às práticas
de letramento e produção textual, considerando as atividades realizadas com suporte
tecnológico e as novas formas de mediação, atuação e interação. O capítulo foi dedicado
ainda à verificação do posicionamento dos agentes de letramento diante do projeto e suas
ações. Sabemos que as fases do processo de ensino-aprendizagem não ocorrem de forma
linear, estão imbricadas umas com as outras, se intercalam, mas, para efeito metodológico,
elas serão apresentadas sucintamente de forma sequencial.

3.1 Os elos de comunicação dentro do projeto

Nesta pesquisa, investigamos como a apropriação da tecnologia da informação
repercute no processo de ensino-aprendizagem de leitura e de escrita dos participantes do
Projeto Educação Digital. Para tanto, foram promovidas ações de letramento que propici-
aram o reconhecimento de diferentes gêneros do discurso e a prática de leitura e escrita
desses gêneros em ambiente virtual. Inicialmente, verificaríamos os impactos do projeto
a partir dos textos dos alunos, contudo, pelo fato de termos nos inserido no projeto, cons-
tatamos que várias situações apontaram para a necessidade de analisarmos as interações
promovidas pelo projeto e a forma como elas ressignificavam as práticas de ensino e
impactavam na formação dos discentes da UFG, dos monitores e dos pesquisadores en-
volvidos no projeto. Nossa tese é de que as interações do letramento crítico do Projeto
Educação Digital, que é realizado a partir das TICs e mediado pela dialogia interdiscipli-
nar, contribuem para o processo de empoderamento e para a autonomia dos sujeitos do
Projeto, principalmente monitores e alunos trabalhadores terceirizados.

A partir dessas considerações, nossas reflexões recaem sobre a sala de aula
por se constituir em um lugar privilegiado para desenvolvermos e observarmos a noção
bakhtiniana de linguagem, pois foi o lugar do encontro dos diferentes sujeitos por meio
da interação e de diversos lugares sociais e históricos. Foi na sala de aula que pudemos
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identificar as concepções adotadas, as regras próprias da prática pedagógica, bem como
as contradições e os conflitos que poderiam causar mudanças e transformações no ensino.

O fundamento principal da existência do projeto foi a criação do curso voltado
para os trabalhadores terceirizados da UFG e quanto mais nos envolvíamos nas atividades,
mais conhecíamos as histórias, mais descortinávamos novos mundos, mais fazíamos um
movimento de empatia. Torquato (2008, p. 80) afirma que a empatia consiste “em um
movimento de saída do próprio lugar, e de mudança de perspectiva no olhar e de retorno
ao próprio lugar”, de modo a ver o mundo por meio dos valores do outro. De acordo
com o autor, esse movimento possibilita percebermos características em nós mesmos que
apenas o outro conseguiria ver, ao retornarmos ao mesmo lugar, já não somos os mesmos,
passamos a ser constituídos pela visão do outro, essa percepção decorre da exotopia1. Só
assim, poderá ser efetivado um diálogo entre essas visões, podendo haver concordâncias
ou discordâncias.

Para Bakhtin, citado por Torquato (2008), somos constituídos por múltiplas
vozes que dialogam, que podem “expressar visões de mundo e valores distintos e que
podem discordar ou concordar entre si” (TOQUARTO, 2008, p. 82). Essa percepção se
relaciona com a forma de conceber a linguagem, compreendendo sua situação sócio-
histórica e reflete sobre a maneira como concebemos o ensino de língua e aceitamos o
grupo ao qual nos inserimos. Por isso, ao incorporarmos uma perspectiva bakhtiniana, não
se trata de um modelo de ensino, de uma única forma de aprender, trata-se de considerar
a heterogeneidade das formas de aprender e de ser no mundo. A partir dessa posição
que se reflete sobre o ensino, torna-se possível conviver com diversas visões de mundo e
diferentes valores e estar aberto a aprender com elas.

Nesse caso, tornou-se importante estabelecer diferentes canais de comunicação
com os sujeitos, de modo que pudéssemos interagir além da sala de aula, com os alunos
e com os monitores. A primeira barreira encontrada ao entrarmos no Projeto Educação
Digital, foi a limitação do letramento digital dos membros envolvidos que não eram
do INF/UFG, ou seja, não eram da área especializada em tecnologia. Nesse sentido, os
discentes do INF/UFG que atuaram como monitores no projeto foram fundamentais não
apenas para a organização do curso e das atividades como um todo, mas também para
qualificar a própria equipe de agentes de letramento para usar as ferramentas digitais.
Imaginávamos que poderíamos lidar com as ferramentas digitais com certa facilidade,
mas, muitas delas tivemos que aprender para termos condições de auxiliar os alunos

1Exotopia é uma categoria filosófica de base sobre a qual Bakhtin desenvolve as discussões sobre Ética
e Estética. A Exotopia é a forma pela qual “diante do outro, estou fora dele. Não posso viver a vida dele. Da
mesma forma que ele não pode viver a minha vida. Mesmo para compreender o outro, vou até ele, mas volto
ao meu lugar. Apenas do meu lugar, único, singular, ocupado apenas por mim, é que posso compreender o
outro e estabelecer com ele uma inter-ação” (GEGE, 2013, p. 46), o que penso não é a cópia do pensamento
do outro, mas sua completude.
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trabalhadores da UFG, bem como para manusearmos os arquivos e para interagimos com
os monitores.

Constatamos na prática a importância da inserção de conteúdos voltados para a
tecnologia nos currículos de formação de alunos, tanto de licenciatura como de bacha-
relado de modo a ter condições de acompanhar as novas dinâmicas que se apresentam
no momento atual, na constituição de sujeitos contemporâneos. Os universitários que não
eram da área de tecnologia também tiveram acesso ao letramento digital por meio dos
cursos de formação dos agentes de letramento do Projeto Educação Digital. A organiza-
ção do Projeto promoveu inúmeros encontros com especialistas da área de TI, bem como
de diversas outras áreas para que os monitores do INF/UFG também tivessem suas forma-
ções complementadas com conteúdos que não estavam nas suas grades curriculares em
seus respectivos cursos.

Verificamos que existe no projeto uma organização do espaço físico na sala desti-
nada a essa finalidade no INF/UFG e outra organização em ambiente virtual realizada pela
coordenadora e monitores sem dependência sistemas externos, ou seja, o Projeto possui
uma autogestão. Os monitores do INF/UFG se encarregavam de organizar os ambientes
virtuais, bem como ensinavam aos demais membros os meios para que todos pudessem
interagir e também organizar esses ambientes na internet usando as ferramentas gratuitas
disponíveis a qualquer usuário interessado. Além disso, os monitores do INF/UFG de-
sempenharam o papel de agentes de letramento de forma humanizada contextualizada e
ministraram as aulas com muito cuidado nos momentos em que instruíram os alunos ou
os demais monitores quanto ao uso das tecnologias.

Para organizar as demandas do Projeto Educação Digital foram utilizadas fer-
ramentas gratuitas disponíveis na internet, de modo que todos conseguissem ter acesso
às aulas, aos textos e pudessem estabelecer contato com os monitores e instrutores, sem-
pre que precisassem. Os monitores do INF/UFG criaram, por exemplo, um espaço virtual
através de serviços gratuitos da internet (como a conta no Gmail) para organizar as pastas
no Google Drive, dispositivo em que foi armazenado todo o material do projeto, inclusive
as partes que estavam apenas em arquivo físico já estavam sendo digitalizadas. O Drive

ficava disponível para ser acessado pela coordenadora, professores, alunos matriculados,
pesquisadores e todos os membros inscritos no Projeto ou que possuíssem algum tipo
de envolvimento com as atividades, desde que os documentos fossem compartilhados2,

2Por meio do Google Drive foi possível compartilhar os arquivos e as pastas armazenados com qualquer
pessoa autorizada pela Coordenação do Projeto Educação Digital. Ao compartilhar pelo Google Drive, é
possível controlar quem pode editar, comentar ou apenas ver o arquivo. As políticas do programa do Go-
ogle Drive são aplicáveis ao conteúdo compartilhado. Para editar arquivos do Microsoft Office com outras
pessoas, é preciso convertê-los em arquivos de Documentos, Planilhas ou Apresentações Google. Dispo-
nível em: https://support.google.com/drive/answer/2494822?co=GENIE.Platform%3DDesktophl=pt-BR.
Acesso em: 22 jan. 2019.
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porém os acessos eram um pouco diferentes para cada categoria de usuário.
Todos os alunos foram orientados a criarem suas contas de e-mail particular

para terem acesso ao Google Drive e a todas as ferramentas gratuitas que o Google
oferece. Dessa forma, poderiam ver aulas anteriores, acessariam as atividades, dariam
continuidade às tarefas e reescreveriam os textos, sempre que quisessem. Lá também
poderiam ver a correção com antecedência, tirariam dúvidas, enviariam as perguntas na
própria atividade a qualquer tempo, também sendo possível ver o feedback do monitor
antes do encontro presencial. Poderiam, ainda, criar documentos no Google (textos,
planilhas, apresentações, páginas, entre outros). A forma como os monitores ensinaram
os envolvidos no curso a utilizar a ferramenta Google Drive possibilitou que ocorressem
atividades interacionais via internet. As tecnologias representaram para o projeto mais
que simples dispositivos digitais, pois possibilitaram distribuir, organizar e compartilhar
conhecimento.

Os monitores e instrutores possuíam os mesmos acessos que os alunos no Google

Drive, porém de forma mais ampla, pois poderiam acessar as listas de chamada, as pastas
com os documentos cadastrais dos alunos, as fichas de inscrições, as atividades e os
documentos do projeto, além dos relatórios semestrais. Nesse percurso, todos poderiam se
comunicar quantas vezes julgassem necessárias, conversando sobre o texto, sobre pontos
da aula, sobre eventuais dificuldades ou dúvidas pendentes. A comunicação entre os
agentes de letramento e os alunos ficava aberta na rede de sentidos comuns que foi criada a
partir de ferramentas na internet. Foi uma nova forma de ver como a informação poderia
ser mobilizada e como ela seria gerada e mediada pela participação online em espaços
de afinidade que pudessem ser explorados e que requeriam colaboração ativa tanto dos
agentes de letramento como dos alunos.

De acordo com Rojo (2013), em relação aos multiletramentos e às NTICs, a
complexidade não é apenas resultado das linguagens e mídias combinadas, mas também
dos discursos que “circulam, e constroem identidades e relações de poder na hipermídia”
(ROJO, 2013, p. 43) o domínio dos diferentes letramentos pode possibilitar o encade-
amento de um efeito positivo nas múltiplas atuações sociais dos alunos. Por meio dos
relatos e textos dos alunos, encontramos indícios da forma pela qual os participantes res-
significaram a experiência com a escrita mediada pela tecnologia, não se limitando apenas
a decodificação da palavra.

Os alunos nos relataram expressivas mudanças em suas vidas após dominarem
as ferramentas e praticarem a leitura e a escrita e poderem executar algumas tarefas
rotineiras antes tão difíceis de ser alcançadas. Tarefas como criar e utilizar um e-mail,
enviar mensagens, ler e escrever organizando as ideias e fazer reivindicações no trabalho;
fizeram com que os alunos se sentissem um pouco mais inseridos à cultura letrada e
digital, motivando-os a seguirem seus estudos. Além disso, os alunos passaram a não
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aceitarem qualquer mensagem no aplicativo de mensagens e a expressarem suas opiniões
diante da comunidade e instituições, além de valorizarem o processo de aprendizagem.

No próximo tópico, elucidaremos as condições nas quais se deram o planeja-
mento e a forma como a interação da equipe contribuiu para o formato de criação de
ideias coletivas e na seleção de conteúdos.

3.2 O planejamento das aulas e interação com a equipe

O planejamento das atividades do Projeto Educação Digital aconteceu com al-
gumas particularidades para se adequar à rotina e às especificidades da equipe, para se
adaptar a diferentes horários e rotinas e se ajustar ao dinamismo da vida dos colabora-
dores. Cada expressão, cada agente carrega parte da história de constituição do projeto
e de suas ações. Além de realizar enquetes a cada nova ação a fim de identificar os me-
lhores dias e horários para os encontros e flexibilizar datas de eventos importantes. A
equipe se preocupou em promover o compartilhamento das informações com os mem-
bros, sobretudo quando eles não estavam presentes. As estratégias utilizadas pela equipe
buscavam integrar por meio virtual, utilizando os recursos tecnológicos, todos os atores
considerando suas particularidades, mas valorizando o contato pessoal, criando ações de
integração do grupo. Contudo, desde o inicio do projeto, a falta de espaço para a equipe
sempre foi uma barreira a ser vencida.

Inicialmente, o projeto funcionava em uma sala partilhada com outros proje-
tos do INF/GO, mas, em decorrência de seu crescimento, a equipe conquistou uma sala
exclusiva, na qual foram armazenados os documentos do projeto e demais móveis e uten-
sílios de uso compartilhado. Foi na sala do Projeto que os participantes se encontravam,
se conheciam, dividiam suas histórias, desenvolviam parcerias, ouviam uns aos outros e
construíam novas amizades. Nesse processo de interação, em virtude do grande fluxo de
acadêmicos e pelo fato de que a sala era pequena e nem sempre comportava a todos, as
salas próximas fizeram algumas queixas à direção da faculdade em relação à constante
movimentação dos integrantes, isso denotou a necessidade da ampliação do espaço para
comportar as demandas do Projeto Educação Digital.

Para que ocorresse um alinhamento dos conteúdos, a equipe passou por aulas de
formação; algumas aulas foram gravadas para que os membros da equipe que não estavam
presentes pudessem assistir posteriormente. Os encontros para a aula de formação e para
as reuniões de planejamento se caracterizam como um momento para a produção de ideias
e estratégias, levando em conta o talento e a energia dos colaboradores até se chegar ao
consenso sobre o melhor conteúdo e metodologia destinados às aulas.

A perspectiva interdisciplinar do suporte teórico utilizado pela administração do
Projeto auxiliou na percepção de que, em vez de alimentar a centralidade e o monólogo
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em apenas um membro do grupo, foram valorizadas as singularidades de todos os
integrantes que tiveram a liberdade para produzir ideias que enriqueceram as ações do
Projeto Educação Digital. Registramos que houve alguns conflitos e pequenos embates
durante a distribuição do tempo de cada membro nas aulas, mas que foram se ajustando
e diminuindo com a convivência. Assim, as diferentes formações acadêmicas presentes
na equipe enriqueceram os efeitos das ações do projeto que foram ministradas em uma
perspectiva de letramento digital e textual.

Verificamos ainda que no momento de planejamento das atividades, as ações
foram pensadas para a aula, priorizando a interação verbal e valorizando as relações di-
alógicas. Constatar esse aspecto foi importante porque essa foi a base principal sobre a
qual se apoiou a concepção de linguagem que emergiu das reflexões bakhtinianas, a qual
subsidiou o Projeto Educação Digital e interessou a esta pesquisa. Essa abordagem refle-
tiu sobre todo o desenvolvimento da pesquisa, seja na escolha do material, na seleção dos
conteúdos, na condução das aulas ou até na negociação das atividades a serem aplicadas
nas aulas. Contudo, para que se chegasse nesse alinhamento, houve algumas divergências
em alguns momentos entre os monitores das diferentes áreas do conhecimento, caracteri-
zando a tessitura dialógica e polifônica da equipe. As disputas evidenciaram a existência
da arena discursiva em que foi possível discutir ideias e construir pontos de vista diferen-
tes sobre os conteúdos de TI e da produção textual. Optamos por deixar fluir o contraste de
posicionamentos no movimento de criação das aulas e isso nos guiou a novas formas de
compreender a prática didática. A polifonia linguística é uma sinfonia de vozes que cons-
troem novos sentidos e novos significados, o conflito nos colocou em movimento através
de uma malha de singularidades imbricadas, que resultaram em um processo colaborativo
de produção, este contrário aos que priorizam a repetição de formas fixadas previamente.

No início dos trabalhos, quando passamos a integrar a equipe, pensamos que
os conteúdos seriam separados, de um lado textos voltados para o ensino de Língua
Portuguesa e do outro, textos voltados para o ensino de Informática, embora pudessem ter
relação temática, tratavam-se de composições e finalidades diferentes. Todavia, essa visão
foi superada na prática, no decorrer da pesquisa, porque num processo dialógico como o
adotado pelo Projeto não foi possível fragmentar o conteúdo aplicado. Na elaboração
dos materiais ficou evidenciada uma suposta divisão dos conteúdos, mas na prática ela
não ocorreu porque os conteúdos se complementaram. Assim, com o tempo, com a
convivência, e colocando em prática parte da teoria e do processo dialógico bakhtiniano,
vimos surgir uma ligação harmoniosa dos conteúdos.

Portanto, para desenvolver um planejamento dentro da perspectiva bakhtiniana,
foi preciso trabalhar com conteúdos ligados a contextos sociais reais, através de uma lin-
guagem conectada com as TIs, envolvendo os sujeitos em uma dinâmica comunicativa,
em que foram gerados novos significados aos mesmos elementos linguísticos em suportes
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e tempos diferentes. Os conteúdos virtuais também se materializam em diferentes gêneros
discursivos, possibilitando o trabalho conjunto de monitores de TI e monitores da produ-
ção textual, pois os conteúdos estavam interligados o tempo todo e isso se constituiu em
fator gerador de sentido para os alunos. Segundo Souza (2012, p. 22), “uma linguística
eminentemente frasal acaba ignorando a complexidade da linguagem em todo seu esplen-
dor social e histórico”, por isso, para esta pesquisa, o foco também consistiu na associação
entre o ensino das TIs e o ensino da produção textual em ambientes virtuais, auxiliando o
desenvolvimento crítico dos alunos na percepção da qualidade dos conteúdos veiculados
na rede.

Após o planejamento das aulas, o ensino em sala de aula foi baseado no
interesse e na necessidade dos alunos. Houve a investigação das dúvidas, das informações,
das trajetórias, e dos questionamentos, a partir das experiências sociais deles, para
desenvolver as habilidades de leitura e escrita em ambientes virtuais, tendo como ponto
de partida as necessidades do grupo. Enfatizamos a participação e a interação com os
interlocutores sobre os efeitos sociais dos textos que circulam na internet. Dessa maneira,
a atuação se deu em dois pontos principais: atender ao interesse dos alunos que foi ler
textos que circulavam socialmente e produzir textos de âmbito social e atender ao interesse
do projeto que é capacitar e desenvolver intelectualmente e criticamente os alunos.

Apresentamos, no próximo tópico, algumas reflexões em torno do papel do
monitor e instrutor no Projeto Educação Digital, a fim de identificarmos, através de dizeres
dos próprios sujeitos, as múltiplas vozes que constituem a memória discursiva3, cuja tarefa
é reconstituir a imagem que se tem do Projeto Educação Digital como um todo e suas
funcionalidades.

3.3 Os relatórios dos monitores, instrutores e pesquisa-
dores

Neste tópico, buscamos compreender questões de convivência e interação que
contribuem para a formação dos monitores, instrutores e pesquisadores. Nessa busca, con-
sideramos que os fios discursivos presentes nos enunciados que conduziram a análise e
a reflexão sobre as relações estabelecidas no Projeto Educação Digital partem, primor-
dialmente, da visão dos próprios participantes nas diferentes posições que ocupam no

3Segundo Fernandes (2005, p. 56), a memória discursiva não se refere apenas à lembranças e recor-
dações do passado, mas “esse espaço de memória como condição do funcionamento do discurso constitui
um corpo sócio-histórico-cultural. Os discursos exprimem uma memória coletiva na qual os sujeitos estão
inscritos. É uma memória coletiva, até mesmo porque os diferentes tipos de discurso implicam na existência
de diferentes grupos sociais. Um discurso engloba a coletividade dos sujeitos que compartilham aspectos
socioculturais e ideológicos e se mantém em contraposição a outros discursos”.
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projeto, compreendendo que “cada palavra dita implica o silêncio de inúmeras outras a
dizer” (GERALDI, 1996, p. 90), e que há sempre muito que se pode dizer diante do pouco
que se diz, mas é preciso seguir em busca das nossas respostas.

No período que se deu a pesquisa, o Projeto Educação Digital funcionava no pré-
dio do Instituto de Informática da UFG (INF/UFG) porque a coordenadora e idealizadora
do projeto era servidora da UFG lotada nessa unidade acadêmica, ocupando a função de
Técnica em Assuntos Educacionais. Segundo relato da própria coordenadora, alguns dis-
centes do INF/UFG a procuravam com diferentes demandas, como, por exemplo, dúvidas
sobre realização de pesquisa, questões pedagógicas, entre outras. Ela percebeu uma ca-
rência da unidade de projetos que envolvessem os alunos e os colocassem mais próximos
da pesquisa e da extensão. Dessa forma, começou a colocar em prática a ideia que já
existia de criar o Projeto Educação Digital, mas, além de atender às demandas do projeto,
criou as funções que poderiam ser desenvolvidas pelos acadêmicos do INF/UFG, e que
tivessem um retorno para eles, seja com a formação docente, com a aquisição de horas
complementares, ou com bolsas de iniciação científica. O projeto tomou forma e logo
vários discentes do INF/UFG se interessaram em participar.

Dessa forma, o projeto foi crescendo e, sempre que um novo membro era
incorporado à equipe, ele era integrado às atividades de formação para que pudesse
acompanhar as discussões e conhecer a dinâmica do projeto e, por fim, dar conta das
tarefas. Assim, passava a acompanhar as aulas e a ver os conteúdos e as instruções
aplicadas na prática e, com o auxílio dos colegas, passava a realizar tarefas simples até
se sentir seguro para desempenhar as demais funções. Além de tarefas como contribuir
com o planejamento e ministrar aulas, colaborar e participar das ações realizadas pelo
Projeto Educação Digital, todos eram autores de relatórios que poderiam ser mensais ou
semestrais, dependendo da disponibilidade dos agentes.

Nos relatórios dos monitores, instrutores e pesquisadores foram registradas as
hipóteses, as impressões, as questões, os problemas, as dificuldades e as sugestões de
melhoria. Esses textos também compõem um banco de dados que fica disponível para
todos os membros cadastrados no sistema. Há, portanto, espaços de produção de textos
acadêmicos, para a formação dos agentes de letramento, textos esses que subsidiam a
pesquisa acadêmica, uma das finalidades para a existência do Projeto Educação Digital.
Os agentes de letramento identificam as dificuldades que emergem na própria ação
formadora, após colocarem em prática o conhecimento que adquirem na universidade.

No Projeto Educação Digital, os interlocutores participaram ativamente em uma
somatória de esforços, habilidades, interesses e motivações para que as ações alcanças-
sem o público alvo e os objetivos estabelecidos se concretizassem. A voz do Monitor 1
compõe um diálogo ininterrupto, ele constitui uma unidade que formou o grupo, que teve
um papel fundamental, único e irrepetível, assim como os demais integrantes que possi-
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bilitaram o contato com diferentes mundos dentro da UFG. Verificamos a preocupação da
coordenação do Projeto Educação Digital com a não objetivação dos sujeitos e o esforço
em torná-los agentes do próprio discurso.

Apresentamos, na sequência, parte do relatório de um dos monitores que contex-
tualiza sua atuação e impressões sobre as ações do Projeto Educação Digital. A escolha
do relatório do Monitor 1 se deu pelo fato de que ele também é instrutor e porque é um
agente participativo em todas as ações do projeto e esteve presente desde a implementação
do curso até o momento da coleta de dados desta tese. Além disso, ele conseguiu manter
mais regularidade na entrega dos relatórios do que os demais agentes.

A seguir, transcrevemos o relatório do Monitor 1:

O processo de aprendizagem que eu passei com os alunos e com a
equipe foi provavelmente o maior que já tive em toda a minha existên-
cia. Aprender a ler a postura, o olhar, as palavras ditas em silêncio
pelos alunos aumentou significativamente a empatia que eu já tinha por
eles.
Passava, e ainda passo, por um momento difícil na minha vida. Por
muitas vezes questionei as minhas habilidades e as minhas ações, na
incerteza de não estar no caminho certo, profissionalmente. Perceber a
importância de utilizar o Google Drive, algo corriqueiro e natural pra
mim, para os alunos do projeto fez renascer em mim a vontade de sair
de casa e me dedicar à algo que não trazia retorno financeiro. E com
isso, descobri que o retorno mental e espiritual não podem ser pagos
por nenhuma bolsa da universidade (embora seria ótimo ter uma).
Além do aspecto pessoal, acadêmico e social, a primeira turma do
módulo 2 fortaleceu um laço de comunidade que eu não acreditei que
seria possível: formamos amizade com os alunos, eles nos procuravam
fora da sala para tirar dúvidas sobre outros assuntos. A equipe se de-
senvolveu como comunidade. Entendo como romântico demais chamar
de família, mas é esse o sentimento que criamos entre nós: o de paz, de
conforto e de solidariedade.
É uma pena constatar que o nosso esforço vale muito para as pessoas
que são beneficiadas pelo projeto, mas valem tão pouco para os que
estufam o peito para se intitularem professores, inovadores e doutores
na universidade. Em um ano de atuação no projeto, acredito que já
devolvemos para a sociedade mais do que jamais poderíamos devolver
se estivéssemos em um laboratório de pesquisa, desenvolvendo uma
tecnologia cara que traria retorno financeiro para a instituição, rece-
bendo alguma remuneração. (Monitor 1, dezembro de 2018).

Analisando o relatório acima, podemos verificar que embora a responsabilidade
das palavras sejam do Monitor 1, identificamos as nuances de outras vozes constituindo o
discurso, como por exemplo, a voz da instituição que estão subjacentes a esse enunciado,
visto que, ela é trazida à tona principalmente em trechos como: “mas valem tão pouco
para os que estufam o peito para se intitularem professores, inovadores e doutores na
universidade”, a ênfase é dada ao descaso de alguns integrantes da instituição quando
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se trata de alguma demanda que foge as situações habituais da unidade, expressa uma
realidade enfrentada pelos agentes naquele momento de construção do Projeto. Não foram
todos os professores e servidores que compreenderam e apoiaram a proposta do Projeto
e suas respectivas intervenções no espaço e no corpo discente do INF/UFG. A estranheza
das ações se intensificou quando ficou claro que o público alvo seriam os trabalhadores
terceirizados da UFG.

Naquele momento, o sentimento de rejeição também foi reproduzido por alguns
discentes da faculdade, percebemos pelas suas expressões ao olharem os trabalhadores
entrando nos laboratórios de informática para terem acesso às aulas presenciais e pelos
questionamentos, quando diziam que não era a hora da limpeza. Os alunos trabalhadores
terceirizados precisavam ir à aula vestidos com seus uniformes porque eles deviam entrar
no trabalho imediatamente após saída do curso, por isso, alguns alunos do INF/UFG
estranharam a razão de eles estarem usando os computadores e não os limpando.

As vozes dos trabalhadores terceirizados também ecoam nesse relatório como
ficam evidenciadas no conteúdo semântico na enunciação: “formamos amizade com os
alunos, eles nos procuravam fora da sala para tirar dúvidas sobre outros assuntos”, o
destaque é dado ao interesse dos alunos em aprender novos conteúdos e pela interação
que ocorria fora da sala de aula. Tanto pelos pátios do INF/UFG como em diferentes
espaços do Campus 2 da UFG quando ocorria a possibilidade de algum encontro entre os
alunos. Fica explícito ainda o reconhecimento do trabalho dos monitores que transmitiram
segurança aos alunos para que buscassem ajuda para enfrentar as dificuldades no processo
de letramento digital.

A voz da equipe dos agentes de letramento também se faz presente em diferentes
momentos, inserida em um processo interativo, como consta no trecho: “a equipe se de-
senvolveu como comunidade", referindo-se a integração e união da equipe que construiu
laços afetivos e de colaboração no percurso das atividades que participaram no Projeto.

A seguir, o Monitor 1 relata: “Passava, e ainda passo, por um momento difícil
na minha vida. Por muitas vezes questionei as minhas habilidades e as minhas ações,
na incerteza de não estar no caminho certo, profissionalmente”. Ou seja, ele socializou
as dificuldades por meio da interlocução no relatório. Esta passagem nos revela as
dificuldades enfrentadas silenciosamente pelos acadêmicos dos cursos da UFG e que por
vezes enfrentam sozinhos, alguns se tornam deprimidos e outros até desistem dos cursos.
Por isso, o Projeto Educação Digital possuía uma parceria com psicólogos e psiquiatras
que integravam voluntariamente a ação “Roda de Conversas”, aberta a todos os alunos,
monitores, professores e ao público em geral.

Por diversas razões, o Monitor 1 poderia não achar atraente um projeto voltado
para a prática pedagógica, visto que sua formação em andamento se dava em um dos
cursos de bacharelado da área de computação do INF/UFG, e pelo fato de que o projeto
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não oferecia remuneração. Apesar disso, como consta no relato, ele aderiu à experiência
de forma participativa e cooperativa, por ver na prática a utilidade dos seus conhecimentos
já adquiridos, como ele expressa no enunciado “Perceber a importância de utilizar o
Google Drive, algo corriqueiro e natural pra mim, para os alunos do projeto fez renascer
em mim a vontade de sair de casa e me dedicar à algo que não trazia retorno financeiro”,
isso indica ainda que o caminho que a Coordenadora, que é orientadora dos agentes, fez
os alunos percorrerem a fim de atingir um objetivo pedagógico teve um efeito positivo,
tanto para os alunos que são incluídos no universo de ensino, quanto para os monitores
que veem na sua prática motivações para seguir os caminhos da profissão e formação
acadêmica.

Por diferentes motivos, mas também por fatores emocionais, os alunos se envol-
vem verdadeiramente nas ações do projeto, como é possível identificar no relato “descobri
que o retorno mental e espiritual não podem ser pagos por nenhuma bolsa da universidade
(embora seria ótimo ter uma)”, e desenvolveram sentimentos de união entre a equipe de
trabalho “Entendo como romântico demais chamar de família, mas é esse o sentimento
que criamos entre nós: o de paz, de conforto e de solidariedade”.

Podemos constatar manifestado no discurso do discente que alguns valores so-
ciais são tão valiosos para eles, quanto o próprio retorno financeiro, “acredito que já de-
volvemos para a sociedade mais do que jamais poderíamos devolver se estivéssemos em
um laboratório de pesquisa, desenvolvendo uma tecnologia cara que traria retorno finan-
ceiro para a instituição”. Pelo relato, percebemos que não se trata apenas de uma política
de cooptação de alunos, e sim de uma transformação e uma ruptura social que culminou
em relações sociais de inclusão, cooperação e aprendizado. Dessa forma, a supervaloriza-
ção conferida aos conteúdos objetivos ou puramente técnicos e rentáveis foi substituída
pela valorização da aprendizagem durante a troca de saberes, pela sensação gratificante
em poder ajudar o próximo, pela interação, pelos laços de amizade que se fortaleceram
entre colegas da mesma instituição e com os alunos trabalhadores terceirizados da UFG.
Identificar essas nuances na construção dos sentidos produzidos no texto do acadêmico
só é possível porque, segundo Bakhtin/Volochínov ([1929] 2006), o texto reflete todos os
textos de um dado campo do sentido e que se organizam por meio das relações dialógicas
entre os textos e seu interior.

No relatório também observamos que a luta da equipe pela sobrevivência do
projeto dentro da instituição que o abriga é constante e percebida pelos agentes de
letramento “É uma pena constatar que o nosso esforço vale muito para as pessoas que
são beneficiadas pelo projeto, mas valem tão pouco para os que estufam o peito para
se intitularem professores, inovadores e doutores na universidade”. Para os sujeitos que
são incluídos e que desfrutam diretamente dos benefícios do projeto, há um sentimento
muito forte de gratidão, contudo, esse sentimento e as transformações ocorridas não são
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levadas em conta por alguns professores do INF/UFG, razão pela qual ocorreram conflitos
e embates que a coordenadora teve que enfrentar para garantir a existência do Projeto.
Identificamos pelo discurso do monitor que, a partir de sua posição, de sua relação com
o outro, de suas visões de mundo, é revelada a dialogicidade discursiva, que manifesta
os seus valores, seus pontos de vista, suas impressões, que contrapõem diversas vozes,
acerca do trabalho desenvolvido dentro do Projeto Educação Digital e a maneira como
isso o afeta.

Podemos ver, no relato, que o trabalho realizado em equipe é coerente com os
fundamentos políticos e teóricos do projeto, na medida em que incentiva a articulação
entre a autonomia dos agentes com a necessidade de participação nos momentos de
formação e ações integradas, entre o trabalho individual e coletivo. Trata-se de um
trabalho interdisciplinar, considerando a dinâmica do projeto e as relações entre as áreas,
tais como os estudos sobre a linguagem e os estudos sobre a tecnologia da informação e
comunicação que só flui com o envolvimento dos diferentes sujeitos. Um dos eixos que
guiam as ações do projeto centra-se na concepção de sujeito trabalhada no projeto. Essa
concepção pode ser percebida nas palavras de Geraldi, quando este diz que

Professar uma teoria do sujeito é aceitar que somos sempre inconclusos,
de uma incompletude fundante e não causal. Que no processo de nos
compreendermos a nós próprios apelamos para um conjunto aberto de
noções de conceitos, de saberes, diretamente articulados no processo de
viver (GERALDI, 1996, p. 94).

E com essa noção de sujeito inconcluso, como divíduos, mais do que indivíduos
(cf. SOUSA FILHO, 2015), que, nas atividades do projeto, os interlocutores se conhecem,
criam e fortalecem laços de amizade, compartilham os mesmos ambientes, realizam
trocas comunicativas entre si sobre assuntos debatidos nas aulas, nos eventos, mas
principalmente sobre assuntos do seu cotidiano. Eles se sentem à vontade para demonstrar
críticas, impressões e sentimentos, com a segurança de que serão ouvidos sem censura ou
julgamentos, por isso, não têm uma participação passiva, expõem suas vontades, mudam
cronogramas e roteiros, fazem barulho na criticidade que se dá em ambiente propício a
descobertas. Por isso, “no interior da microfísica, no piscar de olhos da eterna vigilância
da ordem, a “desordem” pôde instalar-se” (GERALDI, 1996, p. 96), e instalou-se um
ponto, uma sala, cuja movimentação incomoda o silêncio costumeiro do INF/UFG, mas
que cada vez mais se solidifica, mostrando outras maneiras de se produzir e compartilhar
conhecimento.

Além disso, Bakhtin (1998 [1934/35], p. 100) diz que “a linguagem não é um
meio neutro que se torne fácil e livremente a propriedade intencional do falante, ela
está povoada de intenções de outrem”. Ou seja, a linguagem se mostra como uma zona
de tensões entre vozes de outrem, sócio-ideologicamente situadas, “todas as palavras
e formas que povoam a linguagem são vozes sociais e históricas” (BAKHTIN, 1998
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[1934/35], p. 106), isso se deve ao fato de a língua (e, consequentemente, a linguagem)
“ser socialmente constituída e os indivíduos a adquirirem, constituírem suas consciências,
linguístico-socialmente por meio da interação verbal, ou seja, em um processo dialógico”.

Por intermédio desse relatório, podemos ratificar a cadeia de enunciados e sua
vinculação constitutiva com a realidade refletindo-a e a refratando na perspectiva de um
interlocutor inserido no Projeto Educação Digital. Trata-se de um olhar dentro de uma
diversidade de possibilidades e construções de sentido, mas que compõe as vozes sociais
que interagiram no tempo e espaço pesquisados. Não podemos desconsiderar, portanto, o
papel de cada sujeito na ação política do projeto, contribuindo para desvelar as tensões e
conflitos e a ação das forças que se relacionam constitutivamente com os aspectos sócio-
históricos pesquisados. Consideramos que cada sujeito é histórico e se constitui com a
história dos outros e se faz participativamente respondente no processo de comunicação.
Por isso, ressaltamos a importância da nossa contrapalavra nesse processo contínuo de
nos tornarmos sujeitos com voz ativa e articulada dialogicamente com outras vozes,
fortalecendo o processo contínuo de interlocução.

A visão crítica do Monitor 1 se efetiva pela interação sujeito/realidade e a
interlocução dentro do Projeto Educação Digital que proporcionou ações e situações
intermediadas pelo signo. O Monitor 1 motiva uma reflexão sobre os acontecimentos
vivenciados dentro do Projeto com o comprometimento de trazer à tona para os demais
membros as suas considerações que fazem com que os demais participantes possam se
reconhecer na voz do outro, mesmo quando possuem visões diferentes do mundo e dos
acontecimentos. Podemos verificar que o relatório representa uma polifonia de vozes
entrelaçadas, tecendo o movimento imperceptível do tempo, do espaço que constroem
a historicidade do Projeto Educação Digital. A permanência dos integrantes do Projeto
se constitui como histórica e social, foi passageira, mas tornou-se permanente por meio
da linguagem. As relações de sentido, no período analisado, foram geradas entre relações
dialógicas daquele momento que nos proporciona não apenas uma visão individual, mas
o fruto das interações ali realizadas.

No próximo tópico, apontamos aspectos das atividades interativas direcionadas
para os discentes do INF/UFG, as quais emergiram durante a realização da pesquisa,
evidenciando possibilidades de reflexão sobre a função dessas atividades como momento
de formação.
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3.4 As atividades interativas voltadas para os discentes
do INF/UFG: Algoritmo Literário e Algoritmo Cine-
matográfico

O Algoritmo literário é uma ação do Projeto Educação Digital, cuja finalidade
foi promover a prática de leitura no Instituto de Informática (INF/UFG). A coordenadora
apresentou a ideia à direção do INF/UFG, a qual foi recebida positivamente. Em seguida,
encaminhou memorando ao CEGEF4, solicitando um projeto arquitetônico e mobiliário
adequado à implantação desta ação de extensão. Posteriormente, ela passou a divulgar
esta ação na página oficial do INF/UFG e nas redes sociais e a fazer solicitações de
doações de livros, revistas e gibis. Após conseguir o mobiliário, disponibilizou livros
do seu acervo pessoal e de doações para compor a biblioteca recém-criada, assim, alguns
alunos passaram a utilizá-los.

A coordenadora do Projeto Educação Digital pretendia organizar um espaço para
leitura, no hall do INF/UFG, para estimular a leitura de todos que têm acesso à unidade
acadêmica, o que funcionou durante um período, mas teve que ser retirado, de modo a não
obstruir a passagem dos discentes e docentes, e atualmente funciona na sala do Projeto.
Há um controle dos empréstimos feito pelos próprios alunos que utilizam e devolvem os
livros no período de uma semana, logo após, ficam incumbidos de fazer uma exposição
das principais ideias do material lido aos colegas e publicarem um pequeno texto em um
blog que ainda está sendo construído. Através da referida ação, a coordenadora pretende
obter os seguintes resultados:

• Desenvolver nos sujeitos envolvidos nesta ação, o hábito da leitura
e da produção textual;

• incitar os sujeitos a assumirem uma postura ética adequada ao am-
biente acadêmico e ao bom cidadão, uma vez que não haverá um
controle efetivo de quem pegou emprestado qual obra, tampouco
haverá um credenciamento formal dos leitores. Tudo acontecerá
com base no princípio da ética e da autonomia dos sujeitos;

• após terminarem de ler, as pessoas deverão escrever em mural,
quadro ou no blog o que acharam do livro que leram, bem como
se recomendam ou não a leitura daquela obra.

A ação ainda estava acontecendo até o momento do fechamento desta pesquisa
e contribuindo para que os alunos tivessem familiaridade com o referencial teórico
das atividades que participavam dentro do Projeto Educação Digital. Além disso, os

4CEGEF é o Centro de Gestão do Espaço Físico da UFG, o qual tem por objetivo gerir o planejamento,
a produção, a manutenção, a conservação, a segurança do patrimônio e demais atividades relacionadas
às edificações, áreas abertas e infra-estrutura física, atualmente chama-se SEINFRA – Secretaria de
Infraestrutura da UFG.
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discentes puderam ter acesso a um acervo diferente da leitura especializada, voltada para a
tecnologia, com a qual estavam acostumados. Ao compartilharem a leitura com os demais
colegas, ampliavam sua capacidade de exposição oral e familiaridade com a diversidade
de gêneros discursivos.

O acervo da pequena biblioteca também foi utilizado para embasar teoricamente
os textos que os alunos produziram sobre as ações em que estavam inseridos e usaram para
apresentar em congressos, encontros e seminários realizados em suas áreas de formação
e para a prática didática na sala de aula. Já existem artigos e resumos publicados pelos
alunos. O acervo do projeto Algoritmo Literário é variado e ficava disponível também
para momentos de lazer.

A partir do Algoritmo Literário foi criada a ação denominada Algoritmo Cine-
matográfico, que é um evento aberto ao público, divulgado pelas redes sociais e realizado
com a participação de monitores do Projeto Educação Digital, mas que tem como público
alvo os alunos do INF/UFG. Por essa razão, a divulgação se dá, prioritariamente, nos ca-
nais direcionados para esses alunos. O evento foi criado fundamentado nas solicitações
dos discentes do INF/UFG, com o intuito de discutir temas sociais e os aspectos humanos
da computação, além de entretê-los e promover a socialização através da exibição de fil-
mes. Inicialmente, os alunos elaboraram uma lista de filmes que passou pela apreciação
da equipe e pela coordenadora do projeto para a aprovação e, a partir dela, os procedi-
mentos legais e organizacionais para a exibição dos filmes. Desse modo, o grupo aprovou
uma lista de filmes que teve que ser substituída por outra composta de filmes de domínio
público, uma vez que o Projeto não dispõe de recursos e não teria condições de efetuar o
pagamento de uma licença que custa, atualmente, R$ 2.800,00 reais.

Objetivando saber o que a ação Algoritmo Cinematográfico representa para um
dos monitores e visando compreender o que esse discente do INF/UFG aprendeu nos
momentos de discussão sobre os filmes, fizemos uma conversa acerca desses assuntos.
No diálogo, o graduando acentuou que:

Eu aprendo demais, é sempre uma troca, eu ofereço o meu ponto de
vista e recebo o dos espectadores. Às vezes eles percebem coisas que
eu não captei, e é recíproco. Isso torna o debate mais interessante, pois
nunca é o mesmo, não há só um falando, é como se fosse uma roda de
conversa.
O projeto para mim representa essa forma de se conectar com os
semelhantes. Discutir coisas que acontecem todos os dias com pessoas
que você vê todos os dias, mas nem ao menos cumprimenta. É notório
que o INF é composto por pequenos universos, onde cada pessoa
isolada habita um. Então o projeto visa trazer o aluno para um ambiente
descontraído, entreter e promover a criticidade e o debate. (Monitor 5,
dezembro de 2018).

Percebemos pelo relato do monitor que ele se constitui na relação dialógica que
estabelece com os participantes da ação, pois, ao se colocar em atitude discursiva, o enun-
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ciador mantém uma singularidade, pois, “embora o sujeito seja social, cada ser responde
às suas condições objetivas de forma bastante particular, o que garante essa singularidade”
(ALMEIDA, 2013, p. 111), a interação entre pessoas, em um contexto de comunicação,
implica a compreensão dos enunciados que dialogam com outros enunciados anteriores
e posteriores a ele, esse processo de significação, da linguagem em uso, favorece o le-
tramento. Então, é perceptível que a ação Algorítimo Cinematográfico representa para o
aluno uma possibilidade de envolvimento e oportunidade para troca de ideias e que ele
aprendeu a lidar com os discursos produzidos durante as sessões fílmicas, a ponto de se
reconhecer inacabado e disposto em situações de letramentos exitosas.

Verificamos no discurso do monitor que essa atividade promove uma atitude
responsiva dos envolvidos, por meio de debates entre os acadêmicos, e não apenas uma
atividade mecânica e estruturada, mas criativa e reflexiva. Percebemos que a noção de
dialogismo, que diz respeito ao permanente diálogo, é estabelecida entre os alunos,
quando o monitor afirma que “Eu aprendo demais, é sempre uma troca, eu ofereço o
meu ponto de vista e recebo o dos espectadores. Às vezes eles percebem coisas que eu
não captei, e é recíproco”, o evento se constitui em um momento de interação entre os
participantes do grupo em que não há hierarquias e os papéis no grupo são flexibilizados.
Podemos identificar essa troca de saberes também no trecho: “Isso torna o debate mais
interessante, pois nunca é o mesmo, não há só um falando, é como se fosse uma roda de
conversa”, o discurso é um ato interativo, que se modifica de acordo com as intervenções
dos outros, por um processo dialógico, e cada sujeito tem voz que se entrecruza com outras
vozes na cadeia comunicativa. Além disso, o contato entre os estudantes nos eventos do
Algorítimo promove a integração entre os acadêmicos do INF/UFG.

Os pedidos advindos dos discentes do INF/UFG para a criação do Algorítimo
Cinematográfico vieram carregados de críticas ao atual modelo de ensino do instituto. A
razão para as queixas negativas dos alunos passa por vários aspectos. Entre eles, destaca-
se a falta de diálogo, entre professores e alunos e a insistência em um formato de aula que
se pauta no monólogo, apenas o professor pode ter voz. Os discentes reclamam da falta
de discussão nas aulas, a falta de consulta sobre o que eles gostariam de aprender em cada
disciplina e a falta de relação dos temas abordados com a realidade contemporânea, não
apenas em relação ao que há de mais moderno na área de tecnologia, mas em relação aos
problemas do mundo sobre os impactos sociais do curso e sobre seus aspectos humanos. A
maioria dos alunos veem os professores com certo nível de desinteresse em buscar novos
conteúdos e na maioria das vezes acabam reproduzindo modelos de ensino tradicionais, ou
apenas reproduzindo conteúdos de livros especializados de décadas atrás, sem as devidas
adequações para ser repassado às novas gerações.

Esse retrato reduzido da nossa realidade nos faz refletir acerca do que precisamos
avançar no campo da educação, em todos os seus níveis, inclusive no superior. Entretanto,
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não nos aprofundaremos nessas questões, ainda que compreendemos que, de algum modo,
elas tenham relações de sentido com o tema da tese. Acreditamos na importância do
domínio das várias linguagens pelos alunos para adquirir proficiência em leitura e escrita,
de modo a capacitá-los para o enfrentamento social, considerando além dos aspectos
formais os fenômenos sociais e culturais que servem de fundo para a formação crítica
e aproximam a universidade da realidade de seus integrantes.

A seguir, refletimos acerca das motivações que levaram os trabalhadores tercei-
rizados da UFG a participarem do Projeto Educação Digital.

3.5 Por que os trabalhadores terceirizados buscaram fa-
zer o curso Educação Digital?

Neste tópico, partindo da concepção bakhtiniana de constitutividade para com-
preender que os sujeitos produzem seus discursos e que estes revelam seus interesses
sobre questões ligadas à situação social e à realidade da qual fazem parte, procuramos
apontar as motivações pelas quais os trabalhadores terceirizados buscaram o Projeto Edu-
cação Digital. Verificamos que a maior motivação dos alunos do projeto foi a necessidade
de aprender a usar e a participar interativamente das tendências promovidas pelas Tec-
nologias de Informação e Comunicação (TICs). Esse foi o fator principal que também se
liga a oportunidade de novas possibilidades de trabalho/emprego. Um segundo fator foi
o interesse pelo aprimoramento da escrita e da leitura, conforme as seguintes declarações
dos alunos:

Procurei para aprender sobre informática obter conhecimento, pois
gosto sempre de aprender cada vez mais (A9).

Eu procurei esse curso de Educação Digital porque estava sentindo
necessidade de acompanhar as tecnologias. Pois tudo hoje em dia está
relacionado a comunicação digital. Sempre que eu ia usar as redes
sociais tinha que pedir ajuda as minhas filhas, pois não sabia como
fazer e não sentia segurança em digitar em teclado (A10).

Porque eu não tinha o curso e foi uma ótima oportunidade porque
só faço o curso de Inglês na UFG. Eu procurei porque eu não tinha
o curso e queria muito aprender, não só informática mas aprender a
escrever textos corretos, frazes, redações e etc., mesmo falar correto,
pois tenho muita dificuldade com tudo isso e quem sabe depois desse
curso eu posso até prestar um Enem e fazer faculdade, pois o curso está
dando uma ótima oportunidade pra aprendermos tudo que precisamos
pra isso, pois temos excelentes professores e monitores capacitados
(A12).

Para aprender sobre tudo de computador (A25).
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A UFG sempre foi referência. Ótimo ensino, qualidade no ensino.
Perto de casa (A27).

Para me capacitar e quem sobe talvez encontrar um serviço melhor
(A31).

Verificamos que as TICs5 têm transformado a sociedade em vários aspectos,
inclusive nas formas de aprendizagem. Os alunos apresentaram interesse em dominar
a tecnologia para que pudessem obter novos conhecimentos através dela, ou seja, a
consideravam o meio pelo qual se daria a obtenção de informações: “Procurei para
aprender sobre informática obter conhecimento, pois gosto sempre de aprender cada vez
mais (A9)”, a voz do aluno A9 mostra a importância de se privilegiar o ensino da língua
em suas práticas sociais, levando-se em conta os interesses das pessoas envolvidas na
busca do conhecimento socialmente elaborado e reconhecido.

O interesse pelo campo da informática pode estar vinculado ao fato de que
“em pouco mais de uma década, vimos a internet tornar-se a principal plataforma
planetária de comunicação, entretenimento, negócios, relacionamento, aprendizagem e
a infraestrutura responsável pelo novo tecido da humanidade globalizada” (GABRIEL,
2013, p. 9), é necessário que a adequação dos conteúdos curriculares estejam alinhados
com o aprimoramento do educando como pessoa humana, que motive o prosseguimentos
dos estudos para que ele continue aprendendo conforme surjam os novos desafios na
sociedade. Segundo Rojo (2013), as transformações nos usos da linguagem e nas formas
de ver e agir no mundo já vêm ocorrendo desde a década de 1990, conforme observado
pelo New London Group6.

A seguir, apresentamos um gráfico ilustrativo com o percentual sobre as princi-
pais razões para os alunos procurarem o curso:

5As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) podem ser definidas “como um conjunto de re-
cursos tecnológicos, utilizados de forma integrada, com um objetivo comum. As TICs são utilizadas das
mais diversas formas, na indústria (no processo de automação), no comércio (no gerenciamento, nas di-
versas formas de publicidade), no setor de investimentos (informação simultânea, comunicação imediata)
e na educação (no processo de ensino aprendizagem, na Educação a Distância). Através da internet, novos
sistemas de comunicação e informação foram criados, formando uma verdadeira rede. Criações como o
e-mail, o chat, os fóruns, a agenda de grupo online, comunidades virtuais, web cam, entre outros, revolucio-
naram os relacionamentos humanos”. Disponível em: https://www.infoescola.com/informatica/tecnologia-
da-informacao-e-comunicacao/. Acesso em: 02 jun. 2019.

6Trata-se do Grupo Nova Londres que reúne pesquisadores de países como Estados Unidos, Inglaterra
e Austrália.
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Figura 3.1: Razões para fazer o curso por alunos do módulo II - 2018/2

Fonte: Dados extraídos da pesquisa.

A figura 3.1 representa a forma como o cotidiano dos alunos do Projeto Educação
Digital está influenciado por algum tipo de recurso tecnológico, em maior ou menor grau.
Essa influência pode se apresentar em diferentes formatos, seja por uma simples operação
bancária, situações narradas nos noticiários de TV, nas imagens e textos diversos entre
outras formas que podem ser vistas ou acessadas pela tecnologia mobile7, principalmente
por meio do celular. A tecnologia integra as experiências vividas pelas pessoas em
diferentes contextos, as mudanças perpassam praticamente todas as áreas das atividades
humanas. Dessa forma, vão sendo definidos valores e sentidos na relação ao que os
interlocutores vão construindo a partir dessa realidade e vão constituindo seus dizeres
e escolhas a partir dos fios dialógicos presentes nas plataformas digitais.

Verificamos que os alunos dedicam muitas horas consecutivas navegando nas
redes sociais, sujeitos a anúncios e aos temas mais comentados no momento, recebendo
passivamente sua influência e destinando raros momentos para a crítica. A fragmentação
dos eventos noticiados coaduna com a rapidez contemporânea que precisa abranger o
maior volume de conteúdo possível, mesmo que superficialmente. Nos relatos dos alunos,
observamos que o uso das redes sociais é responsável pela maior parte dos acessos na
internet. Esse acesso ocorre constantemente e de forma hipnótica, com indiferença, com
inércia, de modo que os levam a acreditar em quase tudo que veem. A partir das discussões
em sala de aula, os alunos reconheceram que muitas vezes a realidade tinha sido deturpada
e só posteriormente verificaram que se tratavam de notícias falsas.

7Tecnologia mobile é “toda tecnologia que permite a uma pessoa se movimentar sem abdicar dela
pode ser considerada mobile”. Disponível em: http://blog.reachlocal.com.br/entenda-o-que-e-a-tecnologia-
mobile-e-por-que-sua-empresa-deve-adota-la/ Acesso em: 12 jan. 2019.
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As justificativas para os alunos terem buscado o curso também são relacionadas
à produção de textos: “Eu procurei porque eu não tinha o curso e queria muito aprender,
não só informática mas aprender a escrever textos corretos, frases, redações e etc (A12)”.
Pelo relato da aluna A12 fica evidente a necessidade (construída pela sociedade) do
domínio de uma variedade de língua considerada padrão, bem como nas últimas décadas o
conhecimento das TICs. A tecnologia se insere na vida das pessoas, mediando suas ações
e, simultaneamente, os usuários vão adequando a linguagem para acessar as ferramentas
tecnológicas e melhorar suas práticas comunicativas.

Os alunos expressaram seus pontos de vista sobre as aulas: “(...) o curso está
dando uma ótima oportunidade pra aprendermos tudo que precisamos pra isso, pois temos
excelentes professores e monitores capacitados (A12)”, essa perspectiva vai ao encontro
da missão do Projeto Educação Digital, o qual buscou implantar uma prática que visava
valorizar os saberes que os sujeitos trazem consigo e, a partir deles, construir outros
modos de produção de conhecimento, mais significativos e relacionados com as suas
realidades. O intuito do curso foi ampliar os conhecimentos dos cursistas e monitores,
desenvolvendo o espírito crítico, levando-os a pensar sobre a realidade que os cerca e que
eles são sujeitos da própria história.

Além das razões mencionadas, os alunos apontam outros motivos que caracteri-
zam seu interesse pelo projeto, como por exemplo, a cobrança do mercado de trabalho por
qualificação: “Para me capacitar e quem sobe talvez encontrar um serviço melhor (A31)”,
os relatos revelam muitas necessidades dos trabalhadores, suas dificuldades vivenciadas
e expectativas ao procurarem um curso, como a capacitação para ampliar as chances no
mercado de trabalho. Por meio da narrativa dos alunos, percebemos que as empresas às
quais são vinculados não consideravam relevante a capacitação dos recursos humanos, a
necessidade de investimentos em projetos de letramento. As ações que os trabalhadores
chamam de treinamento limitam-se a inserção de novas tarefas e orientações sobre novos
equipamentos ou novas máquinas que precisam ser operadas pelos funcionários de modo
a dinamizar o desempenho das atividades que executam.

Outros fatores apontados pelos alunos estão relacionados com a distância de
suas residências em relação ao campus da UFG e da imagem que tem da instituição:
“A UFG sempre foi referência. Ótimo ensino, qualidade no ensino. Perto de casa (A27)”
a instituição pública de ensino construiu ao longo dos anos uma imagem positiva perante
a comunidade local, que identificamos no relato dos alunos da comunidade externa. A
confiança que os alunos depositaram na instituição e no trabalho da equipe contribuiu para
fortalecer o trabalho no ambiente educativo. A forma de organização do Projeto Educação
Digital, alinhando a bibliografia, os momentos de planejamento, as aulas de formação
para os instrutores e monitores e as aulas interativas com os alunos, contribuíram para
manter o equilíbrio nos trabalhos da equipe e atender os anseios dos alunos. Nessa



3.6 As atividades de leitura e produção de textos em ambientes virtuais 127

perspectiva, sobre a gradação do conhecimento, destacamos também uma limitação do
curso: o tempo reduzido para a quantidade de conteúdos que foram selecionados, mas não
puderam ser aplicados, não por falha no planejamento e sim por uma limitação do Projeto
Educação Digital que só dispõe de uma aula por semana com duração de 1h30min. Essas
particularidades mostram que o curso poderia ter sido mais produtivo e que não há receita
com verdades absolutas. A experiência vivenciada no Projeto mostrou que não há um
único meio de aprender algo, pelo contrário, apontou para a possibilidade de mudanças,
adaptações, ampliações ou reduções de modo a aprimorar a aprendizagem.

Os registros a seguir mostram os passos da produção de textos em ambientes
virtuais. Os exemplos são tentativas e explicações de como foram realizadas algumas
tarefas em sala de aula.

3.6 As atividades de leitura e produção de textos em
ambientes virtuais

Figura 3.2: Alunos em sala de aula.

Fonte: Dados da pesquisa. Créditos da fotografia: Vitor Hugo de Souza Oliveira.
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Na figura 3.2 podemos ver o espaço em que se deram as aulas do módulo II,
os alunos tiveram acesso aos computadores para acompanhar o tema das discussões
em sala e produzir suas atividades. Os textos dos alunos, apresentados a seguir, foram
selecionados aleatoriamente e preservados sem correções e sem formatação, conforme
a versão digital de cada aluno. A observação das atividades de recepção e produção de
textos no Projeto Educação Digital foi uma ação com a linguagem que exigiu muito de
nossa atenção para as relações construídas entre o plano elaborado no planejamento e a
prática didática. A dinâmica da sala de aula poderia privilegiar uma abordagem limitada
à manutenção de práticas classificatórias vinculadas às gramáticas tradicionais, por ter
suas raízes muito fortes na formação básica do ensino brasileiro. Mas, observamos que a
proposta didática favoreceu o desenvolvimento da capacidade crítica dos alunos a partir
de suas experiências prévias.

Com o intuito de ilustrar como foram construídas as atividades em sala de aula
e os possíveis sentidos produzidos pelos alunos ao longo do curso no Projeto Educação
Digital, descrevemos algumas aulas planejadas e ministradas pela equipe de monitores.
Selecionamos exemplos que revelam o percurso escolhido para a produção dos textos
dos alunos. As etapas do processo de produção textual não ocorreram de forma linear.
Fazemos as descrições dessas etapas sequencialmente apenas para efeito de descrição
metodológica. Os passos neste tópico, bem como nos demais que tratam do processo
de ensino-aprendizagem de língua materna, sobretudo de leitura e produção textual,
passaram por etapas semelhantes às descritas por Tardelli (2002, p. 36, grifos nossos)
na sistematização de um projeto intitulado A circulação dos textos na escola:

• intervenção: o educador busca, preliminarmente, estabelecer uma
sintonia com os educandos, através do diálogo, até que a proposta
de trabalho possa ser configurada. O professor, a princípio, pro-
cura diagnosticar a zona de conhecimento real do aluno, ou seja,
aquilo que ele já sabe e, portanto, pode fazer sozinho; a partir daí,
ele se propõe a trabalhar a zona de desenvolvimento proximal, isto
é, as potencialidades do educando, aquilo que o aluno poderá de-
senvolver com o auxílio do educador ou de um colega mais capa-
citado;

• encaminhamento: as propostas de atividades, ancoradas nas in-
tervenções, serão aqui operacionalizadas, caminhando sempre das
vivências do aluno para o que lhe é desconhecido, construindo
junto com ele, de forma dialógica/interativa, o saber;

• devolução: o que foi sendo pensado, trabalhado nas atividades de
interlocução/interação agora será devolvido de maneira sistemati-
zada. É nessa fase que se organiza o conhecimento.

Nas aulas, os agentes de letramento estavam predispostos a proporcionar um
ambiente favorável ao trabalho dialógico, dando espaço para a oralidade, de modo que os
alunos se sentissem confortáveis para manifestar suas ideias acerca dos textos e dos temas
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trazidos para as discussões, assim, as vozes heterogêneas afloravam na sala de aula. Dessa
forma, os monitores podiam conhecer melhor os alunos, seus interesses, suas histórias
e seu potencial. A troca de ideias durante o trabalho pedagógico possibilitava traçar
uma metodologia mais eficaz. Durante a realização das tarefas, algumas dificuldades se
apresentavam e os monitores esforçavam-se para resolver em parceria com os alunos de
maneira que eles não se desmotivassem ou sentissem incapazes de solucionar. Cada etapa
foi importante para fortalecer a confiança dos alunos e si mesmos e em seu potencial.

A primeira atividade que vamos apresentar nesse tópico foi dividida em dois
momentos principais: no primeiro momento houve a leitura dos infográficos8 seguida de
análise e discussão em sala de aula. Essa experiência serviu como suporte para sondar
os conhecimentos prévios dos alunos e subsidiar o segundo momento, da produção dos
textos. Além disso, consideramos que “a discussão é indispensável para acabar com a
hegemonia de um sentido único para o texto e ampliar as categorias mediadoras da
reescrita, tendo em vista, sobretudo a valorização do dizer do autor, numa atitude de
reflexão sobre a linguagem” (JESUS, 2011, p. 111), por meio da discussão em sala, os
alunos puderam fazer correlações entre as ideias, os discursos e os valores presentes nos
enunciados de modo a apontar elementos importantes presentes nos diferentes textos.
Vimos que os alunos que não dominavam muito o tema passavam a compreendê-lo melhor
por meio dos exemplos dos colegas de aula.

Por se tratar de um grupo social e etário heterogêneo, jovens, adultos e idosos,
que estava muito tempo distante dos espaços escolarizados, notamos algum desconforto
e insegurança nos primeiros contatos com os espaços para o diálogo subsidiados pelos
textos, pareciam esperar uma postura mais tradicional. Mas, à medida que as atividades
aconteciam, e, depois que a proposta do projeto foi explicada e vivenciada na prática
os alunos foram se sentindo mais confiantes. Um primeiro aspecto que se destacou,
na postura da maior parte dos alunos, principalmente os mais jovens, foi o fato de
que observavam atentamente as instruções, para irem gradativamente saindo do silêncio
durante as exposições. Outro aspecto que nos deixou em alerta, foi o fato de que alguns
alunos se fixarem nas suas anotações ao invés de dedicarem a atenção aos sentidos dos
enunciados, foi preciso tempo e respeito para que se construísse uma relação de confiança
com eles e os ajudasse a ampliar o foco na aula.

Vimos ainda que os alunos já trouxeram experiências pessoais e profissionais que
contribuíram para dar pluralismo às ideias nas discussões. A leitura que os alunos fizeram
do mundo naquele momento e a necessidade social que eles tinham de produzir textos

8O infográfico “proporciona uma leitura capaz de transmitir informações necessárias a respeito dos
acontecimentos em nossa sociedade” (SILVA, MAGALHÃES BUIN, 2018, p.35). Segundo esses autores
a expressão “infográfico” vem do inglês “infographic” uma redução de “informationgraphic” que significa
informação gráfica, que são imagens acompanhadas de textos.
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foi utilizada para nos aproximarmos deles. Assim, uma ponte entre eles e o trabalho em
sala de aula foi sendo construída de modo que os estudantes tivessem instrumentos para
a realização da leitura, não apenas como necessidade, mas também de maneira prazerosa,
sem nenhum tipo de imposição, apenas complementando a aprendizagem nossa e deles.

A proposta da atividade de leitura e produção de texto sobre as notícias falsas,
as fake news, dialogou com outros conteúdos que a equipe elaborou para a aula de
informática que teve como tema principal a segurança na internet. O intuito foi possibilitar
ações de produção da linguagem em diferentes situações de interação, através de uma
abordagem interdisciplinar na prática de sala de aula. Por isso, foram apresentados os
mecanismos de identificação de notícias falsas na internet bem como também foram
abordadas alternativas para segurança eletrônica, como os cuidados que se deve ter com
as informações colocadas nas redes sociais, as formas de manter a privacidade e as
evidências de monitoramento em tempo real de informações pessoais.

Figura 3.3: Slide utilizado na aula 4 sobre segurança na internet.

Fonte: Dados extraídos da pesquisa.

A figura 3.3 representa alguns pontos que os monitores trabalharam na aula refe-
rente aos recursos digitais e que serviram de referência complementar para a elaboração
da atividade textual dos infográficos 1 e 2. Quando houve a oportunidade da intervenção
pedagógica desenvolvendo atividade de produção de texto, o foco foi o funcionamento
do discurso por meio dos enunciados, levando o aluno a construção gradativa de saberes
presentes nos textos de circulação social.

Os infográficos 1 e o 2 (que apresentaremos a seguir) foram discutidos com
os alunos questionando a forma como foram constituídas as imagens de determinados
sujeitos por meio dos enunciados elaborados a partir de temas polêmicos e de grande
repercussão social que circulam nas redes sociais daquele momento. A atividade teve o
intuito de orientar os alunos para uma leitura crítica sobre as informações da internet
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por meio de um processo em que os alunos pudessem usar mecanismos e ferramentas
de proteção de suas redes sociais e das informações pessoais, bem como valorizar a
importância de analisar os dados por meio de diferentes olhares e identificar as notícias
falsas.

A diversificação das atividades teve o propósito de oportunizar diferentes formas
de ler textos que circulam nas redes sociais. Os leitores identificaram o sentido do texto
com base em suas experiências, seus valores sociais e conhecimentos adquiridos ao longo
de suas vidas. Por isso, foi preciso apostar em atividades organizadas sistematicamente a
partir de diferentes olhares e de diferentes áreas de conhecimentos.

Os alunos foram auxiliados em suas dificuldades durante a execução da atividade
até que eles conseguissem identificar o processo dialógico presente nos textos. Observa-
mos que, nesse caso, levaria mais tempo do que com os métodos mais tradicionais9, pois
se tratava não apenas da leitura do texto e sim de sua compreensão, que é um processo
complexo, uma atividade sociointerativa que não se restringe a decodificação dos conteú-
dos.

Em seguida, foi proposto para os alunos questionarem as razões dos fatos
que compõem os textos de circulação social, como o exemplo do infográfico 2 (que
apresentaremos a seguir), considerando também os aspectos que não circularam, que
não surgiram na notícia, mas que existiram, porém só poderiam ser localizados em
fontes alternativas da internet. Os alunos buscaram entender o processo de seleção dos
enunciados e demais recursos dentre os disponíveis na língua para compreender porque
são feitas determinadas escolhas e outras não, assim, identificar os efeitos que são
produzidos a partir das escolhas.

Alguns alunos apontaram o fato de que algumas notícias apelam para a emoção
e para o sensacionalismo, bem como para os interesses do mercado, ganhando aspectos
que não são apenas informativos. O material levado para aula (infográficos 1 e 2)
possibilitou que os alunos interferissem, discutissem e dialogassem com os textos e
com os interlocutores presentes. Houve espaço para que os alunos se mobilizassem com
a finalidade de estabelecer diálogo com as atividades. O primeiro momento da aula
foi dedicado à explanação dos enunciados sobre o tema, com uma breve narrativa das
principais informações, construindo algumas estratégias de leitura para que os alunos
tivessem acesso de forma simplificada10 aos conteúdos.

9Entendemos como métodos tradicionais a didatização dos gêneros gerando uma escrita de textos muitas
vezes descontextualizada, cujo foco restringe-se aos aspectos linguísticos e estruturais do texto, deixando
de lados os aspectos enunciativos.

10Sobre o saber simplificado, nos apoiamos em Coracini (2010, p. 47), quando afirma que é “constitutivo
do papel do professor, faz parte da obrigação profissional de fazer compreender e fazer produzir e se constrói
através do uso de recursos de facilitação a nível discursivo e linguístico”.
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Destacamos que as fake news vêm ganhando cada vez mais espaço no universo
virtual e se espalham até 70% mais rápido do que as notícias verdadeiras, de acordo com o
estudo feito sobre a disseminação de notícias falsas na internet, realizado por cientistas do
Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês), dos Estados Unidos,
publicado em março de 2018, na revista Science11. Conforme consta no MIT mesmo
que os sujeitos centrais das notícias falsas venham a público e digam que se tratava de
informações falsas que foram elaboradas para denegrir suas imagens, não fariam tanto
efeito nem teriam a mesma projeção como ocorre com as notícias falsas, nem conseguem
a mesma velocidade que elas teriam ao se alastrarem causando consequências danosas
que continuam circulando e provocando prejuízos para as pessoas envolvidas.

As duas notícias selecionadas e extraídas da internet (infográfico 1 e 2) foram
utilizadas para que os alunos identificassem qual seria a verdadeira e qual seria a falsa.
Eles discutiram, em grupo, sobre algumas partes fundamentais, sob a orientação dos
monitores. Em seguida, foi solicitado aos alunos que apontassem os elementos que davam
o tom e o sentimento de verdade à notícia falsa. Não foi analisada a realidade interna dos
enunciados, os aspectos que fazem sentido para o mundo ou juízo de valor. A discussão
foi promovida sobre as condições históricas de produção dos enunciados que permitiram
que eles fossem aceitos e pudessem suscitar sentimentos de verdade.

O processo descritivo foi orientado pelos monitores por uma perspectiva enunci-
ativa, por isso, não focaram os aspectos estruturais da língua nem as relações de valores
culturais ou polarizações, questionando o que poderia ser considerado certo ou errado.
Voltaram o olhar para a posição enunciativa que direcionou argumentativamente toda a
composição textual. Assim, em conjunto com os alunos, os monitores destacaram as ca-
racterísticas da composição da notícia, seus aspectos argumentativos e a sequência narra-
tiva descritiva que retratava a notícia falsa.

A atividade a seguir foi proposta para tratar do tema fake news, abordando pontos
considerados polêmicos e muito explorados no período de campanha eleitoral no ano de
2018, momento em que ocorreu a geração de parte dos dados. O gênero selecionado foi o
infográfico e, por estarmos em período eleitoral, o tema fake news foi o mais pedido pelos
alunos. Para desenvolvê-lo e fomentar o debate, foram apresentadas duas notícias: uma
real (infográfico 2) e a outra falsa (infográfico 1). O infográfico escolhido para representar
a notícia falsa (infográfico 1), trousse a questão da homossexualidade, da Lei Rouanet, de
crianças transexuais e de uma emissora de TV de canal aberto. O infográfico 2 abordou
uma notícia real que teve repercussão nas redes sociais e tratou da situação em que cantora
Pabllo Vittar boicotou uma loja pelo fato de apoiar determinado candidato à presidência, o

11Notícia veiculada na página do jornal Correio Brasiliense Tecnologia. Disponível em:
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/tecnologia/2018/03/08/internat ecnologia,664835/fake−
news−se−espalham−70−mais− rapido−que−noticias−verdadeiras.shtmlAcessoem22jan2019.
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que causou um efeito contrário, porque a loja ficou ainda mais em evidência, aumentando
assim o seu faturamento.

Figura 3.4: Infográfico 1 – Notícia falsa (Fake News). Atividade 1.

Fonte: Notícia disponível na internet12

A seguir, trazemos o infográfico 2, para subsidiar a discussão em sala de aula:

12Notícia foi compartilhada pelo whatsapp por inúmeras pessoas e ainda pode ser encontrada em
diferentes endereços eletrônicos. Disponível em <https://manausalerta.com.br/pabllo-vittar-vai-apresentar-
programa-infantil-na-globo-em-2018/>. Acesso em 01/07/2018.
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Figura 3.5: Infográfico 2 - Notícia real. Atividade 1.

Fonte: Notícia disponível na internet13

No infográfico 2, verificamos que a construção da notícia foi se delineando den-
tro de uma situação possível diante do fato de que se a cantora Pabllo Vittar declara-
damente fez oposição ao candidato mencionado na notícia, não seria incoerente se ela
deixasse de usar os produtos de um estabelecimento que o apoie. Além disso, o candi-
dato referido expressava publicamente suas atitudes homofóbicas mostradas em diferen-
tes veículos de comunicação. São justamente esses elementos semânticos que ressaltam
o sentido da notícia que contribuíram para indicar se ela era real ou não, considerando-
se o contexto social. Os próprios participantes identificaram as vozes e os princípios do
dialogismo que possibilitaram o esclarecimento e a identificação do tipo de notícia como
sendo verdadeira.

Os monitores iniciaram a atividade identificando alguns elementos importantes
da intenção dos textos, fazendo uma reflexão com a classe. Os alunos apontaram o período
em que a notícia estava circulando, ou seja, o período eleitoral que coincidiu com o
momento em que a cantora Pabllo estava fazendo bastante sucesso.

A montagem da notícia no infográfico 1 dizia que um canal de TV aberta daria
um programa infantil para a Pabllo apresentar, justamente quando ela começava a aparecer
em programas de TV. Portanto, a notícia não representava a realidade, a notícia foi

13Infográfico foi compartilhado na internet em diferentes endereços eletrônicos. Disponível em
https://observatoriodemusica.bol.uol.com.br/noticia/2018/09/victor-vicenzza-pabllo-vittar. Acesso em: 03
jul. 2018.
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construída com base na aversão que muitas pessoas sentem pelos homossexuais, levando
em conta que “um discurso não se constrói sobre a realidade, mas sempre sobre outro
discurso” (FIORIN, 2010 p. 35), ou seja, quem produziu a fake news tinha a noção do
impacto que causaria em algumas pessoas e que poucos iriam checar a fonte, prevalecendo
a força discursiva no imaginário das pessoas. Foi justamente o que aconteceu com
algumas alunas antes de identificarem que se tratava de uma notícia falsa, começaram
a conversar entre si repudiando a situação, mostrando-se indignadas diante do tema até
que os colegas contra-argumentaram e elas ficaram mais calmas ao saber que se tratava e
uma fake news.

Quando os alunos verificaram o título: “Pabllo Vittar irá apresentar programa
para crianças trans e homossexuais na Globo em 2018”, alguns alunos conseguiram per-
ceber o caráter intencional do enunciador em sua estratégia para convencer os leitores. A
seleção lexical e o destaque dado em negrito a determinadas palavras evidencia a tenta-
tiva de dar ênfase no que possivelmente o autor considerou mais impactante para um leitor
avesso a questões de gênero. Por isso, foi feita a escolha pelas as palavras: danças sensu-

ais, diversidade, homossexualismo, relações sexuais homoafetivas, por serem carregadas
de sentido pejorativo.

Ao analisarem em conjunto o fato de as imagens que compõem o conteúdo da
notícia falsa poderem ser indícios da forma como o enunciador imagina que poderia
induzir pessoas a terem aversão pela cantora Pabllo, os alunos se mostraram críticos
diante dos enunciados das notícias. Os elementos dos textos e o debate corroboraram
para desenvolver no aluno capacidade de elaborar perguntas relevantes e relacionadas à
discussão. O texto serviu para confrontar opiniões diferentes e promover o debate.

Em relação ao contexto, monitores e alunos verificaram que alguns enunciados
foram construídos para criar o efeito de verdade. Isso ocorre quando o texto faz menção a
“Lei Rouanet”, exatamente em uma época em que a lei estava sofrendo inúmeras críticas
de determinados partidos políticos, que por reiteradas vezes, fizeram críticas a certos
segmentos sociais nos quais os homossexuais se enquadram. Os alunos observaram os
recursos usados para causar indignação aos leitores, como a vinculação do programa
infantil da década de 1980 que tinha uma apresentadora popular, essa informação pode
ter sido acrescentada para alcançar o segmento mais conservador da sociedade, uma faixa
etária específica que possui uma memória desse programa de televisão.

Ao final do texto, observamos que haviam marcas explícitas deixadas pelo
enunciador acerca de sua própria indignação diante da situação descrita: “milhares de
pessoas já estão cancelando a globo”. Essa situação apontada se mostra incoerente, por
se tratar de um canal aberto, o que pode ser constatado facilmente pelo leitor mais atento,
mas que, por ter conotação negativa, contribui para a imagem que está sendo construída
em torno da emissora na situação narrada. Observamos ainda o dado numérico “perdeu
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50 milhões de telespectadores nos últimos dois meses”, usado pelo enunciador para
reafirmar seus argumentos. Outra estratégia para angariar adeptos e fomentar a circulação
da publicação é o seguinte pedido: “vamos compartilhar essa notícia com a hashteg
GloboLixo”, meio pelo qual milhares de notícias falsas foram pulverizadas pelo país,
sobretudo, no período eleitoral.

Os alunos começaram a compreender as condições de produção desse tipo de no-
tícia, as vozes por trás do texto, os acontecimentos que motivaram a construção do texto,
o efeito da sua recepção, para em seguida, discutirem seus sentidos possíveis e questio-
narem as distorções. Os alunos também apontaram parte dos recursos argumentativos, as
ideologias e a historicidades dos enunciados que construíram as mentiras como se fos-
sem verdades. Foi assim que passaram a etapa de uma leitura superficial e iniciaram uma
leitura profunda, identificando os indícios de verdade através das estratégias de leitura e,
sobretudo, leitura de mundo, de acúmulo de leituras.

A etapa seguinte da atividade foi à produção de um texto com base nos infográ-
ficos lidos e na discussão efetivada em sala de aula. Cada aluno poderia usar um compu-
tador para digitar seu texto. Para direcionar os alunos na produção textual, consta a seguir
o roteiro apresentado:

Figura 3.6: Roteiro de perguntas. Roteiro utilizado durante a aula 4 sobre Segurança na
internet

Fonte: Dados extraídos da pesquisa.

A figura 3.6 foi apresentada aos alunos como um roteiro com perguntas abertas,
serviram para indicar aos alunos pontos relacionados à situação enunciativa dos infográfi-
cos que eles poderiam levantar nas suas produções. O roteiro não precisou ser respondido,
ele foi criado porque os alunos apresentaram dificuldades em iniciar a escrita. Vimos a
dificuldade em se romper totalmente com as estruturas do ensino tradicional e algumas
vezes serviram de suporte para que os alunos conseguissem sistematizar o conhecimento
apreendido.
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Para produzirem os textos, os alunos tinham acesso às múltiplas semioses
(imagens, texto escrito, exemplos no quadro) e às ferramentas tecnológicas, como o
computador e o acesso aos slides da aula e a internet, ainda assim, precisaram de um
tempo extra para começar a digitar seus textos. Vejamos, a seguir, exemplos das produções
textuais dos alunos sobre a discussão das fake news:

Fake News
As notícias falsas são muito perigosas, pois pode destruir a vida de uma
pessoa, por isso é que devemos checar muito bem o autor da notícia
pra ver se realmente é confiável (A12)

Fake News (Notícias Falsas)
Hoje discutimos sobre as fake News. Eu entendi q para percebermos
uma fake é preciso ler todo o texto. Ver se existe sensacionalismo, pala-
vras chaves, palavras ligadas a personagens, veículo q está divulgando,
checar a fonte, prestar atenção no URL. Ver a veracidade da fonte, che-
cando outras notícias. Sempre vem pedindo para q repasse. Então deve-
mos evitar a disseminação do conteúdo, para evitarmos algum tipo de
tragédia (A13)

As notícias dos infográficos 1 e 2 fazem referência a sujeitos públicos cujas
ações repercutiram na sociedade brasileira de modo diferente em 2018, quase sempre
polarizadas, e são de domínio público na internet. Os enunciados têm relação com as
atitudes dos sujeitos e provocaram sentidos específicos em diferentes grupos sociais, há
os grupos que os aceitaram e outros que não os toleraram. O exercício revelou as vozes
presentes na notícia, os alunos perceberam que havia interesses ideológicos por trás da
notícia falsa direcionando a avaliação do leitor para que fizesse julgamentos prévios. Com
a atividade de produção de texto, os alunos puderam reestruturar o tema elegendo os
significados mais relevantes para cada educando.

Podemos verificar nos textos das alunas A12 e A13 que há indicativos da maneira
como elas interpretaram os textos e a possibilidade de várias leituras possíveis sobre um
mesmo tema abordado, dada a sua amplitude. A expressão “notícias falsas são muito
perigosas” (A12) está situada em um contexto da vida real de circulação dos textos
no período estudado, considerando o autor, leitor e participante da atividade em sala
de aula. Verificamos que a proposta de produção baseada em gêneros discursivos dão
sentidos ligados a vida real em que os textos são produzidos, o que inclusive pode ter
levado a aluna a afirmar que “devemos checar muito bem o autor da notícia pra ver se
realmente é confiável” (A12), a aluna se inclui na problemática, “devemos”, imprimindo
uma participação significativa no desenvolvimento do pensamento discursivo.

No excerto da aluna A13, constatamos o seguinte: “Então devemos evitar a
disseminação do conteúdo, para evitarmos algum tipo de tragédia (A13)” a estrutura
sintática desse enunciado se situa no processo de produção de sentido, considerando
o debate e os infográficos apresentados para a leitora e que possibilitaram a aluna ter
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critérios para interpretar as relações entre os recursos textuais disponíveis e fazer essa
avaliação sobre um resultado possível. Elas ativaram conhecimentos culturais relevantes
para entender o impacto das fake news sobre a vida dos indivíduos. A aluna A13 também
apresenta algumas informações repassadas durante a aula “Ver se existe sensacionalismo,
palavras chaves, palavras ligadas a personagens, veículo q está divulgando, checar a fonte,
prestar atenção no URL. Ver a veracidade da fonte, checando outras notícias (A13)”. A
aluna percebeu que a abordagem cria uma situação específica da vida diária, com ações
que podem ser tomadas pelos interlocutores participantes na situação crítica descrita.

Os monitores escolheram falar sobre os textos que circulavam na internet no
período estudado porque os alunos já conheciam os temas e assim, teriam mais facilidade
em se familiarizar com textos multimodais tão presentes na atualidade e que compõem
as novas textualidades produzidas pela inserção das inovações tecnológicas. Foi proposto
um exercício que trabalhou os aspectos discursivos das notícias falsas com o intuito de
contribuir para que os alunos se tornassem leitores opinativos, críticos e conscientes dos
recursos empregados.

De modo geral, as leituras reveladas no início deste levantamento indicaram que
os alunos consideraram a notícia como o lugar de informações a serem apenas consumidas
e não se arriscaram a buscarem outros sentidos sobre o tema e se fixavam exclusivamente
nos significados restritos que acreditavam estarem presentes no texto. Somente após o
trabalho desenvolvido em sala de aula com reiteradas constatações sobre os recursos
linguísticos que falseiam as notícias é que alguns alunos começaram a questionar as fontes
e a composição das informações que consumiam cotidianamente.

O destaque dado aos alunos para que se tornassem autores dos seus textos com
percepção crítica sobre o que leem, impondo suas vozes nos momentos de interação que
foi sendo construído com a participação dos envolvidos no projeto Educação Digital,
também vão se revelando no tópico a seguir.
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3.7 A construção coletiva por meio dos ambientes digitais

Figura 3.7: Alunos na sala de aula do INF/UFG

Fonte: dados da pesquisa. Créditos da foto: Raimunda Delfino dos Santos Aguiar.

Nesta parte da análise, discutimos a maneira como os gêneros discursivos inte-
gram as práticas sociais. Durante as aulas, no Projeto Educação Digital, os alunos apren-
deram a utilizar algumas ferramentas digitais, pensadas para a utilidade que poderiam ter
em contexto real. Por isso, se deu a escolha pela criação de páginas na internet, assim,
em um primeiro momento, foram explorados os aspectos discursivos com os alunos e,
posteriormente, alguns aspectos das práticas sociais. A atividade ocasionou a criação de
um produto que poderia ser usado para a divulgação de serviços que os alunos pudessem
oferecer pela internet. Ela foi desenvolvida com base na concepção de escrita que não se
limita aos aspectos formais da língua, mas que se expande em diferentes formas de apren-
dizagem de maneira socialmente situada, contemplando uma situação de comunicação
real.

Ao mesmo tempo em que aprendiam a construir as páginas com as ferramentas
tecnológicas, os alunos também produziam textos, dentro de um processo significativo
para os alunos. Portanto, eles tiveram contato com gêneros discursivos variados que se
constituíram nas diferentes esferas/campos da comunicação verbal (escrita, impressa, mi-
diática). As esferas/campos de atividade humana não são compreendidas, na perspectiva
bakhtiniana, de maneira estática, elas se transformam, se modificam histórica, social e cul-
turalmente. Segundo Rojo; Barbosa (2015), com o surgimento das tecnologias digitais da
informação e comunicação ocorreram modificações nos gêneros por elas incorporados,
como por exemplo: cartas/e-mails, conversas/chat, diário/blog, e assim sucessivamente.
O acesso dos alunos à construção de uma página para seu próprio benefício implicou no
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desenvolvimento de noções de mídia, de manipulação de imagens, de produção de texto
publicitário, seleção de temas voltados para o ramo em que desejavam trabalhar. Vejamos,
a seguir, imagens de algumas páginas que foram criadas ao longo das aulas:

Figura 3.8: Página de um site representando o ramo de atividade profissional em que o
aluno desejava atuar.

Fonte: Dados extraídos da pesquisa.

A figura 3.8 representa a criação do aluno A27, de 62 anos, que estudou até
o ensino médio e sempre sonhou em trabalhar no ramo odontológico com próteses
dentárias. Percebemos, nessa atividade, que se fosse apenas solicitado abstratamente para
que os alunos descrevessem uma página de um site, dissessem que tipo imagem usariam,
poderíamos ter como resultado um texto escrito descritivo com pouca significação para
os sujeitos, que seria lido pelo professor, corrigido e talvez esquecido com certa rapidez.
Mas, quando se desenvolve um trabalho contextualizado e interligado com as práticas
sociais dos alunos, vemos uma atividade autobiográfica com as marcas desses sujeitos
que as construíram como uma preparação para ações reais porque eles criaram produtos
que tinham vontade de saber fazer, uma vez que os temas foram escolhidos por eles.

Para Bakhtin/Volochínov (2006, p.127), “a verdadeira substância da língua não
é constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação mono-
lógica isolada, nem pelo ato psicológico de sua produção, mas pelo fenômeno social de
interação verbal”, a interação verbal constitui a realidade fundamental da língua, configu-
rando um processo que é dialógico. Os alunos fizeram uma página, usando seus conheci-
mentos linguísticos e as ferramentas digitais e construíram um produto para ser colocado
na internet que gerariam outros enunciados, se constituiriam em um canal de interação
social, com desconhecidos, com os amigos, com os familiares, que poderiam interagir e
verificar que não se tratava ainda de um produto real, mas do protótipo de um sonho que
poderia se concretizar no futuro.
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A combinação dos recursos multimídia durante as aulas possibilitou um consi-
derável avanço na aprendizagem dos alunos em lidar com as novas ferramentas digitais.
Seguindo a noção de Freire (1996, p. 69), “somos os únicos em quem aprender é uma
aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a li-
ção dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar”, com base
nisso, observamos a forma como os alunos participam ativamente da construção dos no-
vos conhecimentos. Foi o que também ocorreu na atividade de construção da página e na
construção do blog14, que foi outra tarefa realizada ao longo do curso.

Figura 3.9: Páginas criadas pelos alunos do módulo II.

Fonte: Dados da pesquisa.

Na figura 3.9, temos outros exemplos de páginas criadas pelos alunos, eles

14“Blogs são páginas da internet onde regularmente são publicados diversos conteúdos, como textos,
imagens, músicas ou vídeos, tanto podendo ser dedicados a um assunto específico como ser de âmbito
bastante geral”, conforme consta em Significados, disponível em https://www.significados.com.br/blog/.
Acessado em 02 mai. 2019.
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escolheram várias temáticas: animais de estimação, turismo, gastronomia, beleza entre
outros temas, expressando desse modo seus interesses pessoais. Foi proporcionado um
ambiente favorável para que se apropriassem das ferramentas disponíveis para a criação
da página, inclusive com acesso a outras páginas em diferentes formatos por meio da
internet. Dessa maneira, eles puderam verificar como elas eram organizadas, contendo
imagens, títulos, textos curtos e explicativos típicos do gênero discursivo, evidenciando o
que Freire (1996, p. 85) já ensinou que “o bom clima pedagógico democrático é o em que
o educando vai aprendendo, à custa de sua prática mesma, que sua curiosidade, como sua
liberdade, deve está sujeita a limites, mas em permanente exercício”.

Percebemos que as escolhas dos alunos estavam diretamente ligadas às suas vi-
das pessoais e relacionadas aos domínios sociais nos quais estavam envolvidos, sejam
econômicos, culturais ou políticos, essa relação deu mais sentido às atividades que rea-
lizaram. Vimos ainda que a participação no mundo digital requer competência semiótica
do usuário, a qual implica escolha, colaboração, desordem e capacidade de adaptação.
Além disso, os alunos ficaram mais motivamos em escrever porque sabiam que algumas
pessoas poderiam ler seus textos na internet, ficaram atentos e cuidadosos com o registro
que fariam de modo que outras pessoas pudessem se interessar em trocar ideias. No grupo
que estudamos, alguns alunos tiveram um desempenho melhor que outros, e nesses casos
vimos um trabalho colaborativo e o espírito de solidariedade, o qual todos ensinavam uns
aos outros e assim aprendiam mais.

Consideramos que os alunos aprendem melhor quando eles se envolvem e
entendem a organização da situação comunicativa e passam a usar as ferramentas que
constituem as atividades, sendo assim, a escrita se transforma em prática. A escrita e a
leitura dos alunos vão fluindo à medida que os trabalhos vão sendo criados porque foram
demandas trazidas pelos espaços sociais que eles atuam. Assim, foi proporcionado ao
aluno uma visão de objeto mais rica, mais crítica e, portanto, mais complexa.

Durante a aula sobre blogs a equipe mostrou a forma como o blog seria criado
e em seguida, os alunos escolheram um layout, os temas e cores fazendo uma relação
com o contexto de blogs que já existiam, as diversas finalidades, os possíveis leitores,
participantes e autores. Somente depois os monitores solicitaram a produção textual de
modo que se sentissem seguros para a publicação na internet. Antes foram apresentados
alguns textos, que foram escritos em blogs já publicados. Os alunos observaram que os
blogs compõem um conjunto de textos que se destinam geralmente para a leitura do dia
a dia e possuem uma extensa variedade de temas. O acesso ao blog dos alunos não foi
compartilhado.

Após a criação do blog, foi solicitado aos alunos que escrevessem na página
principal um texto de apresentação pessoal, para que os futuros leitores tivessem acesso
a alguma informação sobre o autor da página. Ficou a cargo dos alunos escolherem
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sobre qual aspecto iriam tratar, o qual poderia envolver informações sobre a família,
recordações, desejos ou sentimentos que motivavam suas ações. Sem nenhuma restrição
ou imposição de um modelo específico, apenas com o intuito de visualizar as estratégias
linguísticas e discursivas que eles iriam usar, solicitamos a referida produção. Não
imaginávamos que uma aluna fosse ficar tão emocionada a ponto de não conseguir
escrever. Após acalmá-la, foi dito a ela que poderia optar por qualquer outro tema. Foi
reservado à aluna e aos demais, o direito de não se expor, não revelar sua intimidade,
entendendo que nenhuma curiosidade “tem o direito de invadir a privacidade do outro e
expô-la aos demais” (FREIRE, 1996, p. 85).

Durante as aulas, aconteceram alguns confrontos culturais e o uso da língua
evidenciou de forma mais acentuada algumas resistências e características dos grupos
sociais ali presentes, seus receios, medos e bloqueios. Todos, alunos e monitores, não
entendiam a razão pela qual a aluna não quis falar de si mesma, mas a respeitaram
e não a criticaram nem tentaram convencê-la do contrário. O ato de escrever sobre si
mesma mostrou-se fator que provocou uma dor profunda, porque ali, naquele momento,
para aquela aluna, a escrita não seria mais superficial, ela estaria carregada de sentidos,
poderia revelar verdades íntimas que a interlocutora não queria manifestar. Embora tenha
sido um processo de escrita por meio de ambiente virtual, as possíveis declarações da
aluna poderiam expressar seu contexto, vivências e sentimentos que poderiam se tornar
públicos.

O processo da escrita mostrou uma postura afetiva da aluna que envolveu
sentimentos pessoais e reflexão sobre seu relato que não chegou a se concretizar. A escrita
atravessou a barreira mecânica e tomou forma viva na percepção da aluna de modo a fazê-
la recuar, “a palavra geradora, inda que objetivada em sua condição de simples vocábulo
escrito, não pode mais libertar-se de seu dinamismo semântico e de sua força pragmática”
(FREIRE, 1987, p. 13). Sabíamos que os sujeitos que estavam ali eram sujeitos históricos
e por isso traziam experiências pessoais diversas, boas ou ruins. Nós tentamos ensiná-los,
mas certamente aprendemos muito com eles, e foi a educação que nos humanizou.

Essa exemplificação mostra que, em se tratando da produção de textos, a própria
organização concreta das páginas na internet pode ser aliada com a prática discursiva e
contribuir para reforçar o contato e o acesso à leitura de diferentes enunciados e diferentes
gêneros discursivos. Do mesmo modo, a prática pedagógica com diferentes saberes foi
o que se diferenciou a metodologia do projeto da prática pedagógica tradicional15 e
poderia funcionar como caminho para a construção da autonomia dos alunos, para que
enfrentem seus receios e medos, pois o conhecimento não está desconectado das situações

15A concepção tradicional de ensino de língua materna considerada aqui é aquela norteada apenas pela
gramática e por técnicas escritas de redações escolarizadas se afasta dos estudos bakhtinianos, os quais são
essenciais ao nosso trabalho.
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concretas nem das emoções humanas. Conforme Freire (1996, p. 68-69), “a capacidade
de aprender, não apenas para nos adaptar, mas, sobretudo para transformar a realidade,
para nela intervir, recriando-a, fala de nossa educabilidade a um nível distinto do nível do
adestramento dos outros animais ou de cultivo de plantas”, é assim que a aprendizagem vai
sendo transformada, aproveitando a criatividade dos sujeitos e sua capacidade de pensar.

Portanto, sob uma orientação interdisciplinar, vimos os estudos sobre gêneros
multimodais e instigamos a leitura com múltiplas linguagens e com gêneros discursivos
em ambientes virtuais. A tentativa de não fragmentar o processo de aprendizagem do
aluno, foi um aspecto importante adotado pelo Projeto Educação Digital, no que tange
o trabalho com letramentos múltiplos e assim tornou-se possível desenvolver as ações de
produção da língua em diferentes situações de interação. Além de considerar as trajetórias
dos alunos, buscamos possibilitar suas inserções em novas esferas sociais, seguindo seus
anseios como profissionais e cidadãos.

No próximo tópico, apresentamos como esses novos conhecimentos atravessa-
ram as paredes do INF/UFG e alcançaram novas dimensões interativas.

3.8 Letramento digital e textual: voz, empoderamento e
autonomia

Nessa etapa da análise, descrevemos as produções textuais e as práticas de
letramento dos alunos trabalhadores terceirizados, as quais ocorreram na parte final
do curso do Projeto Letramento Digital. No planejamento prévio sobre o formato da
atividade que seria o trabalho final, uma tarefa em que eles pudessem exercitar suas
novas habilidades e praticar a escrita, os monitores consultaram a opinião dos alunos,
eles escolheram escrever uma carta sobre o curso. A carta deveria ser entregue à reitoria,
a fim de que o reitor tivesse informações sobre a ação formativa do projeto de extensão a
partir dos depoimentos dos alunos. Eles argumentaram que gostariam de dizer ao reitor o
quanto o curso foi importante para suas vidas, o quanto tinham avançado no conhecimento
dos recursos digitais e nas práticas de escrita. E, principalmente, os alunos pediriam que
o curso continuasse acontecendo e fosse ampliado.

A solicitação dos alunos sobre o tema da carta foi atendida, os monitores não
fizeram oposição, tinham o cuidado de não tolher as iniciativas dos alunos. A participação
ativa dos aprendizes no processo de elaboração das atividades faz parte da metodologia
dialógica adotada em sala de aula. Os conteúdos foram passados aos alunos como saberes
indo ao encontro dos interesses coletivos, estimulando o retorno da vontade de aprender de
cada aluno. A abordagem dialógica se distancia de uma atitude centralizadora, o professor
não é o único detentor do saber e o aluno apenas receptáculo desse saber. Considerou-
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se ainda o fato de que, segundo a autora Sueli Carneiro (2019), a fala e a escrita de
grupos minoritários podem ser uma forma de registrar a memória silenciada de homens e
mulheres marginalizados.

O Projeto Educação Digital oferece cursos com duração curta, se formos consi-
derar as instituições de ensino regular como parâmetro; os alunos tinham apenas uma aula
por semana, com a duração de 1h30min. A aula ainda era dividida entre conteúdos sobre
as ferramentas digitais (que chamamos de letramento digital) e a produção textual (que
chamamos de letramento textual). Portanto, entendemos que os resultados das práticas
escritas foram satisfatórios, considerando as limitações do processo. A maior dificuldade
encontrada pelos monitores, nesse contexto analisado, foi a escassez do tempo, diante dos
temas escolhidos coletivamente, não foi uma tarefa fácil trabalhar os conteúdos dentro do
prazo preestabelecido pela equipe. Todavia, os monitores tiveram uma atitude flexível e
sensível às necessidades dos alunos, considerando suas dúvidas, os seus questionamentos
e o tempo de cada aprendizagem, por isso, não foi privilegiada a quantidade em detri-
mento da qualidade do ensino.

O espaço pedagógico foi redirecionado, os papeis tradicionalmente marcados,
professor/aluno, já não faziam sentido, os alunos também tinham voz e se mostraram
comprometidos com a execução da atividade. Eles manifestaram interesse em ouvir uns
aos outros e também aos monitores, queriam participar, expressar sua visão sobre o curso,
seu próprio aprendizado e sobre o espaço que estavam ocupando. Para Bakhtin ([1950]
2011), nas atividades permeadas pela linguagem, a fala é viva, o enunciado é vivo e de
natureza ativamente responsiva. Reconhecer isso nos permite olhar para os enunciados
dos sujeitos, valorizando sua singularidade, seu excedente de visão que se realiza nas
relações dialógicas. A ligação entre vida e gêneros discursivos pode está presente quando
conseguimos relacionar o enunciado às atividades de que os alunos participam no tempo
e no contexto que vivem de modo a tornar significativa a sua história de letramento.

Os monitores consideraram importante a adesão dos alunos e, por isso, optaram
por não fazer intervenções nos textos, eles seriam entregues conforme foram elaborados
por seus autores, mesmo sabendo que alguns alunos ainda apresentavam muitas dificul-
dades de expressar suas ideias por meio do texto escrito, mas esse aspecto só evidenciaria
a importância do Projeto Educação Digital dentro da UFG. Acerca desses aspectos, com-
partilhamos do entendimento de que

no espaço pedagógico não se trata de substituir uma variedade por outra
(porque uma é mais rica do que a outra, porque uma é certa e outra
errada etc.), mas se trata de construir possibilidades de novas interações
dos alunos (entre si, com o professor, com a herança cultural), e é nestes
processos interlocutivos que o aluno vai internalizando novos recursos
expressivos, e por isso mesmo novas categorias de compreensão do
mundo. Trata-se, portanto, de explorar semelhanças e diferenças, num
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diálogo constante e não preconceituoso entre visões de mundo e modos
de expressá-las. (GERALDI, 1996, p. 65).

No espaço pedagógico dos cursos do Projeto Letramento Digital fizeram-se pre-
sentes desafios sociais que marcam o nosso tempo: jovens e adultos excluídos do mundo
da escrita e do uso de algumas ferramentas tecnológicas. Por isso, a coordenadora do
projeto e sua equipe optaram por um ensino contrário à imposição de modelos canôni-
cos e aderiu a exploração do potencial dos alunos para construir possibilidades de novas

interações, imprescindíveis para proporcionar a internalização de novos recursos expres-

sivos. Nesse processo, os alunos tiveram acesso às variedades linguísticas16, inclusive a
variedade de língua padrão. Não podemos desconsiderar que

somente o exercício do poder, reservando a uma minoria estrita o
acesso ao mundo da escrita, permitiu a façanha da seleção, distribuição
e do controle do discurso escrito, produzindo um mundo separado,
amuralhado, impenetrável para o não convidado. E de dentro desses
muros, uma função outra agrega-se à escrita, como se lhe fosse própria
e não atribuída pelo poder que emana de seus privilegiados construtores
e constritores: submeter a oralidade à sua ordem, função jurídica por
excelência, capaz de dizer o certo e o errado, ditar a gramática da
expressão, regrar os processos de negociações de sentido e orientar,
através de suas mensagens uníssonas e uniformes, os bons caminhos
a serem trilhados. (GERALDI, 1996, p. 95)

Verificamos que, no Projeto Educação Digital, explorar a consciência política e
social foi o ponto de partida para o ensino da língua materna, para que assim os alunos se
tornassem capazes de questionar as relações de poder na sociedade estratificada da qual
fazem parte. Acerca dos modelos tradicionais de ensino, Braggio (1992, p. 2) afirma que
“ao adotarem uma postura com relação à natureza da linguagem e sua aquisição, deixam-
nos entrever também sua postura com relação ao homem e à sociedade inerentemente
a eles relacionados”, refletir sobre esses posicionamentos nos mostra a importância de
desvelar os discursos cristalizados socialmente, sobretudo os defensores da variedade
formal da língua. Igualmente se mostra relevante a reconstrução dos papeis do formador,
já que estamos tratando de seres pensantes, críticos capazes de saber selecionar os
melhores conteúdos para ampliar os conhecimentos de seus alunos.

Conforme Geraldi (2010, p. 61), “dizer que uma variedade linguística é errada
ou inadequada é dizer que o modo como os sujeitos que falam se constituíram é errado e

16Conforme Geraldi (1996, p. 64), “os estudos linguísticos sobre as variedades mostram, fundamental-
mente, a complexidade de cada um dos dialetos (regionais, sociais), suas diferenças e suas semelhanças.
Com isso, mostrou-se que a noção do erro não é uma questão linguística estrita, mas deriva da eleição social
de uma das variedades como a certa. Não por acaso, esta variedade é aquela falada pelo grupo social que
detém o poder (econômico, político, social). E esta variedade foi a base da construção da escrita, porque na
história, somente aqueles que tiveram tempo disponível para refletir puderam debruçar-se sobre suas formas
de falar e num longo processo histórico foram construindo a modalidade escrita.”
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inadequado: interditar formas linguísticas é interditar sujeitos”, é preciso dialogar com as
diferenças e não apenas excluí-las, visto que a escrita é produto da interação de sujeitos
sócio-históricos e é através da palavra que eles se relacionam com as diferentes esferas
sociais. Considerando, portanto, que sujeito e linguagem se constituem mutualmente em
interação com os outros e com seu contexto real, esperamos como produto um sujeito que
conquiste sua l na construção do saber e não um mero reprodutor de regras e estruturas
linguísticas, por isso, “corrigir formas linguísticas é trabalhar pela uniformidade, em
benefício do mito da unidade, com prejuízos incalculáveis para a multiplicidade das
formas de compreensão da vida” (GERALDI, 2010, p. 61), na produção textual do curso,
foi levado em conta o processo e não apenas o produto, embora estejam imbricados.

Diante do diálogo com os alunos e destacando a importância da oralidade,
percebemos que o referencial teórico-metodológico da pesquisa, pautado nas atividades
de interlocução e interação junto à produção de escrita, dava o suporte para usar a carta
como um espaço de produção de linguagem. Dessa forma, a mobilização das vozes dos
alunos e de constituição dos sentidos produzidos por eles poderiam ser materializados
por meio da produção dos textos. O projeto foi subsidiado pela noção bakhtiniana de
enunciado como unidade da comunicação discursiva, por isso, os alunos puderam deixar
emergir o discurso de uma maneira mais espontânea. Assim posto, tivemos tanto o acesso
à diversidade de vivências, como verificamos o confronto de diferentes pontos de vista, em
uma atitude responsiva. Conforme Freitas (2000), estabelecendo um elo com as palavras
dos alunos, explorando o sentido que eles dão a elas, teremos condições de não apenas
falar sobre eles, mas falar com eles de suas experiências.

Ao trabalhar o conteúdo por meio de uma metodologia dialógica, os monitores
foram mediadores na construção do saber, trabalharam em parceria com os alunos e foram
direcionando as ações educativas. No desenrolar da atividade, não houve a pressão rigo-
rosa do tempo que era estipulado previamente nas demais produções textuais. Verificamos
que o foco não foi apenas no produto, no texto, mas no processo da produção escrita, com
troca de ideias, e os sujeitos se constituindo uns com os outros na interlocução, porque
“não se trata de apreender uma língua para dela se apropriar, mas trata-se de usá-la, em
usando-a, apreendê-la” (GERALDI, 2003, p. 13), o uso da língua escrita estabelece o “lu-
gar de ação com e sobre a língua dos sujeitos discursivos” para que possam se apropriar
da escrita.

O gênero carta argumentativa ainda não tinha sido trabalhado, embora todos os
textos tenham explorado alguns dos seus aspectos, tais como autoria, argumentação e as
formas de organização das ideias. Assim, as aulas seguintes foram dedicadas a explorar
os elementos constitutivos desse enunciado: o conteúdo temático (que eles mesmos
optaram, falar de suas vivências no curso), a estrutura composicional (os elementos
formais da carta argumentativa) e o estilo (traços individuais da escrita). Escolher este
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caminho é considerar que “o tema (conteúdo temático), juntamente com o estilo e
a construção composicional, ao serem marcados pelas especificidades de uma dada
atividade humana na esfera sócio-verbal, caracterizam o enunciado e definem o gênero
discursivo daquele enunciado” (GEGE, 2013, p. 99), o processo da produção textual
considerou o contexto dos interlocutores que analisaram criticamente sua realidade e
necessidade para materializar suas vontades por meio dos textos.

O trabalho em sala de aula não foi realizado com enfoque no simples estudo
da estrutura da oração ou do período, a atividade considerou o caráter social dos fatos,
a interação social dos integrantes. Foi apresentado o gênero discursivo trazendo alguns
formatos de cartas, destacando os elementos contextualizadores, tais como o suporte,
a autoria, o público alvo, os modos de circulação e recepção de um gênero que foi
gradativamente substituído pelo e-mail. Após os avanços da internet, a carta ocupa outro
lugar na sociedade, e é utilizada em raras ocasiões e lugares específicos. A forma adotada
para exemplificar a atividade foi por meio do próprio material linguístico, levantando
questões, hipóteses e dúvidas através de um processo de interação/interlocução que
precedeu a escrita.

Os alunos tiveram contato com diferentes modelos da estrutura textual e foi
destacado o nível de formalidade da carta, por se destinar a autoridade máxima dentro
da universidade; verificamos a manutenção de algumas estruturas mais tradicionais do
ensino, que serviram de alicerces para as produções escritas e não para o tratamento
exaustivo no trabalho com textos mais padronizados, com pouco espaço criativo. Foi
deixando claro para os alunos os efeitos de sentidos pretendidos, que as cartas serviriam
de base para a escrita, mas o conteúdo que eles produziriam seria o que eles quisessem
escrever, entretanto, precisavam se atentar também para a estrutura composicional do
gênero. Nessa perspectiva, o aluno é o autor da constituição do sentido do texto, ele
concretiza sua compreensão ativa e imprime sua subjetividade. A intenção da autoria
estava voltada para o objeto do sentido, articulada com a situação real.

Consideramos que “um texto, uma vez nascido, passa a ter histórias que não
são a reprodução dos sentidos sempre idênticos a si mesmos” (GERALDI, 2010, p.
48). Com essa consideração, notamos que os alunos deixaram suas marcas nos textos
que produziram, ainda que haja a presença marcada em suas vozes de enunciados que
espelham e refratam os tipos textuais. Geraldi (2010) defende que pelas palavras dos
alunos podemos encontrar os elos da comunicação verbal “cujas palavras, retomadas
pelos aprendizes da escrita, adquirem novos tons apreciativos e podem revelar suas
compreensões das palavras, dos discursos, das atitudes e das relações que se instituem
no ambiente” (GERALDI, 2003, p. 19), e, por meio dos elos comunicativos, podemos
encontrar indícios de outros textos.

Os gêneros discursivos que estruturaram os enunciados dos alunos foram ad-
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quiridos em situações que simularam a experiência social; para que os gêneros fizessem
sentido para os alunos, as atividades buscaram representar as vivências interlocutivas re-
ais. Foi dado ao aluno condições de compreender o gênero, dominá-lo como autor/sujeito,
consciente das condições de produção, circulação e recepção da carta destinada à reito-
ria da UFG. Por isso, foi acatada a solicitação deles, principalmente por possibilitar-lhes
uma situação concreta da comunicação discursiva numa perspectiva dialógica. Bakhtin
([1950] 2011) trata do dialogismo como uma resposta, uma tomada de posição em rela-
ção ao outro discurso, isso significa que “todo discurso é ocupado, atravessado, habitado
pelo discurso do outro e, por isso, ele é constitutivamente heterogêneo” (FIORIN, 2010,
p. 40). Entendemos ainda que todo processo de ensino e de aprendizagem implica um
processo político e, por isso, crítico diante do mundo. A linguagem não está dissociada
da cultura, pois, para Bakhtin/Volochínov ([1929] 2006), as palavras são carregadas de
marcas sócio-culturais.

Conforme Gnerre (1998, p. 5), a linguagem não é usada apenas para veicular
informações, sendo a sua função central a de “comunicar ao ouvinte a posição que o
falante ocupa de fato ou acha que ocupa na sociedade em que vive”. Portanto, mesmo
que o propósito da escrita das cartas fosse ampliar o domínio das práticas de leitura
e escrita, sua repercussão foi mais além, pois não apenas o reitor como também sua
equipe e parte da universidade passaram a saber da existência desses sujeitos, dos seus
lugares na universidade, dos seus anseios e de suas vontades. E que se trata de um lugar
de resistência, que passou a existir diante de uma demanda, de uma necessidade e fora do
planejamento da universidade. Os alunos se fizeram ouvir por meio de suas palavras, as
quais se tornaram um acontecimento relevante de modo a ser divulgado permanentemente
nas páginas virtuais da UFG e na página do INF/UFG17, conforme figura 3.10.

17Foi publicada uma matéria tratando da entrega das cartas dos alunos trabalhadores terceirizados
da UFG, essa que pode ser acessada pelo endereço: https://www.ufg.br/n/115934-reitor-recebe-cartas-de-
estudantes-do-curso-de-letramento-digital. Essa notícia foi igualmente divulgada na página do IFG/UFG,
podendo ser acessada pelo endereço: http://www.inf.ufg.br/node/1529.
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Figura 3.10: Página da UFG.

Fonte: Disponível na internet pelo endereço: https://www.ufg.br/n/115934-
reitor-recebe-cartas-de-estudantes-do-curso-de-letramento-digital.

A figura 3.10 foi publicada na página da UFG e traz informações sobre o Projeto
Educação Digital, inclusive sobre o módulo III, que, além de dar continuidade ao acesso
as novas tecnologias, é voltado para o ensino de uma segunda língua, o espanhol.

A carta foi elaborada e entregue para um interlocutor real, isso fez diferença
no trabalho de produção de texto, desde a escolha lexical até a seleção dos argumentos.
Além disso, oportunizou aos alunos o exercício da escrita nesse contexto social específico
de academia, contribuindo para que não ficassem apenas no lugar de sileciamento e
invisibilidade dentro da universidade. A escolha do reitor para ser o interlocutor das cartas
revela a vontade dos alunos de se manifestarem perante a UFG no intuito de contribuir
para a manutenção do Projeto, pois perceberam a fragilidade do curso e assumiram a
responsabilidade de reivindicar a permanência das ações na instituição. Pode inclusive
simbolizar uma resposta ao Projeto por representá-los dentro da UFG e o reconhecimento
pelos resultados alcançados.

Diante de um contexto vulnerável ao qual o Projeto Educação Digital está
inserido, em que a coordenadora e toda a equipe vivem uma luta contínua para conquistar
seu espaço dentro do INF/UFG e dentro da UFG, foi muito significativo o fato de
os próprios alunos elegerem a carta para expressarem sua vontade discursivamente.
Sentindo-se beneficiados, quiseram fazer a defesa da continuidade do curso, dirigindo-
se à autoridade máxima administrativa da universidade.

A discussão em sala de aula do curso de extensão voltou-se para o campo da
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comunicação que concretizaria os enunciados, já que a carta seria de fato entregue à
reitoria da UFG. Na imagem 3, podemos ver o momento simbólico da entrega das cartas
ao reitor da UFG:

Figura 3.11: Entrega das cartas.

Fonte: Disponível na internet pelo endereço:
https://www.ufg.br/n/115934-reitor-recebe-cartas-de-estudantes-do-curso-de-letramento-digital.

As imagens 10 e 11 referem-se ao encontro dos alunos parte da equipe do Pro-
grama Educação Digital realizando a entrega das cartas. Durante uma reunião com o rei-
tor, a coordenadora do Projeto Educação Digital mencionou a existência das cartas e que
elas seriam enviadas para o e-mail institucional do gabinete da reitoria. Nesse momento, o
reitor declarou o interesse em se encontrar com os alunos e receber pessoalmente as suas
cartas. Assim, ficou marcado o encontro que logo foi realizado. A escolha dos alunos por
um texto destinado ao reitor pode ser um indício de que, na finalização do curso, as difi-
culdades enfrentadas pela equipe já estavam presentes em suas experiências discursivas.
Buscamos desvelar algumas posições ideológicas que darão sustentação a nossas análises.

Neste estudo, não avaliamos o nível de conhecimento que os participantes têm
de vocabulário ou gramática, pois este seria um foco no produto, interessamo-nos pelo
processo, pela prática reflexiva e dialógica, consideramos o enunciado integrante de uma
rede discursiva, e não a correção de um texto dentro da norma padrão. Apresentamos
cinco cartas, sendo uma dos alunos da comunidade externa18 e quatro dos alunos que

18Alunos/pessoas da comunidade externa são os sujeitos que não possuem vínculo com a UFG, nem
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são funcionários terceirizados. Não foi possível apresentar todos os textos dos alunos,
considerando os limites deste trabalho. As cartas foram digitadas pelos alunos e os
monitores não fizeram nenhuma intervenção no conteúdo dos textos, a mediação se deu
apenas sanando dúvidas sobre o gênero, conforme podemos verificar nas análises à seguir.
A Carta 1 – aluno A -13:

Ao Magnífico Reitor da Universidade Federal de Goiás,

Professor Doutor Edward Madureira Brasil

Magnífico reitor,

Eu, Nome completo da aluna: A13, sou membro da comunidade,
sou beneficiada pelas ações do projeto de extensão e de pesquisa EDU-
CAÇÃO DIGITAL: Políticas, Leitura, Produção Textual, Identidade e
Letramento Digital. Venho por meio desta lhe dizer sobre o projeto
educação digital e como esse projeto está sendo proveitoso para meu
crescimento pessoal e profissional e creio que o mesmo acontece com
todos os meus colegas.

O projeto desenvolve habilidades de escrita formal, interatividade
com redes sociais, ensina a utilizar as ferramentas virtuais como edi-
tores de textos e planilhas dentre outras. A meta do projeto em unir
educação digital com produção de texto ajuda a promover senso crítico,
desse modo podemos nos tornar pessoas melhores em todos os nossos
ambientes de convívio.

Gostaria de pedir,assim como meus colegas e professores que o projeto
Educação Digital continue no próximo ano. Todos estamos aprendendo
e desenvolvendo diversas habilidades que nos permite almejar novos
postos de trabalhos e atingir objetivos pessoais. E tudo isso está sendo
muito importante e bom para mim e, tenho certeza, para meus colegas
também.

Desse modo, gostaria de expressar minha satisfação em fazer parte
desse projeto e espero que seja possível mantê-lo ativo nos próximos
anos.

Atenciosamente,

Nome completo da aluna: A13

A carta 1 traz a voz da aluna A13, representante da comunidade externa, 59 anos,
estudou até o ensino médio, morava nas proximidades da UFG e sempre que possível
participava das atividades que ocorrem na universidade e são disponibilizadas para todas
as pessoas da sociedade. Nas condições de produção do texto, houve o contato dos alunos

estudantil nem empregatício, mas participam dos cursos de extensão oferecidos pela UFG.
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com textos do gênero escolhido, para que tivessem um parâmetro antes de iniciar a escrita.
Mas, ainda assim, é possível verificar que no texto de A13 houve um trabalho que traduz
o seu estilo individual na construção do enunciado. A educanda assume a autoria do texto
e não hesita em usar o pronome “eu” já no início da escrita, possivelmente a escolha
revele a inserção desse sujeito no enunciado. Já na primeira frase, A13, se afirma no
uso dos termos sou e venho para passar a relatar suas impressões sobre o curso. No
excerto: “O projeto desenvolve habilidades de escrita formal, interatividade com redes
sociais (...)” (A13), a descrição do desenvolvimento de suas habilidades, pode ser indício
de sua subjetividade; outro aspecto singular são as expressões de cunho avaliativo no
enunciado todos estamos aprendendo.

A reflexão que a aluna faz no texto reflete a imagem que construiu sobre o
projeto: “O projeto desenvolve habilidades de escrita formal, interatividade com redes
sociais, ensina a utilizar as ferramentas virtuais como editores de textos e planilhas
dentre outras” (A13), isso implica dizer que o sentido construído pela aluna sobre as
ações do projeto envolve seus valores, vivências e desejos, por exemplo, ao destacar
a desenvolvimento da escrita formal e as ferramentas virtuais, indica seu interesse em
desenvolver essas habilidades para alcançar novos postos de trabalho e objetivos pessoais,
possivelmente mediante necessidades do contexto em que estava inserida no momento do
curso.

Percebemos que o saber transmitido na aula, mesmo descompassado com relação
às referências teóricas, as metodologias de ensino, passou pela leitura da aluna A13 de
uma forma positiva: “todos estamos aprendendo e desenvolvendo diversas habilidades
que nos permite almejar novos postos de trabalho e atingir objetivos pessoais” (A13),
essa visão coloca a aluna em uma atitude responsiva ativa. Essa fala expressa indícios
da concretização do objetivo geral do projeto “contribuir com a formação educacional
digital, através da leitura, da produção textual e da inclusão digital e cultural”. A aluna
reflete sobre seu próprio desenvolvimento que transpõe o acesso aos meios tecnológicos e
expande seus projetos pessoais, mas não podemos atribuir esse avanço apenas ao projeto,
por sabermos que existe um movimento de pluralidade de vozes que constitui todo
sujeito e todo conhecimento, as experiências prévias, as interações sociais também são
responsáveis pela transformação do saber.

No entanto, a fala da aluna A13 também contém implicações pedagógicas,
que passam, necessariamente, pela interlocução com os colegas, pelo incentivo dos
mediadores a cada conquista no seu devido tempo. Esses aspectos podem ter motivado
a aluna A13 a avaliar positivamente o curso, o aprendizado dos colegas e perceber o
próprio progresso. Ela aponta também a necessidade de incentivar a existência do curso
nos próximos anos, aspecto que beneficiaria outros sujeitos, visto que só era admitido
que os alunos participassem uma vez em cada módulo, evidenciando uma empatia que foi
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explorada nas discussões coletivas. Convém observar, ainda, que os alunos perceberam
a existência das dificuldades que a equipe do projeto enfrentava para a manutenção das
ações, embora os conflitos e adversidades confrontadas pela coordenação do curso não
fossem compartilhados com os alunos, pelo menos no período investigado nesta pesquisa.

O movimento defendido pelo projeto, de mudança nas práticas pedagógicas,
buscava a construção, conforme Freire (1996), de uma educação libertária, democrática,
que inclui a qualidade do ensino-aprendizagem, contribui para a construção de novos
saberes e a percepção crítica dos alunos. Para manter o caráter comunicativo das aulas,
os monitores se esforçaram para não deixar explícita a divisão dos conteúdos (letramento
digital e letramento textual), durante a aplicação dos conteúdos. A divisão existiu apenas
para facilitar o planejamento das atividades.

Na visão de A13: “A meta do projeto em unir educação digital com produção de
texto ajuda a promover senso crítico, desse modo podemos nos tornar pessoas melhores
em todos os nossos ambientes de convívio” (A13), ocorreu a união entre educação digital

com produção de texto, que resultou na promoção do senso crítico. Essa observação da
aluna pressupõe um interlocutor atento, capaz de compreender as estratégias, adotadas
pelos monitores na aplicação dos conteúdos, e a analisar um possível resultado dessas
ações. Devemos considerar que, conforme o relato da aluna nas aulas, a formação de A13
se deu, inicialmente, nos moldes tradicionais, mas ela conheceu uma abordagem dialógica
no Projeto. No curso atual, a aluna teve acesso à troca de ideias, de experiências, à busca
de contra palavras para constituir a réplica, para compreender a palavra alheia, para formar
sua opinião de forma crítica.

Na carta 1, a aluna A13 mobiliza saberes, expressando seu estilo de escrita dentro
de uma estrutura considerada mais formal sobre um tema que envolve suas vivências. A
carta foi um trabalho de produção individual, mas as discussões e questionamentos se
deram coletivamente por meio de um processo em que todos participaram, o que também
percebemos na carta do aluno A31. Carta 2 – Aluno A31:

Ao Magnífico Reitor da Universidade Federal de Goiás

Doutor Edward Madureira Brasil

Magnífico Senhor Reitor,

Sou Nome completo do aluno A31, sou colaborador terceiri-
zado na área da limpeza da UFG ,sou beneficiado pelas ações do
projeto de extensão e de pesquisa EDUCAÇÃO DIGITAL: Políti-
cas,Leitura,Produção Textual,Identidade e Letramento Digital com
trabalhadores terceirizados da UFG e gostaria de lhe contar como tem
sido a minha experiência como aluno desse projeto.
Quando comecei o curso eu sabia bem pouco;tinha dificuldades em
digitação,acesso a e-mail,não sabia nem ligar o computador. Agora eu
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já sei ligar,acessar a internet,criar e-mail,criar sites,minha digitação e
leitura melhorou 100%,aprendi a fazer planilhas e muito mais coisas
que a só somará em minha vida.
Por isso eu gostaria de lhe pedir que apoiasse esse projeto;para que
mais pessoas,além de mim,pudessem aprender e desfrutar das regalias
que o mundo digital nos proporciona,hoje me sinto capacitado e con-
fiante ao mercado de trabalho e carregando a certeza que terei mais
facilidade de conseguir um emprego melhor futuramente.

Respeitosamente.

Nome completo do aluno A31

A carta 2 foi escrita pelo aluno A31, 24 anos, que estudou até o ensino médio e
era trabalhador terceirizado que prestava serviços para a UFG. Na carta 2, ele explica
sua experiência e os avanços na sua aprendizagem a partir do curso, apontando suas
dificuldades iniciais: “Quando comecei o curso eu sabia bem pouco;tinha dificuldades
em digitação,acesso a e-mail,não sabia nem ligar o computador (A31)”. Pelo relato
não sabia ligar o computador, o aluno acredita que saber ligar um computador é um
conhecimento elementar ao qual ele não tinha acesso e que certamente já fez falta ao
longo de sua trajetória. A escrita da carta conduziu o aluno a pensar sobre seu processo
de aprendizagem e chegar por si só às conclusões descritas no texto que podem colaborar
para a autonomia do aluno, tirando-o de um estado de acomodação.

A31 também relata seu progresso: “Agora eu já sei ligar,acessar a internet,criar e-
mail,criar sites,minha digitação e leitura melhorou 100%,aprendi a fazer planilhas e muito
mais coisas que a só somará em minha vida” (A31), a fala do aluno nos traz indicativos
de que os objetivos do curso podem ter sido alcançados na atuação dos agentes de
letramento, isto é, as estratégias comunicativas, as estratégias pedagógicas mediadas pela
tecnologia, podem ter influenciado no processo de aprendizagem do educando. De acordo
com Dudeney; Hockly; Pegrum (2016, p. 64), “os efeitos educacionais ideais provêm
da integração dos conhecimentos de conteúdo, pedagogia e tecnologia por parte dos
professores”, para os autores, cabe aos professores definirem quais tecnologias combinam
mais com os conteúdos que serão direcionados conforme os interesses e necessidades dos
alunos. Observamos que a apropriação do computador contribuiu para tornar mais práticas
as atividades cotidianas dos alunos, para a ampliação do conhecimento prévio dos alunos,
relacionando as informações a diferentes interesses e vontades de suas experiências
diárias.

O pedagogo Paulo Freire e o filósofo russo Mikhail Bakhtin nos ajudam a pensar
que o primeiro passo, quando se quer, de fato, trabalhar no sentido de proporcionar
autonomia e autoria aos alunos, é possibilitar que os sujeitos possam expressar-se, discutir
seus interesses e dificuldades, localizando os sentidos dos enunciados e sua relação
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com o mundo; possibilitando, ainda, a interação com os demais alunos, de forma a se
constituírem uns com os outros e com outros discursos na interlocução.

Com base nessas considerações, verificamos que a carta se constituiu em um
espaço para que os sujeitos pudessem narrar suas histórias dentro do projeto, de forma
autoral, deixando marcas discursivas que evidenciam sentimentos e percepções. O trecho
em que o aluno empregou desfrutar das regalias pode revelar uma convicção deste aluno
em relação ao curso, a de que parece não o ver num espaço legítimo, o qual ele tem
o direito de utilizar, um lugar em que o ensino é público e destinado à sociedade em
geral, desde que tenha acesso a uma vaga. Conforme o dicionário Michaelis19, a palavra
desfrutar se remete a “1. Lograr os frutos de (algum lugar) sem ter tido o trabalho no
seu cultivo. 2. Dar-se ao deleite; apreciar. 3. Possuir benefício moral ou material; gozar,
usufruir. 4. Viver a custa de alguém”, e a palavra regalia se refere a “privilégio concedido
a alguém; vantagem”. Tanto a palavra desfrutar quanto a palavra regalia têm adquirido
ainda sentidos pejorativos, não dicionarizados, ao longo dos tempos, por se remeter
principalmente ao contexto político em que representantes públicos desfrutam de regalias,
à custa do dinheiro público, os quais não teriam direito ou merecimento. Podemos ainda
verificar o indício de interdiscurso com a polêmica declaração de um ministro da educação
em 2019, o qual afirmou que as universidades federais eram espaços de balbúrdia20 e
não produziam conhecimento, criando uma imagem pejorativa relativa às universidades
públicas.

O sentimento expresso por A31 por fazer parte do Projeto Educação Digital
não se refere a algo devidamente permitido, autorizado, mas a algo clandestino, uma
regalia. Inferimos que esse movimento de sentido presente na escrita do aluno nos remete
a hipótese de que A31 acredita que estar no projeto se remete a uma vantagem, privilégio
que certas pessoas têm em relação a outras, uma regalia.

É preciso questionar de quem estamos falando, para tentarmos compreender me-
lhor o sentimento de A31 sobre o fato de estar estudando, de estar dentro da UFG, ocu-
pando seus espaços de ensino. Ao verificar as fichas cadastrais dos alunos trabalhadores
terceirizados da UFG, bem como ouvindo seus relatos nas aulas, observando ainda os
dados dos questionários por eles respondidos, vimos que se tratam de brasileiros traba-

19Dicionário online Michaelis disponível em: http://www.michaelis.uol.com. Acesso em 12 out 2020.
20Em entrevista concedida ao jornal O Estado de São Paulo (Estadão), em abril de 2019, menos

de um mês após assumir a pasta, Abraham Weintraub, o então ministro da educação, afirmou que
iria cortar verba de universidades por causa de "balbúrdia"no câmpus e questionou a produtividade
acadêmica. Os próprios jornalistas verificaram rapidamente que os ataques não passaram de falácias e que as
universidades criticadas fazem parte do que há de mais qualificado e produtivo no Brasil. Foram frequentes
os ataques às universidades federais ao longo da gestão do referido ministro e reiteradas vezes os reitores
precisaram se defender de ataques e criticar a postura autoritária incompatível com o Estado de Direito.
Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/educacao/os-ataques-de-weintraub-as-universidades-da-
balburdia,c5f4988ad50a620e0cf0b0915a9272d6gcjhx8ci.html. Acesso em: 25 out. 2020.
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lhadores com renda baixa21, jovens, adultos e idosos, moradores das regiões periféricas
da cidade de Goiânia, que já vivem em situação de exclusão e miserabilidade, pois são
privados de saneamento básico, escolas de qualidade, acesso à saúde básica, entre outras
privações. Podemos, dessa maneira, entender que esses sujeitos sempre foram vítimas do
descaso de governantes, da falta de políticas públicas. São sujeitos vítimas do esqueci-
mento em plena possibilidade de produção, aptos a desenvolverem qualquer tarefa, não
dependem apenas de formação intelectual.

Contudo, na fala de A31, também há indícios de resgate de sua autoestima,
ao participar do curso: "hoje me sinto capacitado e confiante ao mercado de trabalho
e carregando a certeza que terei mais facilidade de conseguir um emprego melhor
futuramente” (A31), pois, no imaginário do aluno, os resultados obtidos com o curso
poderão ocasionar benefícios no futuro. Entre os benefícios destacados por A31 consta:
“conseguir um emprego melhor futuramente” (A31). O aluno deixa indicação de como
se sente em relação ao seu trabalho atual, se deseja um trabalho melhor é porque se
sente em um trabalho inferior. Sabemos que historicamente os trabalhos referentes à
limpeza possuem um status social desprestigiado, geralmente associado a pessoas que
não possuem renda elevada. Em seus relatos, os alunos falam do preconceito que sofrem
por trabalharem na limpeza da universidade, a maior parte dos acadêmicos, funcionários
e professores não os cumprimentam, e os trabalhadores terceirizados são invisibilizados
e se sentem esquecidos nos espaços em que trabalham. Os alunos enfrentam o peso de
trabalharem em subempregos e acham que isso se deve ao fato de não terem tido uma
educação formal de qualidade e acreditam no potencial que a educação pode conferir às
suas vidas.

Contudo, não basta que os alunos saibam ler e escrever, conforme Soares (2010),
é preciso que eles se apropriem da leitura e da escrita, que as usem e as pratiquem
socialmente e que estejam preparados para responderem às demandas sociais. Podemos
inferir, com base nas falas dos alunos A13 e A31, que o letramento digital e textual
pode conduzir os alunos à participação ativa na sociedade, motivando perspectivas de
novas conquistas, como melhores empregos e crescimento pessoal. No processo de escrita
na sala de aula, observamos que os monitores permitiram as intervenções dos alunos,
distanciando-se do modelo de ensino em que o professor funciona como intermediário
entre o conteúdo e o material didático e monopoliza o raciocínio e o aluno não tem a
oportunidade de avaliar o próprio desempenho.

As inferências também nos conduzem a pensar o papel da escrita na vida dos
alunos, experiência que não está dissociada do modo pela qual entendemos a linguagem,
o texto e o sujeito que escreve (KOCH; ELIAS, 2015a). Pela escrita, os sujeitos ampliam

21Ver Figura 2.8 – Rendimentos dos alunos do módulo II – 2018/2, desta tese.



3.8 Letramento digital e textual: voz, empoderamento e autonomia 158

suas possibilidades de atuação social. O texto dos alunos circulou para além da sala de
aula, isso estimulou os questionamentos e às argumentações, razão pela qual se sentiram
encorajados a contribuir com a manutenção do projeto por meio da escrita da carta ao
reitor. A oportunidade de fala e escuta de vozes que por muitas vezes foram silenciadas é
muito significativa e representa um protagonismo raro para essas pessoas, que mesmo nos
espaços de educação formal ainda encontram dificuldades de acessar e falar. À medida
que os alunos adquiriam autonomia, tanto para sugerir os temas, como para escolher as
formas de seu dizer, mais se transformaram em agentes sociais ativos e empoderados.

A seguir, verificamos a carta 3 da aluna A30, que expressa sua opinião acerca
de suas experiência no curso, consideramos que as percepções não são neutras, pois são
afetadas sócio-ideologicamente no momento da atribuição de valores aos enunciados e
emergem das interações sociais. Conforme Bakhtin/Volochínov ([1929] 2006), o signi-
ficado não é estável, pois depende da situação imediata e do contexto amplo. Carta 3 –
Aluna A30:

Magnífico Reitor da Universidade Federal de Goiás, Professor Edward
Madureira Brasil,

Sou Nome da aluna A30,sou trabalhadora terceirizada da UFG e
beneficiada pelas ações do projeto de extensão e de pesquisa EDU-
CAÇÃO DIGITAL: Política,Leitura, Produção, textual,Identidade e
Letramento Digital com trabalhadoras/es da UFG e gostaria de lhe
contar com tem sido a minha experiência como aluna do projeto.
Quando comecei a fazer o curso, eu nem sabia ligar o computador,
agora eu já sei mandar e-mail e fazer muitas coisa que facilitam meu
dia a dia. Por isso eu gostaria de lhe pedir para que apoiasse esse
projeto, para que mais pessoas,além de mim, pudessem aprender a usar
o computador, digitar um texto etc.
Eu aprendi escrever melhor e com muito mais facilidade e gostaria de
compartilhar com mais pessoas.

Respeitosamente/ Cordialmente/ Atenciosamente

Nome completo da aluna A30

A aluna A30 tem 49 anos, estudou até o Ensino Médio e é trabalhadora terceiri-
zada. Ela fala de sua experiência com o curso “Quando comecei a fazer o curso, eu nem
sabia ligar o computador, agora eu já sei mandar e-mail e fazer muitas coisa que facilitam
meu dia a dia (A30)”, que apontam para um trabalho significativo na visão da aluna, os
novos saberes referentes aos usos do computador e da internet possibilitaram mais au-
tonomia que a fez vislumbrar facilidades diárias, que foram além da tela do texto e se
expandiram para suas práticas cotidianas.

Na afirmação da aluna de que: “Eu aprendi escrever melhor e com muito
mais facilidade e gostaria de compartilhar com mais pessoas”, a voz da aluna expressa
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a representação que ela tem de si e do outro, gostaria de compartilhar com mais

pessoas. A30 faz uma defesa do curso: “Por isso eu gostaria de lhe pedir para que
apoiasse esse projeto, para que mais pessoas,além de mim, pudessem aprender a usar
o computador, digitar um texto etc (A30)”. A aluna reconhece o esforço do trabalho
pedagógico desenvolvido com eles e que buscou contribuir para que adquirissem mais
desenvoltura no uso das ferramentas digitais e na escrita diante dos desafios do seu dia a
dia.

Observamos ainda que a abordagem discursiva foi trabalhada em sala de aula em
detrimento da forma da língua, ou seja, as aulas de produção textual não se limitaram à
compreensão do léxico, identificação de tempos verbais ou à compreensão do texto sem
alusão ao seu funcionamento. Durante as aulas, verificamos a coerência dialógica, pois
houve a participação efetiva dos alunos, os monitores ouviam as respostas dos alunos, as
aproveitavam e muitas vezes expandiam-nas para que seguissem o raciocínio. Os alunos
foram colocados diante dos textos, para que refletissem sozinhos e coletivamente, tirando
suas próprias conclusões e localizando os sentidos dos textos.

Na sequência, A26 escreve sobre o desenvolvimento de sua aprendizagem no
Projeto Educação Digital na carta 4. Na elaboração da carta, podemos ver a aluna
mobilizando novas palavras e adequando-as a estrutura do gênero. O discurso da aluna
relaciona-se dialogicamente com discursos anteriores, na corrente da comunicação verbal.
Carta 4 – Aluna A26:

Magnífico Reitor da Universidade Federal de Goiás,

Doutor Edward Madureira Brasil

Magnífico Senhor Reitor

Sou Nome da aluna A26,trabalhadora terceirizada da UFG, sou
beneficiada pelas ações do projeto de extensão e de pesquisa EDU-
CAÇÃO DIGITAL: Políticas, Leitura, Produção Textual, Identidade e
Letramento Digital com trabalhadoras/es terceirizadas/os da UFG e
gostaria de lhe contar como tem sido a minha experiência como aluna
desse projeto.

Quando comecei fazer o curso, não sabia nem ligar e nem desli-
gar o computador ,aprendi fazer planilha, contas, textos digitados, etc.
Até terminar o curso, quero aprender muito mais. Os professores são
muito educados .

Agora eu já sei entrar no email e pesquisar. Por isso eu gostaria
de lhe pedir que apoiasse esse projeto, para que mais pessoas, além de
mim, pudessem aprender a usar o computador, fazer planilhas, textos
digitados, pesquisar, etc.

Atenciosamente
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Nome completo da aluna A26

A carta 4 foi escrita pela aluna A26, 37 anos, trabalhadora terceirizada e estudou
até o ensino fundamental. A aluna afirma que: “Quando comecei fazer o curso, não sabia
nem ligar e nem desligar o computador, aprendi fazer planilha, contas, textos digitados,
etc. Até terminar o curso, quero aprender muito mais” (A26), a aluna, assim como os
demais alunos, destacam o que Coracini (2007) chama de discurso da pós-modernidade
que contribui para a proliferação de verdades (com base em aspectos econômicos) que
fazem ver as novas tecnologias como única solução para a produtividade social. A
concepção de tecnologia do projeto considera a integração dos recursos tecnológicos
aos conteúdos de uma pedagogia crítica inspirada na proposta freiriana, de modo que
os alunos continuem aprendendo após o curso, quero aprender muito mais (A26), visto
que as tecnologias emergentes são instáveis e constantemente cambiantes, o que requer a
necessidade de um aprendizado contínuo.

Observamos também que o processo de reescrita em ambiente virtual é bastante
dinâmico em relação às formas de reescrita no papel. Nesses ambientes, o processo de
reescrita também se configura como importante no contexto de ensino-aprendizagem me-
diado pelas tecnologias e contribui para levar o aluno a constituir-se como autor de seu
texto. Verificamos que os escreventes faziam alterações em seus textos, reorganizações,
cortes e acréscimos sem precisar escrever todo o texto a mão, imprimindo praticidade
a sua escrita. Os registros dessas alterações ficaram armazenados no histórico do docu-
mento digitalizado e possibilitam ao professor compreender a maneira como seus alunos
organizam suas (re)escritas. A26 fez algumas modificações em seu texto e percebemos
que ela teve o cuidado de retirar alguns desvios gramaticais. Além disso, a reescrita tam-
bém se caracterizou como atividade reflexiva pela maneira como os alunos reorganizam
seus textos, alterando os sentidos dos enunciados.

A seguir, na carta 5 da aluna A5, verificamos que a escrevente aborda suas
experiências em relação a aprendizagem do letramento digital e textual e se mostra
motivada a prosseguir seus estudos. Não consideramos que o processo de escrita tenha
escopo somente no material impresso, também consideramos o aspecto dialógico que o
constrói e propicia o surgimento de uma cadeia de enunciados. Carta 5 – Aluna A5:

Magnífico Reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edward
Madureira Brasil,

Sou a Nome da aluna A5, trabalho como terceirizada na empresa
Nome da empresa, sou beneficiada pelas ações do projeto de extensão
e de pesquisa EDUCAÇÃO DIGITAL: Políticas, Leitura, Produção
Textual, Identidade e Letramento Digital com trabalhadoras/es tercei-
rizadas/os da UFG e gostaria de lhe contar como tem sido a minha
experiência como aluna desse projeto.
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Quando comecei eu estava muita desatualizada. aí fui desenvolvendo
muito.

Agora eu já sei fazer um pouco de digitação, aprendi a entrar em
várias funções no computador, aprendendo cada dia mais; muitas
coisas que eu não fazia ideia, hoje eu sei um pouco. E se depender de
mim quero muito mais!
Por isso eu gostaria de lhe pedir que apoiasse esse projeto, para que
mais pessoas, além de mim, pudessem aprender fazer um blog pessoal
e também desenvolver muito como eu desenvolvi e aprender lidar com
computador.

Atenciosamente

Nome completo da aluna A5

Na carta 5, a aluna A5, 25 anos, estudou até o ensino fundamental e era
trabalhadora terceirizada. Ela faz a seguinte afirmação na carta: “Quando comecei eu
estava muita desatualizada. aí fui desenvolvendo muito” (A3), a jovem considera-se
desatualizada, não se sentia inserida ao contexto das tecnologias e das situações de escrita
e encontrou subsídios no curso para a construção de sua aprendizagem, os quais parecem
ter proporcionado estímulo e motivação para que ela voltasse a estudar e prosseguir com
outros estudos: “E se depender de mim quero muito mais!” (A5).

A aluna A5 segue afirmando que: “Agora eu já sei fazer um pouco de digitação,
aprendi a entrar em várias funções no computador, aprendendo cada dia mais; muitas
coisas que eu não fazia ideia, hoje eu sei um pouco.” (A5), a aluna, ao afirmar que está
aprendendo cada dia mais; muitas coisas que eu não fazia ideia, hoje eu sei um pouco,
não parece fazer referência ao ato de decorar, à memorização mecânica ou à repetição dos
conteúdos, percebemos que a aluna fala de um conhecimento adquirido não só através
da palavra, mas da ação desencadeada por ela (BRAGGIO, 1992), dos sentidos por ela
gerados. O Projeto Educação Digital propõe um ensino que visa a emancipação do aluno,
que ele possa participar de forma crítica e autônoma de eventos sociais, conforme propõe
Freire (1987), se distanciando da concepção da Educação Bancária, em que o aluno é o
mero receptor dos conteúdos.

A5 faz a seguinte defesa do projeto: “Por isso eu gostaria de lhe pedir que
apoiasse esse projeto, para que mais pessoas, além de mim, pudessem aprender fazer
um blog pessoal e também desenvolver muito como eu desenvolvi e aprender lidar com
computador”, ela demonstra a sua aprovação em relação às experiências compartilhadas
com os colegas e agentes de letramento ao que atribui seu progresso e cita o blog como
parte do processo de aprendizagem.

Nas cinco cartas, notamos que há marcas do estilo formal com o qual tiveram
contato na aula, podemos observar pelos adjetivos e os pronomes de tratamento com os
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quais o emissor se dirige ao interlocutor “Magnífico Reitor” e pelas escolhas lexicais
como “Respeitosamente/Atenciosamente”. A forma como o tema foi tratado demonstra
que os alunos cumpriram as exigências fundamentais do gênero e nos textos há a
progressão das ideias. Lembrando que se trata de sujeitos que estavam há muitos anos
fora dos ambientes escolarizados e voltaram a ter contato com a escrita na variedade mais
formal apenas no período do curso em que foram inseridos nas práticas de escrita.

Os textos apontam para uma característica comum, a proximidade que os escre-
ventes expressam ter com o interlocutor, há marcas discursivas que imprimem certo grau
de intimidade com o reitor: gostaria de pedir (A13), gostaria de lhe pedir que apoiasse

esse projeto (A31), gostaria de lhe contar como tem sido a minha experiência (A30). Ao
longo da escrita, verificamos que não há a preocupação de manter a distância formal da
carta argumentativa. Fundamentados na interação e no diálogo, e a fim de atingir o obje-
tivo de transformar a realidade, os alunos assumem um papel ativo, exercem o direito de
solicitar/pedir a continuidade do curso. Os alunos perceberam as relações existentes entre
os acontecimentos na sociedade democrática, conquistaram o direito de expressar a sua
voz, mostram-se empoderados.

Ao desenvolver o tema, os alunos demonstram o uso da estrutura composicional
do gênero e conseguem estabelecer a interlocução ao apresentar a descrição de seus
avanços e dificuldades no processo de aprendizagem. Os discursos dos alunos mostram
a forma como compreenderam o andamento do curso e como as novas informações
modificaram suas práticas. Os alunos dialogam com seu interlocutor destinatário, por
meio de um gênero discursivo que descreve aspectos sociais sobre os quais eles estão
inseridos e que se transformaram em eventos da vida real desses sujeitos. Convém
destacar que os alunos, ao compreenderem e atenderem à proposta da atividade, já
estão ocupando uma posição responsiva no contexto de produção textual, enquanto
interlocutores que estabelecem uma relação dialógica na cadeia comunicativa. Conforme
Bakhtin ([1950] 2011, p. 272), “toda compreensão plena real é ativamente responsiva e
não é senão uma fase inicial preparatória de resposta (seja qual for a forma em que ela
se dê)”, por meio de seu discurso, os alunos mostram-se para o outro através de uma
compreensão responsiva ativa.

Dentro da concepção dialógica da linguagem, a circulação dos trabalhos produ-
zidos pelos alunos pode ser percebida como um importante avanço do Projeto Educação
Digital, no sentido de alcançar sua meta de fazer com que a linguagem seja compreendida
como uma prática social. O conceito de gênero discursivo foi imprescindível por possibi-
litar a compreensão da linguagem na cadeia da comunicação humana que se realiza por
um processo dialógico. Contudo, concordamos com Geraldi (2010, p. 81) quando afirma
que “é uma crença absolutamente inadequada imaginar que se um estudante sabe as carac-
terísticas, por exemplo, de um gênero discursivo, ele estará apto a produzir um discurso
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dentro desse gênero”, é um pensamento simplista diante do processo complexo como é o
caso da aprendizagem e não foi o que acompanhamos durante esta pesquisa. Para o autor,

produzir um discurso (ou um texto) exige muito mais do que conhecer
as formas relativamente estáveis dos gêneros discursivos: há que cons-
tituir como locutor, assumir o papel de sujeito discursivo, o que impõe
necessariamente uma relação com a alteridade, com o outro. E uma rela-
ção com o outro não se constrói sem sua participação, sem sua presença,
sem que ambos saiam desta relação modificados. (GERALDI, 2010, p.
51).

Alinhamo-nos nesta mesma posição crítica defendida por Geraldi (2010), pois
acreditamos que o aluno precisa assumir um papel ativo na produção textual e não apenas
ser apresentado às estruturas de textos. Os gêneros discursivos precisam ser trabalhados
como artefatos sociais, utilizados por agentes sociais e como mero produto escolar,
destituído de sentido, dessa forma poderão romper com o ensino da escrita via técnicas de
redação. Quando o aluno assume sua participação como sujeito-agente da interlocução,
ele tem o que dizer e, “tendo o que dizer, tendo razões para dizer o que tem a dizer;
tendo para quem dizer aquilo que tem a dizer, escolhendo as melhores e mais adequadas
estratégias para o seu dizer e assumindo-se como um sujeito que diz aquilo que diz para
quem ele diz” (SANTOS, 2012, p. 189), assume a posição de locutor no processo da
escrita e o seu dizer fica mais significativo por estabelecer a relação entre os textos e a
vida. É pelo dizer que o autor se constitui e é importante que aprendam a refletir sobre seu
dizer, a fim de que conquistem o direito de dizer sua palavra para o mundo.

Oferecer um modo diferenciado de aprender a ler e a escrever aos alunos utili-
zando textos de circulação social em ambientes virtuais possibilitou acesso a diferentes
discursos que envolvem a produção de sentido e seus efeitos. As tecnologias de infor-
mação e a internet tiveram a função de tornar mais acessível o processo de comunicação
no Projeto Educação Digital e inclusive foram responsáveis por dar mais visibilidade às
ações dentro da UFG, como podemos verificar na figura 3.11, a seguir:
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Figura 3.12: Reitor da UFG recebe cartas dos alunos.

Fonte: Disponível na internet pelo endereço: http://www.inf.ufg.br/node/1529.

Conforme podemos ver na figura 3.11, uma das alunas entrega a sua carta
diretamente ao reitor da UFG. Dessa maneira, ela vivencia uma experiência significativa
e simbólica ao agir como sujeito autônomo e empoderado, representando seus pares,
cuja produção escrita adquiriu repercussão social. Nessa situação, os alunos foram os
protagonistas que antes se sentiam oprimidos e excluídos da sociedade letrada, em razão
de suas dificuldades de leitura e escrita.

O reconhecimento da reitoria da importância do Projeto Educação Digital para os
alunos e o acolhimento deles por parte do reitor trouxeram-lhes autoconfiança, fazendo-os
perceberem que a escrita pode contribuir para sua participação social, pois suas palavras
foram ouvidas e legitimadas pela instituição. Por isso, acreditamos que o projeto pode ter
contribuído, por meio da prática de letramento, para a ressignificação do ensino e para
o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita dos alunos de forma a motivá-
los a seguirem seus estudos com mais confiança e valorizando suas próprias habilidades
pessoais. Os alunos lamentaram, ao se aproximar da finalização do módulo, por não
terem mais tempo para participarem de mais produções textuais em ambientes virtuais,
de continuar a vivenciar uma relação mais próxima entre a teoria e a prática.

Os alunos atuaram como cidadãos ativos e inseridos socialmente, praticando a
verdadeira interlocução sob a mediação dos monitores e instrutores. A carta ao reitor
colocou os alunos diretamente ligados ao caráter social dos textos, bem como ofereceu
a eles a possibilidade de desenvolverem-se criticamente. Ao produzir sua carta, o aluno
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pôde refletir sobre a forma como o texto seria aceito e interpretado pelo interlocutor,
puderam inclusive inferir acerca das relações de poder que se exerce sobre um texto.
Vimos nas vozes dos alunos a demonstração de pertencimento dos sujeitos ao lugar social
que passaram a ocupar, o lugar de alunos de um curso de extensão da UFG.

No intuito de ilustrar como foi construída a atividade final do curso, apresenta-
mos cinco cartas, considerando faixas etárias diferentes, uma carta representando a co-
munidade externa, por serem menos alunos (10% do total), e quatro cartas representando
os trabalhadores terceirizados (90% do total), sendo um homem e três mulheres porque a
maioria dos alunos foram mulheres. A opção por essa quantidade de cartas se deve ao fato
de que a análise poderia ficar exaustiva e o tópico muito extenso, considerando os limites
deste trabalho. A carta ao reitor foi a atividade final do módulo II, mas os alunos traba-
lharam muitos textos ao longo do curso, contemplando diferentes gêneros discursivos e
os temas foram relacionados ao contexto dos alunos ou às discussões mais significativas
presentes nos principais veículos de comunicação do país, no período do curso.

Acreditamos que a amostra apresentada contempla as demais cartas dos alunos e
o tema escolhido por eles. A escrita da carta mostrou-se útil para registrar as experiências
dos alunos no projeto e significativa para a prática do letramento dos participantes. Os
resultados mostram a necessidade de atividades de leitura e escrita contemplando uma
dimensão reflexiva mediada pelo texto escrito. Sabemos que não há neutralidade em
nossas práticas discursivas, pois nossas atitudes são intencionais, envolvem julgamentos,
ideologias, relações de poder e podem encadear diferentes sentidos no mundo em que
vivemos.

Na próxima seção, traçamos as considerações finais, faremos algumas pondera-
ções pertinentes à discussão da tese e também retomamos as questões de pesquisa para as
respondermos conforme conclusões do estudo.



CAPÍTULO 4
REFLEXÕES CRÍTICAS E
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A voz que fala no texto não está sozinha, pelo contrário, pela própria
natureza dialógica do enunciado e a singularidade e sociabilidade cons-
titutiva do sujeito, a voz que se mostra no enunciado sempre se associa
à de um outro, ou dela se dissocia, responde a alguém e também se põe
à resposta (OLIVEIRA, 2013, p. 54).

Antes de tecermos as reflexões finais sobre este trabalho, destacamos que no
desenvolvimento desta pesquisa, transpomos muitas barreiras e desvelamos discursos que
apontaram situações comuns e outras que não sabíamos que poderiam existir em um ambi-
ente de aprendizagem. Através de uma investigação dialógica, na tentativa de reconstruir
os diálogos travados, em relação às diferentes vozes, vivências e representações de si e
do outro, buscamos desvendar, com base em questões norteadoras, os resultados da aná-
lise do corpus coletado, para entendermos alguns efeitos das ações do Projeto Educação
Digital.

Sendo assim, expomos as considerações finais, a partir das discussões realizadas
nesta tese, considerando a proposta da pesquisa. Desse modo, retomamos o objetivo
geral do estudo que foi investigar como a apropriação de TI repercute no processo de
ensino-aprendizagem de leitura e de escrita dos alunos do Projeto Educação Digital.
Os resultados da investigação sinalizaram que os recursos tecnológicos oportunizam o
contato com diferentes formas de letramento, com novos gêneros discursivos multimodais
e isso despertou o interesse dos alunos em praticar a leitura e a escrita e em interagir com a
tecnologia. Percebemos que o processo de apropriação da técnica da escrita também se dá
por meio da interação nos espaços virtuais porque simula a atividade comunicativa real
e, por isso, é aliada no desenvolvimento dessa habilidade, pois a probabilidade de uma
mensagem ser lida e compartilhada por outras pessoas, interlocutores reais, gera outros
sentidos ao ato de escrever e impacta na motivação que permeia todo o processo da escrita.

Ao longo do percurso deste trabalho tivemos acesso a variadas situações e meios
que contribuíram para compreendermos o objetivo geral. O ponto de partida essencial
que subsidiou as análises foi a abordagem dialógica, perspectiva teórica ancorada nos
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estudos bakhtinianos e de seu círculo. Em seguida, o acesso às concepções de língua e
de gêneros discursivos que foram utilizadas nos meios digitais, utilizados pelos sujeitos
do projeto, ajudaram a descortinar os sentidos mobilizados no curso. Constatamos que
as escolhas teóricas e metodológicas dos professores são muito importantes para que se
tenha um desempenho prático progressivo. Verificamos que isso aconteceu no Projeto
Educação Digital através de um trabalho interdisciplinar, no qual a aplicação das teorias
potencializou as ações de letramento, construindo compreensões a partir do cotidiano dos
sujeitos.

O primeiro objetivo específico se refere a forma como as concepções de língua
e de gêneros discursivos foram mobilizadas nos meios digitais, verificamos que a mobi-
lização se deu por meio da escolha dos textos, da definição da metodologia em sala de
aula e do diálogo com os alunos. O projeto partiu da noção social da linguagem e con-
siderou relevantes os conceitos bakhtinianos, principalmente de gênero discursivo, para
o ensino-aprendizagem de língua materna, mediado pela TI. Essas escolhas possibilitam
aos sujeitos significar as aulas e as atividades a partir de suas vivências no mundo e na
realidade.

É importante destacar que o lugar pesquisado encontrava-se dentro de uma uni-
versidade pública, um ambiente privilegiado, onde os agentes de letramento puderam ou-
sar caminhos diferentes, utilizar metodologias inovadoras, porque foi um espaço que pos-
sibilitou aos agentes de letramento atuarem com autonomia naquele momento. Os moni-
tores tornaram-se pesquisadores e alunos de sua própria prática docente porque refletiam
constantemente sobre as atividades, os encontros, as aulas, os trabalhos publicados a partir
dos trabalhos ali realizados. Foram frequentes as negociações feitas entre monitores e alu-
nos para se distanciar de uma abordagem tradicional e adotar uma abordagem dialógica. A
própria concepção de ensino do projeto nasceu de forma interdisciplinar, se distanciando
dos moldes mais formais. Foram visíveis as tentativas de romper com práticas educativas
convencionais, embora nem sempre com sucesso.

Constatamos que mesmo com o avanço tecnológico e a diversidade de textos
difundidos pela a internet, os alunos pesquisados apresentaram dificuldades com a leitura
e a escrita em ambientes virtuais. A partir do Projeto Educação Digital, houve o esforço
dos monitores em diminuir a distância entre o que se podia fazer no espaço escolar e
o que se exige dos participantes na sociedade. O trabalho em sala de aula, com textos
que circulavam socialmente, artigos, jornais, letras de música ou notícias em destaque da
internet, proporcionou aos alunos experiências como cidadãos conectados pela rede de
internet e em redes sociais. Para tanto, foi preciso dedicar mais tempo em cada atividade
para que os alunos apontassem os sentidos dos textos nesse processo de construção
do conhecimento circunscritos histórica e socialmente, considerando essa característica
fundante e dialógica do texto. Convém ressaltar que esse processo foi enriquecido pela
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interação estabelecida entre os interlocutores durante a discussão oral, pelo suporte
tecnológico, com acesso aos textos na internet e as diferentes mídias, e pelo tema da
produção de texto que instigou as participações.

Compartilhamos da posição assumida pelo projeto de sensibilizar os alunos para
o funcionamento dos discursos políticos, permitindo um trabalho direcionado para suas
experiências fora do projeto. Ensinando-os a ler, lendo com eles, ensinando-os a escrever,
escrevendo com eles, ensinando-os a fazer, fazendo com eles e não a partir de um único
texto, uma única abordagem, uma única ferramenta, apresentando diferentes maneiras de
compreenderem as diferentes condições de produção dos textos, dos sites, dos aplicativos
e dos gêneros discursivos neles inseridos.

A partir da análise dos dados, realizada ao longo da tese e mais especificamente
no terceiro capítulo, procuramos responder parte do segundo objetivo específico, sobre
como a prática de letramento operava no processo de ensino-aprendizagem de leitura
e de escrita dos cursos do Projeto Educação Digital. Assim, é possível concluir que o
trabalho em sala não se restringiu em retirar as informações dos textos ou identificação
somente dos aspectos gramaticais, as atividades instigaram os alunos a irem além do
estudo da estrutura sintática e alcançassem as práticas de letramento. Foi priorizado
que os alunos lessem e produzissem os textos explorando os sentidos que circulavam
socialmente, as condições de produção, mas sempre que possível, a partir da análise
linguística, com especial atenção às reescritas individuais e coletivas dos textos, também
foram trabalhados com os alunos, os desvios gramaticais ou sintáticos.

A leitura foi compreendida como processo interativo, de forma que a cada leitura
os alunos eram instigados a verificarem a intencionalidade dos textos, a capacidade argu-
mentativa e a capacidade persuasiva presentes em cada gênero discursivo apresentado a
eles. O trabalho com os textos em ambientes virtuais favoreceu a compreensão respon-
siva ativa, a percepção dos valores agregados nas mensagens, associação entre texto e
imagem, presença ou ausência de informações. Assim, os alunos puderam refletir sobre
as possibilidades de interpretação e das diferentes leituras, habituando-se a tornarem-se
mais autônomos e a identificarem nos textos as marcas de manipulação e de imposição de
ideologias.

Verificamos que as aulas do módulo II abriram espaços para a reflexão, para as
indagações e para os temas que surgiram nas diferentes vozes que atravessavam o espaço
da oralidade. Foi importante verificar que, ao final do curso, os monitores perceberam que
“não é o tempo que deve se submeter à dinâmica das atividades pedagógicas; ao contrário,
estas é que devem se adequar ao espaço temporal instituído do exterior do processo
de ensino-aprendizagem” (TARDELLI, 2002, p. 51). Ao considerar que a qualidade
do ensino deve prevalecer, os monitores se mostraram menos frustrados por não terem
aplicado a quantidade de conteúdos anteriormente planejada. Conforme Tardelli (2002),
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nesse embate com o tempo pedagógico, a reprodução do conhecimento e a aplicação
acelerada dos conteúdos devem ceder lugar à reflexão, ao diálogo, ou seja, à produção do
saber.

Na investigação do terceiro objetivo específico sobre a forma como os alunos
trabalhadores terceirizados da UFG se envolveram com os conhecimentos adquiridos nos
cursos do Projeto Educação Digital verificamos que o caminho a percorrer é precisa-
mente aquele que nos apontam as relações atentas aos avanços tecnológicos, aliando-os
ao ensino-aprendizagem de leitura e de escrita, propiciando práticas pedagógicas eman-
cipatórias. Constatamos ainda que a bibliografia e os conteúdos usados pelo Projeto Edu-
cação Digital, bem como as aulas e a forma de aplicação das atividades, por meio de uma
perspectiva de letramentos, despertaram o interesse dos trabalhadores-alunos. As falas
durante os espaços de interação e as respostas aos questionários, evidenciaram o desejo
em aprender e dominar as ferramentas tecnológicas e a escrita, conforme figura 3.1, desta
tese. A inserção dos alunos em um processo de ensino-aprendizagem centrado no diá-
logo, no trabalho colaborativo, respeitando as dificuldades de cada sujeito, estimulando
o desenvolvimento das capacidades dos alunos, oferecendo meios de usarem os recur-
sos tecnológicos e os diferentes gêneros, possibilitou tirá-los de uma posição passiva e
recuada para com eles construir uma posição mais empoderada, mais autônoma.

Verificamos que os alunos trabalhadores terceirizados já utilizavam alguns recur-
sos tecnológicos, basicamente o celular, conforme figura 2.101. Observamos que as redes
sociais ocupavam grande parte dos usos da internet feitos por eles. Percebemos certas li-
mitações do uso, pois os alunos acessavam prioritariamente um aplicativo de mensagens
e as redes sociais, no entanto, quando entravam em sites informativos afirmavam que sen-
tiam dificuldades para ler textos longos. Em relação aos textos abordados no curso pelos
monitores, quando passava de um parágrafo, os alunos começavam a reclamar. Havia uma
predileção por textos curtos, de poucas linhas e ainda uma preferência por escrever pouco,
escreviam também de forma reduzida. Quando se solicitava textos aos alunos, eles apre-
sentavam frases desconexas. Foi preciso muito diálogo, muita interlocução para que os
alunos se sentissem mais confiantes e passassem a escrever um pouco mais, passassem a
produzir textos.

Percebemos que a inserção dos alunos trabalhadores terceirizados da UFG em
um curso de extensão voltado para o letramento digital e textual não seria suficiente para
resolver os problemas de exclusão que eles enfrentam em uma sociedade cada vez mais
tecnológica. É importante refletir acerca dos interesses econômicos por trás ou à frente
dos discursos que se propagam sobre a necessidade de uso das tecnologias digitais e,
com isso, entender que esse processo não se trata apenas de disponibilizar novos bens de

1Figura 2.10 – Aparelhos tecnológicos dos alunos do módulo II – 2018/2, desta tese.
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consumo ou de adequação da força de trabalho para a melhor exploração pelo mercado, é
muito mais do que isso. Para o projeto foi mais significativo que os participantes tivessem
acesso a uma formação crítica que os motivassem a continuarem desenvolvendo suas
habilidades, para que não se sentissem excluídos adquirindo ou não o domínio desse
conhecimento técnico. Sabemos que a tecnologia contribui para deixar obsoletos diversos
postos de trabalho com funções puramente técnicas, portanto, também sabemos que é
necessário o desenvolvimento de ações que ampliem as possibilidades de sobrevivência e
inserção no mercado de trabalho.

O quarto objetivo específico se refere a maneira como o Projeto Educação
Digital contribuiu para o processo de empoderamento dos participantes; constatamos que
a contribuição se deu através das ações mediadas pelas TIC’s e as múltiplas linguagens,
quando possibilitou a autonomia dos alunos no uso das ferramentas tecnológicas. O que
seria a simples criação de e-mail passou a ser uma porta oferecida para compreensão
do uso, autônomo, evidenciando a relação do sentido na prática e envolvendo os alunos
no processo. A partir dos relatos dos alunos de que não precisavam mais usar e-mail
de terceiros, vimos que os alunos conseguiram superar obstáculos que reduziam suas
possibilidades de acessos aos meios digitais e que foram abertos novos caminhos para
outros conhecimentos. O e-mail individual possibilitou o acesso às aulas, aos textos
e aos conteúdos estudados nas aulas presenciais, ao armazenamento de pesquisas e à
comunicação com os outros sujeitos. À medida que houve a familiaridade com o meio
digital, houve o encorajamento quanto ao uso de outros recursos, como os aplicativos
e diferentes canais nas redes sociais. As atividades usando essas mídias foram um
laboratório de letramento, isto é, o exercício da leitura e da escrita de forma crítica e
reflexiva.

O quinto objetivo específico se refere a forma como a prática de escrita foi
voltada para uma ação de mudança social; apuramos que a prática de escrita voltada para
a ação de mudança social é incentivada pelo Projeto Educação Digital quando as ações
do projeto mostraram-nos alunos saindo do lugar de silenciamento e assumindo papéis
ativos nas relações sociais no meio em que vivem, almejando novos postos de trabalho,
novas funções e novas formas de acesso ao conhecimento. Os alunos foram convidados
para participar de palestras, não apenas como ouvintes, mas como integrantes das mesas,
podendo expressar a sua palavra nos colóquios e relatar as suas experiências na FL/UFG.
Os alunos passaram a ter vontade de dizer, de fazer ouvir a sua voz e assumirem o risco de
dizer publicamente porque foram motivados a fazê-lo, obviamente nem todos o fizeram,
sabemos que é um processo, e, para alguns, a caminhada é mais lenta e gradativa em
direção à participação como agente ativo de sua própria história.

Presenciamos avanços dentro do Projeto Educação Digital em relação às atitudes
dos participantes, como, por exemplo, alunas que resolveram enfrentar seus bloqueios e
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tirar a carteira de motorista após a participação no projeto, porque foram encorajadas a
enfrentarem o simulador de direção da autoescola, depois do letramento digital. Além
de alunos que foram aprovados em vestibulares, inclusive aprovados no Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM) e com vagas na UFG. Por meio de um relato, identificamos
que uma aluna adotou o uso das planilhas para organizar as atividades de uma empresa
que montou e passou a administrar e também aprendeu a usar as páginas da internet para
divulgar os seus produtos. Essas são algumas transformações sociais que ocorreram a
partir da prática de escrita voltada para uma ação de mudança social.

Em relação a segunda parte dos objetivos específicos, voltados para a análise da
equipe do projeto, a hipótese inicial aqui trabalhada no sexto objetivo específico foi a de
que as interações realizadas no Projeto Educação Digital impactaram na formação dos
acadêmicos da UFG que atuaram como monitores, instrutores e pesquisadores, para os
quais o projeto contribuiu para ressignificar suas práticas na atuação de agentes de letra-
mentos. Como já deixamos claro, compreendemos que a formação também é construída
socialmente e, ao mesmo tempo, alia-se ao empenho dos sujeitos, conforme as escolhas
que fazem diante da multiplicidade de alternativas com que se deparam constantemente.
Dessa forma, a partir das interações dos sujeitos, foi possível verificar indícios do cami-
nho percorrido por eles, o que nos deu segurança e dados para considerar válidas nossas
hipóteses. Para assim entendermos que as interações do letramento crítico do Projeto
Educação Digital realizado a partir das TICs e mediado pela dialogia interdisciplinar con-
tribuem para o processo de empoderamento e para a autonomia dos sujeitos do Projeto,
principalmente monitores e alunos trabalhadores terceirizados.

Estudar as interações realizadas no Projeto Educação Digital nos provocou refle-
xões acerca da linguagem, pois procuramos, por meio das teorias, explicar o que os dados
das interações nos mostraram. Assim, traçamos um panorama de alguns acontecimentos
que consideramos significativos e os diálogos com conceitos teóricos bakhtinianos nos
capítulos desta tese. O projeto se constituiu, no período desta investigação, em um espaço
aberto para o diálogo. O diálogo é uma das formas mais importantes da interação verbal
na perspectiva bakhtiniana, pois “a palavra “diálogo” num sentido amplo, isto é, não ape-
nas na comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação
verbal, de qualquer tipo que seja” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 2006, p. 127, gri-
fos do original). O projeto valeu se (vale-se) de diálogos com as esferas institucionais
para poder existir e com diferentes sujeitos reais comprometidos com a inclusão social na
UFG.

No contexto do Projeto Educação Digital se estabeleceram relações de interação
diversas entre o grupo social ali constituído. Constatamos que essas interações repercu-
tiram na formação dos estudantes da UFG que atuaram como monitores, instrutores e
pesquisadores. No contato entre os alunos, que foi oportunizado através dos eventos e
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dos momentos de reflexão sobre a rotina do curso, existiram trocas de saberes entre os
colaboradores da mesma área entre si, que usavam uma linguagem mais técnica e especi-
alizada, mas essa linguagem era adaptada para que os outros interlocutores de outras áreas
tivessem acesso às diferentes informações e constituíssem juntos os multiletramentos, que
posteriormente chegavam à sala de aula.

O que chamamos aqui de alinhamento de conteúdos e de troca de saberes não
ocorria apenas nas aulas de formação, dava-se nos momentos de interação da equipe,
nas ações e cursos de formação, nas rodas de conversas, nas orientações individuais, nas
conversas informais, na exposição de um acontecimento ocorrido em sala de aula entre
a equipe e em várias outras situações. Em tudo isso, verificamos a forma como se deu
o sétimo objetivo específico que tratou da maneira como o Projeto Educação Digital
contribuiu para ressignificar as práticas de letramento dos agentes. Assim, verificamos
que as trocas pedagógicas ressignificavam a forma como os estudantes viam os conteúdos.
Quando os acadêmicos passavam a produzir os materiais para a aula, já tinham passado
por interações nesse processo de retroalimentação e chegavam à sala de aula mais seguros,
mais preparados, para ministrar os novos saberes, que não eram mais os mesmos de
quando chegaram, eles tinham sido ressignificados. Consideramos os episódios singulares
e válidos para impactar na formação dos acadêmicos, pois possibilitavam discussões
produtivas sobre a relação entre os sujeitos, a linguagem e os novos conhecimentos.

Os estudantes ocuparam uma posição responsiva ativa, que possibilitou concor-
dar, discordar, opinar sobre todo o processo de construção do Projeto Educação Digital
ou de preparação das aulas, ou seja, o ouvinte sente-se confortável para se tornar falante
porque encontra naquele espaço condições de produção do seu discurso e sujeitos que
interagem com ele. Apoiamo-nos em Bakhtin ([1950] 2011) para afirmar que, mesmo os
estudantes que não expressam suas vozes imediatamente ao momento das discursões que
participam, podem ser considerados participantes reais e ativos da comunicação discur-
siva. A esse processo Bakhtin ([1950] 2011) nomeia de compreensão ativa de ouvido ou

uma compreensão responsiva de efeito retardado, isto é, “cedo ou tarde, o que foi ou-
vido e ativamente entendido responde nos discursos subsequentes ou no comportamento
do ouvinte” (BAKHTIN, [1950] 2011, p. 272), mesmo que ele não se manifeste no mo-
mento da interação, ele passou por uma preparação para a resposta que poderá ocorrer de
diferentes formas, inclusive fora do Projeto Educação Digital.

Segundo Bakhtin ([1950] 2011, p. 272), “o próprio falante está determinado pre-
cisamente a essa compreensão ativamente responsiva; ele não espera uma compreensão
passiva, que apenas duble o seu pensamento em voz alheia, mas uma resposta, uma con-
cordância, uma execução, etc”, mesmo que ele não perceba, ele está sendo envolvido no
processo de interação, “ele é por si mesmo um respondente em maior ou menor grau”
(BAKHTIN, [1950] 2011, p. 272). Os reflexos da participação ativa dos acadêmicos que
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atuaram como monitores, as respostas de sua atuação, se deram de diferentes formas.
A pesquisa apontou que entre as formas como as ações do Projeto Educação

Digital impactaram na formação dos monitores, instrutores e pesquisadores, destacaram-
se, os trabalhos finais de curso. Um dos exemplos mencionados refere-se ao produto
do discente do INF/UFG. Ele desenvolveu o SED e, a partir dele, escreveu seu TCC
e, posteriormente, apresentou um projeto de pesquisa que o permitiu ser aprovado em
três programas de mestrado, optando por estudar na UFRGS. Houve também a estudante
que escreveu seu TCC sobre o módulo I do projeto, trabalho acadêmico no qual ela
desenvolveu um estudo sobre os impactos da inclusão digital em alunos indígenas e
quilombolas da UFG, e obteve conceito A; Outro exemplo caro de produtos frutos do
impacto das interações desencadeadas pelo Projeto também se materializa nesta tese. O
tema desta tese se constituiu a partir da interação com o projeto.

Assim como esses exemplos, outros alunos estão escrevendo seus trabalhos finais
a partir das experiências no Projeto Educação Digital. Ouvimos relatos de alunos que
tiveram significativas melhoras no quadro depressivo após se inserirem no curso e nas
ações de extensão das rodas de conversas com psicólogos e psicanalistas. A partir das
ações do projeto, os alunos participam de eventos nas suas áreas apresentando trabalhos,
publicando resumos e artigos. Desde a criação do projeto, está em andamento a escrita de
um livro sobre as ações realizadas e os participantes foram convidados a colaborar.

O processo de formação dos pesquisadores é semelhante aos dos monitores e
instrutores, mesmo porque podem, inclusive, assumir essas funções, dependendo do tipo
da pesquisa. Diferencia-se, contudo, pelo trabalho mais sistemático e gradual na execução
das atividades, que se complementa com a inserção nos acontecimentos, nas aulas, nas
reuniões, nos eventos e no relacionamento com os demais participantes, de modo que
possibilita uma interação que enriquece o processo, tanto do ponto de vista teórico quanto
do prático. O acolhimento da equipe e os meios estimulantes para mover os diferentes
saberes que conduzem à reflexão sobre as situações vividas é um diferencial importante
para a manutenção dos trabalhos e para a permanência dos participantes.

O Projeto Educação Digital contribuiu para ressignificar as práticas de letra-
mento dos agentes, pois, com a formação acadêmica, os monitores passaram a ser de-
tentores de conhecimentos especializados. Ainda, a partir da integração no projeto e da
interação com os outros acadêmicos e, principalmente, com as aulas dos módulos, eles
adquiriram novos significados culturais e ampliaram os modos de ver as pessoas e as-
sim passaram a entender a realidade de outra forma. Os agentes de letramento passaram,
desse modo, a buscar diferentes maneiras de aplicar os conteúdos com o propósitos de
adequá-los aos participantes.

Por fim, verificamos uma urgente necessidade de atualização curricular nos cur-
sos de Licenciaturas, de modo que os futuros professores desenvolvam suas competên-
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cias tecnológicas. Segundo Coracini (2007, p. 212), “as chamadas novas tecnologias vêm
suscitando medo e uma sensação de desconforto e incompetência nos profissionais mais
experientes”. Os monitores do INF/UFG precisaram dispensar um tempo para auxiliar os
monitores das demais faculdades na utilização das ferramentas tecnológicas, mostrando-
nos a necessidade dos professores dominarem as TICs para terem condições de ajudar
os estudantes no trato com as ferramentas digitais, pois, “integrar tecnologias digitais à
nossa prática de ensino significa que precisamos de novas habilidades, além das pura-
mente pedagógicas” (DUDENEY; HOCLY; PEGRUM, 2016, p. 305). Os monitores nos
apontam possíveis caminhos para suprir eventuais lacunas de alguns cursos e fazer chegar
novos conhecimentos de TI a quem precisa; uma alternativa seria desenvolver parcerias
interdisciplinares entre os cursos ou criar projetos permanentes como já acontece com os
centros de línguas em que os alunos sob a orientação de professores promovem cursos
para a comunidade acadêmica e para pessoas da sociedade em geral.

Todavia, também entendemos a importância dos professores conhecer e dominar
diferentes vertentes teóricas para atuarem como autores de sua prática didática e a
investiguem continuamente, de modo a escolher a melhor forma de atuar ou até mesmo
desenvolver diferentes formas de ensinar e de aprender. Dessa forma, acreditamos que,
assim como Freire (1996), “o espaço pedagógico é um texto para ser constantemente
“lido”, “interpretado”, “escrito” e “reescrito” (FREIRE, 1996, p. 97), de modo a ampliar
as possibilidades de aprendizagem de forma crítica e libertadora, bem como despertar o
interesse dos alunos para ambientes digitais funcionais e para o mundo global digital.

Porém, verificamos muitas barreiras e dificuldades nesse percurso para a manu-
tenção do curso dentro da UFG. Segundo a coordenadora do projeto, as dificuldades se
acirraram devido aos cortes de verbas que a universidade vem sofrendo e também pelas
propostas neo-liberais de representantes inseridos no governo federal, desde um pouco
antes das eleições de 2018 e se agravaram posteriormente. Isso acarretou a diminuição de
bolsas, escassez de materiais e até a redução de contratos de serviços terceirizados pela
universidade. Assim, os monitores sofriam muito por terem que conciliar estudos, traba-
lhos informais e dedicação às atividades do Projeto Educação Digital que não eram re-
muneradas. Se existissem mais bolsas, eles poderiam se dedicar mais às ações do projeto.
Além disso, existiam e ainda existem obstáculos e conflitos internos que a coordenadora
precisa enfrentar para consolidar o projeto.

Reconhecemos que o Projeto Educação Digital enfrenta muitas dificuldades
estruturais para se constituir e se manter, mas que elas não conseguiram desestimular
a coordenadora e a equipe, conforme podemos verificar pela quantidade de eventos e
ações realizados no período pesquisado. Verificamos que o Projeto Educação Digital é
mais que uma ação concreta e instalada no INF/UFG, ele é um campo de ideias, uma
metodologia de ensino inovadora, um conceito articulado que pode nascer e renascer
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em qualquer lugar que esteja disposto a lidar com as diferenças e singularidades, com
a inclusão social, como o processo de empoderamento de segmentos que estão à margem
da sociedade. É uma perspectiva de união de saberes, acadêmicos e empíricos, da adesão
dos que se sentem fracos, mas que se fortalecem coletivamente. O Projeto não consegue
garantir o empoderamento, mas ele contribui para a sua construção e para a constituição
da autonomia, através do estímulo ao olhar atento as questões sociais, as situações
vivenciadas, ao domínio da escrita e o manuseio de algumas ferramentas tecnológicas.
Vimos o despertar para os problemas que vivenciamos, desconstruindo a convicção de
que as limitações são culpa apenas dos indivíduos e não de um sistema excludente, de
instituições que deviam amparar e oportunizar condições de reflexão, de aprendizado,
mas não o fazem.

Esperamos que esta tese seja um trabalho que lance luz sobre práticas e teó-
ricas para os professores-pesquisadores que lidam com o ensino de Língua Portuguesa
mediado pelas TICs e os gêneros discursivos nelas presentes. Esperamos também que as
descrições e análises apresentadas nesta tese possam apontar contribuições ao processo
de desenvolvimento da autonomia dos alunos no trato como a linguagem e seus diversos
usos.

Concordamos com Covre e Silvestri (2008), quando afirmam que o conheci-
mento é um lugar cada vez menos seguro para morar e para se fixar, visto que também
não confirmamos mundos com esse novo tipo de conhecimento, apenas “descortinamos
novos mundos” (COVRE; SILVESTRE, 2008, p. 180). Estamos aprendendo a lidar com
novas formas de conhecimento que logo se tornarão obsoletas. E a tecnologia tem o seu
papel nessas mudanças como nossos dados demonstram. As atividades de leitura e de es-
crita na internet “são tentativas de nos reconstituirmos como sujeitos históricos, sociais,
ativos, dialógicos, provisórios, numa relação temporal qualitativamente diferente, de mais
esperança e de memórias futuras compartilhadas” (COVRE; SILVESTRE, 2008, p. 183).
Também, acreditamos que na internet há a liberdade de usarmos a língua sem as amarras
da concepção de linguagem estruturalista, esta ainda hoje aplicada majoritariamente em
algumas instituições de ensino.

Concordamos com Soares (2010) quando ela diz que, as conclusões são também
lugares de perguntas e não apenas de respostas. Também acreditamos que há muitas
respostas, mas que ainda não fizemos todas as perguntas necessárias para compreender
todas as problemáticas existentes, principalmente porque somos sujeitos inacabados.
Precisamos de mais respostas e, por isso, esperamos que este trabalho inspire outras
pessoas a fazerem novas perguntas, pois alguns questionamentos continuam em aberto,
exigindo mais tempo e um aprofundamento maior no exame dos dados existentes ou
mesmo na busca de outros.

Geraldi (2010), estimulado pelos estudos bakhtinianos, lembra-nos que a singu-
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laridade é de natureza do processo constitutivo dos sujeitos e que nos construímos pelas
interações que “vivemos, vemos, ouvimos, lemos” (GERALDI, 2010, p. 115). Nós temos
diferentes histórias de relações com os outros, “são estas histórias que nos fazem únicos e
“irrepetíveis”. Unidade incerta, pois se compreendemos com palavras que, antes de serem
nossas, foram e são também dos outros, nunca teremos certeza se estamos falando ou se
algo fala por nós” (GERALDI, 2010, p. 115, grifos do original). Geraldi (1996, p. 94)
afirma que no processo de nos compreendermos “a nós próprios apelamos para um con-
junto aberto de noções, de conceitos, de saberes, diferentemente articulados no processo
de viver. Somos insolúveis (...) no sentido de que não há um ponto rígido, duro, fornecedor
de todas as explicações”, porque somos sujeitos sempre inconclusos inacabados.

Ainda impactados pelos ensinamentos de Geraldi (2002), podemos dizer que
nesta pesquisa ficamos atentos não apenas às dificuldades e mazelas que, não raramente,
surgiram nas interações com os alunos, por ser um curso de inclusão social, mas ficamos
atentos ao que de mais produtivo foi cultivado no ambiente investigado, o diferente, o que
se diferenciava na organização do ambiente, ao que motivava os agentes de letramento.
Interessamo-nos pelo que poderia inspirar outros alunos, outros pesquisadores, outros
estudos, pelo que poderia agregar nas nossas práticas as tão desejadas mudanças na
dinâmica de ensino-aprendizagem mediadas pela dialogia.

Bakhtin (2011) faz a uma crítica que consideramos pertinente quando pensamos
este trabalho: o “realismo coisifica frequentemente o homem, mas isso não é uma
aproximação com este. O naturalismo, com sua tendência para a explicação causal dos
atos e pensamentos do homem (de sua posição semântica do mundo), o coisifica ainda
mais” (BAHTIN, 2011, p. 319), pois procuramos fazer o contrário. O enfoque deste
trabalho não foi a explicação coisificante do homem, haja vista que procuramos o diálogo
com as vozes não coisificadas, para que elas pudessem responder, discutir e construir uma
relação dialógica. O processo de investigação envolveu um grupo social situado sócio-
historicamente que se engrenaram no diálogo com as situações aqui descritas, por isso, a
voz que fala neste texto não é solitária, não é uma voz sozinha.

Ressaltarmos que este estudo não ultrapassa os limites estabelecidos pelo con-
texto, pelo período e sujeitos investigados, por isso, não podemos condicionar o Projeto
Educação Digital a uma construção linguística ceifada de sua vida, da arena repleta de
interações e valores. Existem outras relações dialógicas que não conseguimos abranger,
estas que se conectam também com outros enunciados passíveis de outras interpretações.

No período de finalização desta tese, nós e o mundo enfrentamos um de nossos
maiores desafios, uma pandemia relativa ao covid-19, sem precedentes para o nosso
século e a qual nos situou diante de nossa fragilidade de ser humano. Chegamos ao final
dessa etapa de reflexões com a forte impressão de que somos muito frágeis e efêmeros e
que precisamos valorizar mais a nossa vida e as pessoas que amamos. Concordamos com
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Santos (2020), quando afirma que

sabemos que a pandemia não é cega e tem alvos privilegiados, mas
mesmo assim cria-se com ela uma consciência de comunhão planetária,
de algum modo democrática. A etimologia do termo “pandemia” diz
isto mesmo: todo o povo. A tragédia é que neste caso a melhor maneira
de sermos solidários uns com os outros é isolarmo-nos uns dos outros,
sem sequer nos tocarmos (SANTOS, 2020, p. 5).

Neste trabalho, questionamos situações de exclusão e a pandemia piora ainda
mais os cenários que já eram tão desumanos. O que dizer das pessoas que já vivem
em situação de risco de vulnerabilidade social? Assusta-nos ver ainda que, em meio
a tamanho dano à saúde mundial, existem indivíduos que usam as tecnologias para
disseminar fake news e comprometer o acesso à informações de qualidade e induzir
pessoas a se exporem a um vírus letal e, assim, colocar em risco a própria vida. Devemos
lutar por uma educação de qualidade porque a crise na educação agrava ainda mais o
negacionismo2 e a negação da ciência e da lógica crescem no mundo todo. Por outro lado,
também precisamos de compaixão, de cooperação e de praticar a solidariedade, isolando-
nos socialmente em período pandêmico.

A experiência desse trabalho nos mostra outra escola, aquela que deveria ser
prazerosa, empolgante, interativa, acessível e moderna. Contudo, determinadas situações
acontecem para nos mostrar o quanto ela parece distante, ser apenas um devaneio de
pessoas como nós. É nesse momento atual, momento em que presenciamos um planeta
adoecido, que precisou tomar decisões rápidas e globais, as quais atingiram a educação
no mundo inteiro, inviabilizando as aulas presenciais, que se agigantam as contradições,
pois no Brasil a maioria das pessoas não tem acesso à tecnologia necessária para estudar
e se conectar com o mundo. Além disso, reduziram-se os investimentos governamentais
em educação, justamente quando mais dela precisamos.

Como afirma Santos (2020), a pandemia veio apenas agravar uma situação
de crise que o mundo todo já estava vivendo. Lamentavelmente, estamos assistindo
o acirramento da ganância e da competitividade do mercado financeiro, tornando os
riscos mais ricos e os pobres mais miseráveis. Todas essas consequências do sistema
capitalista foram previstas por Freire (1996, p. 128) ao afirmar que o discurso ideológico
da globalização “procura disfarçar que ela vem robustecendo a riqueza de uns poucos

2Negacionismo conforme o Dicionário online do português é “ideologia de quem nega um fato com-
provado e documentado ou analisa esse fato partindo de argumentos ou opiniões não fundamentadas em
verdades históricas; negativista. Pessoa que nega ou não aceita como verdadeiros conceitos comprovados
cientificamente”. (DICIO, 2020, s/p). Disponível em: https://wwww.dicio.com.br/negacionista/. Acesso em:
28 out 2020. Podemos citar como exemplo, o discurso antivacina, o questionamento do isolamento social,
a aversão às máscaras, a promoção de remédios milagrosos: tudo é parte de um mesmo pacote negacio-
nista, conforme foi abordado pela revista IstoÉ em 11/09/2020. Disponível em: https://wwww.istoe.com.br.
Acesso em: 28 out. 2020.
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e verticalizando a pobreza de milhões. O sistema capitalista alcança no neoliberalismo
globalizante o máximo de eficácia de sua malvadez intrínseca”.

Estamos assistindo anestesiados a imposição dos interesses do mercado sobre
os interesses dos seres humanos, também como já tinha alertado Freire (1996, p. 127)
“o discurso da globalização que fala da ética esconde, porém, que a sua é a ética de
mercado e não a ética universal do ser humano, pela qual devemos lutar bravamente
se optamos, na verdade, por um mundo de gente”, a indústria farmacêutica está se
digladiando na busca pela vacina, mas não visa apenas salvar a vida das pessoas, visa
acima de tudo a lucratividade que a produção da vacina impulsiona, tanto que as primeiras
empresas que conseguiram produzir a vacina não abriram mão das patentes que tornariam
mais acessíveis as vacinas a todos os países do planeta, mas sobretudo, aqueles com
dificuldades econômicas. Freire (1996, p. 129) afirmava que “a liberdade do comércio
sem limite é licenciosidade do lucro. Vira privilégio de uns poucos que, em condições
favoráveis, robustece seu poder contra os direitos de muitos, inclusive o direito de
sobreviver”, o acesso à vacina para muitos representa o acesso à vida, é o passaporte para
sobreviver na pandemia e devia estar acima de qualquer interesse de qualquer mercado.

Em razão de todo esse contexto, não foi fácil a finalização deste texto, muitas
vezes nos faltou forças para nos desvencilharmos da tragédia real e nos concentrarmos
na escrita. O sentido literal da pandemia do covid-19 “é o medo caótico generalizado da
morte sem fronteiras causado por um inimigo invisível” (SANTOS, 2020, p. 9), também
é a dor emocional pela perda de pessoas queridas, de pessoas desconhecidas e pelo temor
por quem amamos. A vida precisa seguir seu curso e que a ciência nos traga as defesas
necessárias para lutarmos contra as doenças que assolam o mundo.
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APÊNDICE A
Questionário de Pesquisa

Dados pessoais:
a) Idade:
b) Escolarização:

1) Você possui:
Computador de mesa? ( ) sim ( ) não
Notebook? ( ) sim ( ) não
Netbook? ( ) sim ( ) não
Tablet? ( ) sim ( ) não
Smartphone? ( ) sim ( ) não
Ipad? ( ) sim ( ) não
Iphone? ( ) sim ( ) não

2) Qual a sua faixa de renda?
( )até um salário mínimo
( ) até dois salários mínimos
( ) até três salários mínimos
( ) mais de quatro salários mínimos.

3) Já fez algum curso de informática?

4) Por que você procurou pelo o curso Educação Digital: Políticas, Leitura, Produção
Textual, Identidade e Letramento Digital com trabalhadoras/es terceirizadas/os da UFG?

5) Você gostou de participar das aulas do curso? Por quê?

6) Durante o curso como foi seu desempenho, você achou fácil ou difícil? Por quê?
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7) Como você avalia o curso Educação Digital: Políticas, Leitura, Produção Textual,
Identidade e Letramento Digital com trabalhadoras/es terceirizadas/os da UFG? O curso
melhorou ou piorou seu acesso a leitura e a escrita nos meios digitais?

8) Os recursos tecnológicos estão presentes na sua vida no contexto da UFG e em

9) O que você pode dizer sobre a leitura, a escrita e o letramento digital?

10) O que você acha da UFG?

11) Quais os principais textos que você acessa na internet?



APÊNDICE B
Guia de entrevista da coordenadora do projeto

1. Há quanto tempo você está na função de Coordenadora?

2. Quais as funções você desempenha enquanto Coordenadora?

3. Quais os principais desafios você enfrenta nessa função?

4. Como é constituída sua equipe de trabalho?

5. Qual o referencial teórico e metodológico adotado pelo Projeto?

6. A gestão do INF/UFG oferece condições para a realização das ações do Projeto?

7. Qual a sua formação acadêmica e seu cargo na UFG?

8. O que você espera para o futuro do Programa?

9. Quais as principais causas de evasão dos alunos do projeto, em sua opinião?

10. Quais são as principais ações da Coordenação na tentativa de contenção da evasão
no Projeto?



APÊNDICE C
Termo de compromisso livre e esclarecido -
TCLE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pes-
quisa intitulada “O uso da linguagem nos ambientes virtuais: percepções sobre uma
ação de letramento digital na UFG”. Meu nome é Rosângela Costa da Silva sou a
pesquisadora responsável e minha área de atuação é Letras e Linguística. Após receber
os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine
ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a
outra pertence à pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de recusa na participa-
ção você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas
sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) pesquisador(es) responsável(is), via
e-mail roseletras6@gmail.com e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do(s)
seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (62)99626-1333/ (62)98215-0734. Ao persistirem as
dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá
fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás,
pelo telefone (62)3521-1215.

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa:

A presente pesquisa objetiva investigar, entre outras questões, como a apropria-
ção da tecnologia da informação repercute no processo de ensino-aprendizagem de leitura
e de escrita dos participantes do Projeto de Extensão Educação Digital: Políticas, Leitura,
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Produção Textual, Identidade e Letramento Digital com trabalhadoras/es terceirizadas/os
da UFG (2017). Assim, busca-se registrar, entre outras questões, as estratégias de ensino-
aprendizagem e a maneira como esses sujeitos lidam com as ferramentas tecnológicas
e com diferentes gêneros discursivos presentes nelas, bem como apontar a motivação
para buscarem o curso. Através de uma metodologia qualitativa de cunho etnográfico,
vinculada a uma análise dialógica bakhtiniana, serão descritas e analisadas as situações
vivenciadas nas aulas presenciais do curso.

1.1 Título, justificativa, objetivos;

O título do projeto é “O uso da linguagem nos ambientes virtuais: percepções
sobre uma ação de letramento digital na UFG”.

Justificativa: Neste projeto, buscamos pesquisar, entre outras questões, como a
apropriação da tecnologia da informação repercute no processo de ensino-aprendizagem
de leitura e de escrita dos participantes do Projeto de Extensão Educação Digital: Polí-
ticas, Leitura, Produção Textual, Identidade e Letramento Digital com trabalhadoras/es
terceirizadas/os da UFG (2017). Além disso, verificaremos, entre outros aspectos, as
motivações de buscarem esse projeto, a visão dos trabalhadores acerca desse processo e
da UFG em geral, bem como a maneira como os ambientes virtuais podem se constituir
como meios para o ensino de Língua Portuguesa, uma vez que são suportes para variados
gêneros discursivos. Sabemos que o uso de novas tecnologias de informação é cada vez
mais frequente na vida das pessoas, seja pelo computador ou celular, possibilitando o
contato com a língua escrita. Por essa razão, nos interessa verificar de que modo esse
processo pode contribuir para a aprendizagem com base na verificação da percepção dos
próprios aprendizes uma vez que há grande dificuldade em lidar com as novas tecnologias
e com a produção de textos. Portanto, a educação deve sempre acompanhar as mudanças
e ser continuamente interrogada no sentido de contribuir para o desenvolvimento social.

Objetivos: Objetivo geral: Investigar como a apropriação da tecnologia da
informação repercute no processo de ensino-aprendizagem de leitura e de escrita dos par-
ticipantes do Projeto de Extensão Educação Digital: Políticas, Leitura, Produção Textual,
Identidade e Letramento Digital com trabalhadoras/es terceirizadas/os da UFG (2017).
Objetivos Específicos: apontar as motivações para que os trabalhadores terceirizados
busquem um curso com vistas a aperfeiçoar as habilidades de leituras e escrita; elaborar
perfil socioeconômico dos trabalhadores; identificar a visão dos trabalhadores a respeito
da leitura e da escrita e do letramento digital; analisar qual é a visão dos trabalhadores
sobre a UFG; verificar como os recursos tecnológicos se fazem presentes na vida dos tra-
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balhadores no contexto da UFG e em outras esferas sociais; observar quais os principais
gêneros discursivos acessados por meios digitais; e, conhecer as concepções de língua e
linguagem que perpassam o projeto.

Com a realização do Projeto de pesquisa: O uso da linguagem nos ambientes
virtuais: percepções sobre uma ação de letramento digital na UFG, no formato de estudo
de caso, utilizaremos procedimentos de coleta de dados para a elaboração de uma tese
de doutorado relatando a experiência vivida no Curso Educação Digital. Assim sendo,
solicitamos dos participantes/integrantes do curso informações, produção de texto e
imagens que serão realizadas nas aulas do projeto de pesquisa. Assim sendo, solicitamos
sua permissão para:

( ) Permito a divulgação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publica-
dos da pesquisa;

( ) Não permito a publicação da minha imagem/voz/opinião nos resultados
publicados da pesquisa.

1.2 O referido projeto de pesquisa não trás danos emocionais e/ou materiais para
o grupo de funcionárias terceirizadas da UFG que, mediante questionário, aceitaram fazer
parte desta pesquisa.

1.3 O projeto de pesquisa por se desenvolver na dependência do Câmpus Sa-
mambaia da UFG não trás gastos pessoais para os participantes/integrantes do curso, e
nem se faz necessário deslocamento visto que os pesquisadores realizarão as entrevistas
e o acompanhamento das aulas no curso do referido projeto de pesquisa.

1.4 Sobre os dados coletados durante a pesquisa garantiremos o sigilo, pri-
vacidade e o anonimato dos/as participante/s. No entanto, para efeito de qualquer tipo
de divulgação que envolva o nome, idade e demais informações, os participantes serão
consultados mediante documento que pergunte:

( ) Permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados
publicados da pesquisa;

( ) Não permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados
publicados da pesquisa.
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1.5 Será concedido ao participante/integrante do curso o direito de recusar a
participação no projeto de pesquisa e de, portanto, ser entrevistado ou ter sua identidade
exposta na coleta de dados do projeto de pesquisa.

1.6 Será ainda concedido ao participante/integrante do curso o direito de se
recusar a responder questões que lhe causam desconforto emocional.

1.7 É também necessário explicitar aos participantes/integrantes do curso que os
resultados da coleta de dados realizada em forma de questionário/entrevista nos levará
a produção de artigos, textos, áudios visuais e organização e publicação de uma tese de
doutorado com análise e interpretações de nossa responsabilidade, sendo que as mesmas
serão tornadas públicas.

1.8 Os resultados do projeto de pesquisa serão apresentados a comunidade e
instituições de educação, por meio de: apresentação de comunicações; banner; artigos;
seminários, textos, áudios visuais e organização e publicação de uma tese de doutorado,
etc.

1.9 De acordo com a introdução do questionário aplicado no levantamento de
dados para realização do projeto de pesquisa, o participante/integrante do curso não tem
nenhuma garantia de ressarcimento e/ou indenização pela participação no referido pro-
jeto. No entanto, lhe é garantido por lei, em decorrência de sua participação, o direito de
pleitear indenização caso ocorra algum ato de desrespeito a sua conduta moral e aspectos
psicossociais. Entretanto, se faz necessário registrar que para a participação no curso, o
funcionário(a) foi liberado em uma hora e meia de seu expediente de trabalho, conforme
documento do CEGEF.

1.10 Por fim, se faz necessário explicitar que o armazenamento em banco de
dados pessoal ou institucional ficará a disposição dos participantes/integrantes do curso.
E que a aplicabilidade deste será realizada mediante a aprovação do CEP institucional.
Sendo assim, é relevante trazer ao seu conhecimento que se trata de um projeto de
pesquisa na área de Estudos Linguísticos, cujo objetivo é investigar os possíveis efeitos
da apropriação da tecnologia da informação no ensino-aprendizagem das atividades
de leitura e escrita dos trabalhados terceirizados participantes do curso de extensão do
Projeto Educação Digital. O material coletado ficará a disposição também de investiga-
ções científicas. E os resultados das análises realizadas serão publicizados, sejam eles
favoráveis ou não, em forma de tese de doutorado. E, também serão disponibilizados
através de artigos, comunicações, banner e redes sociais da pesquisa.
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( ) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em
pesquisas futuras e, portanto, autorizo a guarda do material em banco de dados;
( ) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas
futuras, mas não autorizo a guarda do material em banco de dados;

1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa:

Eu, ................................................................................................................., ins-
crito(a) sob o RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo
em participar do estudo intitulado ““O uso da linguagem nos ambientes virtuais:
percepções sobre uma ação de letramento digital na UFG”. Informo ter mais de 18
anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário.
Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisadora responsável Rosângela
Costa da Silva sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim
como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo.
Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto
leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação
no projeto de pesquisa acima descrito.

Goiânia, ........ de ............................................ de 2018.

.................................................................................................................
Assinatura por extenso do(a) participante

.................................................................................................................
Rosângela Costa da Silva
Pesquisadora responsável
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TERMO DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO

TERMO DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO - INF/UFG

O Instituto de Informática/UFG está de acordo com a execução do projeto de
pesquisa intitulado O uso da linguagem nos ambientes virtuais: percepções sobre uma
ação de letramento digital na UFG, coordenado pela pesquisadora Rosângela Costa da
Silva, desenvolvido em conjunto com o orientador Sinval Martins de Sousa Filho na
Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás.

O Instituto de Informática assume o compromisso de apoiar o desenvolvimento
da referida pesquisa pela autorização da coleta de dados durante os meses de outubro de
2018 até agosto de 2019.

Declaramos ciência de que nossa instituição é coparticipante do presente projeto
de pesquisa, e requeremos o compromisso da pesquisadora responsável com o resguardo
da segurança e bem-estar dos participantes de pesquisa nela recrutados.

Goiânia, ........ de setembro de 2018

......................................................................................................................
Assinatura/Carimbo do responsável pela instituição pesquisada

Instituto de Informática (INF) – UFG
Alameda Palmeiras, Quadra Q, Campus Samambaia

CEP 74690-900 – Goiânia – GO
Fone: (62) 3521-1181/Fax: (62) 3521-1182
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