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Apresentação
Este livro apresenta textos que discutem temas relacionados ao 

ensino de graduação, elaborados por docentes da Universidade Fede-
ral de Mato Grosso (UFMT) de diferentes áreas do conhecimento. O 
incentivo para produção dos capítulos foi a participação dos professo-
res em cursos de formação docente para o ensino superior, oferecidos 
pela Coordenação de Formação Docente da Pró-Reitoria de Graduação 
(gestão 2009/2016). Entendemos que esta coletânea é uma evidência 
das potencialidades de produção científica das atividades que desen-
volvemos no ensino de graduação de nossas universidades. Entre os 
principais autores desta obra figuram professores que estavam em 
estágio probatório na UFMT, no período de desenvolvimento do curso.

Considerando as dificuldades de um docente recém-ingresso na 
universidade, em relação a seus parâmetros de identidade socioprofis-
sional, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da UFMT, ao longo de oito 
anos (2008 a 2016), proporcionou aos docentes formação continuada, 
no âmbito do Curso de Docência no Ensino Superior, obrigatório para 
o docente em estágio probatório atendendo ao Programa de Atividades 
de Capacitação e Aperfeiçoamento Pedagógico (Artigo 4º da Resolução 
Consepe n.  24/2002) de docentes em Estágio Probatório da UFMT. Nos 
últimos cinco anos, consistiu em uma das atividades do curso a elabo-
ração de um artigo voltado à prática docente, cuja coletânea resultou 
na publicação de quatro livros sobre as boas práticas da docência no 
ensino de graduação na UFMT.

Um aspecto que chama atenção nesta coletânea é que todos os 
capítulos refletem diferentes saberes, por vezes construídos em ca-
minhos e experiências anteriores ao início da carreira docente na 
UFMT. Como nos outros livros da Série Docência no Ensino Superior, 
a base metodológica para a organização da obra se baseou nas áreas 
de avaliação recomendadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Os textos ora apresentados 
passaram por uma comissão de avaliadores que emitiram pareceres 
e indicaram sua publicação.

Este volume traz artigos de docentes de quatro subáreas que cons-
tituem duas Grandes Áreas, com seus respectivos núcleos de avaliação: 
Letras/Linguística; e Artes/Música.
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O primeiro artigo reflete sobre o ensino de inglês na licenciatura 
de Letras por meio de questões referentes ao ensino da língua inglesa, 
diante das necessidades da sociedade global contemporânea. Dentre 
as temáticas apresentadas neste livro, que são diversas, encontram-se 
impressões e conversas de um professor/pesquisador recém-douto-
rado com alunos ingressantes no curso de Letras da Universidade 
em um contexto complexo de reflexões, estratégias metodológicas 
de ensino da escrita, vinculada à avaliação processual e diagnóstica, 
que tem como base o procedimento de reescrita, definições e uso do 
hipertexto: das origens em obras impressas e eletrônicas. Sobre re-
latos de experiências docentes, encontraremos as narrativas de uma 
professora surda e de dois professores ouvintes que explanam sobre 
suas visões particulares e compartilhadas quanto ao ensino bilíngue 
(Libras/Português), reconhecendo a importância de ambas as línguas, 
considerando a necessidade de metodologias inclusivas. Encontra-se 
ainda um relato sobre o Laboratório de Aprendizagem Avançada 
(LAA), apresentado como espaço de aprendizagem da leitura e escrita 
da Língua Portuguesa aos discentes visuais, assegurando-lhes condi-
ções de acesso, participação, permanência e progressão no processo 
de aprendizagem por meio do atendimento educacional especializado. 

No tocante ao uso dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem para 
a formação de professores, em um dos capítulos discorre-se sobre 
os meandros e trajetórias que são construídas internamente nestes 
ambientes, considerando as relações estabelecidas pelos atores em 
formação no e pelo uso destas tecnologias.

Também são apresentadas reflexões sobre as atitudes éticas diante 
da avaliação da aprendizagem de alunos e especificamente a avaliação 
do ensino e da aprendizagem de espanhol como língua estrangeira 
no curso de licenciatura em letras. Sobre a avaliação, há discussão 
acerca do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), 
mais precisamente verificando os tipos de questões e suas implicações 
enquanto uma estratégia real e fiel de avaliação dos cursos de Letras. 
Um dos autores versa sobre estudos que analisaram linhas de pesqui-
sas emergentes em estudos sobre pedagogia, publicados em língua 
inglesa, usando um método baseado em medidas topológicas aplica-
das às redes de publicação científica e discussões sobre estratégias 
de ensino e Estágios e Práticas de Ensino na Licenciatura em Música. 
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No contexto geral os capítulos trazem diferentes relatos mais espe-
cíficos das áreas, que vão desde experiências vivenciadas no processo 
de ensino-aprendizagem desta área no ensino superior; estudo sobre 
metodologias baseadas em desenvolvimento de projetos de sistemas 
visando à aproximação da execução das práticas no ensino com a 
aplicação real. É imperativo ressaltar a preocupação dos docentes 
frente à aprendizagem dos estudantes.

São apontados alguns desafios e alternativas com o objetivo de co-
laborar efetivamente para a aprendizagem dos estudantes, discorrendo 
sobre a importância da formação de profissionais da área Linguística, 
Letras e Artes sobre a ótica da universidade pública brasileira e do 
atual processo de produção de conhecimento.

Em seu percurso por estas páginas, o leitor poderá identificar 
marcas de uma experiência realizada na UFMT – curso de Docência no 
Ensino Superior –, um espaço de reflexões, interações, aprendizagens 
e construções de novos saberes sobre a docência na universidade. Em 
suma, poderá refletir sobre diferentes práticas, perspectivas, contextos 
e desafios da docência no ensino de graduação.

Débora Pedrotti Mansilla 
Edna Lopes Hardoim 

Irene Cristina de Mello
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AD de linha francesa e crenças: áreas 
de investigação (in)compatíveis?

Marki Lyons

Dentro das Ciências Sociais, há uma verdadeira pletora de teorias, 
metodologias de pesquisa, e abordagens de análise, cada uma delas 
representante de certo modo de conceber o mundo e interpretar a rea-
lidade. Também há hibridização. Não é incomum combinar elementos 
de duas ou mais disciplinas ao empreender uma investigação, fazendo 
com que funcionem, às vezes com pequenos deslocamentos, dentro 
do esquema da pesquisa. Não é diferente na Linguística Aplicada. As 
pesquisas dos outros inspiram as nossas. Resta perguntar: até que 
ponto o pesquisador pode combinar elementos de áreas de estudo 
diferentes sem distorcer o original, sem ficar infiel às suas origens? 

É essa pergunta que norteia este trabalho em relação a duas áreas 
de pesquisa dentro da Linguística Aplicada (LA): a Análise de Discurso 
de linha francesa (AD) e a investigação das crenças. As duas áreas en-
cobrem uma grande variedade de pesquisas, portanto, para delimitar 
esta investigação ainda mais, enfocarei o discurso relativo ao ensino-
-aprendizagem de língua estrangeira (LE). Diante os possíveis métodos 
de análise, o pesquisador de crenças poderia optar para construir sua 
pesquisa baseada nos pressupostos de Análise de Discurso?

Essa pergunta é enganosa, pois Análise de Discurso1 é um termo 
guarda-chuva e é preciso diferenciá-lo de AD de linha francesa. O 
campo de estudos que caem sob o termo de Análise de Discurso é 
complexo e diverso. Dois autores, Gill (2000, p. 245-247) e Hammer-
sley (2005, p. 3-4), identificam três abordagens amplas. Nenhum dos 
dois faz referência explícita a AD, apesar de destacar a influência que 
Foucault, interessado na historicidade do discurso, teve nos estudos 
pós-estruturalistas. Segundo Brandão, no entanto, Foucault influen-
ciou diretamente o “quadro epistemológico geral da AD” (2006, p. 38) 

1 Continuarei a utilizar Análise de Discurso como termo geral que encobre as subáreas de inves-
tigação como um todo, e AD para diferenciar a linha francesa.
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articulado por Pêcheux e Fuchs, por meio da sua definição de discur-
so. Definição esta que produziu um deslocamento na área de estudos 
linguísticos ao que retornaremos mais adiante. 

Questionar a congruência de teorias, abordagens e métodos esco-
lhidos para iniciar uma investigação científica é válido e necessário. 
Hammersley, citado acima, levanta a questão da compatibilidade da 
Análise de Discurso com a etnografia, método de pesquisa que pode ser 
empregado para investigar crenças. Agar, um etnógrafo, afirma que se 
avalia de várias técnicas linguísticas para fazer análise de entrevistas, 
inclusive Análise de Discurso, apesar de não especificar de qual filiação 
teórica extrai seus métodos (1996, p. 46-47). E Barcelos (2004, p. 141), 
quem pesquisa crenças relacionadas ao ensino-aprendizagem de LE, 
levanta regularidades entre este tipo de estudo e uma pesquisa de Gri-
goletto, da área de AD. Embora Hammersley aponte que não há uma 
resposta fácil, nem fixa, para guiar o pesquisador, Gill (2000, p. 251) avisa:

A análise de discurso não é um enfoque que pode ser 
pego simplesmente da prateleira, como substituto de 
uma forma mais tradicional de análise – por exemplo, 
análise de conteúdo ou análise estatística de dados de 
questionários. A decisão de usar análise de discurso 
impõe uma mudança epistemológica radical.

Esta mudança epistemológica será ainda mais radical se o pesqui-
sador se inscrever na AD, que se diferencia dos outros tipos de Análise 
de Discurso pelo seu objeto. É importante destacar aqui que dentro 
da área de AD não se investigam crenças, pois, como aponta Orlandi 
(2003), o objeto de análise não consiste no indivíduo (psicológico), nem 
no sujeito (psicanalítico), mas no discurso e na construção de sentidos. 
Resta perguntar, então, onde há convergências e divergências entre 
AD e a investigação de crenças que permitem a interpretação feita por 
Barcelos de que, apesar de não utilizar a palavra crenças, o trabalho 
feito por Grigoletto cairia sob “uma abordagem discursiva” (2004, p. 140) 
proposta por Kalaja2. Para fazer isso, é necessário enfocar o conceito de 
crenças, e em seguida, alguns dos conceitos da teoria de AD que tornam 
possível essa comparação, do ponto de vista de quem estuda crenças.

2 Esta abordagem se apoia na premissa de que as crenças estão construídas no discurso.
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As crenças

Até recentemente, as crenças foram entendidas como estruturas 
mentais (atitudes, ideias, opiniões etc.) relativamente estáveis que 
residiam no indivíduo, distintamente do conhecimento, pouco in-
fluenciadas pelo contexto social em que o individual vive (DUFVA, 
2003; KRAMSCH, 2003; BARCELOS, 2006). Esta visão de crenças tem 
sido criticada atualmente para não dar conta da complexidade delas 
(WOODS apud BARCELOS, 2006, p. 16). Isto é, ao rejeitar a influência 
do meio social na formação das crenças individuais, nega-se a própria 
existência de crenças, pois, segundo Dufva (2003, p. 135), o que os in-
divíduos acreditam decorre das interações sociais e os discursos aos 
que foram expostos no ambiente social. Para compreender melhor a 
significância desta mudança, é necessário examinar algumas instân-
cias na investigação das crenças.

Segundo Barcelos (2004), o interesse nas crenças pelos pesquisa-
dores de LA tem sua raiz em outras disciplinas das Ciências Sociais, 
tais como antropologia, sociologia, psicologia, educação, e filosofia. 
As crenças têm sido referenciadas por vários termos ao longo da his-
tória da sua investigação na LA. Assim, os termos “representações”, 
“teorias folclórico linguísticas” e “cultura de aprender línguas” (2004, 
p. 130-132) todos referenciam crenças. Segundo a autora, houve três 
períodos de investigação; o que se destaca entre eles é a metodologia 
empregada e a caracterização do aprendiz, o que demonstra a natu-
reza bastante variável das conclusões retiradas pelos pesquisadores. 
Por exemplo, metodologias que incluírem questionários fechados, e 
uma visão que pressuponha, muitas vezes, as crenças do aprendiz de 
LE como errôneas, desprezando o conhecimento de que o aprendiz 
disponha, marcaram os primeiros dois momentos. Neste terceiro 
momento, privilegia-se a relação do contexto com o comportamento 
observado, assim como o uso de metodologias mais flexíveis, sem 
categorias definidas a priori. Destaca-se também a variedade de me-
todologias destas investigações, que compreende estudos de cunho 
etnográfico e discursivo, além de estudos que enfocam a relação entre 
crenças e a construção de identidade. Salienta-se, então, uma ênfase 
em metodologias qualitativas, que torna possível a interpretação de 
dados tais como entrevistas, narrativas e outros registros de discurso 
recolhidos em colaboração com os participantes destas investigações. 
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Voltado para as Ciências Sociais, nota-se que a história da inves-
tigação das crenças está interligada com a história da pesquisa inter-
pretativa. Segundo Erickson (1990), desde o fim do período Medieval, 
houve um interesse crescente na vida e perspectiva das classes menos 
favorecidas economicamente. Este interesse continua hoje e pode ser 
verificado pelos estudos que enfocam as culturas e povos localizados 
física ou simbolicamente na periferia da classe/sociedade dominante. 
Erickson salienta que, entre este período e aquele, houve mudanças 
na maneira em que a classe menos favorecida tem sido representada 
na literatura, seja cientifica ou clássica. A caracterização desta classe 
varia entre uma representação grosseira e uma mais simpatizante. 

Baseados na premissa de que os campesinos analfabetos que esta-
vam sendo entrevistados possuíssem um verdadeiro sentido estético 
além de sabedoria folclórica, apesar da falta de educação formal e uma 
apreciação culta das formas de arte praticadas pela classe dominante3 
(ERICKSON, 1990, p. 87), foram os estudos sobre folclore que ajudaram 
a contornar a maneira em que a sociedade trata (d)esta classe social. 
Estudos etnográficos também trouxeram uma mudança de perspec-
tiva, abrindo espaço para a investigação de “conhecimento cultural 
implícito”4 definido como “crenças e perspectivas tão habituais que 
existissem fora da consciência e, portanto, não podiam ser articulados 
facilmente pelos informantes”5 (ERICKSON, 1990, p. 88) de pesquisa. 
Este tipo de pesquisa se alinha com estudos folclóricos, produzindo 
uma valorização de conhecimento adquirido no meio social, além das 
paredes de instituições educacionais. 

De uma perspectiva que combina Linguística Aplicada Crítica e 
aspectos sociopolíticos relacionados à aquisição de segunda língua, 
Watson-Gegeo argumenta para um paradigma de socialização linguís-
tica que tome conta dos novos achados da neurociência que reúnem 
corpo e mente. Isso é significante para a área de investigação de 
crenças, pois representa o reposicionamento filosófico dos processos 

3 Tradução minha de: “Folklore research presupposed that the illiterate country people who 
were being interviewed possessed a genuine aesthetic sense and a true folk wisdom, in spite 
of the peasants’ lack of formal education and lack of ‘cultivated’ appreciation of the polite art 
forms that were practiced among the upper classes”.

4 Tradução minha de: “implicit cultural knowledge”.

5 Tradução minha de “beliefs and perspectives that were so customary...that they were held out-
side conscious awareness and thus could not be readily articulated by informants”.
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cognitivos, enraizando-os na maneira em que o nosso corpo nos ajuda 
a relacionarmos com o mundo. O pensamento inconsciente, segundo 
esta autora, é constituinte do conhecimento implícito que adquirimos 
pelos meios sociais. Conhecimento que se restringe pelo tipo de corpo 
que temos (WATSON-GEGEO, 2004, p. 332), daí a impossibilidade de 
pensar corpo e mente como indivíduos. De maneira parecida, mas de 
uma perspectiva bakhtiniana, Dufva argumenta para a redefinição do 
conceito de cognição para dar conta da influência do meio social, ou 
seja, segundo a autora, a cognição deve ser entendida como um “fe-
nômeno situado”6 (2003, p. 134, grifo da autora). Diz ela (2003, p. 135): 
“estar situado refere-se à pressuposição de que a cognição ocorre no 
tempo e no espaço e que este contexto espaço-temporal não só tem 
impacto nas funções cognitivas, mas essencialmente está presente na 
cognição como processo”7.

Essa argumentação afasta a noção de que a visão de mundo conce-
bida fora do pensamento científico não tenha valor. Portanto, desloca-
-se o status desprezado do senso-comum, ressituando-o, privilegiando 
o conhecimento produzido em comunidades, no meio social8. As comu-
nidades são redefinidas como agentes epistemológicos, enfatizando a 
construção de conhecimento que ocorre nelas (WATSON-GEGEO, 2004, 
p. 335). As crenças fazem parte desta epistemologia, construindo-se 
pela interação e experiência, ganhando dinamicidade, conservando-
-se às vezes de maneira conflitante e paradoxal. A dinamicidade e o 
conflito das crenças resultam da experiência, que as averigua ou nega, 

fortalecendo ou causando modificações a elas.

A posição teórica da AD

Tradicionalmente, a posição teórica da investigação de crenças 
se apoia na noção do indivíduo psicológico, como vimos acima, em 
referência aos estudos da cognição. Da posição teórica da AD, não se 
admite a noção de indivíduo psicológico, ainda com os deslocamentos 
propostos por pesquisadores com Watson-Gegeo e Dufva. Isto porque 

6 Tradução minha de: “situated phenomenon”.

7 Tradução minha de: “situatedness refers to the assumption that cognition occurs in time and 
space and that this spatio-temporal context not only has an impact on cognitive functions but is 
essentially present in the process of cognizing itself”.

8 Vale lembrar que essas comunidades não excluem a comunidade científica.
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o indivíduo psicológico se caracteriza por ser consciente de si mesmo, 
portanto, dono dos seus atos, da sua fala, do seu discurso. A AD, como 
já dito, questiona este conceito, não considerando o indivíduo, mas o 
sujeito. Sujeito este que é historicamente determinado na interseção 
da língua, ideologia e relações sociais (ORLANDI, 2003, p. 50-52). Na 
AD, adiciona-se à dimensão sócio-histórica de sujeito a dimensão 
psicanalítica. Isto é, o sujeito é concebido como dividido entre o cons-
ciente e inconsciente. Conceito significante, pois o arcabouço teórico 
da AD compreende o inconsciente como atravessado pelo discurso do 
Outro (MUSSALIM, 2006, p. 107). Daí a implicação de que o indivíduo 
não controla seu discurso, legitimando o conceito de sujeito “que 
desempenha diferentes papéis de acordo com as várias posições que 
ocupa” (MUSSALIM, 2006, p. 133) na sociedade, sempre interpelado 
pelo discurso do outro.

A noção de sujeito interpelado reivindica que a investigação, na 
AD, se centralize não no sujeito, mas no discurso e a sua produção. 
Epistemologicamente, a AD se constrói sobre a articulação da ideolo-
gia com a linguagem no seu materialismo histórico. Segundo Orlandi 
(2003, p. 17), “partindo da ideia que a materialidade específica da ideo-
logia é o discurso e a materialidade específica do discurso é a língua, 
trabalha a relação língua-discurso-ideologia”. Ou seja, a AD enfoca a 
maneira em que o discurso é construído e a subsequente produção 
de sentidos. Essa interlocução, baseada em teorias advindas das áreas 
de Linguística, Marxismo e Psicanálise (BRANDÃO, 2004; MUSSALIM, 
2006; ORLANDI, 2003), faz com que o analista de discurso, diante do 
seu corpus, compreenda os sentidos historicamente construídos pre-
sentes no discurso.

Discurso é aqui compreendido como definido por Foucault, men-
cionado acima como influente na formulação teórica de AD. Para ele, 
o discurso consiste em “um conjunto de enunciados que se remete a 
uma mesma formação discursiva” (BRANDÃO, 2006, p. 33). O conceito 
de formação discursiva é significante. É ela que dá regularidade ao 
discurso e o remete a uma formação ideológica, na sua vez “constituída 
por um conjunto complexo de atitudes e representações que não são 
nem individuais, nem universais” (HAROCHE et al. apud BRANDÃO, 
p. 107). A formação ideológica pode compor-se de várias formações 
discursivas, as quais? são atravessadas elas mesmas pelo interdiscurso. 
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Salientam-se, então, as noções de construção de sentido e posição de 
sujeito, visto que o efeito de sentido produzido no discurso depende do 
momento histórico em que o sujeito está inserido. Assim sendo, nem 
as formações ideológicas nem as formações discursivas podem ser 
vistas como completamente estáveis. Isso é resultado do que Orlandi 
(2003, p. 15) chama de “palavra em movimento” e “incompletude” 
(2003, p. 52); abre-se espaço para o novo (ou a retomada do esquecido) 
no discurso, dando ímpeto ao deslocamento e à construção de novos 
sentidos. As mudanças e desvios de discurso se apoiam, desta maneira, 
na memória discursiva, a rede virtual do já-dito que mantém os laços 
entre as formações discursivas. 

A AD, como filiação teórica, representa deslocamento, embora para 
se posicionar teoricamente, enlace-se de maneira irrevocável com as 
disciplinas das Ciências Sociais que a procedem, sendo constitutivas dela 
ou não. Isso faz com que (in)congruências com outras filiações teóricas  
emerjam nas investigações e, como resultado, na literatura científica.

Vínculos

Apesar de a AD não contemplar a investigação de crenças, existe 
uma proximidade entre as duas áreas de investigação, fruto do inter-
discurso comum às Ciências Sociais e a LA, conforme apontado aci-
ma. Há pesquisas na área de AD que apontam para crenças relativas 
ao ensino-aprendizagem de LE. Como já mencionado, Barcelos faz 
a ponte entre as duas áreas de investigação, citando uma pesquisa 
empreendida por Grigoletto (2004, p. 141), na qual este “discute as 
representações do discurso dos alunos de escola pública sobre o que 
é aprender LE e o que é saber bem inglês”. Barcelos frisa que a falta 
do uso do termo “crenças” não impede a interpretação de que se trata 
do mesmo conceito, e compara os resultados da pesquisa de Grigoletto 
aos resultados de uma pesquisa empreendida por ela mesma, em que 
documenta o anseio de aprendizes de língua estrangeira a dominar a 
língua. Outra pesquisa feita da posição teórica de AD à qual podemos 
fazer referência é a investigação de Tavares (2005), cuja conclusão ex-
pressa que o aprendiz se apega/retorna à estrutura da língua materna 
durante a construção de identidade na língua estrangeira. Segundo 
Tavares, o resultado é uma falsa segurança que pode interferir no 
processo de aprendizagem, pela ênfase que põe na necessidade de um 
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bom comando de estruturas gramaticais para comunicar-se também 
em língua estrangeira. Ou seja, podemos inferir que existe a crença 
entre os aprendizes de que têm de dominar a língua estrangeira, e 
que esta crença os leva à frustração devido ao tempo necessário, no 
processo de ensino-aprendizagem, para desenvolver competências 
linguísticas e habilidades comunicativas na língua estudada.

De maneira semelhante, Dias e Assis-Peterson (2006), com o propó-
sito de revelar as crenças de pais e alunos acerca do ensino de inglês na 
escola pública, fazem referência ao estudo feito por Gasparini (2005), 
que revela a configuração deste ensino como precário, caracterização 
evidenciada no discurso de alunos de graduação que participaram da 
investigação. Gasparini pergunta se poderia haver uma “[...]‘opinião’ 
pré-formada sobre o ensino da língua inglesa no contexto escolar [...] 
constituída no âmbito da memória histórica de sentidos” (GASPARINI, 
2005, p. 162). Relativo ao discurso reproduzido pelos colaboradores do 
estudo, o autor (2005, p. 174), conclui: “ao reproduzirem os sentidos de 
ensinar e aprender língua inglesa no contexto escolar, os alunos (re)
produzem supostas ‘verdades’ sobre o tema”, verdades que caracteri-
zam o ensino-aprendizagem de LE na escola pública como ineficiente 
e ineficaz. Consoante, Gasparini, Dias e Assis Peterson (2006, p. 126) 
sugerem que “a ótica da negatividade em nada ajuda a relação das 
crianças das classes populares com o saber e escola”. Sendo assim, 
apesar de empregar terminologia diferente, poderia concluir que os 
autores concordam sobre as consequências de reproduzir o discurso 
que coloca a eficiência do ensino-aprendizagem de inglês nos cursos 
livres, reforçando o desprezo da educação na esfera pública. Como 
apontamos acima, há muitos termos que referenciam crenças; neste 
caso, “opiniões pré-formadas” e “verdades”, invocados por Gasparini, 
funcionam para fazer a ponte entre AD e a investigação de crenças, 
construindo sentidos comuns às duas áreas.

Considerações

Retomando a questão posta acima, poderia o investigador de cren-
ças mobilizar o arcabouço teórico da AD para fazer análise dos dados 
recolhidos durante o estudo? Em contraste à opinião de Hammersley 
de que não há respostas fixas, referentes à compatibilidade de áreas 
de investigação distintas, diríamos que entre a AD e a investigação de 
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crenças, há uma resposta mais firme. Devido ao fato de que a AD não 
se constitui em mero método, mas em área de investigação distinta das 
outras disciplinas que se agrupam sob os estudos sociais e linguísticos, 
impossibilita-se que o investigador de crenças baseie sua pesquisa no 
arcabouço teórico de AD. Isso não impede, no entanto, uma aproxima-
ção dos dois campos referente à interpretação dos dados, nem que os 
sentidos produzidos pela investigação nas duas áreas se interponham, 
visto que a base epistemológica delas está ligada à rede de memória 
discursiva das Ciências Sociais e Linguística Aplicada.
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Reflexões sobre o ensino de inglês 
na licenciatura de letras

Delvânia Aparecida Góes dos Santos

O status do inglês na atualidade

Em decorrência das mudanças no cenário mundial, as bases soli-
dificadas do inglês como língua estrangeira ou como segunda língua 
– tão bem estruturadas em seu projeto de disseminar a ideologia e a 
cultura anglo-saxônica – sofreram abalos significativos diante da nova 
ordem, abrindo espaço para a ascensão do status do inglês como língua 
franca (falantes não nativos que usam o inglês para se comunicarem 
com outros falantes não nativos). 

No final da década de 1990, o status do inglês como língua franca 
ressurge com força devido à expansão comercial em plena dinâmica 
de reconfiguração mercadológica. A mudança de status da língua 
(de idioma imperialista para língua franca) exigiu dos linguistas um 
trabalho de reconhecimento dos vários padrões de pronúncia apre-
sentados pelos falantes não nativos. Isso significou uma mudança de 
perspectiva no ensino do inglês.

O foco na inteligibilidade passou a ser muito mais importante do 
que falar ‘como um nativo’, ou de ‘seguir um modelo estritamente 
britânico ou americano’. Essa mudança pôs por terra a ideia de que 
um professor não nativo jamais seria eficiente como um professor 
nativo. Tal deslocamento de foco deu lugar a certa tolerância cultural 
em relação aos sotaques dos falantes ‘não nativos’, como coloca Gra-
ddol (2006, p. 87).

Entretanto, o processo da globalização veio acompanhado de todas 
as crises e convulsões e, apesar de o status do inglês como língua franca 
ainda ser reconhecido socialmente, na atual configuração do mundo 
prevalece o status do inglês globalizado (inglês usado para conseguir 
trabalho em seu próprio país, para se comunicar com falantes não 
nativos de outros países, enfatizando-se o uso de estratégias intercul-
turais de comunicação).
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Conforme salienta Graddol (2006, p. 91), o status do inglês globaliza-
do, por meio das crenças e práticas sociais que reproduzem essa perspec-
tiva, tem provocado sérias e preocupantes redefinições nos padrões de  
riqueza mundial, gerando exclusões sociais sem precedentes históri-
cos, ameaçando a diversidade linguística e as culturas minoritárias.

O impacto social, representado pela prática do inglês globalizado, 
abriu frestas que permitiram enxergar outra realidade emergente: 
o World English, conceito formalizado pelo linguista Rajagopalan. O 
estudioso coloca e defende a ideia (RAJAGOPALAN, 1999, p. 200-206) 
de que estamos presenciando o surgimento de uma ‘nova língua’, de 
um ‘novo fenômeno linguístico’ que ele denomina como World English 
(Inglês Mundializado – o inglês que pertence aos usuários que dele 
fazem uso, principalmente quando usam o idioma como um instru-
mento de resistência e inserção no cenário mundial).

Segundo Rajagopalan (1999), dois terços dos falantes de inglês no 
mundo são não nativos, isso significa que o inglês falado nos dias de 
hoje é misturado, mestiço, híbrido. Rajagopalan (1999, 2004, 2005) 
reafirma que a língua inglesa que circula e serve de meio de comuni-
cação entre os diferentes povos do mundo na atualidade não pode ser 
confundida com a língua falada nos Estados Unidos, no Reino Unido, 
na Austrália ou onde quer que seja – o World English perdeu certos 
vínculos com a cultura anglo-saxônica, e hoje é constituído e atraves-
sado por vários traços linguísticos provenientes de diversas culturas 
que o utilizam em suas práticas sociais cotidianas, enfatizando desta 
forma sua característica essencialmente híbrida.

De acordo com Rajagopalan (2005, p. 152), o hibridismo é uma con-
sequência inevitável a qualquer idioma que esteja sujeito a se tornar 
uma língua franca, o que não implica, na opinião do linguista, que essa 
consequência seja negativa. Porém, quando contrastado aos impactos 
do uso do inglês globalizado – que traz preocupantes ameaças de exclu-
são e de desigualdade social – o conceito de World English pode ganhar 
um status positivo e ser visto como uma contraproposta social – um 
exercício de conscientização da pluralidade linguística, de tolerância 
cultural – diferenciada da concepção do inglês como simples língua 
franca. Essa perspectiva (do Inglês Mundializado) abre uma fenda para 
reivindicações dos direitos da periferia e para uma possibilidade de 
ressignificação do ensino da língua inglesa na escola pública.
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Ortiz (1994, p. 29) também faz uma distinção entre inglês global e 
inglês mundial. Segundo o autor, o termo global refere-se a “processos 
econômicos e tecnológicos” enquanto o termo mundial está relaciona-
do com “a idéia de cultura, de mundialização vinculada ao domínio 
específico da cultura”.

Para Ortiz (1994, p. 29) a categoria ‘mundo’ está articulada a duas 
dimensões. Primeiramente, ela “vincula-se ao movimento de globa-
lização das sociedades, mas significa também uma ‘visão de mundo’, 
um universo simbólico específico à civilização atual”. Por esse mo-
tivo, o autor afirma que tal universo simbólico “convive com outras 
‘visões de mundo’, estabelecendo entre elas hierarquias, conflitos e 
acomodações”.

Ao atribuir ao inglês o status e a denominação de ‘inglês mundial’, 
Ortiz (1994) acredita que o termo pode expressar, em sua transver-
salidade, a globalização da vida moderna, e que sua “mundial idade” 
preserva os outros idiomas no interior de um espaço transglóssico.

Portanto, o conceito do ‘inglês mundial’ de Ortiz (1994) e o do 
‘World English’ de Rajagopalan (1999) são coerentes com a proposta 
de ensinar inglês de forma crítica. Ao invés de ensinar a língua apenas 
como um instrumento de inserção no mercado de trabalho ou para 
fins econômicos, o inglês pode ser ensinado para a preservação da 
pluralidade cultural, para as práticas sociais inclusivas, para o exercício 
da cidadania planetária, entre outros. 

Moita Lopes (2008, p. 30) pontua a importância da educação lin-
guística crítica no momento atual, principalmente no que diz respeito 
ao ensino de inglês, por este desempenhar um papel estratégico no 
enfrentamento das ameaças do mundo globalizado. Rajagopalan 
(1999) em sua tese do hibridismo – ou World English – afirma que 
há uma contestação do direito da metrópole de continuar ditando as 
regras. A observação de que o inglês foi apropriado por falantes de 
outras culturas e que sofreu modificações através de seu uso social, 
amalgamando-se à cultura do outro, desencadeia respostas reativas 
de vários acadêmicos. 

Rajagopalan (2005, p. 153) rebate que tais reações nada mais são 
que indicadores dos resquícios da visão de mundo imperialista e colo-
nialista, cuja lógica não permitia qualquer possibilidade de as línguas 
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se misturarem, do mesmo modo que proibia qualquer simbiose ou 
sincretismo entre as culturas dominantes e as dominadas9. 

O autor apresenta perspectivas para uma pedagogia crítica quando 
diz que ao invés da “tradição” o professor de inglês deveria buscar 
a “tradução”, pois falar outro idioma implica circular por universos 
discursivos de duas culturas e hoje mais do que nunca é fundamental 
“traduzir-se no turbilhão da contemporaneidade e dentro dele criar 
formas de negociação, de oportunidades de diálogo, de posicionamento 
como sujeito global, combatendo a visão tradicional de mero usuário 
da língua” (RAJAGOPALAN, 2003, p. 111-113).

Baseado nas perspectivas de Rajagopalan (2003) e Moita Lopes 
(2008), é possível depreender que para dar conta da tarefa de formar 
professores de inglês nos dias atuais é preciso, além de uma formação 
crítica, buscar novas formas de construir e compartilhar conheci-
mento, “abrir espaço para visões alternativas ou para outras vozes 
que possam revigorar a nossa vida social ou vê-la compreendida por 
outras histórias” (MOITA LOPES, 2008, p. 18-21).

Diante do que foi colocado sobre as mudanças nos paradigmas de 
ensino de língua inglesa, torna-se clara a necessidade de rever a for-
mação do professor de inglês e, consequentemente, o ensino público do 
inglês, uma vez que esse idioma tornou-se portador de diversos bens da 
produção humana e seu (não) uso carrega o poder de exclusão social. 

2 Repensando a formação de professores  
de língua inglesa

A partir de 1990 a formação de professores, inicial ou continuada, 
tornou-se alvo de grande preocupação para governos e pesquisadores 
de vários países, dentre eles o Brasil. Desde então, tem ocorrido cres-
centes discussões por uma abordagem crítica que traz por premissa a 
formação do pensamento crítico, emancipado, politizado e a ação inte-
rativa, colaborativa, democrática, promovendo o que vários estudiosos e 
especialistas denominam de pedagogia crítico-reflexiva (FAIRCLOUGH, 
1992; GIROUX, 1992; SCHÖN, 1992; ZEICHNER, 1993; COX; ASSIS-PETER-

9 Segundo essa visão, “o inglês se caracteriza pela sua transversalidade, atuando num espaço trans-
glóssico no qual outras expressões lingüísticas se manifestam. O desenvolvimento de um espaço 
transglóssico não abole a função veicular das línguas locais, ele a setoriza” (ORTIZ, 1994, p. 28)
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SON, 1999; BHASKAR, 2002; PIMENTA; GHEDIN, 2002; PERRENOUD, 
2002; CELANI, 2003; MAGALHÃES; FIDALGO, 2008; PAPA 2008; GIL; 
VIEIRA-ABRAHÃO, 2008).

Essa abordagem valoriza a formação do ‘professor pesquisador’ e 
do ‘professor reflexivo’. O primeiro é tido como um profissional com 
habilidades de ensinar a aprender, de pesquisar o contexto e apren-
der a realidade sociocultural dos alunos para, a partir daí, construir 
conhecimento conjuntamente. O segundo, aquele que sabe realizar a 
reflexão na ação e posteriormente a reflexão sobre a reflexão na ação 
(SCHÖN, 1992), em outras palavras, o profissional que constrói a sua 
prática através da reflexão, análise e problematização dessa mesma 
prática (PIMENTA, 2002).

É notória, e sabida, a relevância de formar professores capazes de 
articular práticas pedagógicas mais críticas e politizadas, conforme 
recomendam as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso 
de Letras, que destacam o perfil dos professores em formação:

[...] formar profissionais interculturalmente competen-
tes, capazes de lidar, de forma crítica, com as linguagens, 
especialmente a verbal, nos contextos oral e escrito, e 
conscientes de sua inserção na sociedade e das relações 
com o outro. [...] Deve ser capaz de refletir teoricamen-
te sobre a linguagem, de fazer uso de novas tecnologias 
e de compreender sua formação profissional como pro-
cesso contínuo, autônomo e permanente. (2001, p. 30).

Entretanto, no que se refere à formação dos professores de inglês, a 
situação requer mais – não apenas uma mudança paradigmática e cul-
tural na forma de pensar e ensinar o idioma, mas principalmente uma 
reestruturação dos cursos universitários de Letras – a fim de oferecer 
uma formação profissional mais em sintonia com as demandas sociais.

O professor de inglês da atualidade deve ser um agente crítico, com 
claras noções dos jogos de identidade e das relações de poder que im-
plicam o aprendizado de outra língua (REVUZ, 1998; VENUTTI, 1998) e, 
principalmente, um sujeito articulador de posicionamentos (SANTOS, 
2007; MAGALHÃES, 2008) responsável por mostrar aos aprendizes a 
importância de seu protagonismo social, promovendo diretrizes de 
inserção na cidadania mundial.
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Brydon (2009) aponta que “o inglês possibilita a entrada e a saí-
da em um diálogo global e que está atravessando muitos tipos de 
fronteiras para criar uma esfera pública global”. Segundo a autora, o 
imaginário atravessado pelo discurso neoliberal da globalização tem 
produzidos diversos efeitos, entre os quais “saber inglês está se tor-
nando um novo tipo de letramento importante”. É sobre a importância 
das práticas de letramentos que queremos destacar a seguir.

Cabe esclarecer que, por letramento(s), nos referimos aos vários 
conceitos de letramentos que convivem na atualidade, tais como Le-
tramento Digital (Digital Literacy), Novos Letramentos (New Literacies) 
e Multiletramentos (Multiliteracies) – pois, conforme corroboram 
Lankshear e Knobel (1997, p. 96): “Literacies are many, not singular”.

De acordo com os mesmos autores, “letramentos são elementos 
constitutivos, criados socialmente nas práticas discursivas – discursos 
que os humanos constroem em torno de uma miríade de propósitos 
e valores”. E mais:

As intenções ou valores humanos nos levam a desen-
volver e a tratar certos tipos de textos de certas formas. 
Igualmente, essas formas socialmente construídas de 
trabalhar com certos textos contribuem, dialeticamen-
te, para a formatação social das práticas discursivas, 
das formas de processamento, das crenças, das atitu-
des, entre outros, por meio das quais essas intenções 
e valores humanos são vivenciados. (LANKSHEAR; 
KNOBEL, 1997, p. 96).

Contudo, o ponto principal do pensamento de Lankshear e Knobel 
(1997) é o de que os textos nos constituem da mesma forma que nós os 
constituímos, de modo que a forma com a qual lidamos com “os textos” 
tem impacto sobre nossas realidades sociais e, consequentemente, 
sobre nossas realidades cotidianas.

A concepção apontada pelos Novos Estudos do Letramento, ou New 
Literacy Studies (STREET, 1984), revela a necessidade de se desenvolve-
rem perspectivas mais críticas em relação aos usos sociais da lingua-
gem, para além do texto, e de onde emerge a visão de letramento crítico 
ou critical literacy, fundamentada na teoria crítica social, nos estudos 
de Paulo Freire e, mais recentemente, nas teorias pós-estruturalistas. 
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Acreditamos que as perspectivas teóricas apresentadas pelos es-
tudos de letramento(s) (LANKSHEAR; KNOBEL, 1998; JORDÃO, 2007; 
MONTE MÓR, 2009, 2010; MENEZES DE SOUZA, 2010) podem oferecer 
alternativas ou possibilidades didáticas para o ensino crítico da língua 
inglesa em vista das complexas demandas sociais contemporâneas. 
Portanto, entendemos que é relevante inserir tais estudos na gra-
duação do curso de Letras/ Licenciatura em Língua e Literaturas de 
Língua Inglesa.

No Brasil, os estudos sobre Letramento(s) vêm ganhando força e 
espaço. Professores e pesquisadores da área da Linguística Aplicada 
e Estudos da Linguagem como Assis-Peterson (UFMT), Monte Mór 
e Menezes de Souza (USP), Jordão (UFPR), Mattos (UFMG), Gatollin 
(UFSCAR) decidiram, como desdobramento de suas pesquisas em 
“Transculturalidade, Linguagem e Educação”, criar com a participa-
ção de seus orientandos um grupo nacional para estudos de Novos 
Letramentos - Developing New Literacies in Cross-Cultural Contexts, 
que conta com a colaboração de pesquisadores do Canadá. 

Considerando o atual cenário político-econômico e as condições 
sociais que exigem, mais do nunca, protagonismo social (active citi-
zenship) e exercício da cidadania mundial, a inserção de estudos e prá-
ticas de letramentos na formação de professores de Língua Estrangeira 
(LE) se torna significativa pela sua perspectiva teórica que concebe o 
uso da língua dentro de uma visão sócio-histórica e, principalmente, 
dentro de uma visão política.
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Ética na avaliação

José Fortunato Fernandes

As decisões que se fazem necessárias no meio profissional em 
situações que envolvem a discussão sobre certo ou errado, direito 
ou dever, justiça ou injustiça, virtude ou vício, bondade ou maldade, 
acaso ou intencionalidade das ações dizem respeito aos juízos que 
emitimos sobre o valor moral de ações, costumes, comportamentos e 
regras de conduta.

A ética, tendo como objeto de estudo a moral, não a cria, mas a 
analisa e a avalia criticamente em práticas morais que estão em vigor 
nos indivíduos e nas comunidades, procurando sua fundamentação e 
legitimidade. Chauí (2011, p. 382) nos dá a seguinte definição: “Ética: 
a palavra ética vem de duas palavras gregas: éthos, que significa ‘o 
caráter de alguém’, e êthos, que significa ‘o conjunto de costumes ins-
tituídos por uma sociedade para formar, regular e controlar a conduta 
de seus membros’.” Nem todos os atos são morais, mas podem assumir 
um caráter moral a partir do momento em que passam a pertencer ao 
domínio da ética, sendo seus agentes conscientes de sua moralidade e 
sendo praticados a partir da vontade e da intenção.

O ser humano é livre para agir moralmente, mas no meio profis-
sional tem sido difícil estabelecer os limites na relação entre moral 
e liberdade, especialmente quando alguns atos são praticados não 
como resultado da vontade, mas da coação. Nesse sentido, a assunção 
pela responsabilidade dos atos praticados fica comprometida, pois os 
agentes que os praticam atribuem a responsabilidade àqueles que 
coagem. Por outro lado, os agentes os executam contra sua vontade, 
o que causa um mal-estar no ambiente profissional. As atitudes éti-
cas, que pressupõem liberdade e responsabilidade, são desvirtuadas 
e tornam-se resultado de ações que são convenientes e confortáveis 
para os detentores de algum poder.

Mas qual a motivação para as atitudes antiéticas? A ética lida 
com a legitimidade das motivações e das sanções que envolvem o 
ato moral. A motivação é a razão interna para uma atitude externa. 
Como profissionais devemos nos perguntar quais os verdadeiros mo-
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tivos que impulsionam nossas ações. Abbagnano ([1970], p. 364) diz 
que “uma ética do móvel [motivação] é aquela que aspira Protágoras 
quando reconhece que o respeito mútuo e a justiça são as condições 
para a sobrevivência do homem”. Nossas ações têm motivações nas 
quais prevalecem o sentimento de respeito e justiça? Ou será que são 
motivadas apenas pelo medo das sanções? São esses questionamentos 
que me impulsionaram a escrever esse relato de experiência. 

2 Relato de experiência10

Sou professor de estágio e após um semestre bastante conturbado 
pela greve de três semanas dos professores da rede pública estadual, 
forçando-nos a procurar instituições privadas para que os estagiários 
completassem a carga horária que faltava e a postergar a data de 
entrega do relatório em 40 dias, concluímos esse período com seis re-
provações em uma turma de 25 alunos. Dentre os seis, cinco abriram 
processo pedindo revisão de notas e de faltas, sendo que um deles não 
foi atendido pelo fato de ter perdido o prazo. Uma Banca de Revisão 
de Nota composta por três professoras foi organizada para avaliar os 
processos. Essa Banca foi formada por pessoas aparentemente idôneas, 
ocupando cargos de chefia de departamento, coordenação de núcleo, 
juntamente com outra professora recém-concursada que estava em 
seu primeiro ano do estágio probatório, exatamente como eu.

O primeiro processo se referia a um aluno que foi reprovado por 
média. Embora a comprovação do seu aproveitamento nas aulas ti-
vesse se refletido com notas medianas nas avaliações escritas, ele não 
entregou o artigo solicitado e sua prática de estágio não foi satisfatória. 
Seu relatório estava bem organizado, mas os planos de aula eram os 
mesmos para turmas diferentes durante todo o período de estágio, não 
sendo feita uma avaliação que o auxiliasse no planejamento das aulas 
seguintes, não seguindo as orientações dadas. Os relatos das aulas não 
traziam especificidades de cada turma, sendo elaborados de forma a 
dar um panorama geral das aulas do dia sem mostrar os resultados 
obtidos. Assim, não foi possível verificar o desempenho do estagiário 
no processo de ensino e aprendizagem. Ainda houve o agravante de 
que, nas três vezes em que foi programada a supervisão das aulas, ele 

10 Por questões éticas não citaremos o nome das pessoas envolvidas nesse relato de experiência.
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estava presente em apenas uma. A aula supervisionada mostrou que 
o estagiário tinha bom domínio do conteúdo, mas não dá didática. 
Mesmo tendo notas razoáveis nas avaliações escritas, o fato de não 
ter entregado o artigo e de seu estágio não ter sido satisfatório fez com 
que suas notas não atingissem a média exigida pelo curso, que é 5,011, 
alcançando apenas 4,3.

O segundo processo se referia a um aluno que havia sido reprovado 
por média. Durante as aulas, não participou dos seminários propos-
tos, não entregou o artigo solicitado e não realizou a última avaliação 
escrita. Na prática de estágio, entregou um relatório que continha o 
registro de apenas 22 horas das 40 que são exigidas. Seus planos de 
aula, embora com boas ideias, não seguiram o modelo dado. Os anexos 
a que os relatos se referiam não existiam, pois não foram incluídos 
no relatório. Não informou corretamente os dias e os horários de seu 
estágio, sendo que, ao tentar supervisioná-lo, não o encontrei. Assim, 
tanto as avaliações escritas quanto as da prática de estágio – pautadas 
na aceitação da orientação para a elaboração dos planos de ensino 
e de aula, no desempenho ao dar as aulas e no conteúdo e forma do 
relatório apresentado – mostraram resultados insatisfatórios, obtendo 
média 2,5.

O terceiro processo se referia a uma aluna que havia sido repro-
vada por média e falta. Ela não conseguiu boa nota em uma das ava-
liações escritas e não entregou o artigo solicitado. Quanto ao estágio, 
apresentou um relatório bem organizado, mas com planos de aula 
que confundiam objetivo, conteúdo, metodologia, avaliação e recur-
so material. Além das confusões conceituais, os planos de aula não 
seguiram o modelo adotado. Durante a supervisão, percebi que ela 
gastava tempo da aula com atividades contrárias à orientação dada. 
Quanto à reprovação por falta, ela extrapolou seu limite em quatro 
faltas. Dessa forma, essa aluna não alcançou os objetivos da disciplina, 
sendo reprovada por falta e por média, obtendo 4,5.

O quarto processo se referia a um aluno que havia sido repro-
vado por média. Embora tivesse se desenvolvido de forma mediana 
tanto nas avaliações teóricas quanto na prática de estágio, sua folha 

11 Ao chegar à UFMT, questionei a direção do porquê da média para aprovação ser 5,0 e não 7,0. 
A resposta que obtive foi que apenas os cursos anuais podem optar pela média 7,0 por haver 
tempo hábil para a aplicação da chamada “prova final”.
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de frequência trazia o registro de dias em que não havia estado na 
escola por antecederem à data de início de seu estágio. As reuniões 
com a professora titular da sala também foram registradas como aulas 
dadas. Além disso, seus planos de aula para turmas diferentes eram 
exatamente iguais, não seguindo as orientações dadas de planejar a 
aula seguinte conforme a avaliação da aula anterior. Para infortúnio 
do estagiário, ele faltou exatamente no dia em que houve supervisão 
em seu estágio, incorrendo, segundo o que foi combinado em reunião 
com a coordenadora do curso, em diminuição de um ponto na média 
por falta sem justificativa (sua justificativa foi ter usado o tempo do 
estágio para comprar material didático). E foi esse o motivo de sua 
reprovação, pois apesar de ter conseguido a média de 5,2, sua falta ao 
estágio fez com que ficasse com 4,2.

Ao nos reunirmos para conversar sobre as decisões tomadas pela 
Banca, foi dito a mim que todos os casos eram passíveis de soluções 
favoráveis aos alunos. A coordenadora também estava presente já 
tendo em mãos os Pareceres da Banca em formato de ofício, o que 
significava que Banca e coordenadora já estavam de acordo com as de-
cisões. Dessa forma, aquela reunião era apenas para comunicar o que 
havia sido decidido, não para esclarecimentos de possíveis dúvidas.

O aluno referente ao primeiro processo foi aprovado com média 
5,0. O Parecer da Banca contém duas considerações: “Considerando: 
– a situação atípica em que se desenvolveram os estágios 2011/1 com 
ocorrências diferenciadas como a falta de docentes orientadores, o 
que retardou a distribuição dos estagiários e, consequentemente, a 
atuação no estágio; – a greve deflagrada pelos professores da rede 
pública no mês de junho obrigando a migração de estagiários para 
outras instituições de ensino, depois de terem iniciado as aulas; [...]” 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, 2011a, p. 3). 

Ora, eu estava disponível como orientador e, como esse aluno, os 
outros 24 tiveram o mesmo problema. Esse aluno migrou de uma escola 
municipal para uma estadual pelo fato de não ter se simpatizado com 
a professora titular das turmas (segundo seu depoimento), preferindo 
fazer o estágio em uma escola localizada quase em frente à sua casa. 
Quando ofereci escolas privadas para completar a carga horária que 
faltava, ele preferiu esperar o término da greve para continuar suas 
atividades na mesma escola. 

33 



O Parecer termina com a seguinte decisão:

A Banca de Revisão de Nota decidiu que o requeren-
te deverá ministrar um minicurso de seis horas, com 
um tema de Educação Musical, durante o Seminá-
rio de Práticas de Ensino, a ser realizado no período 
de 21 a 24 de novembro de 2011, de modo a recupe-
rar o índice de aproveitamento na disciplina Estágio 
Supervisionado em Educação Musical A. Este meca-
nismo vai ao encontro da proposta institucional para 
avaliação da aprendizagem denominada de prova fi-
nal, como possibilidade para a recuperação de notas. 
A oficina, considerada como prova final, será avalia-
da pela Banca de Revisão de Nota e se for realizada de 
maneira satisfatória deverá proporcionar uma média 
final de 5,0 (cinco) pontos. (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE MATO GROSSO, 2011a, p. 3, grifo nosso).

É sabido que o curso em questão não é adepto da prova final. Pare-
ce-me que a Banca tentou achar uma solução para o caso. “Costuma-se 
dizer que os fins justificam os meios, de modo que, para alcançar 
um fim legítimo, todos os meios disponíveis são válidos. No caso da 
ética, porém, essa afirmação não é aceitável.” (CHAUÍ, 2011, p. 385). 
Esse aluno teria sua aprovação condicionada ao oferecimento de um 
minicurso, mas será que essa medida foi realmente adequada para 
recuperar uma aprendizagem que não aconteceu?

O aluno referente ao segundo processo foi aprovado com média 
5,0. O Parecer da Banca de Revisão de Nota traz as mesmas duas con-
siderações referentes ao aluno anterior, tendo apenas dois acréscimos 
na decisão: “[...] o requerente deverá apresentar uma comunicação 
com o relato de uma experiência sobre o ensino musical na educação 
básica e ministrar um minicurso de seis horas [...]. A oficina e o texto 
da comunicação, considerados como prova final [...]” (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MATO GROSSO, 2011b, p. 6, grifo nosso).

Ora, se eu era o orientador do aluno, como estaria faltando orienta-
dor para ele? E se houve retardamento na distribuição dos estagiários 
entre os orientadores, como os outros 19 alunos conseguiram desen-
volver o estágio satisfatoriamente? Esse aluno não migrou para outra 
escola em decorrência da greve. Ele e mais quatro alunos tiveram que 
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migrar de uma escola municipal – cuja direção colocou vários empe-
cilhos para os estagiários – para uma estadual. A diferença é que os 
quatro não mediram esforços para o início do estágio. Quando esse 
aluno resolveu iniciá-lo, pouco tempo depois os professores entraram 
em greve. Embora eu tenha oferecido escolas privadas para que com-
pletasse a carga horária que faltava, ele preferiu esperar o término da 
greve para voltar a suas atividades na mesma escola.

A aprovação ficou condicionada a duas ações do aluno: oferecer 
um minicurso em um Seminário com duração de seis horas para 
recuperar as 28 que faltavam na carga horária de seu estágio; e que 
também apresentasse uma comunicação no mesmo Seminário. Será 
que as seis horas do minicurso equivaleriam às 28 que faltaram em 
seu relatório? Será que uma comunicação recuperaria o que deixou 
de aprender durante o semestre?

Ao questionar a decisão da Banca, me foi dito que a greve das esco-
las públicas dificultou o desenvolvimento das atividades de estágio e 
que a postergação em 40 dias para a entrega do relatório não foi sufi-
ciente para que o concluísse devido a problemas pessoais. Outro fator 
foi que aquela decisão tinha o intuito de me resguardar de um futuro 
processo, haja vista eu ter dito ao aluno que não poderia orientá-lo em 
julho pelo fato de estar em período de férias, o que eu não poderia ter 
feito, pois estava no meio do meu primeiro ano de estágio probatório. 
Diante de uma situação “atípica”, a coordenação não deveria orientar 
melhor os professores recém-concursados?

A aluna referente ao terceiro processo também foi aprovada com 
média 5,0 e teve consideradas apenas 22 faltas. O Parecer que a Banca 
elaborou traz as mesmas duas considerações que encontramos nos 
anteriores. 

É verdade que o início do estágio foi retardado, não apenas para 
essa aluna, mas para todos. E o prazo para a entrega do relatório de 
estágio foi postergado em 40 dias, já prevendo dez dias para a elabo-
ração do mesmo. Ora, a greve foi deflagrada em escolas estaduais, mas 
a aluna fazia seu estágio em escola municipal, não tendo nenhum pre-
juízo em suas atividades de estágio. Pelo contrário, foi beneficiada com 
um prazo maior do que precisava para a elaboração do seu relatório. 

Esse Parecer acrescenta uma consideração: “– a carga horária minis-
trada na disciplina (102 horas) ter excedido a carga horária prevista no 
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PPP do curso (90 horas).” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, 
2011c, p. 3). Realmente dei seis aulas a mais do que o previsto, mas a 
minha justificativa foi a má orientação da coordenação. Recém-chegado 
na UFMT, recebi uma grade horária com três aulas semanais de 100 
minutos para a disciplina. Elaborei um cronograma para o semestre 
fundamentado em tal grade horária. Quando comparei com o Plano 
de Curso e vi que a carga horária da disciplina era de 90 horas – 40 
de estágio e 50 de aulas –, percebi que havia alguma coisa errada na 
grade, pois se fossem dadas três aulas semanais de 100 minutos, eu 
terminaria as 50 horas em dez semanas. Ao questionar a coordenadora, 
ela me orientou a distribuir as 50 horas da forma que quisesse durante 
o semestre. Pensei na necessidade de os alunos serem acompanhados 
durante o estágio e fiz o seguinte cálculo: 50 horas equivalem a 3000 
minutos, que divididos por 100 é igual a 30. Portanto, daria 30 aulas de 
100 minutos. Acabei dando 31 por não conseguir terminar o conteúdo a 
tempo. Mas a aula de 100 minutos deveria ser considerada como duas 
horas/aula. Assim, as 50 horas seriam dadas em 25 aulas. 

No final do Parecer está registrada a seguinte decisão: “A Banca de 
Revisão de Nota decidiu que a nota final fica alterada para 5,0 (cinco), 
o nº de faltas excedentes seja justificado pela própria situação totali-
zando 22 faltas e como resultado final a requerente fica aprovada.” 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, 2011c, p. 3).

Ao questionar a decisão da Banca, me foi dito que meio ponto não 
era motivo para reprovação, ainda mais se tratando de uma aluna tão 
“barraqueira” (essa foi a expressão utilizada pela presidente da Banca). 
Percebi que havia medo da aluna, por isso uma atitude tão passiva. 
“Passivo é aquele que se deixa governar e arrastar por seus impulsos, 
inclinações e paixões, pelas circunstâncias, pela boa ou má sorte, pela 
opinião alheia, pelo medo dos outros, pela vontade de outro, não exer-
cendo sua própria consciência, vontade, liberdade e responsabilidade.” 
(CHAUÍ, 2011, p. 384). O fato de terem desconsiderado as quatro faltas 
que excediam o limite também tinha o objetivo de me proteger de um 
possível processo, haja vista eu ter dado seis aulas a mais do que o 
previsto, o que pode ter incorrido na reprovação da aluna por falta.

O aluno referente ao quarto processo foi aprovado com 5,2. O 
Parecer que a Banca elaborou diz o seguinte: “Considerando o equí-
voco na média final, a partir da soma das 03 (três) notas registradas, 
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o requerente fica aprovado com média 5,2 (cinco vírgula dois).” 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, 2011d, p. 3). Quando 
questionei a decisão da Banca, me foi explicado que, ao somarem as 
notas que constavam no diário, a média resultante era essa. Ao explicar 
que a diminuição da média em um ponto não foi um erro de cálculo, 
mas uma ação fundamentada em decisão tomada com a anuência da 
coordenadora (inclusive essa ação tinha sido aplicada a outro dos seis 
alunos que tinham sido reprovados), minhas explicações não foram 
consideradas e a aprovação do aluno já estava decidida.

Nessa reunião foi feita alusão a um quinto aluno que entrou com 
o processo fora do prazo para revisão de faltas. Ele tinha tido 38 
faltas quando o máximo permitido eram 22. A presidente da Banca 
perguntou à coordenadora se não havia possibilidade de aprová-lo 
designando algumas atividades que compensassem suas faltas durante 
o Seminário. A coordenadora respondeu que infelizmente ele havia 
perdido o prazo para entrar com o processo e esse era o motivo pelo 
qual sua solicitação não seria aceita.

Considerações

Eu me senti extremamente violentado durante aquela reunião. Por 
que havia me preocupado em avaliar aqueles alunos? Será que minha 
avaliação estava errada em todos os casos que entraram com processo? 
Eu deveria aceitar e concordar com as decisões da Banca como sendo 
as corretas e as minhas, as erradas? Diante dos argumentos que foram 
apresentados para a aprovação dos alunos, eu me senti profundamente 
desrespeitado como professor e como colega, pois percebi que a Banca 
não havia avaliado os alunos, mas a mim.

A reprovação era um meio de mostrar-lhes que os objetivos da 
disciplina não tinham sido alcançados, que o conteúdo não havia sido 
aprendido. Afinal, esse não é o papel da avaliação? Luckesi (2005, p. 
47) diz que “em síntese, avaliar é um ato pelo qual, através de uma 
disposição acolhedora, constatamos e qualificamos alguma coisa (ob-
jeto, ação ou pessoa), tendo em vista, de alguma forma, tomar uma 
decisão sobre ela; no caso de pessoas, junto com elas.” Conversei com 
cada aluno individualmente sobre sua situação. Mesmo aqueles que 
concordaram que a reprovação era justa, abriram processo pedindo 
revisão de notas e faltas.
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Ao iniciar um processo de ensino e aprendizagem com uma turma, 
me sinto responsável por acompanhar o desenvolvimento de cada 
aluno. Na disciplina Estágio isso se torna fácil, pois é possível perce-
ber a capacidade do aluno em planejar e em executar o que planejou, 
seu domínio do conteúdo e da didática para ensiná-lo. Isso é feito por 
meio da orientação na elaboração dos planos de ensino e de aulas, e 
das aulas que são supervisionadas. Ao avaliar se os alunos alcança-
ram os objetivos propostos, é preciso uma atitude ética. Consciência e 
responsabilidade são condições indispensáveis da vida ética. (CHAUÍ, 
2011, p. 383, grifos da autora) A minha consciência e responsabilidade 
foram meus guias para tal avaliação.

Para concluir, a falta de ética da Banca de Revisão de Nota teve sua 
culminância ao aprovar os alunos referentes ao primeiro e segundo 
processos na data de 13 de novembro, oito dias antes do início do 
referido Seminário, previsto para os dias 21 a 24 do mesmo mês, no 
qual deveriam ministrar um minicurso (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE MATO GROSSO, 2011a, p. 6; UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO, 2011b, p. 7). Diante de tantos comportamentos antiéticos, 
será que podemos pensar que a data foi um equívoco? Será que os 
alunos foram realmente avaliados? Ou será que a Universidade vive 
um “faz de conta”? Faz de conta que o professor ensina e faz de conta 
que o aluno aprende. Precisamos pensar no papel do professor na 
Universidade e decidir se teremos atitudes éticas ou não.
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Recém-chegados: relato de 
impressões e conversas de um 
professor/pesquisador recém-

doutor com alunos ingressantes  
no curso de letras da UFMT

Laudino Roces

Quando fui convidado a participar do Curso de Docência no Ensino 
Superior da UFMT, fazia menos de um ano que era professor adjunto do 
Departamento de Letras do Instituto de Linguagens. Nada incomum, se 
não estivesse passado quase toda minha formação em um laboratório 
de pesquisas na área linguística. Desta forma, os tópicos abordados 
nesse curso de formação fizeram-me repensar o momento em que 
deixamos as rotinas e métodos da pesquisa científica para lecionarmos 
no Ensino Superior, em salas nas quais os alunos ainda têm dúvidas na 
compreensão da relação entre teoria e prática. Portanto, trarei alguns 
pontos que considero importantes para tal reflexão. Todavia, trata-se 
de um relato de minhas observações em classes de primeiro semestre, 
sem metodologias e análises mais profundas que a mera observação. 
Muitos dos alunos por mim ouvidos não continuarão o curso de Letras, 
mas, creio que a opinião que deixarão em seus primeiros meses no 
Instituto de Linguagens da UFMT servirá como subsídio para orientar 
programas de maior oportunidade de contato com o aluno. Tanto para 
nós, professores recém-contratados, quanto para os professores mais 
antigos, saber ouvir os alunos é uma forma de melhorar o curso e ma-
teriais oferecidos, aliada, sem dúvida, aos métodos e experiência do 
Educador profissional. Neste sentido, o Curso de Docência no Ensino 
Superior da UFMT possibilita que o trato do professor com o aluno seja 
orientado de acordo com as diretrizes expressas no Plano de Diretrizes 
da Instituição (PDI) e de seu Plano Político-Pedagógico (PPP). Assim, o 
produto final da relação Instituição-Sociedade é plenamente finalizado.
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Nas áreas em que atuo como professor – estudos linguísticos – ne-
cessitam que a questão da pesquisa científica faça parte da própria 
formação do aluno de Graduação. Consequentemente, preocupo-me 
com o desenvolvimento de ações, métodos de análises e posturas 
acadêmicas que permitam ao aluno de graduação ter uma visão tridi-
mensional de seu objeto de estudo, neste caso, a Língua. No entanto, 
o senso comum sobre a natureza dos cursos de licenciatura parece 
relevar uma abordagem mais aprofundada nos fundamentos do objeto 
de estudo, relegando essa tarefa para o Bacharelado. Em tal cenário, 
entendo que dada a natureza dinâmica dos processos humanos, a 
relação entre teoria e prática deve ser discutida constantemente e 
novos dados devem ser acrescentados à discussão das mudanças no 
currículo do curso. Assim, os relatos de conversas imparciais com os 
alunos entram como um elemento importante para a dimensão cul-
tural do curso, pois são eles que trazem para a academia os ecos da 
Instituição nos meios sociais de onde se originam.

Em minha experiência no Departamento de Letras da UFMT, percebo 
que há uma pressão dos alunos para um currículo voltado exclusivamen-
te para as atividades práticas para a formação dos futuros profissionais. 
Nesta linha, a maior dúvida deles é se realmente estão sendo preparados 
para lecionar, pois se trata de cursos de licenciatura em línguas.

Desta forma, como professor – voltado para a prática docente – e 
pesquisador – voltado para as atividades científicas, de cunho mais 
teórico – necessito dar resposta satisfatória a esses questionamentos, 
indo além do clássico “lecionar se aprende mesmo é em sala de aula”. 
Para isso, passei a conversar com os alunos recém-egressos sobre o que 
esperam das disciplinas do currículo e como elas podem ajudá-los como 
profissionais. As respostas, embora cheias de esperança, possibilita-
ram-me pautar algumas queixas dos alunos iniciantes que considero 
importantes para o trabalho do professor em cursos de linguagens: 
(a) não há integração das disciplinas; (b) há muita matéria teórica no 
currículo; (c) orientação sobre os recursos tecnológicos disponíveis; 
(d) diferenças entre alunos do curso noturno e diurno; (e) recusa em ler 
textos teóricos em idioma estrangeiro; (f) desejo de protocolos de apli-
cação em sala de aula; (g) desvalorização em relação a outros cursos.

Alguns desses pontos são comuns e já bastante debatidos na lite-
ratura especializada, no entanto, há pontos em que tanto professor 
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quanto os alunos ignoram suas consequências e outros que podem ser 
indicativos de uma cultura já arraigada. Desta forma, com referência 
ao afirmado anteriormente no item (a) pode parecer prematuro para 
alunos no primeiro ano de curso versar sobre disciplinas integradas, no 
entanto, o currículo dos cursos de Letras trazem a disciplina Fonética 
e Fonologia antes da disciplina de Linguística I, cuja ementa trabalha 
os fundamentos da Linguística. Ora, para entender a diferença entre 
Fonética e Fonologia o aluno deve ter como pré-requisito tais fun-
damentos. É como estudar sobre direção hidráulica sem antes ter a 
concepção do que seja um carro. Desta forma, o currículo impede que 
o aluno tenha uma visão geral do curso, com a importância de cada 
disciplina bem explicitada e realmente integradora. Ter um currículo 
coeso é tarefa das coordenações de curso junto aos professores. Uma 
tarefa árdua, se levarmos em conta as dinâmicas sociais e tecnológicas.

Mais banal e não menos interessante, podemos afirmar que o item 
(b) faz parte de um discurso que o aluno recém-egresso levará para 
o restante do curso, uma vez que ao lerem o plano do curso não en-
contram ementas que tratem diretamente dos grandes problemas que 
discutam o senso comum que têm sobre o trabalho do professor. Como 
relato, citarei a preocupação manifestada por meus alunos dos ciclos 
iniciais com o estudo da Gramática Normativa (GN). Há entre eles o 
questionamento de não existir uma disciplina específica para ensinar 
a GN, pois, na visão que trazem para a Universidade, esta constitui a 
Língua e tudo que é necessário para praticar a atividade de Professor 
de Língua Portuguesa. Assim, ignoram o fato de que estudaram a GN 
desde o Ensino Fundamental e que o currículo acadêmico do curso de 
Letras parte do princípio de a GN já estar plenamente digerida pelo 
aluno ingressante, sem mencionar o fato de que este participou de um 
exame de admissão (ENEM) no qual foi testada tal competência. Cabe, 
portanto, ao professor não ignorar a reclamação do aluno quanto a 
este item e, sim, perceber que as expectativas do aluno recém-egresso 
devem ser levadas em conta para conhecer seus anseios quanto ao 
papel da Universidade.

O item (c) decorre da ideia de obsolescência dos meios tradicionais 
de ensino. No caso da Universidade, tal visão constitui um equívoco, 
pois é na relação entre alunos e professor na sala de aula o lugar de 
partida para uso de outros meios de estudo. A Internet é uma grande 
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fornecedora de conteúdo – há informações demais – logo, sem a orien-
tação dos professores e monitores não se constitui num recurso defini-
tivo, ou seja, converte-se num empecilho. Por não existir metodologias 
de seu uso, a Internet vem sendo utilizada de maneira limitada, como 
fonte de acesso a e-mails, páginas informativas de eventos e avisos. 
Não há, como pude constatar no curso que leciono, iniciativas para 
incentivar entre os alunos o acesso aos periódicos eletrônicos ou aos 
grandes bancos de pesquisa como o PubMed e Citeseer, ou seja, fontes 
confiáveis para a origem da informação. O aluno ainda vem para a 
Universidade com a crença de que a informação da Internet carece 
de fontes confiáveis, quando, na verdade, todos os principais organis-
mos de pesquisa têm seu acesso pela Internet. A política de ensinar 
os alunos a buscarem suas fontes em sites acadêmicos confiáveis não 
deve ater-se à Pós-Graduação.

No entanto, malgrado o conceito que cada professor tenha da rede 
mundial de computadores, a UFMT incentiva os professores e alunos a 
utilizarem o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)12, uma iniciativa 
da Faculdade de Educação da UFMT disponível também para todos os 
cursos presenciais. Esse ambiente virtual possibilita que o professor 
crie um local de contato permanente com seus alunos, disponibilizando 
questionários, avaliações, livros eletrônicos etc. Todas as informações 
de acesso e tarefa são automaticamente arquivadas e constituem uma 
ótima ferramenta para avaliação do desempenho discente.

Um dos pontos a serem abordados pela possibilidade de existir uma 
alternativa de contato como a AVA é a diferença apresentada entre as 
classes do curso noturno e diurno quanto ao tempo de contato com a 
Universidade. Para meus alunos do primeiro semestre, as principais 
diferenças entre diurno e noturno concentram-se basicamente na idade 
e atuação profissional, uma vez que o curso noturno é composto em sua 
maioria de alunos que trabalham, ao contrário do diurno, composto de 
jovens de menos de 22 anos e que não trabalham. Assim, os alunos do 
curso diurno têm mais tempo para as atividades acadêmicas e, por con-
seguinte, estão dispostos para um número maior de atividades. Outras 
diferenças, tais como socioeconômicas e de formação escolar, não foram 
possíveis de diagnosticar, pois não fiz nenhum estudo metodológico.

12 Disponível em: www.ava.ufmt.br
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O que verifiquei em minhas turmas de primeiro semestre foi uma 
maior disposição dos alunos do noturno em utilizar ferramentas de 
ensino à distância. Segundos eles, suas atividades diárias os impedem 
de ter contato presencial com seus professores em muitas ocasiões, 
tais como uma palestra, minicurso ou orientação com os monitores. 
Pode-se juntar a isso uma maior tendência a terem maior capacidade 
de administrar o tempo e um senso de responsabilidade mais apu-
rado devido à idade e responsabilidade inerente aos compromissos 
profissionais. No entanto, nos anos de 2011 e 2012, notei entre meus 
alunos que não havia uma diferença observável nas atividades de 
leituras entre os alunos do primeiro semestre dos cursos noturnos e 
diurnos. Para estudos mais aprofundados, uma metodologia estatística 
deveria ser utilizada, visando demonstrar como se dá a utilização do 
tempo entre alunos do noturno e do diurno. No entanto, o professor 
não pode furtar-se ao fato de que a carga de leitura deva ser racionali-
zada, se possível, individualmente. Assim, as ferramentas de ensino a 
distância são grandes aliadas para desmistificar o mito de um noturno 
mais “fraco”. A meu ver, o fulcro dessa questão reside no fato de não 
haver um estudo estatístico sobre o os índices de evasão em ambos 
os períodos, possibilitando, assim, medir o impacto do tempo ou da 
disposição do aluno para as aulas presenciais e a validade de uma 
política de mesclagem de aulas presenciais e a distância, mediante 
plataformas como a Moodle, para os cursos noturnos.

Apesar de parecer um preciosismo do professor e um contrassenso 
ao problema do tempo de estudo do aluno para a leitura, o elemento 
expresso no item (e) – a falta de costume com textos técnicos em outras 
línguas – é uma forma de diminuir a acessibilidade do aluno ao estado 
da arte de suas ciências e diminuir a abrangência geográfica do seu 
saber. Quando iniciei a preparação de minhas primeiras aulas, ainda 
não conhecia o perfil do aluno de Letras da UFMT em Cuiabá, onde 
lecionaria. Sendo assim, inseri os textos-bases de autores estrangeiros 
que ainda não foram traduzidos para o Português. Havia textos em 
Espanhol, Catalão e Inglês, todos com redação estritamente técnica, 
sem gírias, ambiguidades ou expressões idiomáticas. Mesmo assim, 
os alunos se recusaram a lê-los peremptoriamente. Fato este que me 
fez perguntar sobre a formação em línguas desses alunos. A maioria 
dominava o Inglês necessário para a leitura e, devido à proximidade 
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linguística, também havia o necessário para ler um texto acadêmico em 
Espanhol. Na opinião de todos, textos em outras línguas “complicam” 
o curso e devem ser evitados. Assim, pareceu-me que o interesse por 
textos de outras línguas está ligado ao entendimento da importância 
de uma disciplina de língua instrumental no curso de Letras, tal como 
Inglês Instrumental, Francês Instrumental etc.; embora se entenda 
desnecessário um curso de inglês instrumental para quem faz uma 
habilitação em espanhol. Vale lembrar que a muitos textos preciosos 
para a compreensão do espanhol estão em língua Inglesa e vice-versa. 
Pensar diferente é tirar do aluno o poder de ser um pesquisador com 
maior amplitude ao focar seu objeto de estudos, ainda mais quando se 
prega o poder da Internet em integrar os saberes sobre tal objeto. Sem o 
acesso ao texto estrangeiro será mais difícil para o aluno acessar outras 
universidades e outros colegas que estudam os mesmos problemas.

Para incentivar a pesquisa é preciso mostrar ao aluno o atual esta-
do da arte da ciência da qual se fala em sala de aula. Infelizmente, os 
melhores laboratórios e grupos de pesquisa na maioria das áreas de 
pesquisa em linguística e comunicação ainda estão nas universidades 
estrangeiras, majoritariamente de língua inglesa ou que usam o Inglês 
como língua acadêmica. Não é justo para o profissional que chega à 
Universidade para formar profissionais em sua área ficar impedido 
de utilizar textos que mostrem ao aluno esta realidade. Uma das al-
ternativas seria incentivar o aluno a utilizar os serviços de tradução 
automática disponíveis na Internet. São serviços gratuitos e muito 
sofisticados, suficientes para a tarefa de ler textos escritos num Inglês 
ou Francês acadêmicos, por exemplo, já que estes não apresentam 
expressões idiomáticas nem um excesso de termos ambíguos que 
atrapalhem a leitura. Sem contar que os textos em língua estrangeira 
devem ter sua leitura revisada pelo professor em sala de aula ou por 
intermédio do ambiente virtual de aprendizado.

Talvez, o item (f) – a exigência por parte do aluno de um protocolo 
de atuação em sala de aula, de acordo com situações específicas que 
serão encontradas por eles – seja o mais discutido entre os alunos 
ingressantes como item de avaliação da qualidade do curso. Para os 
alunos ingressantes de minhas aulas, qualquer matéria teórica cuja 
importância se mostrará numa reflexão mais profunda do objeto de 
estudo é perda de tempo. Querem apenas que o professor faça-os de-
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corar um manual de técnicas e procedimentos diante das situações 
que ocorrerão na sala de aula.

As crenças na necessidade de um curso no formato de capacitação 
ou treinamento é algo que deveria ser desmistificado no início da 
graduação. A solução para isso seria um ciclo de palestras introdu-
tórias no conhecimento acadêmico e na forma como funciona uma 
Universidade. Sem isso, o que vejo nos alunos é uma falta de postura 
acadêmica para ajudar a ir além da crença de que a Universidade não 
o está preparando para uma sala de aula. Conhecer o que é uma Uni-
versidade e porque elas existem deveria ser uma obrigação do aluno 
ingressante. No entanto, a validade da Universidade como espaço de 
mudança e entendimento e não apenas de aplicação tem sido vista 
como desnecessária até mesmo por docentes, incentivados por uma 
visão de que a Universidade deve atender às exigências do Mercado. 
Sim, ela deve, mas não pode ficar refém desse mercado a ponto de ter 
cursos estáticos, quando a verdadeira essência do conjunto Homem-
-Ambiente é dinâmica.

Assim, o que encontrei neste primeiro ano como professor de 
meu departamento de Letras foi uma estrutura que cumpre o defi-
nido em seus Planos e Diretrizes, satisfazendo as demandas de uma 
sociedade que necessita cada vez mais aprimorar o conhecimento e 
uso de sua Língua. Tanto para o cidadão comum, nas demandas do 
dia a dia, quanto para o douto, uma vez que leis, estatutos e sentenças 
são construídos com o uso culto do vernáculo. No entanto, os itens 
citados neste relato são reflexos de uma sociedade que vivencia um 
novo dinamismo em suas relações sociais, linguísticas e tecnológicas 
que não é apropriadamente refletido nos planos de aulas, ementas e 
currículos. Contudo, é digno de nota que a demanda de esforço para se 
adequar a essa realidade tem sido uma constante. O Curso de Docência 
no Ensino Superior da UFMT é uma prova de que o início profissional 
em uma Universidade de tal porte é a oportunidade para alcançar e 
trazer para a Academia a correspondência necessária às mudanças 
observadas na sociedade.

O professor de línguas deve fazer o aluno voltar-se para o seu 
próprio desempenho linguístico e social, fazê-lo enxergar a comple-
xidade do Ser Humano. Assim sendo, qualquer protocolo de ação que 
a Universidade ensine ficará defasado e o resultado final será pior. 
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Nesse processo, a relação professor-aluno deve ser de confiança e 
baseada na disponibilidade do discente para a mudança. Não se entra 
em uma Universidade para sair do mesmo jeito, com as mesmas ideias 
e conceitos. O professor deverá mostrar para seu aluno que o curso 
na forma de treino não o engrandecerá e que só os grandes podem 
enxergar longe, avisar outros dos perigos ou maravilhas que virão.

Na arguição de minha prova prática para ingresso na UFMT, um 
dos membros da banca disse que eles formavam futuros professores e 
perguntou qual seria minha contribuição para formação desse pessoal. 
Respondi que, mesmo sendo meu desejo, não conseguiria descrever 
e ter um protocolo preparado para cada situação que esses alunos 
enfrentarão como profissionais. No entanto, faria com que meus 
alunos entendessem a totalidade de seu objeto de trabalho através 
das ideias científicas, preparando, desta forma, o profissional não só 
para as condições conhecidas, mas para as muitas que vierem. Logo, a 
observação crítica e o conhecimento da cultura local e acadêmica é um 
estágio primordial para o professor recém-chegado, pois lhe possibilita 
compreender tanto o discente quanto a Instituição e, assim, criar os 
mecanismos necessários para a preparação de um bom profissional. 
Nesse processo, pode tornar-se, ele mesmo, profissional melhor e, 
acima de tudo, um Ser Humano melhor.
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Avaliação e (re)escrita:  
uma abordagem do  

letramento acadêmico

Lúcia Regiane Lopes-Damasio

De uma proposta conceitual a  
uma proposta metodológica

Parto do pressuposto de que o ato de avaliar13 tem como objetivo 
principal investigar a qualidade do desempenho dos estudantes, tendo 
em vista, com base em dados fornecidos por investigação, proceder a 
uma intervenção para a melhoria dos resultados, caso necessário. Nes-
sa perspectiva, a avaliação é, antes de tudo, diagnóstica e processual. 
Investir no processo significa adotar um conjunto de procedimentos 
que torne possível o alcance de um resultado satisfatório e condizente 
com os objetivos de ensino.

Nessa direção, assumo uma visão teórico-pedagógica que com-
preende o ser humano como “ser em desenvolvimento” e que, portanto, 
está sustentada na concepção de avaliação que, por se contentar apenas 
com resultados efetivamente desejados, divide com os estudantes a 
responsabilidade na investigação das causas de resultados insatis-
fatórios, assim como na busca e realização de ações capazes de dar 
continuidade ao processo de aprendizagem.

Tal proposta de ensino voltada diretamente para a construção de 
resultados e que investe, pois, no processo, é imprescindível para o 
alcance de produtos significativos e satisfatórios. Processo e produto 
são tomados, portanto, de forma não dicotômica, ou seja, nenhum 
resultado nos chega ex-abrupto, mas sempre a partir de um processo 
que o produz. Um entendimento diverso deste estaria partindo de 
um projeto de ensino que, simplesmente, não teria um objetivo – um 

13 Adoto a concepção de “Avaliação” de Luckesi (cf. vários artigos e entrevistas do autor publi-
cados na Revista ABC EDUCATIO, em jornais e revistas da área, no período de 2001 a 2010, e 
disponibilizados no site http://www.luckesi.com.br).
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resultado esperado/parâmetro – para o dimensionamento e controle 
das ações pedagógicas.

Assim, o diagnóstico e a intervenção são realizados a partir de 
instrumentos estruturados para uma coleta de dados que possa ser 
base para uma investigação sobre o desempenho e a aprendizagem 
dos estudantes. Neste caso o foco está, justamente, na apresentação 
de uma abordagem que, para além de garantir o mesmo nível de 
complexidade entre o que é ensinado e o que é cobrado, garante tam-
bém uma relação efetivamente intrínseca entre avaliação e processo 
de ensino-aprendizagem, numa ação colaborativa e contínua entre 
professor e estudante, conforme aqui apresentado.

Essa abordagem, cuja tradução poderia ser “aprender a escrever 
(re)escrevendo”, emprestando-se o título de um livro de Possenti 
(2005), está fortemente vinculada a uma avaliação inclusiva, que dá 
suporte para que o estudante possa tomar consciência de seu processo 
de aprendizagem e de sua relação com a linguagem durante tal pro-
cesso. A avaliação atua, pois, de forma contínua, durante um ensino 
e uma aprendizagem que se dão igualmente de modo contínuo, diag-
nosticando os eventos do processo de construção da relação entre o 
sujeito e a linguagem.

A dinamicidade dessa proposta é inerente tanto à concepção de 
avaliação adotada – e, vale pontuar, a única concepção suficiente 
para subsidiar as reflexões que serão apresentadas – enquanto ato 
de construir resultados satisfatórios, quanto à metodologia e às es-
tratégias associadas a essa concepção e diretamente relacionadas à 
avaliação-aprendizagem da escrita via procedimento de reescrita. Da 
mesma forma que não há um conceito próprio de avaliação para o 
Ensino Fundamental, Médio e Superior, havendo, portanto, um mesmo 
ponto de vista conceitual, a proposta metodológica ora apresentada, 
fundamentada na prática da (re)escrita, pode ser também estendida 
a todos os níveis, reservadas, entretanto, suas especificidades etárias, 
psicossociológicas e culturais. Sendo assim, as reflexões seguintes 
sobre avaliação e o ensino de graduação, no âmbito de uma revisão 
no processo de avaliação da escrita, associado à prática da reescrita, 
podem também se estender aos demais níveis de ensino.
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O ensino da escrita

De acordo com Cabral (2004), a investigação na área do ensino de 
escrita tem demonstrado que o ato de escrever, em contexto escolar-a-
cadêmico, é distinto do ato de escrever associado a contextos cotidianos 
dos indivíduos fora das instituições de ensino. As diferenças apontadas 
residem: (a) na existência ou ausência de um destinatário real para os 
textos produzidos; (b) nas intenções de escrita dos autores dos textos; 
(c) nas finalidades das tarefas de escrita; e (d) na diversificação de 
gêneros e formatos textuais.

A primeira diferença reside na resposta à questão Para quem se 
escreve? (SWALES; FEAK, 1999). O destinatário dos textos produzidos 
pelos estudantes, no caso da escrita acadêmica, é, geralmente, o pro-
fessor, tanto no seu papel de orientador do processo de ensino, quanto 
no seu papel de avaliador das aprendizagens construídas nesse mesmo 
processo. Em consequência, afirma Cabral (2004, p. 276), o autor do 
texto, numa relação pedagógica equilibrada, conhece as expectativas 
de seu destinatário, assim como – ainda que, muitas vezes, apenas 
intuitivamente – as normas e convenções que serão valorizadas, por 
ele, no texto construído sobre um determinado assunto. Nessa direção, 
a escrita acadêmica, circunscrita ao âmbito do desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem, obedece a finalidades distintas, se 
comparadas àquelas da escrita produzida fora desse contexto – que 
estou chamando aqui de “contextos cotidianos” – intrinsecamente 
associada a outros objetivos e a outros destinatários.

Nas respostas obtidas pelos sujeitos participantes das pesquisas de 
Cabral (2004, no prelo) e Cabral et al. (2002)14, verifica-se que a escrita 
realizada em contexto de sala de aula limita-se à tomada de notas às 
margens do texto, à anotação de apontamentos durante as apresenta-
ções orais dos professores e à realização de exercícios de gramática. 
Ou seja, a prática de escrita de textos autônomos e, ainda, a prática da 
reescrita não são frequentes e, assim, não fazem parte do cotidiano 
acadêmico. Todos os participantes da pesquisa responderam que, na 
academia, suas produções escritas estão, de alguma forma, associa-

14 De modo genérico, os estudos de Cabral, aqui apontados, tiveram como objetivo a divulgação de 
resultados pautados nas concepções e representações de escrita de alunos finalistas de cursos 
de formação de professores de línguas em universidades portuguesas.
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das aos momentos de avaliação15. Em contexto extra-aula, os sujeitos 
referiram que, com alguma frequência, são solicitadas produções de 
textos de análise literária, comentários sobre outros textos diversos, 
sínteses de leitura e, com menor frequência, resenhas críticas sobre 
capítulos ou livros recomendados pelos professores. Esse quadro 
evidencia que há uma separação estanque entre a produção do texto 
escrito e o processo de ensino-aprendizagem.

A competência para ensinar a escrever está associada a um conhe-
cimento pedagógico sobre o modo como os estudantes desenvolvem 
o domínio profundo da escrita ao longo do percurso escolar e sobre 
as estratégias que melhor promovem esse desenvolvimento. Não há 
dúvidas de que estratégias que desvinculam a produção de texto do 
processo de ensino-aprendizagem e da própria avaliação (contínua e 
processual) não são capazes de fazer surtir nos estudantes as compe-
tências necessárias para torná-los bons leitores e produtores de textos, 
bem como bons futuros professores de português.

A importância da reescrita no processo  
de constituição da escrita

O papel do escrevente – estudante

A identificação da escrita com um processo recursivo é consen-
sual (ABAURRE et al., 2002) na literatura linguística. Nesse processo, 
incluem-se as fases de planificação, produção e revisão (CABRAL, 
2004, p. 278). 

Na planificação, em que se encontram os subprocessos de gera-
ção de ideias, organização do plano de escrita e estabelecimento de 
finalidades comunicativas, ganha importância a consideração de 
determinados aspectos, a saber: (a) as intenções do escrevente; (b) 
suas experiências prévias de escrita; (c) o conhecimento que tem do 
assunto sobre o qual vai escrever; (d) a representação do destinatário, 
da tarefa que vai realizar, assim como das suas dificuldades. Todos 
esses aspectos influem, diretamente, na segunda fase, em que são 
organizadas as ideias e as escolhas linguísticas a serem feitas na cons-

15 Aqui, avaliação deve ser entendida como “exame”, com função classificatória e focalizado no 
produto.
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tituição/produção do texto propriamente dito. Na fase de revisão, que 
ocorre durante ou a seguir ao processo de textualização, o escrevente 
procede a uma avaliação do texto produzido. Para tanto, volta a acionar 
todas as informações de que dispõe, assim como seus conhecimentos 
metalinguísticos, suas capacidades estratégicas e discursivas com o 
intuito de avaliar o texto produzido ou em vias de produção, tendo 
em vista a representação que dele construiu no início do processo de 
escrita (GRABE; KAPLAN, 1996; BEREITER; SCARDAMALIA, 1987 apud 
CABRAL, 2004).

Nessa perspectiva, o processo de revisão pode ser definido como 
uma atividade de avaliação, estratégica e intencional, realizada, pri-
meiramente, por parte daquele que escreve, como parte constitutiva 
da própria produção textual. Pressupõe uma leitura atenta do texto e 
abrange tanto a identificação de aspectos que, nele, precisam de cor-
reção, como os procedimentos necessários para essa correção.

Assim, a revisão pode ser entendida como parte de um processo 
que implica a ativação de subprocessos cognitivos específicos: repre-
sentação da tarefa, avaliação, representação dos problemas, detecção, 
diagnóstico, seleção de estratégias de remediação (CARVALHO, 1999, p. 
85). Ou seja, ainda como parte integrante da fase de produção textual, 
o escrevente realiza uma leitura do texto com a finalidade de avaliar e 
rever as ideias nele apresentadas, reconsiderar as opções retóricas, a 
sua adequação às convenções sociais e do gênero, assim como detectar, 
identificar e solucionar outros problemas possivelmente existentes. 
Durante a leitura do texto, o escrevente identifica, na medida do pos-
sível, as incorreções de natureza linguística (adequação vocabular, 
morfológica, sintática etc.), a dissonância na lógica da construção e 
estruturação das ideias, face às suas intenções comunicativas, além 
de avaliar a adequação do texto aos seus objetivos de comunicação 
previamente estabelecidos.

Esse processo de leitura e avaliação do próprio texto leva o escreven-
te a outro processo, o de reescrita, com a finalidade de aproximar seu 
texto da representação de texto construída e, por vezes, reconstruída.

Como destaca Cabral (2004, p. 280), as opções de revisão do escre-
vente, nos níveis micro ou macrotextual, parecem estar associadas 
às suas capacidades cognitivas e metacognitivas, que lhe permitem, 
evidentemente: (i) tomar consciência das representações construídas 
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sobre a tarefa de escrever/produzir um texto, os contextos de realização 
dessa tarefa, o destinatário, o texto pretendido e assim por diante; (ii) 
ler, criticamente, o próprio texto e identificar os aspectos problemá-
ticos de distintas naturezas e graus de complexidade, relacionados ao 
processo de construção da textualidade.

No contexto da própria aula, a opção por uma abordagem proces-
sual da escrita (à semelhança desta ora apresentada) implica que, aos 
estudantes, seja dada a oportunidade para desenvolver todas as fases 
do processo de escrita, incluindo a fase de avaliação/revisão e reescrita 
dos textos por eles produzidos. Esse é o primeiro passo para avaliar a 
produção escrita, em contexto acadêmico, pois o professor, ao assumir 
sozinho a responsabilidade pela avaliação dos escritos produzidos por 
seus estudantes, nega-lhes a possibilidade de se envolverem, de fato, no 
processo avaliativo, assim como a oportunidade de se envolverem em 
práticas de escritas promotoras, por si mesmas, do desenvolvimento 
das capacidades necessárias à concretização do processo de avaliação/
revisão/reescrita de seus próprios textos.

Em outras palavras, o processo de revisão é aqui considerado como 
intrinsecamente associado ao de reescrita, e ambos como integrantes 
indispensáveis da avaliação contínua e processual em contexto de 
produção de textos escritos, no qual professor e estudante atuam de 
forma cooperativa.

O papel do leitor – professor

É evidente que, ao professor, cabe um papel bastante relevante 
nesse processo centrado na reescrita como mecanismo de ensino-
-aprendizagem, relativo a uma abordagem específica de prática ava-
liativa. Cabe também ao professor, portanto, a tarefa de colaborar 
para o desenvolvimento das capacidades cognitivas e metacognitivas 
que permitirão, aos estudantes, revisar e reescreverem seus textos 
de forma cada vez mais eficiente, tomando consciência das represen-
tações construídas em/a partir de seus textos e tornando-se leitores 
críticos deles.

Para tanto, a escrita deve ser encarada, no contexto acadêmico, 
como uma atividade que deve ser abundantemente praticada, com 
diversas finalidades, entre as quais está o próprio aprendizado da 
escrita e, consequentemente, da relação madura e autônoma entre o 

53 



sujeito escrevente e a linguagem. Assim, a insistência deve recair nas 
práticas de escrita e, principalmente, de reescrita textual como forma 
eficaz de aprender a escrever textos aceitáveis, em que se configure o 
domínio efetivo das normas gramaticais e de textualidade.

Seguindo de perto a proposta de Possenti (2005), defendo a ideia 
de que escrever bem no espaço acadêmico – que é, antes de tudo, um 
espaço de aprendizado – é escrever considerando uma tradição culta. 
Não significa uma condenação, fique claro, a outras alternativas de es-
crita, mas, única e exclusivamente, uma defesa das exigências escolares 
que são mais ou menos conservadoras. Com isso, sugiro, juntamente 
com o referido autor, que, ao ensino da escrita, não parecem adequados 
modelos como, por exemplo, os de poemas concretos ou diálogos em 
chats, embora as características dos gêneros façam parte da aprendiza-
gem das adequações linguístico-contextuais que devem ser observadas 
na produção de um texto coerente às suas intenções comunicativas.

O domínio da escrita, segundo Possenti (2005, p. 9), é certamente 
consequência de uma prática que pode ser tomada em dois sentidos, 
que, embora distintos entre si, estão inerentemente associados a ela:

(i)  o domínio da escrita é facilitado se a escrita acadêmica passar a 
considerar o funcionamento da escrita na sociedade, ou seja, se 
a prática da escrita em contexto acadêmico considerar determi-
nadas características que a escrita possui, como características 
que lhe são constitutivas, na sua prática social;

(ii)  o domínio da escrita depende de sua prática, isto é, de que os 
estudantes escrevam regularmente, fora do ambiente escolar 
e, principalmente, nele. Ou seja, a escrita não pode ser identifi-
cada como uma forma de testar eventualmente conhecimentos 
de língua ou de grafia, mas uma prática que inclui toda uma 
sistematicidade metodológica. 

No que tange à sistematicidade metodológica, proponho alguns 
fatores capazes de fazer com que, no contexto acadêmico, a escrita 
tenha sentido: (1) a “primeira” escrita deve decorrer de um projeto e 
ser fruto de alguma pesquisa, fato etc., ou seja, subjacente a esse fator 
está a necessidade de que a escrita de um texto deva levar um certo 
tempo para ser elaborada (não pode ser uma atividade instantânea, 
desvinculada de um contexto e das condições de sua produção); (2) a 
produção do texto deve incluir, em sua dinâmica própria, sua revisão, 
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conforme apontado em seção anterior; e (3) o texto entregue, ou a ver-
são entregue, deve ainda ser alvo de revisão(ões) e reescrita(s), como 
parte de um processo avaliativo em que atuarão, cooperativamente, 
professor e estudante. São os resultados desse processo colaborativo, 
em (3), que conferirão ao estudante as ferramentas necessárias para 
que possa atuar, em (2), de forma cada vez mais autônoma e suficiente 
em relação ao seu próprio texto.

Uma proposta metodológica

Com o intuito de explicitar essa proposta metodológica de ensino-
-aprendizagem de escrita, associada a um processo avaliativo conjunto 
entre professor e aluno, parto, em um primeiro momento, do que pode 
ser denominado de “textos originais”; aqueles que, embora já tenham 
sido alvo de revisão, por parte de seu escrevente – revisão que integra 
sua produção, conforme exposto aqui –, passará, ainda, por um pro-
cesso de reescrita, encaminhado pelo trabalho do professor, em sala 
de aula, junto aos outros estudantes.

O ponto inicial de tal percurso é a detecção dos aspectos que 
podem ser considerados problemáticos tendo em vista os objetivos 
comunicativos do texto e sua adequação a tais objetivos. Trata-se de 
uma prática altamente recomendável e produtiva, no contexto de sala 
de aula, em que os alunos tornam-se colaboradores na atividade e não 
apenas receptores passivos de textos previamente corrigidos. O texto 
original pode ser transcrito e apresentado a todos os estudantes, que 
trabalharão em conjunto na sua revisão, discutindo, perguntando e 
considerando outros exemplos, com o intuito de entender o que está 
sendo avaliado como “problemático”, no contexto de produção do 
texto em análise, no âmbito das relações ortográficas, gramaticais, 
sintático-semânticas e também discursivo-pragmáticas.

Dessa forma, não se trata de simples intervenção do professor, 
que corrige e devolve o texto, mas, sim, de uma atividade cooperativa, 
que permite, ao mesmo tempo, o esclarecimento da natureza da ina-
dequação e sua eliminação progressiva, em um processo que, sendo 
avaliativo, apresenta um objetivo que está intimamente associado à 
obtenção de um produto desejado: um texto bem escrito.

Seguindo, ainda, a proposta de Possenti (2005), nesse trabalho de 
identificação do que pode ser considerado problemático em cada texto 
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em análise, o professor deve dedicar-se, primeiramente, às construções 
dialetais que são objeto de discriminação, associando-as às inadequa-
ções – que, vulgarmente, são chamadas de “erro” – que devem ser foco 
de revisão e reescrita. Em seguida, a atenção se volta para formas 
linguísticas menos marcadas, para, só num terceiro momento, recair 
naquelas que não são socialmente marcadas. Em outras palavras, o 
professor se preocupará mais com a consistente análise das alterna-
tivas/variantes disponíveis e com as atitudes que elas provocam do 
que com a equivocada divisão em certo ou errado. No entanto, há um 
valor social nessa divisão que deverá ser considerado como extrema-
mente relevante pelo professor. Por essa razão, “corrigir” é uma das 
atividades fundamentais nesse processo.

Seguindo tal critério, no sentido de identificar características 
linguísticas que são objeto de discriminação e, progressivamente, 
no sentido de adotar as que indiciam o padrão culto, o trabalho deve 
constituir-se como parte de um investimento necessário e diário no 
desenvolvimento da competência linguística dos estudantes, o que se 
fará, segundo Possenti (2005), também por meio da leitura e interpre-
tação de textos. É importante, no entanto, esclarecer que ora não se 
trata de tais atividades como sinônimas de “identificação de conteúdos 
explicitados nos textos”. No desenvolvimento da capacidade de leitura 
mais importa:

1. chamar a atenção para certas construções que não são típicas 
da variedade linguística usada pelos estudantes, mas que 
ocorrem e devem ocorrer nos textos escritos, destacando-as e 
tornando-as acessíveis ao trabalho de reescrita;

2. chamar a atenção para o léxico, tanto para suas especificidades 
quanto para seus sentidos diversos, tornando o estudante cada 
vez mais sensível a esse tipo de tratamento;

3. chamar a atenção para a estrutura do texto, tornando explícitos, 
aos olhos do estudante, aspectos como: a forma de organização 
textual, o modo como remete a outros textos, o tipo de leitor 
que pressupõe – e, nessa direção, por que é ou não facilmente 
compreendido –, o gênero a que pertence e quais características 
suas sustentam essa classificação. 

Seguindo, de perto, a proposta de Street (2009), essa abordagem 
focaliza os aspectos mais ocultos no texto escrito, que são requisitados 
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na avaliação da escrita acadêmica, mas que, frequentemente, perma-
necem implícitos no ensino.

O conjunto de atividades que integram esse processo de produção 
textual acadêmica, envolvendo, de forma intrínseca, correção – revisão 
– reescrita, dentro de um momento que não deixa de ser avaliativo, 
pode resultar num instrumento didático de importância reconhecida 
para o bom empreendimento dessa tarefa em seu aspecto global. Estou 
referindo, de fato, a uma lista de características que emergem a partir 
desse trabalho e que deixam de estar ocultas, no processo de ensino-
-aprendizagem e, principalmente, de avaliação da escrita, tornando-se 
explícitas, bem como esperadas. No quadro a seguir observa-se uma 
das possíveis formas de organização dessas características:

GRADE GENÉRICA

TEMA

- recorte temático proposto
- atividade de (re)contextualizar as informações para um tipo 
específico de destinatário, um leitor que supostamente não teve 
contato com os textos lidos pelo produtor do texto

COLETÂNEA
- qualidade da leitura dos excertos
- qualidade da articulação dos excertos em relação ao tema
- informações externas trazidas e incorporadas ao texto

COERÊNCIA
- “conteúdo” do que é discutido
- qualidade dos argumentos
- informações externas trazidas e incorporadas ao texto

MODALIDADE / 
COESÃO

- ortografia
- acentuação
- crase
- pontuação
- concordância verbal e nominal
- regência verbal e nominal
- flexão / derivação verbal e nominal
- colocação pronominal
- qualidade do conjunto lexical – avaliação de impropriedades 
(informalidade, coloquialismo, inadequação) e imprecisões 
(vagueza, ambiguidade)
- coesão: no interior das orações e dos parágrafos, e entre parágrafos

ÍNDICES DE 
AUTORIA

-coerência interna da argumentação
-validade dos argumentos empregados
-originalidade do tratamento dado ao problema
-profundidade da análise
-alcance de suas conclusões e consequências

Tabela 1: Grade genérica de avaliação
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É evidente que essa grade genérica pode modificar-se de acordo 
com a focalização de um determinado tipo ou gênero textual ou de um 
determinado trabalho que se desenvolve no contexto de sala de aula. 
Mais importante do que isso, no entanto, é reconhecê-la, ao mesmo 
tempo, como resultado de um processo avaliativo, que é fundamen-
talmente diagnóstico16, e como instrumento didático que se presta ao 
trabalho de produção escrita. Ou seja, considerar tal estratégia como 
um integrante importante nesse processo de construção textual, em 
todas as suas etapas: tanto na fase em que o escrevente introjeta, em 
sua produção, a revisão/reescrita textual, quanto na fase de correção, 
em que o professor, ainda juntamente com os estudantes, trabalha 
nessa mesma tarefa de detecção de problemas e, consequentemente, 
de revisão/reescrita, concebidas como partes constitutivas do processo 
de avaliação.

Considerações

Neste trabalho procurou-se descrever o desenvolvimento de um 
conjunto de conceitos e práticas voltado para capacitar professores e 
estudantes a dirigirem questões envolvendo a escrita acadêmica. Para 
tanto, características requisitadas na avaliação da escrita acadêmica 
que frequentemente permanecem implícitas ou ocultas foram focali-
zadas como critérios explícitos, a serem usados na avaliação realizada 
pelo produtor do texto durante o próprio processo de escrita, da mesma 
forma que deve usá-los o professor ao realizar sua avaliação durante 
o trabalho de revisão e reescrita, junto do estudante.

O desenvolvimento dessas características textuais, assim como a 
apropriação delas por parte do estudante, deve ser, conforme proposto, 
alcançado de modo mais interativo e menos formulaico, a partir da con-
sideração de amplos aspectos das práticas sociais da escrita acadêmica.

Estão subjacentes, aqui, os pressupostos do Letramento Acadêmico, 
conforme desenvolvidos por Lea e Street (2006), a partir da base teó-
rica dos estudos do Novo Letramento (GEE, 1990; STREET, 1984, 1995). 

16 Ou seja, só se pode construir uma grade genérica a partir de uma avaliação diagnóstica que 
traz à tona os aspectos que precisam ser, necessariamente, observados na produção do texto, 
conforme o trabalho que se está realizando, em contexto acadêmico, em relação a um gênero 
textual específico, levando em conta as expectativas dos possíveis leitores desse texto, ou, em 
outras palavras, as antecipações que o escrevente deve fazer ao produzi-lo.
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O modelo reconhece a escrita acadêmica como prática social dentro 
de um contexto institucional e disciplinar, destacando a influência 
de fatores como o poder e a autoridade sobre a escrita do estudante. 
Conclusões de estudos realizados sob essa abordagem sugerem uma 
brecha fundamental entre o estudante e a sua capacidade de entendi-
mento das exigências feitas a partir de sua escrita, o que pode refletir, 
diretamente, no nível da habilidade técnica, da competência linguística 
e assimilação cultural.

Nessa direção, a partir da explicitação das características da produ-
ção escrita acadêmica, da prática de (re)escrita contínua e cooperativa, 
em contexto de sala de aula, bem como de sua íntima relação com o 
processo de avaliação, o trabalho realizado pode alcançar resultados 
coerentes a um produto objetivado e, por isso, esperado: a formação 
de autores de textos escritos, em contexto acadêmico, o que, evidente-
mente, pode estender-se igualmente a outros contextos de produção.

Esta proposta foi apresentada no intuito de contribuir para o 
diálogo entre a teoria e a prática, possibilitando a implementação de 
um olhar através do feedback de estudante e professor, relacionando 
a aplicação desse processo e das características dele emergentes à 
prática avaliativa, que deve ser cotidiana nas instituições de ensino. 
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O hipertexto: das origens em  
obras impressas e eletrônicas

Ana Cristina Lobo-Sousa

O hipertexto, oriundo da Informática, tem sido objeto de estudo 
de um número significativo de pesquisas que buscam compreendê-lo 
em aspectos variados, seja para melhor instrumentalizar o ensino, 
especialmente na educação a distância (GOMES, 2007; FARACO, 2008; 
SILVA, 2006; SILVA, 2008), seja considerando suas propriedades tec-
nológicas e interativas, no âmbito da Ciência da Informação (PRIMO, 
2007), ou como mais um suporte de escrita na história da leitura, a 
exemplo do que ocorre na Educação (DIAS, 2000; SILVA, 2006) e na 
Literatura (NEITZEL, 2002). 

Na agenda dos estudos linguísticos, seu estudo é relativamente 
recente, considerando-o nas mais diversas definições: um medium de 
informação on-line (SNYDER, 1997), processo de escritura/leitura ele-
trônica (MARCUSCHI, 2005), um modo de enunciação digital (XAVIER, 
2002, 2007), conjunto de textos conectados por links (COSCARELLI, 2006), 
enunciação digital híbrida (FARACO, 2008), entre outras.

Em nosso campus, porém, constatamos que poucos trabalhos na 
comunidade acadêmica têm considerado o hipertexto enquanto objeto 
de estudo, o mais das vezes defendendo trabalhos sem fontes teóricas 
atualizadas, a exemplo da consideração de MSN como gênero digital. 
Por esse motivo, neste trabalho apresentam-se algumas definições de 
hipertexto em uma breve cronologia, destacando obras consideradas 
como precursoras do hipertexto, seja em suporte impresso, seja em 
suporte informático, a fim de fornecer subsídios a um estudo intro-
dutório sobre o assunto.

Para tanto, trilhamos um caminho teórico-metodológico apresen-
tando uma reflexão de natureza cronológico-evolutiva do conceito de 
hipertexto, na qual destacamos obras consideradas precursoras do 
hipertexto antes e depois da Informática, uma breve tipologia hiper-
textual no contexto informático e metáforas que ajudam a entender 
esse conceito. Por último, nas considerações finais, retomamos nosso 
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objetivo para tecer conclusões e apontar sugestões de pesquisa rela-
cionadas a esse importante tema.

Hipertexto: origens impressas???

o hipertexto tornou-se objeto de estudo da Linguística somente em 
2002, com a tese inaugural defendida por Xavier (2002), para quem 
o hipertexto é “um modo de enunciação digital”. Antes disso, porém, 
a compreensão do hipertexto vinha sendo auxiliada por metáforas, 
especialmente com Piérre Lévy (2006), filósofo das novas tecnologias, 
e a alegação de obras impressas consideradas como precursoras do 
hipertexto, entre as quais se pode citar S/Z, de Roland Barthes (1970).

Lévy (2006, p. 24), em As tecnologias da inteligência, entende que

“O objetivo de todo texto é o de provocar em seu leitor 
certo grau de excitação da grande rede heterogênea 
de sua memória, ou então orientar sua atenção para 
uma certa zona de seu mundo interior, ou ainda dis-
parar a projeção de um espetáculo multimídia na tela 
de sua imaginação”.

 Essa topologia radial, a composição de seus nós numa imensa 
rede associativa ou esses mundos de significação, é denominada por 
Lévy de hipertextos, denominação bastante difundida na literatura 
por meio da caracterização de seis princípios abstratos: princípio de 
metamorfose; princípio de heterogeneidade; princípio de multiplici-
dade e de encaixe das escalas; princípio de exterioridade; princípio 
de topologia e princípio de mobilidade dos centros.

A perspectiva de Lévy (2006), entretanto, considera que o hiper-
texto não advém somente da comunicação, uma vez que os processos 
sociotécnicos e vários outros fenômenos, nos quais significações estão 
em jogo, também têm uma forma hipertextual. O hipertexto é, em sua 
teoria, uma metáfora válida para todas as esferas da realidade que 
lidam com significações e, nesse sentido, o hipertexto não se limita 
ao suporte informático.

Esse modo de conceber o hipertexto é semelhante ao que, numa 
perspectiva pós-estruturalista, encontra em autores, a exemplo de 
Barthes (1970), a concepção de texto e hipertexto como termos seme-
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lhantes, na medida em que tudo se relaciona a redes conceituais de 
interpretação e que as fronteiras de um livro nunca estão claramente 
definidas.

Na obra S/Z, o texto é composto de lexias, nexos que se conectam 
entre si e, desse modo, por extensão, passou-se a entender que o hi-
pertexto apenas expande a noção de texto “hipertextual”, ao incluir 
informação visual, sonora, animação e outras. Essa obra é considerada 
hipertextual porque, segundo Dias (2000), rompeu com as convenções 
do uso de notas de pé de página e notas finais para incorporar infor-
mações de difícil inclusão no texto sequencial, “ainda que retidos na 
forma convencional de um livro impresso”.

Dias considera que “cada palavra pode ser o elo para um novo 
texto ou imagem, para uma nova história sobre o mesmo assunto, 
sob outro enfoque” (2000, p. 3), e elenca ainda como obras impressas 
precursoras do hipertexto As mil e uma noites e Glas, de Derrida, na 
qual a disposição não linear de ideias em forma de colagem com tipos 
irregulares e arranjos gráficos especiais se alternam em duas colunas 
ocupando os lados esquerdo e direito de uma mesma página impressa, 
revertendo a hierarquia da página impressa também em sua dispo-
sição espacial, o que desafia o leitor a organizar, em um novo espaço 
textual, seus percursos de leitura.

Na perspectiva dos trabalhos em Literatura, Neitzel (2002) conside-
ra como obras hipertextuais impressas O jogo de Amarelinha, de Júlio 
Cortázar, e As cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino, além de Tristessa17. 
Essa autora considera que não há modelos de obras hipertextuais 
– “elas podem ser construídas segundo procedimentos narrativos 
diversos e serem hipertextuais” (NEITZEL, 2007, p. 145), pois existe, 
no meio digital, a hiperficção que pouco difere da obra impressa e a 
hiperficção que explora com bastante intensidade as potencialidades 
da máquina, como é o caso de Afternoon, a story, de Michael Joyce 
(1990), segundo a avaliação de muitos autores.

A autora também entende que existem inúmeros exemplos de 
escrita hipertextuais anteriores ao surgimento da informática, como 
lipogramas, palíndromos, tautogramas, versos ropálicos ou haicais, os 
quais exploram a capacidade de multidimensionalidade que a escrita 

17 Obra literária hipertextual (disponível em: http://www.quattro.com.br/tristessa).
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pode apresentar, mesmo em tipos imóveis como os da imprensa, e cita 
obras como Cent mille milliards de poèmes, uma combinatória cuja es-
trutura é modelável; e Un conte à votre façon, de Queneau, obra organi-
zada como literatura algorítmica e Ulysses, de James Joyce (1966), “um 
hipertexto como escrita realmente multidimensional, longe da falsa 
aparência de uma descontinuidade, uma leitura que flui em diferen-
tes direções, constituindo-se num escrito atomizado e fragmentado”. 
Esse romance é considerado por Eco (2003) como exemplo máximo de 
“obra aberta” e apontado como a primeira narrativa nessa perspectiva.

Notemos, porém, que esse rompimento com a linearidade se dá 
numa estrutura bidimensional e que a não linearidade do hipertexto 
refere-se não apenas àquilo que a tela, em um instante, nos mostra. 
Trata-se de multiníveis, os quais são acessados pela hiperlinkagem.

Não obstante isso, Aquino (2006) defende que a ideia de hipertexto 
vem desde os séculos XVI e XVII com as marginalias, índices pessoais, 
citações de textos, remissões a outras partes ou outros textos feitas 
pelos leitores dos livros da época, anotadas nos cantos das páginas 
destes e depois transferidas para um caderno de “lugares comuns”, 
para que posteriormente pudessem ser consultadas. Um dos exem-
plos dessa escrita hipertextual seriam, segundo Aquino, as anotações 
de Leonardo da Vinci. Sobre isso, Ertzscheid (2003) esclarece, em 
documento disponível on-line18, que um link hipertextual é um pro-
cedimento informático que permite designar um texto [no sentido de 
documento] primeiro, um texto-alvo e uma ligação física entre esses 
dois textos, esta ligação podendo ser caracterizada e enriquecida de 
diversas maneiras no plano semântico, gráfico, contextual etc.19 (tra-
dução nossa).

Nesse sentido, o link conecta textos fisicamente, embora essa 
ligação também possa levar em conta aspectos semânticos, gráficos, 
contextuais etc. Além disso, observa Ertzscheid (2003), as anotações 
no texto são limitadas a dois aspectos, a saber, temporal e espacial. O 
primeiro diz respeito ao fato de, sendo a anotação contemporânea à 

18 Disponível em: http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/.

19 Texto original : « un lien hypertexte est une procédure informatique qui permet de désigner un 
texte source, un texte-cible et une liaison physique ente ces deux textes, cette liaison pouvant 
être caractérisée et enrichie de diverses manières sur un plan sémantique, graphique, contex-
tuel etc... »
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leitura e suscitada por ela, ela está na dependência do estado de humor 
momentâneo, é não sistematizada e escapa a uma memorização mais 
de longo termo. O segundo aspecto, o espacial, diz respeito à organi-
cidade, pois, sendo as anotações dependentes dos textos aos quais se 
relacionam, situam-se fora do texto, em geral na mancha tipográfica.

Segundo Ertzscheid (2003), o hipertexto permite pôr fim a essas 
limitações, pois aquilo que se quis registrar num determinado mo-
mento (limite memorial ou temporal) passa a ser registrado com o 
texto ao qual se reporta, mas sem a limitação espacial, pois a anotação 
não é mais simplesmente um elemento do paratexto, mas constitui o 
próprio documento. O autor conclui que o link hipertextual renova 
as funções tradicionais da nota de rodapé, tomando-lhe emprestado 
certas funções (como servir de referência bibliográfica, por exemplo) 
e acrescentando algumas, como hierarquizar, definir, ilustrar, refor-
mular, comentar entre outras, além do destaque tipográfico.

Silva (2006), porém, argumenta que mesmo o códice já havia 
transgredido a espacialidade bidimensional da página, ao permitir 
digressões e remissões a páginas anteriores, o que já iniciaria, em seu 
entendimento, um procedimento hipertextual. Ao elencar obras como 
Ulisses, de Joyce; As Mil e uma noites; Dom Quixote, de Cervantes; O 
Jardim dos sendeiros que se bifurcam, de Borges; O processo, de Kafka; 
bem como o concretismo brasileiro e a poesia haikai japonesa, a autora 
defende que esses textos seguem uma estratégia de elaboração hiper-
textual, na medida em que rompem com uma suposta linearidade da 
linguagem, ao oferecer uma deriva interpretativa sem fim.

Notemos, diante disso, o termo hipertextual como sinônimo de 
interpretação. A esse respeito, Bezerra (2007), em artigo sobre as rela-
ções entre gêneros e suportes, trata da complexidade das acepções do 
termo livro, a qual pode ser simplificada através de sua divisão em duas 
categorias bastante gerais, o suporte e a obra ou criação intelectual. 
Com o suporte, destacamos o aspecto físico ou virtual, com a criação 
intelectual, destacamos o conteúdo. Nesse sentido, vale lembrar que 
a materialidade do suporte hipertextual é virtual, o que lhe confere 
propriedades diferenciadoras dada a inserção de recursos hipermi-
diáticos, como sons, animações, gráficos e vídeos.

No âmbito dos estudos linguísticos, Snyder (1997) declara que a 
ideia de hipertexto já havia sido preconizada por Samuel Taylor Cole-
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ridge, em 1849, com sua Encyclopaedia Metropolitana, cuja ideia era 
a criação de uma biblioteca universal sem ordem específica ou prévia 
e que, por isso, se assemelham mais a alguns textos. De nosso lado, 
preferimos considerar o objeto teórico hipertexto não apenas naquilo 
que ele provoca no leitor, mas também como objeto de leitura/escritura 
em um novo suporte tecnológico, razão pela qual apresentamos, na 
seção seguinte, os precursores do hipertexto, desta vez em ambiente 
informático.

Hipertexto: das origens na informática

A maioria dos trabalhos que tratam do hipertexto (LÉVY, 2006) 
atribui a criação da ideia de hipertexto a Vannevar Bush, graças à 
publicação do famoso ensaio intitulado “As we may think”, publicado 
na revista The Atlantic Monthly, em julho de 1945. Nesse ensaio, Bush 
(1945) procede a um levantamento das invenções científicas da época 
e das invenções que poderiam ajudar o homem do pós-guerra a viver 
melhor, observando que já se produzira bastante conhecimento e que 
restava, no entanto, organizá-lo de maneira acessível e inteligente, 
não apenas de forma sequenciada, mas semelhante ao jeito de pensar.

Na avaliação do autor, a incompetência para alcançar registros é 
causada, em grande parte, pela artificialidade dos sistemas de indexa-
ção, que são arquivados em ordem alfabética e/ou numérica e exigem 
regras exaustivas para permitir a localização de um documento, em 
uma biblioteca, por exemplo. Segundo Bush (1945), ao se encontrar 
um item, tem-se que emergir do sistema e entrar em um novo trajeto, 
diferentemente do modo como a mente humana trabalha, que é, em 
sua concepção, por associação.

A indexação associativa de Bush pretendia que qualquer item 
pudesse ser selecionado imediata e automaticamente por outro. Essa 
indexação poderia ser viabilizada por um equipamento para uso 
individual, que seria um arquivo ou uma biblioteca mecanizada pri-
vada, possível de ser consultada com alta velocidade e flexibilidade, e 
denominada de Memex, em referência a sua função de suplemento da 
memória do usuário, um dispositivo baseado em fotoeletromecânica 
que conseguia produzir referências cruzadas entre documentos mi-
crofilmados, através de um processo de código binário, de fotocélulas 
e de fotografia instantânea, ilustrado na figura a seguir.
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Figura 1 – Memex de Vannevar Bush. 

Tributário das ideias de Bush (1945), Theodor Holm Nelson apre-
senta o Projeto Xanadu20 no ano de 1965, em uma Conferência da Asso-
ciation for Computing Machinery (ACM). A sua comunicação intitulada 
“A file structure for the complex, the changing and the indeterminate”21 
é, até hoje, motivo de polêmica no meio informático, devido ao aspecto 
bastante livre e democrático pretendido por Nelson, uma vez que o 
Projeto Xanadu seria uma biblioteca universal, um documento com 
base no computador, uma espécie de lista de discussão. 

Para Nelson (on-line), os pensamentos têm uma estrutura espacial 
própria e, ao serem colocados nos impressos ou manuscritos, tornam-se 
necessariamente lineares. Desse modo, o leitor tem de desconstruir 
alguns pensamentos numa sequência linear e, então, reconstruí-los. 
Isso significa, para Nelson, um grande esforço e o hipertexto poderia 
superar tudo isso ao apresentar, diretamente, uma estrutura de pen-
samento não sequencial. Assim, o Xanadu seria um novo sistema de 
publicação do futuro no qual poderíamos ler e escrever em telas de 
computador interativas, uma extensão da literatura dentro do domínio 
da interatividade e da multidimensionalidade, com muitos encadea-
mentos entre as palavras com base em seus significados, considerando 

20 A inspiração para o nome Xanadu, de acordo com informações fornecidas pelo site “Janela na 
web”, deve-se a um local exótico na Mongólia, cantado num poema inglês de Samuel Taylor Co-
leridge (1772-1834) e que fora perdido parcialmente. Disponível em: http://janelanaweb.com. 

21 “Uma estrutura de arquivo para o complexo, o mutável e o indeterminado?” (tradução nossa).
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dois tipos de relações básicas: link, que seria uma conexão imutável 
entre objetos ou partes que são diferentes, e translução, conexão entre 
partes que são as mesmas.

O hipertexto colaborativo de Nelson (on-line) não foi viabilizado na 
Internet, pois, como nos informa Gomes (2007), na classificação pro-
posta por Walker (2005)22, hipertextos dessa natureza, construídos sem 
uma estrutura planejada, nem autores ou editores construindo os links, 
constituem um hipertexto animal (feral), no sentido de incontrolável.

Segundo Lévy (2006), até o momento, nenhum dos milhares de 
hipertextos tem a amplitude quase cósmica imaginada por estes 
pioneiros, e ele aponta três razões para isso. A primeira delas reside 
em um plano estritamente de limitação informática; a segunda é de 
ordem financeira, os projetos custam caro; e, finalmente, a terceira se 
relaciona ao gerenciamento operacional em decorrência da demanda 
de públicos bastante diversos.

O hipertexto, tal como o conhecemos hoje, deve-se a Tim Beners-
-Lee ao conceber a World Wide Web, que viria a se popularizar como 
Web23. De acordo com o autor24, a invenção surgiu em função de um 
problema de troca de informações sofrido pelos pesquisadores do 
Laboratório Europeu de Física das Partículas (mais conhecido por 
CERN – Centro Europeu de Pesquisa Nuclear), com base na Suíça. 
Nessa época, a Internet e o hipertexto já eram difundidos e utilizados 
no meio acadêmico e, assim, Berners-Lee ficou responsável por en-
contrar uma plataforma eletrônica para a troca de informações entre 
os pesquisadores do CERN, quando acabou inventando a linguagem 
HTML25 que, com o browser26, viabilizaram o que se conhece hoje por 
Web, a mais popular das redes da Internet.

22 WALKER, J. Feral Hypertext: When hypertext Literature scapes control. Disponível em: http://
jiltxt.net.

23 Em termos gerais, é a interface gráfica da Internet, implementada a partir de três ferramentas 
importantes: um protocolo de transmissão de dados - HTTP; um sistema de endereçamento 
próprio – URL e uma linguagem de marcação, para transmitir documentos formatados através 
da rede – HTML, conforme consulta ao site http://www.icmc.usp.br/ensino/material/html/www.
html.

24 Disponível em: http://www.w3.org/People/Berners-Lee/.

25 HTML significa HyperText Markup Language - Linguagem de Marcação de Hipertexto que ser-
ve para indicarmos formatações para textos, inserir imagens e ligações de hipertexto.

26 Os browsers são responsáveis por identificar as marcações em HTML e apresentar os documen-
tos conforme o que foi especificado por essas marcações. São conhecidos como navegadores. 
Ex: Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome.
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Mas os hipertextos não são tão democráticos como pretendia Nel-
son, o que pode ser conferido considerando que existem hipertextos 
de diferentes estruturas. Sobre isso, Snyder (1997), uma das primeiras 
autoras do cenário internacional a ter obras publicadas no Brasil sobre 
hipertextos, afirma que estes podem ser de quatro tipos: fechados, 
sistemas de distribuição, os que só permitem leitura e, por fim, os 
que permitem intervenções. A autora acrescenta que há os que são 
bem semelhantes ao texto impresso e há aqueles que são repletos de 
recursos hipermidiáticos.

Outra classificação, do ponto de vista da construção de hipertex-
tos, é apresentada por Gomes (2007). Segundo o autor, há o modelo 
sequencial, que seria mais parecido com textos impressos, um vez que 
“nele, o percurso de leitura é linear e, no máximo, bidirecional, isto 
é, o leitor pode apenas ir e voltar sequencialmente” (GOMES, 2007, p. 
93). Um segundo modelo, o hierárquico, contém uma entrada princi-
pal para o documento e, através dela, tem-se acesso a vários arquivos 
num mesmo nível hierárquico (no modelo sequencial). O acesso ao 
nível hierárquico subsequente só é possível a partir do nível imedia-
tamente anterior. Um terceiro modelo, o modelo reticulado, permite 
maior liberdade de acesso, porém não integra todos os documentos, 
sendo que alguns deles só podem ser alcançados por intermédio de 
outros. Por fim, o modelo em rede é descentralizado e não hierárquico, 
permitindo que todos os documentos possam ser acessados a partir 
de qualquer ponto.

Esses modelos foram apresentados por Brockmann, Horton e Brock 
(1989)27 e nomeados, conforme a ordem trazida aqui, em sequencial, 
em grade, arborescente e em teia, uma organização que determinaria o 
poder de expressão e o risco de o navegante perder-se no documento.

O modelo hierárquico, ou a estrutura arborescente, é uma organi-
zação de informações de forma hierárquica, que se opõe à estrutura 
em forma de teia, ou o modelo de rede. Essa estrutura, segundo Neitzel 
(2002), é a que melhor atende ao que foi idealizado por Bush (1945) e 
Nelson, pois sua arquitetura é a única que realmente permite o cruza-

27 BROCKMANN, R. J; HORTON, W; BROCK, K. From database to hypertext via electronic pub-
lishing: an information odyssey. In: BARRETT, Edward (org.). The society of text: hypertext, 
hypermedia, and the social construction of information. Massachusetts: Massachusetts Institu-
te of Technology, 1989. p. 162-206.
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mento total e irrestrito de informações, ressalvando que “na verdade, 
a criação de um produto hipertextual que corresponda pontualmente, 
ou seja, ipsis litteris tanto ao desejo de Bush quanto ao de Nelson, ainda 
está para ser produzido” (NEITZEL, 2002, p. 120).

Essas diferenças entre hipertextos são importantes porque se 
relacionam diretamente ao aspecto interativo e, portanto, à consi-
deração de quem enuncia. Além disso, fornecem indícios para não 
tratarmos de maneira genérica hipertextos que possuem natureza 
distinta em função de sua estrutura e propósitos, situando-se em 
espaços sociodiscursivos diferentes que, por estarem em um mesmo 
espaço, confundem-se.

Nesse sentido, uma proposta de classificação hipertextual que se 
mostra bastante produtiva é proposta por Primo e Recuero (2006). De 
acordo com os autores, a Web já não é mais a mesma e, portanto, nem 
o hipertexto. Em sua avaliação, vivemos hoje a terceira geração da 
hipertextualidade, que se caracteriza pela colaboração e participação 
dos internautas na escrita coletiva de hipertextos.

Na proposta dos autores, a primeira fase da Web, em seus primei-
ros dez anos, foi caracterizada pela publicação de homepages isola-
das, marcada principalmente pela linguagem HTML e pelo sistema 
de envio de informações produzidas off-line via FTP a um servidor. 
Esses hipertextos, informam Primo e Recuero (2006), eram bastante 
vinculados ao meio impresso, com rodapés, remissões e índices que 
faziam a interligação de diferentes textos.

Com o avanço das tecnologias informáticas, hipertextos de segun-
da geração emergem da Web, nos quais o link confere velocidade à 
conexão entre diferentes documentos digitais. Contudo, observam os 
autores, o programador do hipertexto ainda mantinha consigo o poder 
da escrita, na medida em que deixava poucas oportunidades para o 
internauta deixar suas marcas, pois este apenas poderia decidir quais 
links poderia seguir, e não criar os seus próprios.

Hoje, apontam Primo e Recuero (2006), os hipertextos atingem a 
terceira geração, não só por se apresentarem em uma estrutura inte-
grada de funcionalidade e conteúdo, mas por permitirem a abertura 
dos documentos à intervenção dos participantes do sistema, ou seja, 
à participação dos internautas em formas multidirecionais de leitura, 
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a exemplo do que ocorre com os blogs, os peer-to-peer (P2P)28, o web-
jornalismo participativo e serviços como Flickr29, para a publicação e 
discussão de imagens, ou del.icio.us30, sistema de compartilhamento de 
listas de favoritos e geração colaborativa de metadados. Um dos exem-
plares de hipertexto mais representativos dessa geração é a Wikipedia.

A tipologia hipertextual apresentada aqui, ainda que sucinta-
mente, autoriza-nos a concluir com Aquino (2006) que houve desvios 
sofridos pela escrita hipertextual em relação aos seus modos iniciais 
de funcionamento, já que “ideais de coletividade, presentes desde as 
primeiras práticas hipertextuais, foram mutilados com o surgimento 
das páginas Web e o hipertexto que desde o início era bilateral, passou 
a ser unilateral”.

Considerações

Neste artigo, buscamos apresentar, ainda que sumariamente, as 
origens do termo hipertexto e suas implicações na consideração do 
texto. Discordamos que existam obras hipertextuais impressas, tais 
como as apresentadas por Dias (2000), Neitzel (2002), Aquino (2006) 
e Silva (2006), ao mesmo tempo em que admitimos que, na compa-
ração do texto com o hipertexto, deve-se considerar o tipo de texto e 
de hipertexto em questão, pois, como se demonstrou, existem tipos 
de hipertextos. Conforme exposto, o suporte do hipertexto costuma 
ser negligenciado em detrimento daquilo que o material textual (ou 
hipertextual) provoca no leitor.

Com Bush (1945) e Nelson (on-line), pudemos acompanhar a evo-
lução de um conceito em decorrência do desenvolvimento de equipa-
mentos tecnológicos. Mostrou-se que a abrangência da conceituação 
de hipertexto refere-se tanto a uma tecnologia material, no sentido 
de interconexão de dados, quanto a uma tecnologia intelectual, no 
sentido de associações mentais já sugeridas por Bush.

Tendo em vista que a Web hoje não se vincula tanto ao impresso, 
como em sua primeira fase, nem se destaca mais pela conexão veloz 

28 De acordo com Primo (2007), trata-se de redes voltadas para a troca de arquivos digitais, em 
que cada cliente tanto pode fazer download de arquivos, quanto oferecer seus próprios arqui-
vos para que outros baixem.

29 Disponível em: http://www.flickr.com/.

30 Disponível em: http://del.icio.us.
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de documentos digitais por meio de links, mas pela abertura de hiper-
textos à participação, à colaboração e a relacionamentos diversos, há 
que se considerar numa definição de hipertexto que estes são muitos 
e que mudaram.

Parece-nos bastante claro que o hipertexto resulta da evolução dos 
meios de registro e de disseminação do conhecimento, mas que isso 
não implica a negação de seu estatuto de novidade. Sobre isso, McGarry 
(1999, p. 4) diz algo elucidativo: “as novas fases de comunicação não 
vão deixando as antigas para trás, como um trem que deixa a estação”. 
Parafraseando-o, diríamos que o fato de o hipertexto ser resultado de 
sucessivos ou isolados desenvolvimentos tecnológicos não invalida a 
consideração de que possua diferenças, diferenças essas sugeridas nos 
mesmos autores que o recusam como novidade.

É curioso observar que muitos dos trabalhos que consideram 
obras hipertextuais impressas como precursoras do hipertexto, ao 
mesmo tempo, apontam para mudanças, a exemplo de Dias (2000), 
que define o hipertexto como uma nova linguagem que propicia uma 
nova maneira de escrever e ler, uma escritura-leitura. Se mudanças 
estão em curso, e diferenças existem, pensamos ser mais produtivo 
investigá-las e entendê-las. Podemos gradualmente considerar o que 
se nos apresenta, considerando um contínuo no qual gêneros digitais 
estariam num extremo e gêneros textualizados eletronicamente es-
tariam num outro.

De nossa parte, entendemos que há semelhanças e diferenças 
entre textos e hipertextos, considerando entre estes últimos os que se 
valem dos recursos hipermidiáticos e os que se assemelham a textos. 
Estes oferecem, potencialmente, ao leitor, a possibilidade de efetuar 
ou não uma operação mental por meio de conexões múltiplas. Em 
hipertextos, por mais simples que sejam, como a hiperficção Tristessa, 
analisada por Neitzel (2002), a hipermidialidade se efetiva no clicar 
de links, na possibilidade de mudar o layout das páginas, na linkagem de 
um texto a outro tipo de documento, permitindo a interatividade, uma 
das características que mais distinguem texto de hipertexto, ainda que 
se diga que o texto também é interativo.

Preferimos, portanto, nos situar no curso das mudanças, enten-
dendo que a dificuldade de admitir o hipertexto como produto novo 
encontra eco nas palavras de Lévy (2006), ao afirmar que somos her-
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deiros da cultura do impresso e que, por isso, nossas representações 
mentais não se ajustam tão facilmente ao hipertexto. 
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A avaliação do ensino e da 
aprendizagem de espanhol  
como língua estrangeira no  

curso de licenciatura em letras:  
da teoria à prática

Ana Paula de Souza

Questões preliminares sobre  
a avaliação da aprendizagem

Segundo Palencia del Burgo (1990), a avaliação do ensino e da 
aprendizagem no âmbito da formação de professores de Espanhol 
como Língua Estrangeira (doravante E/LE) é um dos aspectos mais 
negligenciados pelos profissionais da área que ainda preservam o 
hábito de conceber a avaliação como elemento isolado dos demais 
componentes que constituem um programa de aprendizagem de 
Língua Estrangeira Moderna (doravante LEM). Para o autor, o ensino 
não pode estar dissociado da avaliação. Dentro de um programa de 
ensino de LEM os objetivos são os responsáveis por determinar tanto 
a metodologia como os procedimentos de avaliação, sendo a avalia-
ção entendida como uma atividade sistemática integrada ao processo 
educativo, cuja finalidade é proporcionar informações sobre o estágio 
de cumprimento dos objetivos e a validade da metodologia utilizada.

A informação obtida pelo professor por meio da avaliação permite 
ao profissional introduzir as correções necessárias durante o desen-
volvimento do programa para alcançar os objetivos pré-estabelecidos, 
logo, os procedimentos de avaliação devem ser planejados ao mesmo 
tempo em que se planejam as demais atividades do programa, como 
uma parte indispensável deste. Ao realizar tais reflexões, Palencia 
del Burgo pensa a realidade do ensino de LEM na Espanha, o que nos 
parece bastante parecido com o que postula Luckesi (2011) sobre o 
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ensino brasileiro nos mais diversos níveis e realidades. Para o autor 
brasileiro, a avaliação é, numa analogia com o método científico, 
uma forma de investigação que possibilita ao professor agir como 
um pesquisador que atua a partir dos resultados obtidos. A avaliação 
descreve e qualifica a metodologia ajustando-a às necessidades dos 
aprendizes durante o processo de apropriação do conhecimento, não 
apenas oferecendo informações para uma simples classificação em 
alunos aprovados e reprovados. Por isso, tanto um autor quanto o outro 
ressaltam a importância de distinguir entre as diferentes finalidades 
de uma avaliação.

De acordo com Luckesi, existe a avaliação de certificação e a ava-
liação de acompanhamento de uma ação. A primeira tem como objeto 
de análise a qualidade do conhecimento pré-adquirido pelo estudante, 
enquanto a segunda analisa um conhecimento em construção, indi-
cando onde, quando e como devem ser feitas intervenções a fim de 
atingir os objetivos previamente estabelecidos. Na realidade do ensino 
de uma LEM, o primeiro tipo de avaliação é utilizado ao início de um 
programa em três circunstâncias: quando o professor deseja classifi-
car seus estudantes quanto ao nível de conhecimento que possuem; 
para imprimir ao programa de ensino um ritmo imposto pelo nível 
de conhecimento da maioria da turma; ou para adequar o aprendiz 
a um estágio específico da aprendizagem. Uma avaliação ao início de 
um programa de ensino de LEM pode ter uma primeira finalidade de 
oferecer um diagnóstico preliminar do domínio, apresentado pelos 
alunos, de aspectos relevantes, que deveriam ter aprendido em eta-
pas anteriores da aprendizagem, e ainda pode atender a um segundo 
propósito: o de ajudar a traçar os objetivos do curso, uma vez que, 
depois desta avaliação preliminar, o professor tem a real dimensão 
dos conteúdos que deve abordar, evitando assim projetar objetivos 
demasiado elevados para a sua turma.

O segundo tipo de avaliação que deve ser realizado ao longo do 
ensino de uma LEM é o que Palencia del Burgo chama de diagnóstico 
ou controle do progresso, isto é, uma ferramenta de esclarecimento 
para o professor, capaz de informar o grau de assimilação dos alunos 
tanto no aspecto do conjunto como no âmbito individual, denunciado 
possíveis falhas no processo didático-metodológico. Este segundo tipo 
de avaliação é uma via de mão dupla que oferece dados não apenas 
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para o professor, como também para o aluno, que pode comprovar 
seu progresso de maneira objetiva em um curto prazo, assim como 
reforçar ou alterar hipóteses sobre seu próprio processo de aprendiza-
gem. No ensino de uma LEM, fazer com que o aluno seja consciente da 
maneira como aprende significa dar-lhe independência e autonomia 
na descoberta do seu mecanismo particular de aquisição da Língua 
Estrangeira (doravante LE).

Palencia del Burgo ressalta a importância de um aspecto funda-
mental no bojo da avaliação que Luckesi chama de instrumentos de 
coleta de dados para a avaliação da aprendizagem (doravante apenas 
instrumentos de coleta de dados). Ao elaborá-los o professor deve ter 
o cuidado de construir instrumentos de coleta de dados que levem o 
aluno a viver uma experiência educacional positiva. Moretto (2001) 
resume a essência deste postulado no enfático título de seu livro sobre 
avaliação: Prova – um momento privilegiado de estudo e não um acerto 
de contas. Nesse livro o autor esclarece um dos maiores equívocos co-
metidos por alguns educadores brasileiros nas últimas décadas: banir 
os testes escritos como se os mesmos fossem a causa do fracasso escolar.

A avaliação sempre foi um tema de profundo interesse desde o 
início da nossa prática docente – ainda quando ministrávamos aulas 
de E/LE para as séries iniciais do ensino fundamental – e nunca lemos 
em nenhum texto de respeitados pensadores da avaliação no Brasil 
e no exterior que o banimento dos testes, por assim dizer, resolveria 
o problema da ineficiência da educação. O que sempre verificamos 
nesses autores é a preocupação com a maneira como o professor 
concebe a avaliação e prepara seus instrumentos de coleta de dados. 
Moretto evidencia a importância de instrumentos bem elaborados que 
façam com que o aluno aprenda inclusive no momento da avaliação. 
Para o autor, a ocasião da aplicação dos testes não deve representar 
uma oportunidade para que o professor exerça poder de coação sobre 
seus estudantes.

Palencia del Burgo afirma que todo o ensino deve projetar-se para 
o âmbito extraescolar, provocando no aluno mudança de comporta-
mentos e atitudes. Aportando a contribuição do pensador espanhol 
César Coll, o planejamento de um programa de ensino de LEM não 
deve limitar-se ao nível dos conceitos sobre a língua, mas estender-se 
aos níveis dos conteúdos procedimentais e atitudinais que pressupõem 
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uma avaliação que verifique a capacidade do aluno de utilizar a língua 
em situações reais de uso. A partir dessa perspectiva e dos pressupos-
tos teóricos preliminares sobre avaliação tratados até o momento, 
passamos a revisar as recomendações de diferentes autores para a 
elaboração de instrumentos de coleta de dados que possibilitem uma 
avaliação coerente e eficiente da aprendizagem de E/LE.

Orientações para a elaboração de instrumentos  
de coleta de dados no ensino de E/LE

Antes de qualquer consideração a respeito da elaboração de ins-
trumentos de coleta de dados, é preciso considerar que

todos os instrumentos de coleta de dados para a ava-
liação da aprendizagem são úteis, desde que sejam 
adequados aos objetivos da avaliação, isto é, adequa-
dos às necessidades e ao objeto da ação avaliativa e 
elaborados segundo as regras da metodologia científi-

ca. (LUCKESI, 2011, p. 297)

Portanto, não é possível que professores ainda tenham precon-
ceitos com relação aos testes escritos e as provas orais, por exemplo, 
ou duvidem de sua eficácia, já que o sucesso desses instrumentos de 
coleta de dados não depende do tipo de instrumentos, mas da forma 
como são concebidos pelo próprio professor.

Outro princípio a ser considerado é o de que o tipo de instrumento 
aplicado e a forma como é elaborado dependem diretamente da me-
todologia utilizada pelo professor ao longo do programa de ensino:

É preciso ressaltar, no entanto, que a avaliação da 
aprendizagem precisa ser coerente com a forma de 
ensinar. Se a abordagem no ensino foi dentro dos 
princípios da construção do conhecimento, a avalia-
ção da aprendizagem seguirá a mesma orientação. 
(MORETTO, 2001, p. 96).

O professor de LEM que orienta sua prática pedagógica pelo viés 
discursivo não pode avaliar apenas o conhecimento de aspectos 
formais da língua, ignorando a capacidade de produção discursiva 
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desenvolvida por seu aprendiz. Palencia del Burgo denomina fase 
pré-comunicativa aquela na qual se avalia o conhecimento que o alu-
no detém sobre os recursos linguísticos de maneira não integrada, e 
fase comunicativa aquela na qual o professor avalia a capacidade de 
utilização da totalidade desses recursos com estratégias e fins comu-
nicativos concretos.

Nessa perspectiva o professor avalia não apenas os conhecimen-
tos adquiridos sobre a língua, mas a competência de usar a língua de 
forma criativa e significativa em diferentes contextos:

Os rumos da educação para o momento social atual se 
voltam para novo foco: o desenvolvimento de compe-
tências em vários campos do saber. [...] a competên-
cia está associada a um conjunto de elementos que 
permitem a um sujeito abordar uma situação comple-
xa e resolvê-la a contento. [...] Competência é a capa-
cidade do sujeito de mobilizar recursos (cognitivos) 
visando abordar uma situação complexa. (PERRE-

NOUD apud MORETTO, 2001, p. 200-211).

Palencia del Burgo elenca algumas características que um instru-
mento de coleta de dados deve reunir para que sua aplicação seja vá-
lida. Essas caraterísticas seriam a validade, a fiabilidade e a viabilidade. 

A validade está relacionada com a adequação do instrumento de 
coleta de dados aos objetivos traçados para o programa. A validade pode 
ser de conteúdo, aparente e empírica. A validade de conteúdo refere-se 
aos aspectos concretos que se deseja avaliar, por isso é preciso definir 
com clareza os objetivos do instrumento baseado em uma análise dos 
objetivos e conteúdos do programa para que o mesmo reflita todos os 
elementos que se quer avaliar e na proporção adequada. O equilíbrio 
dos conteúdos e objetivos no instrumento evita que se centre a avaliação 
nos aspectos considerados mais fáceis ou mais difíceis para o aluno. A 
validade aparente é aquela que garante a isenção de erros conceituais 
no instrumento, como quando o professor elabora questões que extra-
polam o conhecimento linguístico e que fazem com que o estudante 
tenha de mobilizar conhecimentos extralinguísticos completamente 
ignorados para solucionar o problema proposto pela questão. A va-
lidade empírica indica a correspondência entre os resultados obtidos 
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com o instrumento de coleta de dados e outros elementos observados 
pelo professor durante a execução do programa. Por exemplo, se um 
aluno é participativo durante as aulas e é capaz de comunicar-se efeti-
vamente nas diferentes situações de uso da língua, mas não obtém um 
bom resultado no teste escrito, alvez tal instrumento tenha privilegiado 
conhecimentos desconectados com a prática em sala de aula. Este tipo 
de instrumento não avalia, senão prejudica, o estudante, dando ao pro-
fessor informações inadequadas sobre a realidade dos seus aprendizes.

A fiabilidade é uma característica dos instrumentos de coleta 
de dados que garante a consistência dos resultados obtidos sobre a 
aprendizagem dos alunos. A fiabilidade pode ser de correção e está 
relacionada com o grau de subjetividade e de objetividade de um 
instrumento de coleta de dados. Por um lado, um teste de múltipla 
escolha, por exemplo, é claro com relação ao critério de correção 
porque os resultados serão sempre os mesmos para todas as questões 
e para todos os estudantes avaliados. Por outro lado, uma redação, 
por exemplo, dificulta a aplicação de um único critério com relação 
à importância dos erros cometidos. No segundo caso é preciso fixar 
antecipadamente os critérios de correção de forma clara para evitar 
que o corretor atue de forma subjetiva. Além da fiabilidade de corre-
ção, é importante que o instrumento de coleta de dados tenha a sua 
própria fiabilidade e viabilidade, ou seja, o professor deve observar os 
vários fatores que perpassam a aplicação de um instrumento como: 
a extensão adequada às condições de aplicação e ao tempo disponí-
vel; a qualidade da impressão ou da audição para o caso de testes 
de compreensão ou expressão oral; o funcionamento de aparelhos e 
equipamentos de áudio etc.

1.2 Tipos de instrumentos de coletas de dados na avaliação da 
aprendizagem em E/LE

No ensino de uma LEM há diferentes tipos de instrumentos de 
coleta de dados de acordo com o grau de integração entre os elemen-
tos linguísticos e as destrezas discursivas em LE (ler, escrever, ouvir 
e falar). Portanto, segundo Palencia del Burgo, há os instrumentos de 
coleta de dados de elementos discretos e os globais ou integrais.

Os instrumentos de coleta de dados de elementos discretos são os 
que trazem o conhecimento sobre a língua isolado da competência 
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discursiva que o estudante tem no uso da língua. Em um curso de licen-
ciatura em Letras/Espanhol, por exemplo, no qual se forma o aprendiz 
da LE para ser um futuro professor ou pesquisador da língua, é neces-
sário que se apliquem instrumentos de coleta de dados de elementos 
discretos, porque nesse nível avançado de estudo da LE espera-se que 
o estudante seja capaz de refletir sobre a língua em seus mais diversos 
graus: fonético e fonológico, morfológico, sintático e semântico.

Os instrumentos de coletas de dados globais ou integrais são aque-
les nos quais os conhecimentos linguísticos adquiridos pelo aprendiz 
aparecem integrados para cumprir uma tarefa comunicativa, seja 
ela a de ouvir, ler, falar ou escrever. Tem-se então o que Palencia del 
Burgo denomina prova comunicativa.

Segundo o autor espanhol, o objetivo das provas comunicativas é 
aferir a capacidade real do aluno para utilizar a linguagem em situa-
ções concretas de comunicação. Este tipo de teste se faz necessário 
quando o objetivo do programa de ensino de uma LEM é o de desen-
volver a capacidade de comunicação na língua alvo.

No curso de licenciatura em Letras/Espanhol enfrentamos o desa-
fio duplo de formar o falante ao mesmo tempo em que formamos o 
futuro professor de E/LE. Devido a esse carácter dúplice, avaliamos 
nossos estudantes não apenas com instrumentos de coleta de dados 
de elementos discretos, como também aplicamos instrumentos globais.

O uso de uma LE numa situação comunicativa tem uma série de 
características que não encontramos em testes de conhecimentos lin-
guísticos específicos. Ao menos, não em sua totalidade. O uso de uma 
LE tem como base uma interação entre os usuários, seja ela simultânea, 
como no caso da expressão oral, seja ela a distância como no caso da 
expressão escrita. A presença de, no mínimo, dois usuários faz com 
que as amostras linguísticas obtidas a partir dessa interação sejam 
totalmente imprevisíveis por parte do professor que não consegue 
controlar a produção discursiva de seus estudantes por mais que 
haja critérios pré-estabelecidos para esta produção. É praticamente 
impossível para um professor de LEM, que ensina para uma turma 
de nível básico, fazer com que seus estudantes produzam enunciados 
apenas neste nível do uso da língua. A necessidade subjetiva que cada 
ser humano tem de comunicar-se faz com que expresse enunciados 
de níveis mais complexos ainda que não tenha sido preparado para 

81 



tanto. Isso está relacionado com o desejo inconsciente de comunicar-se 
de maneira autêntica também em LE.

Todo ato discursivo se desenvolve dentro de um contexto definido 
que deve ser previamente planejado pelo professor no momento da 
elaboração de seu instrumento de coleta de dados. Dentro desse con-
texto, o ato discursivo possuirá uma finalidade concreta que faz parte 
dos objetivos propostos inicialmente pelo programa de aprendizagem 
da LEM. A produção discursiva apresenta certas limitações particula-
res de cada indivíduo envolvido no processo, como: distrações, auto-
correções e capacidade de memorização de léxico e estruturas. Esse 
fenômeno natural da linguagem verbal – presente inclusive quando 
nos comunicamos em língua materna – não deve ser entendido pelo 
avaliador como um erro.

O êxito ou o fracasso do estudante diante deste tipo de instrumento 
de coleta de dados está relacionado com resultados extralinguísticos. O 
avaliador se preocupa com a correção da linguagem empregada, mas 
deve observar com maior interesse a capacidade que seu aprendiz 
tem de solicitar e/ou dar a informação necessária.

Para avaliar a produção discursiva de um aluno em LEM é preciso 
que o professor defina primeiramente os seguintes aspectos:

1. as áreas comunicativas que serão avaliadas de acordo com as 
especificadas em seu programa de curso; 

2. as operações e/ou tarefas comunicativas que deseja avaliar; 

3. os gêneros textuais que os alunos devem processar dentro 
dessas áreas comunicativas; 

4. o grau de correção ou de domínio das destrezas orais e escritas 
que o professor espera que seus alunos tenham alcançado; 

5. o formato dos instrumentos de coleta de dados que o professor 
aplicará para obter tais resultados.

A título de exemplificação, sugerimos um esquema comum no en-
sino de E/LE para ilustrar os aspectos descritos no parágrafo anterior:

 – Área comunicativa: Moradia;

 – Operações/Tarefas comunicativas: - Expressar gostos e prefe-
rências sobre os diferentes tipos de moradias; Descrever uma 
casa; - Localizar objetos no espaço; - Descrever objetos: formas, 
estilos, materiais;
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 – Gêneros textuais: - Anúncio imobiliário de rádio e descrição 
de uma moradia (textos orais); - Texto informativo e descritivo 
(textos escritos); 

 – Domínio da destreza: - Espera-se que o aluno seja capaz de 
comunicar-se nas situações dadas anteriormente em nível in-
termediário de domínio da língua;

 – Formato dos instrumentos de coleta de dados.

Compreensão Escrita:

Leia o texto Comprar una vivienda de segunda mano e resuma os 
aspectos positivos e os negativos de se adquirir um imóvel usado.

Figura 1: Extraído de MILANI, et al 2005. p. 62.
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Compreensão Oral:

Escute os três anúncios imobiliários veiculados pelo rádio e para 
cada anúncio assinale os itens que determinam as características de 
cada imóvel. 

CARACTERÍSTICAS ANUNCIO 1 ANUNCIO 2 ANUNCIO 3

1 Poco ruido

2 Céntrico

3 Muchas posibilidades de 
desplazamiento

4 Buenas condiciones de pago

5 Calidad del acabado de la obra

6 Lejos del centro

7 Listo para ocupar

8 Ideal para familias con niños

9 Para personas con coche

1 Seguridad

1 Construcción con problemas

1 Para quien no quiere gastar 
mucho

Con ascensor

1 Con teléfono

1 Posibilidad de ampliación

Figura 2: Tabela e material auditivo extraído de ALVES e MELLO, 2002. 

Expressão Oral:

Observe a imagem e descreva-a oralmente em espanhol explicando 
o tipo de moradia, sua aparência externa, sua organização interna e 
os móveis e objetos que a compõem. 
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Figura 3: Extraído de RINALDI, S.; CALLEGARI, M. 2004. 

Expressão Escrita:

Escreva um texto em espanhol no qual descreva o tipo de moradia 
na qual você vive, sua aparência externa, sua organização interna e 
os móveis e objetos que a compõem. 

Considerações

Ao organizar o programa de ensino de LEM por áreas comunicativas, 
o professor recria metodologicamente situações reais de uso da LE que 
ensina, além de apresentar os conteúdos do programa de forma signifi-
cativa, pois o tema moradia, por exemplo, faz parte do cotidiano de todos 
os estudantes de alguma forma. Retomando as discussões teóricas que 
introduziram este artigo, levantamos o questionamento quanto a se o 
professor que organiza seu programa a partir de áreas comunicativas 
deva também abordar o conhecimento por áreas no momento de avaliar 
seus estudantes. As operações ou tarefas comunicativas propostas pelo 
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educador como objetivos a serem avaliados serão naturalmente as mes-
mas trabalhadas ao longo do desenvolvimento da disciplina de LE. Essas 
operações ou tarefas comunicativas deverão estar estritamente vinculadas 
à área comunicativa abordada, e serão também as áreas comunicativas 
que determinarão os gêneros textuais orais e escritos a serem apresenta-
dos e explorados pelo professor em cada unidade do programa de ensino.

Com relação ao domínio das destrezas avaliadas, é importante 
que o professor não perca de vista o nível linguístico a partir do qual 
abordou a área comunicativa durante o programa de ensino (básico, 
intermediário, avançado), para certificar-se de que seus instrumen-
tos de coletas de dados são coerentes. Um tema como o da moradia, 
por exemplo, pode ser trabalhado nos três níveis, mas, propor um 
programa de nível básico e exigir do aluno que se expresse durante a 
prova comunicativa em nível intermediário resultará inevitavelmente 
em uma avaliação injusta para com o aluno, e inútil para o professor.

Ao elaborar o formato dos instrumentos de coleta de dados para 
uma prova comunicativa, o professor deve ter em mente as habilidades 
linguísticas que quer avaliar junto a seus estudantes, que podem ser 
as de ouvir, ler, falar e escrever. O ideal seria que todos os estudantes 
fossem avaliados em todas essas habilidades a cada área comunicativa 
do programa de ensino de LE.

Para executar as tarefas solicitadas nos quatro exemplos de instru-
mentos de coleta de dados expostos anteriormente, o aprendiz de E/LE 
mobiliza no mínimo um léxico específico de tipos de moradias, partes, 
objetos e móveis que compõem uma casa e os adjetivos qualificadores, 
além de aplicar um conhecimento morfossintático dos verbos ser, estar, 
tener e haber, geralmente empregados nas descrições de ambientes. Isso 
faz com que os conteúdos linguísticos, ou seja, o conhecimento sobre a 
língua que cada estudante adquiriu seja avaliado de maneira global ou 
integrada, conforme explica Palencia del Burgo. Esse tipo de instrumento 
de coleta de dados não invalida outro tipo de instrumento, no qual estes 
conhecimentos aparecem isolados – a prova de elementos discretos. 
Desse modo, no contexto do curso de licenciatura em Letras/Espanhol, 
os instrumentos de coleta de dados globais ou integrais contribuem na 
formação do falante de E/LE, ao passo que os instrumentos de coleta de 
dados de elementos discretos atuam na formação do futuro profissional 
ou pesquisador da área. 
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Avaliação do ensino superior e o 
enade: o caso do curso de letras

Everaldo Lima de Araújo

Incursão inicial

Tem sido um consenso entre estudiosos dizer que avaliação é 
sempre algo difícil, principalmente em se tratando de avaliação da/na 
educação. De fato, há muito se tem buscado alternativas, programas e 
modelos avaliativos que consigam atender às necessidades daqueles 
que lidam com o processo educativo em si. Isso porque falar de edu-
cação requer falar de avaliação, e falar de avaliação é pensar em um 
mínimo de subjetividade, pontos de vista, ideologias.

Neste capítulo objetiva-se exatamente discutir essa questão tão 
delicada que é a avaliação. Propomos discutir sobre o modo como é ava-
liado o curso de Letras, tomando como princípio o Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes (Enade). Para tanto, analisaremos os três 
exames realizados até hoje, aplicados nos anos de 2005, 2008 e 2011. 
Essa análise será feita a partir de discussões já arroladas no contexto 
acadêmico, assim como a partir do uso de documentos norteadores 
no que diz respeito tanto à realização do Enade (como portarias, por 
exemplo) como diretrizes que tratam do ensino superior no Brasil 
(como as Diretrizes Curriculares Nacionais, por exemplo).

O estudo aqui empreendido levará em conta o formato do Enade, 
os tipos de questões e a forma como é percebido tal exame, a partir 
das áreas de componentes. Esses dados serão quantificados, analisa-
dos e comparados com aquilo que se espera quanto à formação do 
profissional da área das Letras, em especial daquele da área de língua 
estrangeira moderna. Acreditamos que as discussões aqui apontadas 
poderão permitir uma reflexão necessária quanto à realidade do exa-
me e quanto àquilo que se espera dele.

Para iniciarmos esta reflexão, comecemos, pois, apresentando a 
questão da avaliação como um processo necessário na educação a par-
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tir de proposições diversas e, num momento subsequente, discutamos 
a questão do Enade propriamente dita.

Avaliação: uma palavra, várias questões

Num pertinente trabalho visando à discussão do que seja a avalia-
ção, Ristoff (2003) apresenta vários conceitos do que ela seja. Dentre 
as várias colocações, o autor, citando Crombach (1963), diz que: 

o avaliador é antes de tudo um educador cujo suces-
so se mede pelo que os outros aprendem. [...] Avaliar 
significa simplesmente conduzir um estudo sistemá-
tico do que ocorre com um programa ou instituição 
e em consequência deles. Seu objetivo é melhorar o 
programa ou instituição e instrumentalizar outros 
programas ou instituições com objetivos similares. 
(CRONBACH, 1981 apud RISTOFF, 2003, p. 19-20).

De fato, temos aqui um propósito básico da avaliação: pensar o 
instrumento de avaliação enquanto algo que irá gerar consequência, 
visando ao aprimorando daquilo que é avaliado e do próprio processo 
em si. Nessa perspectiva, é necessário refletir sobre o que revelam os 
dados obtidos a partir da avaliação e ver até que ponto o(s) instrumen-
to(s) de avaliação consegue(m) traduzir um “mapa” daquilo que de fato 
quer observar, avaliar. Ralph Tyler (1950 apud RISTOFF, 2003, p. 22) 
afirma que “avaliação é um processo para determinar até que ponto 
os objetivos educacionais foram realmente alcançados”. Todavia, uma 
questão crucial se apresenta: até que ponto o instrumento avaliativo 
consegue, de fato, apresentar o nível de aprendizado? Parece-nos que 
as reflexões aqui arroladas poderão melhor suscitar luzes quanto a 
essa questão. Vejamos mais adiante.

No tocante à avaliação do ensino superior, temos datada de 1965, 
com as primeiras experiências, apresentando-se como parte da pro-
posta do projeto político-educacional do governo militar. Desde então, 
estudos têm demonstrado que (re)pensar a questão da avaliação no 
ensino superior tem sido uma constante, conforme apontam estudos 
de Amorim (1992), Fávero (1988), Fávero (1991) e Fernandes (1975). 
Historicamente, essa avaliação tem ficado a cargo do governo, hoje, 
respaldada pela própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
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(LDB, Lei nº 9.394/96), na qual em seu artigo 9º, inciso VI, diz caber à 
União “assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar 
no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os siste-
mas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da 
qualidade do ensino” (BRASIL, 1996). Ao longo dos tempos, percebemos 
que o processo avaliativo do ensino superior brasileiro sempre foi algo 
constante, intensificando a partir dos anos 1990, quando ganharam 
mais consistência. Como exemplos a partir dessa época, temos o Pro-
grama de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras – PAIUB 
(1994-1997), o Exame Nacional de Cursos – ENC (“provão”) (1996-2003) 
e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE (a partir 
de 2004) que passou, posteriormente, a integrar o Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior – SINAES (instituído em 2004)31.

Enade e o caso do curso de letras

Inicialmente, convém salientar que distinguimos neste artigo a 
noção de ENADE32. O primeiro diz respeito ao Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes como um todo, abarcando além do “teste” 
aplicado aos alunos objetivando averiguar suas competências, também 
engloba o Indicador de Diferença de Desempenho (IDD). Em suma, 
todo o arcabouço de dispositivos que envolvem o Exame, para além 
do “teste” em si. Já o segundo, Enade, será aqui tomado como o exame, 
o “teste” aplicado aos graduandos. Neste artigo, nosso enfoque recai 
exatamente sobre esse segundo tipo.

O Enade vem sendo aplicado aos estudantes brasileiros desde 
2004, com alternância dos cursos em foco de ano a ano, fazendo um 
rodízio triádico destes, ou seja, a cada três anos, um curso se repete e 
fecha-se uma espécie de ciclo de avaliação. Desde o seu início, o Enade 
tem sido aplicado a alunos ingressantes (final do primeiro ano, com-
preendendo entre 7% e 22% de carga horária cursada) e concluintes 
(final do último ano, contemplando alunos que concluíram o mínimo 
de 80% do curso), conforme disposto na Portaria 2.205, de 22 de julho 
de 2005 (BRASIL, 2005). Nessa perspectiva, podemos dizer que uma 
dada área de conhecimento é sempre avaliada por amostragem. Toda-

31 Para maiores detalhes quanto a essas avaliações do ensino superior no Brasil, conferir Polidori, 
Marinho-Araújo e Barreyro (2006), Brito (2008), Santos e Silva (2008) e Versieux (2004).

32 A respeito dessa distinção, ver o trabalho de Bittencourt et al. (2008).
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via, no exame realizado em 2011, ainda que inicialmente se previsse 
sua aplicação aos alunos ingressantes, isto não foi feito nessa etapa, 
medida tomada sob orientação do Ministério da Educação.

Segundo Santos e Silva, esse exame:

[...] visa aferir o desempenho dos estudantes em rela-
ção aos conteúdos programáticos previstos nas dire-
trizes curriculares do respectivo curso de graduação, 
suas habilidades para ajustamento às exigências de-
correntes da evolução do conhecimento e suas com-
petências para compreender temas exteriores ao âm-
bito específico de sua profissão, ligados à realidade 
brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimen-

to. (SANTOS; SILVA, 2008, p. 7).

Diante do exposto, é notório reconhecer o papel do Enade: dar 
condições de percepção do que o aluno aprendeu, tomando por base 
as diretrizes curriculares, para que tais informações possam direcionar 
determinado curso para aquilo que ele precisa, frente à realidade em 
que vivemos.

O Enade se organiza a partir de duas grandes áreas: uma parte 
constituída de tópicos de formação geral; e a outra de tópicos relativos 
a conhecimentos específicos. Esse exame se constitui de 40 questões, 
sendo que 10 questões (25%) referentes à formação geral, e as 30 res-
tantes (75%) referentes a conhecimentos específicos. Em cada uma das 
áreas há uma parte minoritária de questões discursivas e outra majo-
ritária de questões de múltipla escolha. O peso da prova no tocante às 
áreas enfocadas e aos tipos de questões varia de um exame para outro.

De acordo com as Portarias Inep nº 175, de 24 de agosto de 2005, nº 
131, de 7 de agosto de 2008, e nº 222, de 26 de julho de 2011, em cujos 
anos de edição foram realizados os exames do curso de Letras, esse 
instrumento foi elaborado com o propósito de abarcar componentes 
específicos de formação do futuro profissional, avaliando suas habi-
lidades e competências. Na área de formação geral, foram enfocadas 
questões relativas a assuntos que têm sido discutidos na atualidade, 
de acordo com a nova ordem mundial. No que diz respeito aos conhe-
cimentos específicos, contemplaram-se questões ligadas aos estudos 
linguísticos, literários e formação profissional.
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Foram analisados, nos exames de 2005 (BRASIL, 2005), os seguintes 
componentes:

Estudos linguísticos:
a. formação histórica da língua portuguesa;
b. aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos, prag-

máticos e discursivos da língua portuguesa;
c. processos de leitura e produção de textos;
d. Sociolinguística, Psicolinguística, Linguística Textual e Análise 

do Discurso. 
Estudos literários:

a. conceitos, funções, valores, gêneros e periodização da literatura;
b. texto, contexto e intertextualidade;
c. a singularidade da produção literária e inter-relações com outros 

sistemas culturais e semióticos;
d. literatura e recepção.

As questões de estudos literários enfocaram, sem exclusividade, 
os seguintes autores e obras:

Poesia:
a. Cláudio Manoel da Costa;
a. Gonçalves Dias;
b. Manuel Bandeira;
c. Carlos Drummond de Andrade;
d. João Cabral de Mello Neto;
e. Oswald de Andrade;
f. Cecília Meireles;
g. Jorge de Lima;
h. Ana Cristina César;
i. Camões (lírico);
j. Bocage;
k. Fernando Pessoa;
l. Baudelaire (As flores do mal). 

Prosa:
a. Aluísio de Azevedo – O mulato; 
b. Machado de Assis – Esaú e Jacó; 
c. Guimarães Rosa – Grande sertão: veredas; 
d. Graciliano Ramos – São Bernardo; 
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e. Clarice Lispector – Laços de família; 
f. Maria Carolina de Jesus – Quarto de despejo; 
g. Lygia Fagundes Telles – A noite escura e mais eu; 
h. Eça de Queiroz – Os Maias; 
i. José Saramago – O ano da morte de Ricardo Reis; 
j. Gabriel García Márquez – Cem anos de solidão; 
k. Jorge Luís Borges – Ficções; 
l. Gustave Flaubert – Madame Bovary; 
m. Miguel de Cervantes – Dom Quixote; 
n. Émile Zola – Germinal; 
o. José Luandino Vieira – Luuanda. 

Teatro:
a. Ariano Suassuna – O auto da compadecida; 
b. William Shakespeare – Hamlet.

Formação profissional:

Licenciatura em Língua Portuguesa
a. teorias de aquisição de língua materna; 
b. teorias, métodos e técnicas de ensino e aprendizagem de língua 

materna; 
c. ensino reflexivo. 
Licenciaturas em Língua Estrangeira:

a. teorias de aquisição de segunda língua ou língua estrangeira; 
b. teorias, métodos e técnicas de ensino e aprendizagem de segunda 

língua ou língua estrangeira; 
c. ensino reflexivo. 

Bacharelados:
a. metodologia de produção e disseminação do conhecimento.

Quanto ao exame de 2008, temos os seguintes componentes, con-
forme Portaria Inep nº 131, de 7 de agosto de 2008 (BRASIL, 2008):

Estudos linguísticos:
a. formação histórica interna e externa da língua portuguesa; 
b. aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos, prag-

máticos e discursivos da língua portuguesa; 
c. aquisição da linguagem oral e escrita; 
d. processos de leitura e produção de textos; 
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e. sociolinguística; 
f. psicolinguística; 
g. linguística textual e análise do discurso.

Estudos literários: 
a. conceitos de literatura e cultura; 
b. texto, contexto e intertextualidade; 
c. especificidade da linguagem literária; 
d. inter-relações da literatura com outros sistemas culturais e 

semióticos; 
e. literatura e recepção. 

Ressaltamos, ainda, que a Portaria que traz esses descritores, diz 
ainda que os estudos literários deverão se apoiar nos seguintes autores 
e obras:

Poesia: 
a. Castro Alves; 
b. Manuel Bandeira; 
c. Carlos Drummond de Andrade; 
d. João Cabral de Mello Neto; 
e. Mário de Andrade; 
f. Cecília Meireles; 
g. Jorge de Lima; 
h. Ana Cristina César; 
i. Camões (lírico); 
j. Fernando Pessoa; 
k. Baudelaire (As flores do mal). 

Prosa:
a. José de Alencar – Senhora; 
b. Aluísio de Azevedo – O cortiço; 
c. Machado de Assis – Quincas Borba; 
d. Guimarães Rosa – Primeiras histórias; 
e. Graciliano Ramos – Vidas secas; 
f. Clarice Lispector – Hora da estrela; 
g. Jorge Amado – Capitães da areia; 
h. Lygia Fagundes Telles – As horas nuas; 
i. Eça de Queiroz – Primo Basílio; 
j. José Saramago – Memorial do convento; 
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k. Gabriel García Márquez – O amor nos tempos do cólera; 
l. Júlio Cortázar – Contos completos; 
m. Gustave Flaubert – Madame Bovary; 
n. Miguel de Cervantes – Dom Quixote; 
o. Émile Zola – Germinal; 
p. Pepetela (Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos) – Mayombe; 

Teatro: 
a. Ariano Suassuna – O santo e a porca; 
b. Dias Gomes – O pagador de promessas; 
c. William Shakespeare – Romeu e Julieta.
Formação profissional:

a. teorias de aquisição de língua materna; 
b. teorias e métodos de ensino e aprendizagem de literatura e de 

língua materna; 
c. tecnologias da informação e da comunicação; 
d. ensino reflexivo.

Já a Portaria Inep nº 222, de 26 de julho de 2011 (BRASIL, 2011), 
estabelece os seguintes componentes para a área de Letras:

Estudos linguísticos: 
a. formação histórica interna e externa da língua portuguesa; 
b. fonologia, morfologia e sintaxe da língua portuguesa; 
c. aspectos lexicais, semânticos, pragmáticos e discursivos da 

língua portuguesa; 
d. aquisição da linguagem oral e escrita; 
e. processos de leitura e produção de textos; 
f. sociolinguística; 
g. psicolinguística; 
h. linguística textual e análise do discurso; 
i. gêneros do discurso.

Estudos literários: 
a. conceitos de literatura e cultura; 
b. texto, contexto e intertextualidade; 
c. especificidade da linguagem literária; 
d. períodos literários; 
e. inter-relações da literatura com outros sistemas culturais e 

semióticos; 
f. literatura e recepção. 
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Os textos literários tomados para as questões acima arrolados são: 

Poesia: 
a. Tomás Antônio Gonzaga; 
b. Manuel Bandeira; 
c. Carlos Drummond de Andrade; 
d. Ferreira Gullar; 
e. Oswald de Andrade; 
f. Cecília Meireles; 
g. Jorge de Lima; 
h. Hilda Hilst; 
i. Adélia Prado; 
j. Bocage; 
k. Fernando Pessoa. 

Prosa:
a. José de Alencar – Lucíola; 
b. Adolfo Caminha – Bom crioulo; 
c. Machado de Assis – Memorial de Aires; 
d. Guimarães Rosa – Miguilim; 
e. Érico Veríssimo – Um certo capitão Rodrigo; 
f. Clarice Lispector – Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres; 
g. Jorge Amado – Capitães da Areia; 
h. Luiz Vilela – Tarde da noite; 
i. Eça de Queiroz – As cidades e as serras; 
j. José Saramago – Ensaio sobre a cegueira; 
k. Gabriel García Márquez – Cem anos de solidão; 
l. Mia Couto – Terra sonâmbula; 
m. Júlio Cortázar – Contos completos; 
n. Gustave Flaubert – Madame Bovary; 
o. Miguel de Cervantes – Dom Quixote; 
p. Émile Zola – Germinal; e 
q. Pepetela (Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos) – Mayombe. 

Teatro:

a. Jorge Andrade – Vereda da salvação; 
b. Dias Gomes – O pagador de promessas; 
c. Moliere – Dom Juan.
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Formação profissional: 
a. teorias de aquisição e de aprendizagem de língua materna; 
b. métodos de ensino de língua materna; 
c. teorias e métodos de ensino de literatura; 
d. tecnologias da informação e da comunicação; 
e. ensino reflexivo.

Podemos observar, a partir desses conteúdos, que os tópicos a se-
rem contemplados nos exames foram sofrendo pequenas alterações, 
à medida que esses exames iam sendo propostos. Parece-nos ser uma 
forma de ir repensando a própria proposta do exame em si, adequando 
à política da área e, consequentemente, àquilo que se tem em termos 
de curso de Letras, numa perspectiva institucional.

Analisando o enade

Aos tomarmos as três avaliações do Enade de Letras, aplicadas 
em 2005, 2008 e 2011, podemos perceber as estruturas das questões 
de componentes específicos, conforme disposto nos quadros a seguir.

Tipos de 
questões

Licenciatura 
em Língua 
Portuguesa 

(LLP)

Licenciatura 
em Língua 

Estrangeira 
(LLE)

Bacharelado 
(Bach) Nº dos tipos 

de questões

Áreas de componentes → nº de questões

Questões 
objetivas

Língua Portuguesa → 11

25

Literatura geral → 11

Formação 
docente → 3

Formação 
docente → 3

Questões de 
linguagem → 3

Questões 
discursivas

Língua Portuguesa → 2

5

Literatura geral → 2

Língua 
Portuguesa 
– formação 
docente → 1

Língua 
Estrangeira 
– formação 
docente → 1

Leitura → 1

Total de 
questões

30 30 30 30

Quadro 1 – Componentes específicos abordados no Enade de Letras (2005) 
Fonte [ou Nota]: Autor.
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Tipos de 
questões

Licenciatura 
em Língua 
Portuguesa 

(LLP)

Licenciatura 
em Língua 

Estrangeira 
(LLE)

Bacharelado 
(Bach) Nº dos tipos 

de questões

Áreas de componentes → nº de questões

Questões 
objetivas

Língua Portuguesa → 16

27
Literatura geral → 9 
Formação docente → 2

Língua Portuguesa → 1 
Literatura geral → 1

Questões 
discursivas

Língua 
Portuguesa 
– formação 
docente → 1

Língua 
Estrangeira 
– formação 
docente → 1

Língua 
Portuguesa / 
Tecnologia → 1

3

Total de 
questões

30 30 30 30

Quadro 1 – Componentes específicos abordados no Enade de Letras (20058
Fonte [ou Nota]: Autor.

Podemos notar, a partir da comparação dos quadros 1 e 2 (Enade 
2005 e 2008, respectivamente), que houve a manutenção básica da 
proposta do exame em si. Todavia, o que nos chama a atenção é o fato 
de não haver uma proposta uniforme de distribuição das questões das 
áreas dos componentes curriculares, ao tomarmos o caso do Enade 
de 2008. O de 2005 buscou uma organização igualitária de questões 
nas áreas de Língua Portuguesa e Literatura geral (11 questões nas 
objetivas, e 3 nas discursivas). Mesmo assim, notamos pouca aber-
tura para as questões que tratam da formação docente (apenas duas 
questões objetivas, e uma discursiva), principalmente se pensarmos 
nos cursos de licenciatura. Já no Enade de 2008, percebemos uma 
disparidade entre o número de questões de Língua Portuguesa (16), 
Literatura geral (9) e Formação docente (2). Isso revela uma predileção 
quanto a uma área de conteúdo em relação à outra. Já se tratando das 
questões discursivas, a observância quanto a essa igualdade numérica 
foi respeitada.
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Tipos de 
questões

Licenciatura 
(Lic)

Bacharelado (Bach) Nº dos tipos  
de questões

Áreas de componentes → nº de questões

Questões 
objetivas

Língua Portuguesa → 7 27

Literatura geral → 5 
Formação geral → 5

Língua Portuguesa → 1 Língua Portuguesa 
→ 6

Literatura geral → 1 Literatura geral → 2

Formação geral → 8 Formação geral → 2

Questões 
discursivas

Língua Portuguesa → 1 3

Literatura geral → 2

Total de 
questões

30 30 30

Quadro 03 – Falta de Uniformidade

Ao tomarmos o Quadro 3, voltamos à reflexão da falta de unifor-
midade quanto à distribuição do número de questões por áreas de 
componentes. Se tomarmos somente as questões objetivas, houve, 
num primeiro momento, observância quanto ao número de questões 
comuns à licenciatura e ao bacharelado, cuja quantidade para cada 
área se aproxima: Língua Portuguesa – 7, Literatura geral – 5 e For-
mação geral – 5. Porém, ao analisarmos as questões específicas para 
a licenciatura e para o bacharelado, percebemos diferença nessa 
proporção. Na licenciatura, valorizou-se a parte de Formação geral (8 
questões), mas ao mesmo tempo abdicou-se de explorar as áreas de 
Língua Portuguesa e Literatura geral (1 questão para cada área). No 
caso do bacharelado, a prioridade foi dada à área de Língua Portuguesa 
(6 questões), representando exatamente o triplo do número de questões 
de Literatura geral e Formação geral (2 questões cada). Em suma, essa 
falta de equivalência representativa por área de componentes pode 
revelar, por vezes, um falso perfil de conhecimento do curso, uma vez 
que não permite analisar por um viés de igualdade de todas as áreas.

Não obstante tal discussão realizada até aqui, resta ainda uma 
problemática a ser discutida: predominantemente, os exames explo-
ram a competência linguística do aluno na área da língua portuguesa. 
Como ficam os cursos de licenciatura e bacharelado na área de línguas 
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estrangeiras? O exame, conforme proposto em suas três versões, não 
consegue atender a uma avaliação mais específica, no que diz respeito 
ao futuro profissional dessas áreas. Se tomarmos os cursos de Letras 
da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)33, especificamente 
aqueles que oferecem habilitação em língua estrangeira (como por 
exemplo o curso de Letras – Licenciatura em Língua Inglesa e Litera-
turas de Língua Inglesa, do campus de Rondonópolis), veremos que a 
proposta curricular desses cursos se debruça nos estudos linguísticos 
da própria língua estrangeira. A avaliação governamental vai, exata-
mente, numa outra direção, ao valorizar um exame que toma como 
ponto de reflexão a Língua Portuguesa. Ainda que haja a dupla licen-
ciatura (Língua Portuguesa + Língua Estrangeira Moderna), a carga 
horária trabalhada na área de língua portuguesa é aquém daqueles 
cursos que habilitam somente na área de língua materna. Ademais, a 
não contemplação da área de língua estrangeira no Enade pode mas-
carar um exame que visa a averiguar a formação específica do aluno 
na área de formação à qual ele se insere.

Por fim, tomemos um fragmento das Diretrizes Curriculares Na-
cionais do curso de Letras:

Independente da modalidade escolhida, o profissio-
nal de Letras deve ter domínio do uso da língua ou 
das línguas que sejam objeto de seus estudos, em ter-
mos de sua estrutura, funcionamento e manifestações 
culturais, além de ter consciência das variedades lin-
guísticas e culturais (BRASIL, 2001, p. 50).

Tomando esse trecho, percebemos claramente que o domínio da(s) 
língua(s) almejada(s) para estudo por parte do estudante requer que a 
competência acerca do saber dessa(s) língua(s) seja(m) alcançada(s), 
pois isso é central na proposta do curso. Se o Enade se pauta nessas 
diretrizes e tem por propósito averiguar o saber específico do gra-
duando, notamos aqui algo destoante entre o que o Governo requer 
em termos de formação (a partir das diretrizes) e o que ele avalia (a 

33 Para maiores detalhes quanto às licenciaturas na área de Letras da Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT) em seus três campi que possuem tal curso (Campus do Araguaia, Campus 
de Cuiabá e Campus de Rondonópolis), bem como a proposta curricular, ver Mello, Paula e 
Okde (2011).
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partir do Enade). O fato é que percebemos com isso tudo que há um 
comprometimento desses cursos, ao serem revelados seus respectivos 
desempenhos, muitas vezes sob penas. As medidas adotadas pelos 
órgãos do Ministério da Educação não conseguem se organizar de fato 
com o fim de ser fidedigno àquilo que planeja em termos de avaliação, 
uma vez que equipara todos os cursos da área de Letras, fazendo, por 
vezes, a distinção de questões somente quando se trata de licenciatura 
e de bacharelado.

Considerações

Ao refletir acerca das questões apresentadas, podemos dizer que 
o processo avaliativo é necessário para qualquer área de formação, 
seja para aferir o aprendizado, seja para apontar caminhos a serem 
percorridos. Todavia, essa avaliação requer necessariamente uma 
ligação com o objeto a ser avaliado. Na forma como conduzimos as 
discussões, acreditamos que a postura da avaliação no tocante às áreas 
de componentes abarcadas pelo Enade nos três exames do curso de 
Letras não consegue ser fiel às propostas específicas dos cursos. Para 
sermos mais precisos, a proposta de exame realizada consegue, de 
fato, ser fiel à proposta do curso de Letras com habilitação na área de 
Língua Portuguesa. Desse modo, o exame em si não consegue retratar 
com fidedignidade o que realmente é apreendido pelo graduando das 
demais áreas de Letras, mais precisamente daqueles que tratam, em 
seus estudos, da área de língua estrangeira.

Postas as discussões arroladas, mostra-se pertinente apontar um 
caminho. Uma alternativa para tal dilema é a realização de exames 
distintos para cada área de Letras, de modo a ser fiel ao propósito do 
curso a ser avaliado.
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Participação e interação nos 
processos educativos no Moodle

Danilo Garcia da Silva

A utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) tem pro-
vocado a necessidade de repensar o processo formativo como um todo.

Como campo de experimentação tecnológica, a educação on-line, 
entendida aqui não só como uma evolução da Educação a Distância 
(EaD) mas também como um fenômeno da ciberculura, tornou-se um 
campo de maior experimentação de recursos das Tecnologias Digitais 
da Informação e Comunicação (TDIC) (KERCKHOVE, 2009), possibili-
tando condições para novas e outras práticas e estratégias ao fazer 
docente on-line.

Dois eixos importantes vislumbrado no universo da formação 
on-line são a participação e interação. Elas demandam posições mais 
dinâmicas de alunos e professores nos ambientes digitais que se 
consolidam em “espaços” potenciais à efetivação de processos de 
aprendizagem mais interacionistas e construtivistas.

Por agregar uma pluralidade de recursos de informação e co-
municação, os ambientes virtuais permitem diferentes maneiras de 
gestão de processos de ensino e aprendizagem, podendo conduzir a 
perspectivas que extrapolem aquelas do isolamento em disciplinas e 
conteúdos (GAVA, 2003). Neste seguimento, emergem uma crescente 
busca por metodologias e tecnologias que apoiem um processo edu-
cacional mais dinâmico e significativo.

De acordo com Schlemmer (2005) os ambientes virtuais possibi-
litam trabalhar com a criação, atualização, armazenamento, recupe-
ração, distribuição e compartilhamento instantâneo de informação 
em diversos formatos e mídias. Sendo assim, objetivamos compreen-
der se os processos formativos on-line têm fomentado trajetórias de 
aprendizagem calcadas na participação e interação. Pois, como estes 
cursos são realizados em AVA, diferentes organizações do ensinar e 
aprender são suportadas. Contudo, face ao leque de oportunidades que 
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se formam para a formação on-line, igualmente desvantagens podem 
surgir caso não se entenda que a aprendizagem se dá em um processo 
e, como tal, recobra ser acompanhado.

Como já sinalizamos no ambiente pesquisado, o trabalho formativo 
é realizado no ambiente virtual de aprendizagem MOODLE (Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Trata-se de um am-
biente virtual bastante difundido nos últimos anos, é de código aberto 
o que permite sua customização, possuindo também, diversos recursos 
de informação e comunicação.

Dessa forma, o ambiente virtual Moodle amplia as possibilidades 
de comunicação e de trocas de informação através de recursos como: 
fóruns, chats, troca de mensagens, wikis, entre outros. Esses recursos 
possuem características próprias, mas trazem em comum o fato de 
requererem outras e novas práticas pedagógicas adequadas à forma-
ção on-line.

Relacionando alguns aportes teóricos

Para além de repositórios de conteúdos, compreendemos que os 
AVA são “espaços” privilegiados de criação colaborativa e socialização 
entre aqueles que o partilham. Esta perspectiva subsidiou as análises 
presentes neste artigo.

Muito dos trabalhos que tratam de ambientes virtuais tem se foca-
do em questões referente a avaliação da qualidade desses ambientes, 
como presentes nos estudos de Filho e Machado (2002). Já Bechara e 
Haguenauer (2009) tratam da fundamentação pedagógica e concep-
ção de programas educativos, no contexto da EaD. Focados em para-
digmas educacionais e ambiente Moodle temos o trabalho de Geller, 
Tarouco e Franco (2009) os quais discutem sobre os recursos dos AVA 
no processo de ensino e aprendizagem na EaD. Sobre a importância 
dos ambientes virtuais para a EaD, temos Ribeiro e Mendonça (2007) 
e Bechara e Haguenauer (2008) tratam de questões de aprendizagem 
fundamentadas em AVA. No âmbito da imersão e interatividade, temos 
trabalhos de Marins, Haguenauer e Cunha (2008).

Com base nos trabalhos realizados por estes pesquisadores, temos 
que o uso dos AVA está marcado por ações superficiais e isoladas na 
ótica da “aula”, fundamentada, ainda, em um modelo tradicional e 
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transmissivo. Dessa forma, avançar em análises que permitam me-
lhor entender as diferentes dimensões do processo educacional e, por 
consequência, a sua consolidação em AVA, é crucial para o desenvolvi-
mento de experiências que fundem sentidos para seu uso, superando 
o emprego mecânico, instrumental e pouco eficiente de seus recursos.

Neste ponto, é importante considerar que as próprias abordagens 
e concepções que nortearam o desenvolvimento do Moodle, conforme 
informação em seu site oficial, trazem em seu cerne a compreensão de 
aprendizagem que supera a perspectiva meramente focada no ensinar. 
Assim, trazem em seu fulcro a participação e interação entre sujeitos, 
bem como destes com o próprio ambiente.

Como a concepção de educação e aprendizagem que rege um pro-
jeto pedagógico de curso nem sempre permite dinamizar a formação, 
esta pesquisa então partiu da compreensão de que a participação e 
a interação podem ampliar as formas de pensar e de se relacionar 
socialmente, implicando outras maneiras de trabalhar com a infor-
mação e o conhecimento (SANTAELLA, 2004), desde que favoreçam a 
aprendizagem. Mas antes de prosseguirmos é importante apresentar 
o que se entende por participação e interação.

Ao considerarmos o contexto dos ambientes virtuais, temos que 
a participação decorre por meio de ações realizadas pelos sujeitos 
no e com o ambiente. Sendo assim, se efetivam através do acesso ao 
ambiente, do envio de mensagens, das postagens em fóruns, do envio 
de arquivos, da participação em atividades e mesmo pela visualização 
de conteúdos, entre outros.

Dada a versatilidade do emprego do termo participação, esta 
pesquisa partiu do entendimento de que a participação nos ambien-
tes virtuais ocorre tanto no acesso ao ambiente quanto no acesso ao 
material do curso. Mas, também, considera a lógica apresentada por 
Franco (2010) o qual denomina a participação como ativa, isto é, aquela 
cuja ocorrência se dá na relação que os alunos estabelecem com seus 
pares e com os professores do curso.

No que concerne a interação, veremos que a mesma também apre-
senta significados plurais, isto é, também é utilizada de formas plu-
rissignificativas. Assim, considerando a plurissignificação vocabular, 
nesta pesquisa assumimos que a interação se refere a “mecanismos 
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vivos”, ou seja, são comportamentos e atitudes que se transformam 
de acordo com as ações e operações fomentadas em um determinado 
espaço, podendo variar em grau, qualidade e de contexto para contexto 
(BERLO, 1991 apud PRIMO, 2000, p. 2).

Na dimensão técnica, os ambientes virtuais são constituídos por 
uma base de dados que “armazena/pode armazenar a frequência e 
assiduidade dos alunos no curso” (BASSANI; BEHAR, 2006). Segundo 
estas autoras,

[...] o enfoque quantitativo da interação faz refe-
rência ao que é possível apresentar de informações 
quantificáveis, como número de acessos ao ambiente, 
número de acessos a determinadas atividades, quan-
tidade de trabalhos enviados ou ainda o número de 
contribuições em determinada ferramenta (BASSANI; 

BEHAR, 2006, p. 2-3).

Mesmo se evidenciando o enfoque quantitativo da interação nos 
ambientes virtuais, igualmente não há impedimento para se inferir 
uma abordagem qualitativa para a leitura desses mesmos dados. Con-
forme afirmou Otsuka et al. (2002) - e aqui entendemos que a apren-
dizagem é processo e recobra o acompanhamento das trajetórias de 
aprendizagem - o professor passa a ter “pistas” semelhantes àquelas 
de que dispõe em aulas presenciais e que podem ajudá-lo na identifi-
cação de problemas, como a não realização de leituras, a ausência de 
participação e a falta de interação.

Pelo que vimos expondo, em resumo, temos que a participação 
se refere aos acessos ao ambiente e à visualização de conteúdos, o 
“estar junto on-line”. E, temos que a interação se refere às contribui-
ções individuais dos participantes nas atividades do curso e na sua 
interconexão com as contribuições de outros participantes de maneira 
contextualizada.

Para tanto, a participação pode assumir a forma de uma simples 
ação pessoal, configurando-se como uma maneira direta de interferir 
na realidade e de contribuir para as trocas sociais ocorridas no con-
texto. E, por seu turno, a interação se dá pelas relações de participação 
entre os sujeitos e entre o sujeito e o ambiente. Com isso, caracteriza-se 
como uma relação colaborativa por se formar com base na inter-rela-
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ção dos sujeitos e das potencialidades possíveis de serem exploradas 
entre o indivíduo e o ambiente.

Ademais, relevamos que a participação e interação são condições 
para que a construção de significados ocorra e, consequentemente, a 
aprendizagem. Assim, não há interação sem participação e vice-versa.

O lócus da pesquisa foram os cursos de Pedagogia Acordo Brasil/
Japão, em parceria com a Universidade Tokai/Japão, e Pedagogia 2009, 
ambos da Universidade Federal de Mato Grosso sendo que o primeiro 
foi realizado para alunos brasileiros no Japão.

Os cursos contavam com o total de 420 alunos, 48 professores espe-
cialistas, 29 orientadores acadêmicos que trabalham na UFMT e polos. 
Cada orientador era vinculado a turmas compostas por 20, em média.

Para os cursos, conforme Projeto Político Pedagógico deles, o acom-
panhamento dos alunos é definidor do desenvolvimento da formação 
on-line. O Moodle agrega todo o trabalho diário com os alunos, conside-
rando a participação e interação no e com este ambiente. A trajetória 
de aprendizagem dos alunos é um elemento central da avaliação da 
aprendizagem que é processual, de modo que, a qualquer momento, 
os alunos possam retomar seus estudos.

Considerando o objeto de pesquisa e lócus, nossa opção metodo-
lógica foi pela pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso. Para isso, 
nosso viés metodológico foi alicerçado em Stake (2010b), pesquisa 
qualitativa e Stake (2010a) para o estudo de caso.

As definições dos critérios e dos sujeitos da pesquisa, partimos da 
observação do ambiente, considerando aqueles que tivessem o maior 
e menor indicativo de participação no curso. Para tanto, investigamos 
professores especialista, orientadores acadêmicos que totalizaram 
oito sujeitos e, quatro alunos sendo dois de cada curso. Ressaltamos 
que o uso da palavra sujeito faz referência a todos os participantes da 
pesquisa, supracitados.

Impressões da pesquisa

Denominamos de impressões da pesquisa face a leitura apresenta-
da ser de caráter preliminar haja vista que está ainda está em curso. 
A distribuição das respostas obtidas indicou que o trabalho no e com 
o ambiente Moodle ultrapassam a 16 horas semanais para os sujeitos 
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docentes operarem o acompanhamento das atividades e, em cerca 
de 10 horas semanais para os alunos para a realização dos estudos.

Os recursos de interação e comunicação do Moodle não são, em 
sua grande maioria, conhecidos pelos sujeitos partícipes do curso. 
Informaram conhecer tão somente os presentes e disponíveis no con-
texto do curso, mais especificamente aqueles postos em uso. Dado o 
exposto, utilizam pontualmente a videoconferência/webconferência 
e, eventualmente, comunicadores instantâneos como o Messenger 
(fusão com Skype da Microsoft) e o Gtalk (Hangout – do Google). Estes 
recursos são bastante difundidos e usados para comunicação síncrona 
via internet. Esses comunicadores permitem a comunicação que ocorre 
externamente, não havendo registro no ambiente do curso. Assim, 
o ambiente é “burlado” em função de buscar maior participação e 
interação que não poderia ser alcançada pelos recursos do próprio 
ambiente. Portanto, essas relações que ocorrem externamente ao 
ambiente do curso demonstram interações outras que, pela falta de 
registro no Moodle, não possibilita expressar todas as ocorrências 
das trajetórias de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, para além 
das ações que ocorrem nos ambientes, temos que no universo das 
TDIC, estas envolvem os sujeitos em outras maneiras de organizar as 
informações e de navegar pela internet (TOSCHI, 2010) e, não menos, 
de realizar seu processo formativo on-line.

Considerando que em maior ou menor tempo de acesso ao ambien-
te e materiais dos cursos, mas pelo fato de os alunos frequentarem o 
ambiente cotidianamente, os professores já consideram como indicati-
vo de participação no curso. Quando solicitados a expressar de forma 
mais objetiva tal participação, surge a afirmativa de ser o cumprimento 
de atividades pedagógicas como efetivação o “estar presente on-line”. 
Destacamos que ao utilizarmos a palavra professor fazemos referência 
aos professores especialistas e orientadores acadêmicos.

Já no âmbito da interação, os professores têm apontado que sua 
promoção se dá quando o aluno percebe a “presença” dos professores 
e representantes da coordenação. Assim, a maioria dos alunos dese-
jam, ao fazer um curso on-line, até mesmo por ser para muitos deles 
o primeiro curso nesta formatação, a “presença on-line do professor”, 
simulando, pois, a presença física que seria condição para o aprendi-
zado em modelos presenciais tradicionais. Essa “presença on-line” se 
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configura em ambientes on-line pelas mensagens e informações que 
circulem nesses AVA. E, até mesmo pelas mensagens síncronas através 
do recurso mensagens do ambiente.

Retomando o aspecto comparativo mencionado pelos sujeitos, 
vemos ainda consideravelmente enraizado a herança do modelo tra-
dicional na qual presença do professor é condição para a aprendiza-
gem. Entendemos que este modelo recobra ser superado de forma a 
buscar novas formas e ações educativas na formação on-line. De início 
tem se observado as falas comuns entre alunos em reclamar à “falta” 
do professor. Segundo nossos sujeitos, esses alunos vão aos poucos 
“compreendendo que as TDIC possibilitam mediações entre os todos 
os envolvidos na formação”. E, com o desenvolvimento do curso os 
alunos vão desenvolvendo o processo de autonomia de estudo, con-
dição necessária para estes processos formativos.

Além disso, configurou-se também que as promessas apregoadas 
pelo uso de tecnologias e, não menos do Moodle, têm sido condiciona-
das pelas limitações do cotidiano e pela força habitus de um número 
pequeno e repetitivo de recursos. A isso decorre que as implicações do 
participar, interagir e construir colaborativamente são minimizadas 
pois se projetam majoritariamente o alcance, ou não, dos recursos 
comunicacionais aí presentes, em detrimento das ações que carecem 
de ser ressignificadas com vistas à formação on-line de qualidade.

Por outro lado, observamos nas respostas dos sujeitos é que, na 
impossibilidade de usar certos recursos do ambiente por falta de fa-
miliaridade em seu uso, substituíam-no por outros que dominavam 
melhor o uso, como o MSN e Gtalk, por exemplo. Logo, observamos 
que para além da compreensão limitada sobre o uso de AVA, o uso 
rotineiro faz problematizar as limitações intrínsecas ao fazer docente 
com expressiva virtualização do trabalho pedagógico, não só enquanto 
“lugar”, mas como formas de ação. 

Dessa maneira, como nem sempre as equipes que atuam por meio 
de AVA estão comprometidas com a realização de um trabalho mais 
cooperativo, que permita a busca de alternativas que apoiem o desen-
volvimento pedagógico de um curso de natureza colaborativa, o AVA 
acaba perdendo a dinamicidade, ficando limitado ao uso mecânico 
por aqueles que com ele trabalham.
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O significado, a codificação de novas linguagens, a compreensão 
do que seja o fazer docente por meio de tecnologias, a formação das 
equipes e a forma pela qual se organizam os hábitos de trabalho, entre 
outros elementos, vão ocupando os espaços da formação e converten-
do-os em lugar comum e pouco dinâmico.

Algumas reflexões

Ao considerarmos a complexidade das relações inerentes à vida 
em sociedade e não menos na educação, o Moodle tem sido um “espa-
ço” favorável não só para o desenvolvimento da aprendizagem, mas 
também para o fortalecimento da participação e interação dos atores 
em formação.

Antes de tudo, cabe destacar que a formação on-line com o uso de 
ambiente virtual, necessariamente, demanda processos de comuni-
cação que busquem e promovam o diálogo entre os participantes, 
valorizando as trocas entre os sujeitos do processo formativo. Para 
isso, os contextos de formação on-line demandam a utilização de 
e-mail, fóruns de discussão, salas de bate-papo (chat), webconferência, 
videoconferência, entre outros, que são “espaços” para a concorrência 
de participação e interação. Esses recursos ampliam tanto as formas 
de pensar e de inter-relacionar-se social e na forma de se elaborar 
conhecimento. 

Logo, compreendemos que o uso e a funcionalidade do Moodle 
podem ultrapassar a dimensão de repositórios de conteúdos para 
simples consulta, porque, antes, possuem o diferencial de ser o campo 
de criação colaborativa e de socialização entre os envolvidos. Nessa 
linha, a ideia é que a educação represente um ato coletivo, solidário, 
uma troca de experiências. Diante disso, as tecnologias podem permi-
tir ao professor romper com o modelo comunicacional centrado em 
si propondo, assim, uma comunicação fundamentada no diálogo que 
promova a participação ativa e crítica dos alunos. Para isso, indepen-
dente do contexto, o processo formativo vai fundamentar-se em um 
ato coletivo em que “[...] a dialogicidade constitui-se no princípio fun-
damental da relação entre educador e educando” (FREIRE, 1998, p. 96).

Dessa forma, os dados analisados demonstraram haver certa proxi-
midade entre participar e interagir, pois percebe-se semelhanças entre 
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às formas nas quais se operam o acompanhamento e a identificação 
da participação e interação. Participar é estar “presente” no Moodle. 
Esta “presença” têm como condição o fato de estar ou ter “logado”, 
pelo envio de mensagem e/ou pela realização das atividades.

A interação é compreendida e atrelada à característica do recurso 
utilizado. Assim, a participação nos fóruns, envio de postagens e rea-
lização das atividades são ações de interação. Pode-se inferir que são 
convergentes quanto a ambos os conceitos de participação e intera-
ção, pois consideram a “presença” e o desenvolvimento do “produto”. 
Ainda, observamos que participação e interação são termos tomados 
como sinônimos.

Considerações

Dado o que exposto, vimos que alguns estudos especializados têm 
demonstrado que as preocupações no trato com os ambientes virtuais 
relacionam-se às formas de se explorarem as potencialidades desses 
meios de comunicação em contextos pedagógicos. Trata-se de preocu-
pação legítima, já que grande parte dos envolvidos nos processos de 
formação não tem conhecimento tecnológico (TOSCHI, 2010). Contudo, 
tão importante é descobrir como incorporar as possibilidades de uso 
de tecnologias à formação, já que o caráter comunicativo das TIC, em 
especial, altera esse processo.

Pois, precisamos avançar no sentido de compreender que as prá-
ticas formativas em contexto on-line devem buscar processos comu-
nicacionais mais dialógicos. É sabido que não se trata simplesmente 
de adotar um ou outro recurso tecnológico ou mesmo termos um 
ambiente virtual que mudanças nos processos educativos ocorrerão 
e por si só a formação será efetivada. Como parte de um processo, a 
adoção e a inserção dos recursos tecnológicos nos processos formati-
vos exigem também compreender a maneira pela qual estes recursos 
são codificados culturalmente para que, de fato, repercuta consubs-
tancialmente em processos de participação e interação que levem à 
aprendizagens mais ativas.

A expansão dos cursos on-line no Brasil tem sido expressiva, fomen-
tada por iniciativas governamentais como é o caso do programa da 
Universidade Aberta do Brasil. Esse programa tem estimulado o uso 
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de ambientes virtuais e, em particular, do Moodle em meio as insti-
tuições de ensino superior públicas. Estes recursos trazem inovações 
importantes do ponto de vista metodológico e pedagógico. Contudo, 
Blikstein e Zuffo (2003) nos apontam que nem as mais sofisticadas 
máquinas têm influenciado, de fato, na aprendizagem dos alunos.

Neste seguimento, outros estudos como no campo das TDIC e AVA 
no universo da formação que, em sua maioria, como constatado por 
Alonso (2008), remetem a prescrições do que deva ser observado para 
uso mais eficiente destes. Isso não ocorre por acaso. As condições em 
que são implementadas as ações, como as aqui vislumbradas, são 
indicativas do quanto é preciso caminhar na direção de incorporar, 
num processo interativo e significativo, tais artefatos.

Ainda que incipiente pela sua amplitude, por meio desta pesquisa 
percebemos algumas dificuldades em se trabalhar com recursos dis-
poníveis no Moodle que, se bem aproveitados, subsidiariam a tomada 
de decisões pedagógicas, concorrendo à criação de dinâmicas mais 
participativas e interativas na formação on-line.

Além disso, as percepções e sentidos que codificam o processo do 
ensinar e aprender, sejam das instituições, sejam dos atores envolvidos 
no processo formativo, possuem as marcas do improviso; seja pelo 
caráter raso dos conhecimentos, à priori, sobre os recursos disponíveis 
no Moodle em si, seja pela sua aplicação e uso os quais são descobertos 
no fazer suas potencialidades.

Ademais, verificamos que os indicativos de participação e interação 
são percebidos e fomentados pelos professore. Mas, tais características 
são vinculadas aquelas próprias dos recursos de comunicação e inte-
ração. Diante disso, observamos um empobrecimento dos “espaços” 
pois se desconsideram as ações dos sujeitos que ficam retidas aos 
recursos em si. 

Por fim, com relação ao uso dos recursos presentes no Moodle 
dos cursos, constatamos certa carência e pouca afeição por parte dos 
sujeitos. Isso conota uso pouco eficiente do ambiente virtual, impedin-
do novas metodologias e que podem, no limite, impedir a marcha do 
desenvolvimento de cursos on-line, perpetuando modelos didático-pe-
dagógicos transmissivos em detrimento de modelos mais dialógicos.
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Entre surdos e ouvintes: 
ressignificando a prática docente  

no curso de letras −  
Libras em Mato Grosso

Josué Buracof Shimabuko Junior 
Tatianne Fernanda Lopes Hardoim 

Francilene Machado de Almeida

Para início de conversa...

A partir dos estudos de Stokoe (1960) com a Língua Americana de 
Sinais - ASL as línguas sinalizadas começaram a ser estudadas por todo 
o mundo. No Brasil, a Língua Brasileira de Sinais - Libras foi oficializada 
por meio da Lei 10.436 do ano de 2002. Entretanto, antes mesmo de 
seu reconhecimento já havia pesquisas sobre a mesma em nosso país 
(FERREIRA-BRITO, 1995; FELIPE, 1997; QUADROS, 1997; CAMPELLO, 
2000; CAPOVILLA, 2000). Com o reconhecimento da língua, o Brasil 
precisou de três anos para pensar em como a Libras deveria ser fomen-
tada e utilizada em nosso país, resultando no Decreto 5.626/2005, que 
estabeleceu um prazo para a inserção do ensino da língua bem como 
a criação de cursos de nível superior para formação de professores 
de Libras nas Instituições Federais.

Existem diferentes desafios para o processo de inclusão de estu-
dantes surdos e ouvintes, considerando que a educação acontece por 
meio da comunicação e, sendo estabelecida com os estudantes surdos 
por meio da Libras, e com os ouvintes pela Língua Portuguesa é preciso 
que o professor ressignifique sua prática docente a fim de incluir as 
diferentes necessidades.

Lacerda e Santos (2013) colocam que não basta apenas dominar a 
língua se não existir uma metodologia adequada para apoiar o que se 
está explanando, o que incide na necessidade de formação de futuros 
professores que saibam elaborar boas aulas - visualmente claras e que 
facilitem a atuação do intérprete e a compreensão do aluno surdo.
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Assim, este artigo tem o objetivo de compartilhar saberes, experiên-
cias e observações, da prática docente de três profissionais do Curso de 
Letras – Libras, sendo o primeiro curso na modalidade bilíngue (Libras/
Português) da UFMT tendo como referência duas línguas reconhecidas 
no Brasil. Os autores relatam suas vivências no contexto do ensino de 
alunos surdos e ouvintes e sua dinâmica interativa. 

Deste modo, trazemos como aporte teórico Novak (1981) e outros 
autores que levam em consideração a interação com o outro, partin-
do da ideia de que educação se dá por um conjunto de experiências 
(cognitivas, afetivas e psicomotoras).

Os docentes que apresentam seus relatos são a professora Francile-
ne, que é surda, e os professores Tatianne e Josué, que são ouvintes. 
Relatamos esta interação e a importância da afetividade no processo 
de ensino - aprendizagem.

O caminho da libras e seu reconhecimento na UFMT

Esta seção apresenta de forma breve o processo da Libras na Uni-
versidade de Mato Grosso (UFMT), e os relatos dos três profissionais 
com fundamentações teóricas de Novak (2000), que considera a 
educação como um conjunto de experiências cognitivas, afetivas e 
psicomotoras que, quando guiadas pela Teoria da Aprendizagem Signi-
ficativa, conduzirão ao empoderamento (empowerment) do educando, 
preparando-o para lidar com um mundo em mudança.

Antes da oferta do curso Letras – Libras no Instituto de Linguagens 
(IL) na UFMT, o ensino da língua de sinais contava apenas com um 
professor do quadro de efetivos ministrando a disciplina de Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) nos cursos de licenciatura, e que acumulou 
a coordenação da área de Libras por cinco anos.

 Nesse período houve contratação de professores substitutos para 
atendimento à demanda dos cursos de licenciatura ofertados pela 
UFMT, visto que sem a oferta da disciplina Libras, em atendimento à 
legislação, os alunos não podiam concluir seus cursos.

Foi nessa época que a UFMT vivenciou a primeira professora surda 
atuando como docente na instituição, as reuniões foram adaptadas e 
eram gravadas, existia a interpretação em Libras e muitas trocas de 
informações nesse novo contexto bilíngue.
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Com o tempo a aprendizagem de Libras foi estimulada e cursos des-
ta língua foram ofertados por meio de projetos de extensão, atendendo 
além de alunos da universidade, a comunidade externa à UFMT. Para 
Gesser, a decisão de aprender a libras pode ter diversas motivações 
e, possivelmente, está relacionada com demandas específicas, como:

 – no cenário da escola, quando o educador se depara com uma 
nova situação no cotidiano escolar;

 – no cenário familiar, quando um pai ou uma mãe se dão conta 
da surdez do filho e buscam formas de romper com todos os 
estigmas sociais e frustrações pessoais que a surdez do filho 
lhes impõe;

 – no âmbito social, em que amigos de surdos ou simplesmente 
curiosos ficam deslumbrados, mas também desconfiados, ao 
descobrirem que a libras é uma língua como outra qualquer. 
(GESSER, 2012, p.177)

A falta de profissionais graduados na área ainda era tão grande que 
o edital para preenchimento dos cargos exigia o nível superior na área 
de Letras-Libras ou qualquer licenciatura somada a uma especializa-
ção, lato ou stricto sensu, nas áreas de linguística ou educação, visto 
que a instituição já havia elaborado editais de concursos nos quais 
os requisitos da graduação específica em Libras não possibilitavam o 
preenchimento das vagas ofertadas.

Isso acarretou um corpo docente no curso formados em nível 
de graduação em diversas áreas, somando conhecimentos e trocas 
de experiências entre os professores/pesquisadores, além de ser um 
contexto bilíngue por contar com duas professores surdas. A possi-
bilidade de candidatos de áreas afins, foi a solução encontrada para 
sanar o problema.

No Brasil a realidade dos professores nas instituições federais que 
trabalham com a Libras enfrenta um contraste onde a falta de fluência 
da língua por parte dos ouvintes que possuem titulação acadêmica 
para os cargos contrasta com os professores surdos fluentes que ainda 
buscam a capacitação para a titulação adequada sendo a supremacia 
de professores ouvintes nas universidades. Slomski (2010) nos coloca:
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Falar de um modelo de educação bilíngue para sur-
dos implica, por outro lado, o direito à educação de 
uma comunidade linguística minoritária e, por outro, 
a formação do profissional especializado que irá ga-
rantir esse direito. Nesse caso, a formação profissio-
nal não se limita a formação de educadores ouvintes 
ou surdos, mas uma política educacional voltada para 
a formação dos educadores e demais profissionais, 
bem como as famílias envolvidas com esta educação 

sejam elas surdas ou ouvintes.

Independentemente de sua característica auditiva, o importante 
é o compromisso com um ensino de qualidade para os alunos, surdos 
e ouvintes, envolvidos no processo. E nós professores precisamos nos 
resignificar1 perante esse novo contexto de ensino; precisamos nos 
atentar a todo momento para a forma de aprender do outro que, por 
vezes não, foi instruído via o mesmo canal perceptivo.

É preciso que na sua prática o professor leve em consideração 
o engrandecimento humano, percebendo os diferentes contextos 
sociais, culturais e históricos dos alunos, a fim de corroborar com sua 
aprendizagem.

Dessa forma Novak (2000) traz diferentes contribuições a este 
artigo, ele aproxima-se muito das ideias modernas resultantes das 
ciências da cognição de que o pensamento é ao mesmo tempo ativo e 
sensitivo, isto é, que pensamento, sentimentos e ações se combinam 
para formar o significado das experiências.

É por meio desta interação entre surdos e ouvintes, que nossas ações 
passam por uma prática que também envolve a questão humanista, e 
neste sentido é necessário refletirmos sobre a importância da prática 
docente em uma sala de aula bilíngue. 

“A hipótese de Novak é que a experiência afetiva é positiva e inte-
lectualmente construtiva quando o aprendiz tem ganhos em compreen-
são; reciprocamente, a sensação afetiva é negativa e gera sentimentos 
de inadequação quando o aprendiz não sente que está aprendendo” 
(MOREIRA, 2000, p. 42). Assim, apesar do ensino também apresentar 
dificuldades que surgem da diversidade, ela oportuniza um ensino 
aprendizagem para todos envolvidos nesta interação bilíngue, e, nós 
professores, precisamos perceber o encantamento deste processo.
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Troca de saberes docentes

Professora surda Francilene Almeida

Sou surda de nascença e graduada em Letras-Libras pelo Instituto 
Federal de Goiás - IFGO por meio de um convênio com a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), na modalidade Ensino a Distância 
(EaD).

Fui aprovada no concurso para o cargo de professora efetiva no 
curso de Letras-Libras na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), 
no ano de 2014, sendo este o motivo de minha vinda para Cuiabá. Eu 
não conhecia profissionais da universidade e nem pessoas da cidade. 
Foi um período de adaptação um pouco conturbado.

Entrei nesta instituição e fui surpreendida pelo coordenador do 
curso que me encarregou de ministrar duas disciplinas no curso de 
Letras-Libras, além de outras duas na área das licenciaturas. Minha 
maior surpresa foi começar a trabalhar com o sistema modular, até 
então, desconhecido por mim. Fiquei desesperada com duas coisas: a 
falta de tempo necessário para me acostumar com as turmas e ir pre-
parando o material das aulas no decorrer do semestre; a necessidade 
de me aprofundar nos conhecimentos da língua visto que o curso é 
modular e dificulta a adequação do material com cada turma, sendo 
necessário estar com tudo pronto para iniciar as aulas e não podendo 
adequá-lo com um prazo maior.

Constatei minha falta de experiência para o ensino bilíngue, alunos 
surdos e ouvintes na mesma sala, pois anteriormente atuava como 
professora de Libras básica apenas para acadêmicos ouvintes de cursos 
de licenciatura há quase quatro anos.

Minha metodologia para as aulas do curso de Letras - Libras preci-
sava ser repensada e o conteúdo muito mais aprofundado com relação 
a língua, algo muito diferente de minhas experiências anteriores, em 
que havia o estabelecimento mínimo de comunicação e compreensão 
do universo surdo e como os mesmos aprendiam mediante a interação 
com o ouvinte. Diante disso, métodos e práticas foram repensados a 
fim de incluir esta diversidade considerando a interação dos cincos 
elementos propostos por Novak (1981): o aprendiz, o professor, o co-
nhecimento, o contexto e a avaliação, sempre ressignificada.
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No início da primeira disciplina fiquei muito apreensiva por ex-
perienciar um ensino diferente, comecei a lecionar a disciplina de 
Fundamentos da Educação dos Surdos. Um dos primeiros problemas 
que encontrei foi a questão da variação linguística presente em meus 
sinais oriundos de Goiânia. Os profissionais intérpretes que acom-
panhavam as aulas não conheciam alguns sinais utilizados por mim 
porque assim como na Língua Portuguesa encontramos o regionalis-
mo, na Libras não é diferente, alguns sinais mudam de acordo com a 
região em que são usados.

Desta forma houve a necessidade de nos reunirmos e chegarmos a 
um acordo de sinalização sendo que na maioria eu optei por substituir 
alguns sinais de meu vocabulário por sinais da cidade de Cuiabá, não 
apenas para demonstrar respeito pela cultura dos surdos que aqui 
vivem, mas para uma melhor aprendizagem dos alunos que estão 
acostumados com seus sinais, refletindo nas aulas sem interrupções 
para questionamentos de dúvidas quanto a vocabulário.

Gesser (2012) corrobora com este contexto, abordando que temos 
uma configuração mais dinâmica, fluida e multifacetada, ou seja, uma 
abordagem que vê o ensinar-aprender, metaforicamente, “com um 
caminho de mão dupla e com várias bifurcações e atalhos”.

A preparação do material da aula para alunos surdos e ouvintes 
consiste em pensar de forma visual, é apresentar os slides com de-
senhos, diagramas, ilustrações, vídeos e, quando necessário, textos 
pequenos visto que os surdos aprendem visualmente e os ouvintes 
também. Lacerda e Santos (2013) ressaltam que o projetor de slides 
se mostra recurso fundamental para o trabalho com surdos, e os fu-
turos professores podem defender, e exigir, esse tipo de equipamento 
no espaço em que se desenvolve a educação de surdos. As escolas, 
principalmente as públicas, sofrem com a precariedade e a falta des-
ses recursos, mas eles existem, e ser claro quanto a necessidade dos 
momentos pode fazer diferença na hora de buscá-los.

Além do preparo para projetor multimídia, uso também livros e 
apostilas com textos em português para que os alunos leiam. Entende-
mos que é importante a presença do português em sua forma escrita, 
desta forma temos português e Libras concomitantemente, caracteri-
zando um curso bilíngue onde a escrita e a leitura são feitas via Língua 
Portuguesa e, a comunicação, via Libras. Os materiais bem como as 
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dinâmicas de prática da língua são importantes porque é pratican-
do que se aprende Libras. Torna-se necessário que os alunos leiam, 
discutam, produzam atividades em Libras, para trocar experiências, 
praticar e interagir por meio de suas ideias.

Essa preparação de materiais bem como a maneira de ensinar 
precisa ser dinâmica, conforme Gesser (2012, p. 23):

Na abordagem, residem todas as energias e esforços 
que motivam o professor a promover experiências na 
língua-alvo. Essas energias não são unilateralmente 
motivadas, nem tampouco fixas, pois são compostas 
de outros valores, pautados em princípios linguísti-
cos, cognitivos e afetivos que retroalimentam as prá-
ticas do professor em sala de aula, conferindo dina-
mismo à relação ensino aprendizagem.

Passado o período adaptativo quanto às novidades, agora já me 
acostumei com o ritmo e as diferenças que o curso impõe, consigo dar 
aulas com mais tranquilidade e segurança, orientar os alunos em suas 
pesquisas acadêmicas. Pude prestigiar algumas defesas de mestrado 
com a presença do intérprete e gostei muito. Estou aprendendo e me 
desenvolvendo a cada dia.

Professora ouvinte Tatianne Hardoim

Sou grata por ter esta oportunidade riquíssima como docente 
de atuar em um curso bilíngue. Desde a minha graduação percebi a 
importância da inclusão, e decidi que lutaria por essa causa, pesqui-
sando e difundindo o conhecimento produzido. Penso que o papel 
do professor é ser um profissional pesquisador e inovador, para que 
saiba como lidar com as diferenças encontradas nas salas de aula. 
Percebi, com o tempo, que trago este lado humanista, porém com 
bases teóricas onde o foco é a aprendizagem do aluno, e esta pode ter 
sentimentos e emoções afloradas junto as práticas de ensino, a fim 
de contribuir para o engrandecimento do indivíduo na finalidade de 
lidar com a vida diária.

Comecei o meu primeiro contato com a Libras na UFMT no ano de 
2010 fazendo o curso de extensão onde fui alfabetizada pelo professor, 
que com muita alegria hoje é o meu colega de trabalho, mesmo após 
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concluir o curso nunca perdi meu contato com a universidade, que 
me auxiliou muito nos conhecimentos científicos que tenho, além das 
minhas atualizações obtidas em diferentes cursos, viajando e apren-
dendo cada vez mais.

Iniciei na UFMT como professora substituta, e desenvolvi recursos 
didáticos com os meus alunos utilizando a Libras em diferentes cur-
sos de licenciatura. Hoje, efetivada na instituição, trabalho ainda na 
extensão com palestras e oficinas para professores surdos e ouvintes, 
na formação continuada de docentes que atuam nas escolas regula-
res, e até mesmo com intérpretes que estão mostrando o interesse, e 
percebem que existe uma importante contribuição de sua profissão, 
no processo ensino - aprendizagem do estudante surdo e ouvinte.

Trabalho com metodologias e práticas diversas que podem ser 
usadas em diferentes cursos para auxiliar o surdo sem excluir o ou-
vinte, e isso tem sido o foco da minha pesquisa junto com os demais 
professores lotados no curso. Percebo o quanto estou crescendo nessa 
interação entre surdos e ouvintes, é um ganho para os três lados, pro-
fessor/aluno/intérprete.

Percebemos a importância da Libras e da Língua Portuguesa para 
uma inclusão, todos os professores trazem conhecimentos e experiên-
cias diferentes, e nós socializamos a fim de nos desenvolvermos como 
pessoas e docentes. Em razão de uma grande variação linguística 
presente nas sinalizações dos professores, visto que cada um passou, 
e passa por processos específicos de aquisição e convívio com a Libras.

Essa interação percebo que possibilita a diversidade de influências 
bem como o regionalismo, como por exemplo, uma das integrantes 
da equipe é natural de Goiás, e temos constantemente trocas de sinais 
desconhecidos por todos de Cuiabá, enriquecedor para todos.

Socializo as minhas aulas com os professores e com os intérpre-
tes sem problema algum, pois como coloca Lacerda e Santos (2013) o 
intérprete de Libras precisa ter acesso aos conteúdos que serão mi-
nistrados para se preparar com antecedência e, assim, oferecer uma 
boa interpretação, que influenciará no sucesso da aprendizagem. 
Penso que o objetivo é o crescimento da equipe e dos alunos, para que 
tenhamos todos um ganho com a aprendizagem dos mesmos. Assim 
preparo as aulas pensando nos alunos surdos e ouvintes, e também 
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nos intérpretes, a quem, quando reunidos comigo para discutirmos 
como serão as aulas da minha disciplina, peço opinião. Reconheço 
que esse profissional tem muito com o que contribuir, realizando uma 
tradução/interpretação de qualidade.

O material didático que utilizo consiste no quadro, data show, sli-
des, vídeos que quando tem áudio em português ou são sinalizados em 
Libras sempre legendados em Língua Portuguesa. Ministro aulas em 
Libras e, às vezes, em Língua Portuguesa, focando sempre na questão 
do aluno visual em geral, como nos coloca Campello (2007, p. 130).

A exploração de várias nuances, ricas e inexploradas, 
da imagem, signo, significado e semiótica visual na 
prática educacional cotidiana, procurando oferecer 
subsídios para melhorar e ampliar o leque dos “olha-
res” aos sujeitos surdos e sua capacidade de captar e 
compreender o “saber” e a “abstração” do pensamen-

to imagético dos surdos.

Entendo ser importante ressaltar a presença do profissional intér-
prete, pois a inclusão não é feita para um indivíduo, isso é denomi-
nado segregação, mas incluímos quando temos diferentes atitudes e 
conhecimentos para que possamos incluir todos, quando por exemplo 
adaptamos os recursos pedagógicos para que atendamos o perfil de 
nossos acadêmicos, independentemente de serem surdos ou ouvintes.

A hipótese de Novak (1981) é que qualquer evento educativo é uma 
ação para trocar significados (pensar) e sentimentos entre o aprendiz e 
o professor, e nesta troca diversa, podemos aprender um com o outro 
de forma significativa e prazerosa.

Professor ouvinte Josué Shimabuko

Ao começar a lecionar no curso Letras - Libras percebi uma situação 
ímpar visto que havia colegas professoras e alunos surdos bem como 
profissionais intérpretes presentes em sala, nunca havia vivenciado 
tal experiência.

Essa vivência fortaleceu ainda mais a concepção de inclusão, tema 
abordado em minha pesquisa de mestrado, que defendo e entendo 
como possibilidade viável nas escolas.
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Trabalhar com professoras surdas é muito gratificante, com o 
tempo as diferenças tornam-se apenas perceptivas pelos outros que 
não estão envolvidos no processo. Nos acostumamos a usar a língua 
de sinais em nosso cotidiano dentro da universidade e entender que 
a cultura e o modo de pensar do outro sujeito é diferente porque tem 
toda uma vivência e uma percepção de mundo visual que muitas vezes 
divergem de nossas concepções de um mundo ouvinte. Diferenças 
que a meu ver enriquecem o ensino. Não que nós ouvintes tenhamos 
sempre as mesmas concepções sobre o mundo, mas a concepção vi-
sual nos possibilita mostrar algumas coisas em pontos de vista que 
não havíamos percebido ou mesmo ousado a pensar de tal maneira.

O curso de Letras - Libras possibilita vivenciar dois mundos ora 
muito semelhantes ora muito contraditórios como dizia a autora Gesser 
(2012) “há um provérbio tcheco que diz que se vive uma nova vida a 
cada nova língua que se fala: se você sabe somente uma língua, você 
vive somente uma vez...”

O ensino no curso de graduação exige um pouco mais de nós 
professores que devemos estar sempre em busca desses múltiplos 
olhares no intuito de possibilitar um ensino bilíngue e inclusivo que 
contemple ambos os alunos.

No planejamento das aulas é constante a reflexão quanto às possi-
bilidades usadas no ensino que contemple tanto alunos surdos, quanto 
ouvintes, o que resulta em uma aprendizagem com significado para 
os mesmos, pois quando a aprendizagem é significativa o aprendiz 
cresce, resultando em atividades diferenciadas contemplativas para 
ambos (NOVAK, 1981).

Durante a elaboração das aulas me deparo em autorreflexão 
sobre atitudes simples muitas vezes impensadas pelos professores 
que trabalham nas escolas regulares que tenham surdos e ouvintes, 
quanto ao uso de didática e métodos que em nada contribuem para a 
aprendizagem dos mesmos.

Algo que constantemente me remete a esta reflexão é o uso de 
vídeos disponíveis na internet, hoje um recurso pedagógico inclusi-
vo muito usado. Os alunos, ao usarem esse tipo de recurso, podem 
exemplificar e ressignificar o conteúdo ministrado, ou seja, fornece 
um novo sentindo ao conteúdo, para que seja melhor compreendido 
e significativo para o outro.
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Os vídeos precisam ser legendados, proporcionando ao aluno 
surdo maior sentido ao que se passa nas imagens, é importante que o 
professor apure, também, outros sentidos, não excluindo nem o aluno 
surdo nem o ouvinte. Esse é um dos vários conflitos no preparo do 
material que precisamos nos atentar em nosso dia a dia.

O crescimento entre os membros docentes que buscam uma inte-
ração com os dois mundos é grandioso, como relatado acima. Poucas 
são as referências no Brasil que versam sobre as questões gramaticais 
da língua de sinais, sendo essas todas escritas em Língua Portuguesa, 
o que dificulta o acesso ao surdo que tem dificuldade algumas vezes 
com a mesma.

É no contato direto com as professoras e alunos que eu, professor 
e ouvinte, compreendo de fato a dinâmica da língua possibilitando 
estudos comparativos quanto as regras de ambas as línguas levando 
a horas de discussão e estudo sobre as concepções gramaticais 
promovendo um crescimento mútuo por meio da interação entre os 
pares.

Considerações

Entendemos que um ganho muito importante para os alunos 
acontece nos momentos de interação e no auxílio mútuo entre os 
professores, constantemente a necessidade da aprendizagem de voca-
bulário por ambas as partes, surdos e ouvintes, permeia as discussões 
a respeito dos conteúdos existindo uma colaboração para o alcance 
do bem em comum, o conhecimento.

A importância do ensino bilíngue no curso de Letras-Libras onde 
os alunos, professores e intérpretes utilizam ambas as línguas no mes-
mo espaço chega a ser enriquecedora aos olhos dos envolvidos nessa 
dinâmica cotidiana, perceber que a interação do conhecimento que 
acontece com o grupo de professores também é viva entre os alunos. 

Entendemos que nosso curso proporciona uma formação que vai 
muito além de conhecimentos acadêmicos, mas que envolve o respeito 
para com o outro, a convivência, a tentativa de uma inclusão de fato, 
valores que ultrapassam os currículos escolares e passam a ser per-
cebidas de uma forma mais humanizada, natural nos demais cursos 
da instituição quando pensamos nas pessoas que dominam a mesma 
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língua. Entretanto, percebemos o nosso contexto como encantador 
para aqueles que se envolvem nos estudos profundos da língua e 
entendem seu contexto histórico marcado por grandes lutas que pas-
sam pela legalização da Libras até a implantação dos cursos de nível 
superior para estudo e aprofundamento da língua.
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Relatos de experiência de 
comunicação de uma professora 
surda com alunos de graduação  

da Universidade Federal de  
Mato Grosso, campus de Cuiabá

Reany de Oliveira

Este artigo foi motivado pela história que passo a contar. No ano 
de 2014 fui aprovada para o quadro de docentes da Universidade Fe-
deral de Mato Grosso. Todavia, anteriormente, no mesmo ano, havia 
sido aprovada no processo seletivo para professora substituta na área 
da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, tendo ali, iniciado minha 
experiência com alunos do ensino superior no processo de ensino-
-aprendizagem da Língua de Sinais. Essa foi excelente experiência 
em compartilhar saberes com acadêmicos nativos de outra língua, 
Língua Portuguesa, logo, ensinando a Libras para alunos ouvintes dos 
cursos de licenciatura, futuros professores em escolas que poderão 
ser inclusivas.

Como docente efetiva do quadro da UFMT, ministro a disciplina 
LIBRAS em diferentes cursos de graduação como L2 – segunda língua, 
pois os alunos são ouvintes e, portanto, têm o Português como primeira 
língua - L1. Dessa forma, este meu trabalho se propõe a investigar a 
minha experiência de comunicação com os alunos dos cursos de Licen-
ciatura aos quais venho ensinando a LIBRAS, que tem sido baseada, 
predominantemente, na relação viso-espacial (QUADROS; KARNOPP, 
2004) frente a professora e alunos em sala de aula.

Trago como questão para reflexão neste trabalho se esse tipo de 
relação na preparação dos futuros professores da Educação Básica 
pode consistir em estratégias no contexto das políticas de inclusão, bem 
como, uma possibilidade de articulação das questões que envolvem a 
identidade do professor surdo, que é diversa, no ensino superior como 
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espaço de atuação, conforme referido por Muller (2009), que abordou 
o tema do professor surdo no ensino superior.

Como experiências de ensino inclusivo, com a presença de alunos 
surdos e ouvintes, a Universidade Federal de Mato Grosso implantou, 
no ano 2014, o primeiro curso de licenciatura em Letras-Libras, no 
campus de Cuiabá. Soma-se a essa oferta, a disciplina de LIBRAS para 
todos os cursos de Licenciatura, sendo obrigatória, segundo a Lei 
10.436/2002, regulamentada pelo Decreto 5.626/2005.

Quero pesquisar como vem ocorrendo a relação com os alunos não 
surdos e colegas surdos, e de que forma o surdo é visto no âmbito da 
universidade, mostrar como desenvolve os trabalhos dos professores 
surdos com os alunos surdos e não surdos de ensino superior na esfera 
de sala de aula. 

Atualmente, o Departamento de Letras conta com duas professoras 
surdas e dois professores ouvintes, ambos efetivos e também, uma 
professora surda e três professores ouvintes, todos substitutos. Essa 
equipe é responsável por atendimento às licenciaturas e, em especial, 
a licenciatura em Letras-Libras.

Logo, nessa pesquisa discuto sobre desenvolvimento de ensino 
pedagógico e experiências novas da relação professores e alunos sur-
dos e não surdos, no desejo de contribuir, a partir dos dados coletados 
por meio de instrumentos de entrevista, com professores surdos que 
desejem trilhar o caminho da docência em uma universidade. 

Pretendi conversar e dialogar com os entrevistados, logo, foi ne-
cessário que o intérprete de LIBRAS acompanhasse este trabalho para 
realizar a tradução da Língua Portuguesa e Língua de Sinais, simul-
taneamente. Realizar algumas perguntas para professores ouvintes e 
surdos do curso de licenciatura em Letras-Libras.

E também, nos cursos de graduação nas disciplinas de LIBRAS I e 
II ofertadas pela UFMT, campus Cuiabá, a respeito dos problemas em 
relação à carga horária de 60 (sessenta) horas, insuficiente para os 
acadêmicos em formação docente inicial, nos cursos de licenciatura, 
que têm que cursar a disciplina de Libras e estão prejudicados em 
sua qualificação.

Esse trabalho sanará a curiosidade para ver como o professor surdo 
desempenha as suas atividades profissionais, didático e metodológicas.
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Uma reflexão sobre os primeiros  
obstáculos e sua superação

Ao iniciar a docência na UFMT, mais especificamente no ensino 
na disciplina de LIBRAS para ouvintes, pensei ser necessário solicitar 
ajuda de um profissional para interpretar e traduzir Língua Portu-
guesa/Língua de Sinais/Língua Portuguesa, como segunda língua para 
aluno não surdo, norteando a interação da professora de Libras com os 
alunos não surdos no uso da língua de sinais. Então, nesse momento, 
percebi que não estava preparada para usar a língua de sinais para 
comunicar com os alunos não surdos em sala de aula, não tinha o 
material pedagógico apropriado, não pertencia a um grupo de estudo 
para pesquisar e desenvolver atividades para ensinar LIBRAS no nível 
básico. As apostilas que tive acesso traziam sinais básicos, vocabulários 
e não tinham maiores explicações sobre as teorias e regras gramaticais, 
considerando que, via de regra, as metodologias de ensino pensam no 
aluno ouvinte (LEBEDEFF, 2006).

Nesse caso, no primeiro ano de ensino superior de LIBRAS ofertei 
a disciplina de Libras dos cursos de graduação, sendo, a primeira 
turma no curso de Ciências Biológicas e logo assumi a disciplina para 
outros cursos de graduação. O primeiro desafio encontrado foi quando 
cheguei à secretaria do curso de Ciências Biológicas, e para ser com-
preendida, escrevi em Português para que me indicassem onde ficava 
a sala de aula; a coordenação me acompanhou até o local.

Para os alunos não surdos era uma situação inédita, pois pela pri-
meira vez tinham uma professora surda na sala de aula do curso; eles 
não conseguiam acreditar que agora tinham uma professora usando 
apenas a língua de sinais para se comunicarem, pensaram que eu fosse 
ouvinte e, então, precisei utilizar mímicas ou gestos para me comuni-
car na sala de aula, mas normalmente, eu utilizo só a língua de sinais.

Pelo fato de a língua de sinais ser a minha Língua Materna, aos 7 
anos de idade comecei a escrever a Língua Portuguesa, vale destacar 
que aos 2 anos idade já frequentava uma clínica de fonoaudiologia. 
Praticava o ato de balbuciar muito, mas eu aprendi a falar aos 4 anos. 
Entretanto, até o presente momento não consegui falar como o ouvinte. 
Mas eu oralizo só com os amigos e membros da minha família, às vezes, 
consigo compreender alguns enunciados.
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Este é mais um recurso linguístico, potenciais diferentes no papel 
da profissão do professor fazem com que tenha uma interação de 
comunicação mostrando um aumento na valorização da LIBRAS com 
alunos em sala de aula para o preparo de acadêmicos à docência.

Mas, infelizmente, por experiência própria, o docente surdo na uni-
versidade na disciplina de LIBRAS, e também no curso de licenciatura 
em Letras-Libras, sem a devida formação em Letras-Libras tem maior 
dificuldade e necessita de formação continuada, principalmente sobre 
aspectos metodológicos e didático, o que pode acarretar prejuízos à 
autonomia do docente surdo na esfera acadêmica.

O docente surdo necessita de apoio institucional, disponibilizan-
do o profissional Tradutor-Intérprete e, para compartilhar saberes e 
experiências com outros profissionais sejam eles surdos ou ouvintes. 
Sei das ocupações e responsabilidades de outros profissionais ao 
cumprirem suas obrigações, logo, estes profissionais não têm o tempo 
necessário para este apoio. É preciso vencer as barreiras que intensi-
ficam o isolamento e podem levar ao separatismo em uma instituição 
que se quer inclusiva.

Para as aulas nos cursos de Licenciatura, usei diferentes recursos 
pedagógicos visuais, como projetor de multimídias, quadro negro, 
computadores, filmadoras, máquinas fotográficas, celulares para fil-
magens, vídeos e DVDs em LIBRAS, em todos os momentos indicava 
os sinais na Libras - L2 para ouvintes, porque já havia a palavra es-
crita, em Língua Portuguesa - L1, que é a Língua Materna dos alunos 
ouvintes. Passados dois meses sem que os alunos tivessem acesso ao 
profissional Tradutor-Intérprete de Libras para fazer a tradução e in-
terpretação da Língua de Sinais para Língua Portuguesa e vice-versa, 
foi contratado um profissional para prestar atendimento aos alunos. 
Mas os alunos perceberam que conseguiam se comunicar com a pro-
fessora por meio da escrita da Língua Portuguesa, logo, conseguiam 
entender e sua resposta foi positiva em termos de interação com a 
docente surda.

Certo dia, uma aluna queria falar comigo e nós utilizamos a escrita 
da Língua Portuguesa e alguns sinais em Libras, sinais que a mesma já 
conhecia, então conseguimos nos comunicar. Ela falou para o profis-
sional Intérprete de Libras que não havia a necessidade da presença 
dele nas aulas, porque conseguia comunicar-se comigo, e a intérprete 
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admirada respondeu: “Não tem problema, vocês podem conversar 
normalmente”.

Outra experiência que vivenciei foi no curso Letras-LIBRAS, pri-
meira licenciatura com estudantes surdos e ouvintes no mesmo espaço 
físico, a sala de aula, e com o uso da comunicação em língua de sinais 
e língua oralizada. Na minha disciplina no curso de Letras-Libras 
tive um total de 28 acadêmicos, sendo 10 surdos e 18 ouvintes. Vale 
ressaltar que a maioria dos surdos não tinha formação. Vários surdos 
destacaram que tiveram dificuldades no vestibular na prova de escrita 
em Português - redação, sendo esta uma segunda língua – L2 para os 
surdos.

Por meio de concurso público, a UFMT selecionou profissionais 
que fazem a interpretação Português/LIBRAS e a tradução LIBRAS-
-Português para acompanhar docente surdos e acadêmicos ouvintes 
no decorrer as aulas, facilitando a comunicação entre a docente e os 
acadêmicos ouvintes e entre estes e os colegas surdos, ou seja, estão à 
disposição dos sujeitos envolvidos.

Mas, ocorreram alguns episódios no início do curso de Letras-Li-
bras, quando eu ainda não tinha muito acesso as publicações, livros 
didáticos, conhecimento de metodologias e ideias diversas. Percebo 
que ainda há falta desses materiais na área de conhecimento da Lín-
gua Brasileira de Sinais para docentes do ensino superior da LIBRAS 
na universidade. Ao mesmo tempo, senti muita dificuldade na hora 
de mediar os conhecimentos dessa área de LIBRAS/Linguística com 
os acadêmicos, ambos necessários na relação um professor surdo e 
professor ouvinte.

No curso de Letras-Libras existem docentes surdos e ouvintes, 
alunos surdos e ouvintes que constituem a inclusão na sala e na 
UFMT. Portanto, desde o momento do ingresso da primeira turma do 
curso, os acadêmicos ouvintes já têm contato com a LIBRAS, outros 
não conhecem os usuários de LIBRAS, os surdos, dentro da sala têm 
difusão da Língua de Sinais e Língua Portuguesa. Percebe-se que estão 
interagindo, embora ainda não seja em 100% do tempo.

Todos esses fatores me isolavam e me preocupava a relação conteú-
do de ensino no curso de Letras-Libras e as discussões nos estudos das 
disciplinas: cada disciplina tem suas estruturas próprias, em semestres 
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diferentes, e abordam conteúdos teóricos e práticos específicos, mas 
no momento das atividades práticas, prefiro o não acompanhamen-
to do profissional intérprete, pois tenho como desafio, estimular os 
acadêmicos ouvintes no desenvolvimento linguístico e semântico da 
Língua Brasileira de Sinais, juntamente com os usuários de Libras, 
sendo estes os surdos.

Vale ressaltar que neste processo ensino-aprendizagem é neces-
sária a comunicação, que se dá por meio viso-gestual. O desafio é 
grande para todos os envolvidos, acadêmicos, docentes e intérpretes, 
pois é preciso que os surdos tenham como objetivo aprender novos 
vocabulários na Língua Portuguesa, e que os ouvintes aprendam e 
compartilhem saberes e experiências no campo linguístico da LIBRAS.

Um aspecto extremamente relevante, e vale destacar, que os 
acadêmicos surdos participam de atividades extraclasse, envolvidos 
no Projeto “O processo de aprendizagem de Língua Portuguesa pelo 
sujeito surdo”, projeto este desenvolvido na UFMT, constituinte das 
atividades de doutoramento do pesquisador Anderson Simão Duarte, 
atual coordenador do curso de Licenciatura em Letras-Libras e Coor-
denador da Área de LIBRAS, no Instituto de Linguagens da UFMT. 
Essas atividades já têm resultados comprovados – surdos passaram 
na seleção para o curso de graduação em Letras-Libras, e o processo 
ensino-aprendizagem dos acadêmicos surdos vem se desenvolvendo 
bem no contexto da Língua Portuguesa.

Meu propósito não é apenas problematizar as condições de inter-
locução com meus discentes, mas, para além disso, é propor métodos a 
partir da minha vivência como surda, que facilitem essas comunicações 
com vistas à aprendizagem. Fazendo, assim, uma análise específica e 
crítica do processo de aquisição linguística.

Na perspectiva Vygostskyana, que traz a interação social, a me-
diação e a significação, a aprendizagem tem um papel central para 
o desenvolvimento dos conhecimentos. Assim, qualquer processo de 
ensino-aprendizagem insere aquele que aprende, o que ensina, pos-
sibilita a inter-relação entre ambos.
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Considerações
Baseada nas experiências expostas neste artigo, percebo que os 

professores surdos devem planejar metodologias pedagógicas que 
proporcionem sua autonomia e que ampliem o conhecimento dos 
acadêmicos, além de sempre conviver com os outros professores, 
participar em eventos acadêmico-científicos, momentos de reuniões 
formais e informais.

Estas interações têm proporcionado um rápido desenvolvimento 
no meu conhecimento. Sendo assim, proponho uma ampliação dessas 
vivências, visando melhorar a autonomia das professoras, quanto as 
didáticas e metodologias a serem aplicadas nas salas de aula, tanto 
de Libras como L2 para ouvintes, quanto no curso de formação de 
professores de Libras – Letras-Libras - Licenciatura.

Este artigo teve caráter introdutório ao tema. No entanto, devido 
à relevância do mesmo, intento futuramente desenvolvê-lo, apro-
fundando minhas análises. A prática pedagógica em sala de aula e o 
desejo de contribuir com o crescimento da área de ensino e pesquisa 
de Língua Brasileira de Sinais, fará com que os próximos passos desta 
pesquisa, sejam dados em direção a um curso de mestrado, para maior 
aprofundamento deste tema, que certamente refletirá positivamente 
na minha prática pedagógica e na minha satisfação pessoal.
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Eu e o outro: construção e 
aprendizagem, uma viagem 

interacionista e dialógica para a 
aprendizagem do sujeito visual

Sebastiana Almeida Souza

A escola, historicamente, se caracterizou pela visão de educação 
que vê a escolarização como privilégio para alguns e para outros como 
exclusão legitimada nas práticas reprodutoras da ordem social. Com o 
processo democrático, fica claro o paradoxo inclusão/exclusão quando 
o sistema de ensino viabiliza o acesso a todos, porém continua excluin-
do aqueles sujeitos que são considerados fora dos padrões produzidos 
pela sociedade. Assim, sob diversas formas, a exclusão apresenta e 
demonstra características comuns no processo de discriminação e 
integração, os quais pressupõe a seleção, ocasionando assim o proces-
so de discriminação na aprendizagem e, consequentemente cresce o 
índice do fracasso escolar.

Diante das situações de discriminação, fracassos, surge com força 
o movimento mundial pela educação inclusiva, uma ação política, 
cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa dos direitos 
de todos os alunos de estarem socialmente juntos, aprendendo e 
participando, sem nenhum tipo de discriminação, constituindo-se 
assim um paradigma educacional fundamentado na concepção de 
direitos humanos, que reúne igualdade e diferença como valores in-
dissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao 
contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão 
dentro e fora da escola.

Nesse sentido, considerando a visão dos direitos humanos e do con-
ceito de cidadania fundamentado no reconhecimento das diferenças e 
na participação dos sujeitos, a educação inclusiva visa proporcionar ao 
aluno um atendimento que atenda às suas necessidades, numa pers-
pectiva de igualdade de direitos no âmbito educacional, modificando 
assim o modelo tradicional da educação escolar.
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Todo esse movimento e lutas trazem para a educação um caráter 
de inovação no que se refere à melhoria no processo de aprendizagem 
daqueles alunos que até então se encontram colocados de lado, ou às 
vezes nem chegam à escola e, quando chegam, encontram-se na sala 
de aula “inclusos”, pertencentes ao processo. Com a efetivação da De-
claração de Salamanca (1994), assinala-se necessidade de inclusão da 
própria educação especial dentro desta estrutura de “educação para 
todos”, oficializada em Jomtiem. Entre outras coisas, o aspecto inova-
dor da Declaração de Salamanca consiste na retomada de discussões 
sobre estas consequências e no encaminhamento de diretrizes básicas 
para a formulação e reforma de políticas e sistemas educacionais.

A Declaração de Salamanca vem apoiar o processo de efetivação da 
inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais, abran-
gendo assim os que têm deficiência no ensino regular. Todo esse movi-
mento nos dá a chance de refletir sobre o processo de forma bastante 
ampla, ou seja, o público-alvo atendido se torna bastante abrangente, 
o que faz com que o trabalho se torne mais comprometedor, exigindo 
maior complexidade e consequentemente mais estudos e pesquisas.

Diante de tais necessidades, baseando-se na realidade das escolas o 
MEC, através da Resolução nº 04/2008, implanta o Atendimento Educa-
cional Especializado (AEE), que tem o objetivo de apoiar, complemen-
tar e ou suplementar o processo de aprendizagem dos alunos através 
da Sala de Recursos Multifuncionais no ensino regular, buscando a 
superação dos mesmos para a concretização do processo inclusivo.

Consideremos, agora, o Curso de graduação Letras/Libras, licen-
ciatura na Universidade Federal de Mato Grosso implantado em 2014, 
iniciado com uma turma composta de discentes ouvintes e visuais, e 
em 2015 mais uma turma com a mesma composição, ingressos através 
do Vestibular, ou seja, houve uma seleção que “mede” os conheci-
mentos do sujeito, confirmando assim o que preceitua os Parâmetros 
Curriculares no que tange às habilidades do conhecimento do mesmo.

No entanto, conforme dados de avaliações dos docentes, os discen-
tes visuais (ver nota), apresentam dificuldades primárias no campo 
semântico e, consequentemente, na escrita, o que vem dificultando 
sua evolução no processo, ocasionando assim reprovações em al-
gumas disciplinas, especificamente aquelas que envolvem a Língua 
Portuguesa. Tal situação é bastante preocupante, uma vez que estes 
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discentes se encontram inseridos numa esfera universitária, num curso 
de Letras, o que pressupõe que estes já tenham o conhecimento básico 
para poder acompanhar a turma e superar as dificuldades básicas e 
primárias da língua.

Enquanto fazia o Mestrado em Estudos de Linguagem (2013-2015), 
pela Universidade Federal de Mato Grosso, desenvolvi minha pesquisa 
acerca da metodologia utilizada na sala de recursos multifuncionais 
para a educação linguística dos alunos visuais, essa questão sempre 
esteve presente na minha prática pedagógica e me desafiava muito. 
Nela, pude participar como pesquisadora, assim, durante observação 
em sala de aula de professores de sala de recursos com o discente 
visual1, num exercício exotópico, e com um outro olhar vi as diversas 
possibilidades existentes de aprendizagem, e a necessidade de meto-
dologias adequadas às necessidades do alunado.

Considerando a atual realidade desses discentes, vejo a necessidade 
de dar continuidade à concretização desse projeto piloto que repre-
sentará um marco na educação universitária e dos sujeitos visuais, 
na medida em que buscaremos apoiar os mesmos no processo de 
aprendizagem na construção do conhecimento, de forma dialógica.

Embasada na Resolução nº 04/2009, que Institui Diretrizes Opera-
cionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação 
Básica, modalidade Educação Especial, e discorre sobre o atendimento 
educacional especializado, tenho objetivo de implantar um projeto a 
ser desenvolvido na Universidade Federal de Mato Grosso, no Curso 
de graduação Letras Libras, Licenciatura, cuja finalidade é propor-
cionar, através do Laboratório de Aprendizagem Avançada (LAA), o 
aprendizado da leitura e escrita da Língua Portuguesa aos discentes 
visuais, assegurando-lhes condições de acesso, participação, perma-
nência e progressão no processo de aprendizagem através do atendi-
mento especializado. Para tanto, buscaremos nos ancorar na teoria 
de linguagem enunciativo-discursivo de viés bakhtiniano e na teoria 
de aprendizagem vygotskyana, ressaltando os conceitos de enunciado 
concreto, dialogismo e alteridade.

138 



Justificativa

A Política Nacional de Educação, delineada a partir de uma série 
de documentos nacionais e internacionais (Organização das Nações 
Unidas, UNESCO, entre outros), determina a educação inclusiva. Essa 
proposta é colocada através de processos educacionais inclusivos como 
“ação política, cultural, social e pedagógica em defesa dos direitos 
de todos os discentes, sem distinção, num processo de igualdade de 
aprenderem juntos”.

Para tanto, defendemos a inclusão de maneira igualitária, asse-
gurando aos discentes visuais os seus direitos, cabendo às escolas, 
faculdades e universidades organizar o atendimento educacional 
especializado, ofertando condições necessárias para uma educação 
de qualidade, de forma que eles sejam vistos e considerados como 
pessoas capazes e competentes nas suas habilidades.

A Lei nº 10.436/2002, reconhece a Língua Brasileira de Sinais (Li-
bras) como língua oficial do sujeito visual, sendo reconhecida como 
língua natural, ou a primeira língua e a Língua Portuguesa como a 
segunda, ou língua oral, sendo tais aspectos solidificados com o Decreto 
Federal n. 5.626 de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a obri-
gatoriedade do uso da Libras na escola como meio legal de expressão 
e comunicação e, como decorrência, o desenvolvimento de práticas 
de ensino nos espaços escolares que garantam a educação bilíngue.

O diálogo entre as políticas educacional inclusiva e linguística para 
o sujeito visual tem sido um grande desafio a ser enfrentado nos espa-
ços educacionais, na medida em que as escolas não estão preparadas 
para receber a diversidade e trabalhar com ela e, especificamente, com 
os sujeitos visuais, a diferença linguística em jogo e as implicações nas 
práticas de ensino decorrentes.

O atendimento educacional especializado é uma modalidade de 
ensino que perpassa todos os níveis, graus e etapas do percurso escolar 
e tem como objetivos, entre outros, identificar as necessidades e pos-
sibilidades do aluno com deficiência, elaborar planos de atendimento, 
visando ao acesso e à participação no processo de escolarização em 
escolas comuns, atender o aluno com deficiência no turno oposto 
àquele em que ele frequenta a sala regular, produzir e/ou indicar 
materiais e recursos didáticos que garantam a acessibilidade aos 
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conteúdos curriculares, bem como acompanhar o uso desses recursos 
em sala de aula, verificando sua funcionalidade, sua aplicabilidade e a 
necessidade de eventuais ajustes, e orientar as famílias e professores 
quanto aos recursos utilizados pelo mesmo.

Assim, em conformidade com as necessidades dos discentes no que 
se concerne as dificuldades no processo de aprendizagem, a Resolução 
nº 04, em seu Art. 5º, ampara a escola com o atendimento educacional 
especializado, conforme:

[...] o AEE é realizado, prioritariamente, na sala de re-
cursos multifuncionais da própria escola ou em outra 
escola de ensino regular, no turno inverso da escola-
rização, não sendo substitutivo às classes comuns, po-
dendo ser realizado, também, em centro de Atendi-
mento Educacional Especializado da rede pública ou 
de instituições comunitárias, confessionais ou filan-
trópicas sem fins lucrativos, conveniadas com a Secre-
taria de Educação ou órgão equivalente dos Estados,  

Distrito Federal ou dos Municípios. (BRASIL, 2009).

Segundo a Política Nacional de Educação Especial, na perspecti-
va da Educação Especial, o AEE “[...] identifica, elabora, e organiza 
recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras 
para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades 
específicas” (SEESP/MEC, 2008).

Segundo o Fascículo do Ministério da Educação intitulado A Educa-
ção Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar: Abordagem Bilíngue na 
Escolarização de Pessoas com Surdez (2010), o Atendimento Educacional 
Especializado, doravante AEE, para alunos com surdez, na perspectiva 
da educação inclusiva, estabelecem-se, como ponto de partida, a com-
preensão e o reconhecimento do potencial e das capacidades dessas 
pessoas, vislumbrando o seu pleno desenvolvimento e aprendizagem.

O atendimento às necessidades educacionais específicas desses 
alunos é reconhecido e assegurado por dispositivos legais, que deter-
minam o direito a uma educação bilíngue, em todo o processo educa-
tivo, ainda promove o atendimento escolar em duas línguas (Libras 
e Língua Portuguesa), desenvolvimento do seu potencial cognitivo, 
afetivo, social e linguístico.
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Vygotsky salienta que a escrita se constitui em uma linguagem que 
não possui interlocutor presente. Nesse aspecto, faz-se necessário um 
diálogo com as discussões realizadas por Bakhtin no que se refere aos 
processos de enunciação e à conceituação de gêneros de discurso.

Para Bakhtin, o discurso é concebido como

a língua em sua integridade concreta e viva, que, ao se 
materializar nas enunciações, se constitui como verda-
deiro campo vivo da língua. Um enunciado é entendi-
do, assim, como a unidade da comunicação verbal. Ele 
nunca está isolado, existindo, apenas, se compreendi-
do na cadeia discursiva; portanto, é delimitado e cons-
tituído por outros enunciados que o antecederam e que 
o sucederão como enunciados resposta dos outros”.

Entende-se assim, que ao compreender e/ou produzir um enun-
ciado (em Libras, na linguagem oral e na linguagem escrita) significa 
orientar-se em relação ao enunciado do outro, encontrando seu lugar 
adequado no contexto correspondente.

Visando buscar a melhoria no processo de aprendizagem do sujeito 
visual, buscaremos implantar o LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM 
AVANÇADA, cujo objetivo é atender as necessidades do discente no que 
tange as suas dificuldades na leitura e escrita da Língua Portuguesa, 
baseando-se no atendimento educacional especializado. 

Para tanto, nos embasaremos teoricamente em Damázio (2007), 
que trabalha o AEE envolvendo três momentos didático-pedagógicos: 
- Atendimento Educacional Especializado em Libras; - Atendimento 
Educacional Especializado de Libras; - Atendimento Educacional Es-
pecializado de Língua Portuguesa.

Em suma, enfatizo as motivações que constituem a elaboração 
desse projeto e justifico a escolha dessa temática – ensino de Língua 
Portuguesa para discente visual no LABORATÓRIO DE APRENDI-
ZAGEM AVANÇADA, que contribuirá para a melhoria no processo 
ensino aprendizagem dos discentes envolvidos, concretizando assim 
o processo de inclusão, conforme preceitua a legislação.
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Objetivos 

Objetivo geral
• Proporcionar, através do LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM 

AVANÇADA, o atendimento educacional especializado aos 
discentes visuais matriculados no Curso de graduação Letras 
Libras, Licenciatura da Universidade Federal de Mato Grosso, 
assegurando-lhes condições de acesso, participação, permanên-
cia e progressão no processo de aprendizagem.

Objetivos específicos
• Ofertar o atendimento educacional especializado aos discentes 

visuais do Curso de graduação Letras Libras, Licenciatura da 
UFMT, possibilitando-lhes uma metodologia diferenciada para 
melhor compreensão na aprendizagem da L2.

• Oportunizar recursos tecnológicos/pedagógicos necessários para 
que os discentes sejam incentivados a se expressar, pesquisar, 
inventar hipóteses e reinventar o conhecimento partindo de suas 
próprias experiências, tornando-se independentes, autônomos 
nas atividades complementares, aprendendo assim a conviver 
e interagir com seus pares.

• Desenvolver atividades diferenciadas da Língua Portuguesa 
com os discentes visuais do curso de graduação Letras Libras, 
licenciatura contribuindo assim para o desenvolvimento cogni-
tivo dos mesmos, buscando a superação das suas dificuldades 
no processo de leitura e escrita;

• Fomentar o desenvolvimento de recursos tecnológicos que 
eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem, 
ofertando-lhes condições para que os discentes possam superar 
suas dificuldades de escrita nas produções textuais.

• Proporcionar aos discentes o ensino da escrita de sinais, pro-
movendo assim a contribuição para o aprendizado da Língua 
Portuguesa.
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Referencial teórico

Este projeto terá como fundamentação teórica-metodológica as 
importantes contribuições dos estudos linguísticos de Bakhtin e do 
Círculo, com a Teoria enunciativa-discursiva (1929-1979), e com a 
Teoria sócio-histórica da aprendizagem de Vygotsky (1930-1934).

A minha prática pedagógica, bem como a construção do conheci-
mento em sala de aula, está ancorada na visão sócio-histórica do pro-
cesso de ensino aprendizagem desenvolvida e proposta por Vygotsky 
(1930, 1934). Para o autor, é na sala de aula que as interações entre 
os participantes acontecem, é no desenvolvimento das atividades que 
acontece a colaboração entre os participantes, há uma troca, é nesse 
momento em que os mais experientes exercem um papel fundamental 
no processo de aprendizagem, ou seja, um ensina o outro a supera-
rem suas dificuldades. Esse acontecimento ele nomeia como Zona de 
Desenvolvimento Proximal, e par mais avançado.

Nesse contexto, o autor vai teorizar que a linguagem representa 
uma condição relevante para o desenvolvimento da aprendizagem, 
sendo ela a mediadora entre os pares mais e menos avançados no 
processo de interação.

Metodologia

O LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM AVANÇADA será o local 
apropriado para o discente tirar suas dúvidas quanto à sua aprendiza-
gem na Língua Portuguesa, entendendo os múltiplos significados que 
a palavra tem em seus diversos contextos. Para tanto, utilizaremos as 
ferramentas da Tecnologia Assistiva – TA, um termo ainda novo, utili-
zado para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contri-
buem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas 
com deficiência e, consequentemente promover vida independente e 
inclusão (BERSCH; TONOLLI, 2006), tendo em vista o desenvolvimento 
da autonomia. Ela encontra sentido quando acompanha o discente no 
contexto educacional, apoiando a sua escolarização. São focos impor-
tantes do trabalho da tecnologia assistiva, na perspectiva da educação 
inclusiva: - a tecnologia assistiva numa proposição de educação para 
autonomia; tecnologia assistiva como conhecimento aplicado para re-
solução de problemas funcionais enfrentados pelos alunos; - tecnologia 
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assistiva promovendo a ruptura de barreiras que impedem ou limitam 
a participação destes alunos nos desafios educacionais.

O desenvolvimento das atividades deverá ser centrado na reali-
dade do discente, considerando sua identidade, motivações, seu co-
nhecimento de mundo, levando em consideração suas competências 
e habilidades, sempre trabalhando conteúdos que levam em conta o 
cognitivo/efetivo, criando-se vínculos que facilitarão e darão maior 
sabor à aprendizagem.

Desse modo, para que possamos detectar as reais necessidades 
dos discentes e, compreender suas dificuldades, realizaremos duas 
entrevistas: - a primeira com a família do discente, a segunda com 
o próprio discente, para preenchimento da Anamnese. A entrevista 
com a família, discorrerá sobre: - vida uterina; -desenvolvimento em 
todas as fases e áreas do conhecimento; - identificação das barreiras 
(arquitetônicas, atitudinais) e outras que tenha enfrentado no contex-
to educacional, que o limita ou impede de participar dos desafios de 
aprendizagem na universidade.

A entrevista com o discente discorrerá de perguntas acerca do seu 
Eu enquanto ator principal da peça em questão, ou seja, como ele sen-
te enquanto sujeito envolvido no processo educacional, social, como 
vê o processo de aprendizagem e suas capacidades para a superação 
das suas dificuldades, sua visão referente ao processo de inclusão em 
todos os âmbitos existentes.

Identificando esses “problemas” e também as “habilidades dos dis-
centes”, o professor pesquisará, implementará recursos, estratégias e 
materiais de tecnologia assistiva que o auxiliarão no desenvolvimento 
do atendimento especializado de acordo com as reais necessidades de 
cada um, promovendo ou ampliando suas possibilidades de participa-
ção e atuação nas atividades, nas relações e na comunicação.

Com as informações coletadas, traçaremos um planejamento ge-
ral dos conteúdos a serem trabalhados e, diante das dificuldades de 
cada um, será feito o plano de atendimento individual ou em grupo. 
O atendimento deverá acontecer em duas ou três vezes por semana, 
num total de 6 (seis) horas ou mais, dependendo da necessidade dos 
discentes, sendo realizado no horário oposto ao das aulas. Nesse atendi-
mento, o professor deverá oportunizar especificamente o atendimento 
da Língua Portuguesa, associada a Libras, utilizando-se de materiais 
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didáticos diversificados, lúdicos, com vistas às atividades práticas de 
produções textuais, que favoreçam o desenvolvimento das funções 
cognitivas: memória, atenção, concentração, pensamento, percepção, 
raciocínio lógico, e que contribuam para a melhoria na aprendizagem.

O trabalho deve se apoiar na inter-relação dos discentes, na qual o 
atendimento dar-se-á Individual, em Duplas ou em Grupos, conforme 
a necessidade de cada um, pois sabemos que o desenvolvimento dos 
mesmos é facilitado pela mediação estabelecida com seus pares através 
do uso de várias atividades adequadas ao seu desenvolvimento cogni-
tivo/motor. Sendo assim, é possível ajudar o discente a ter consciência 
de como se aprende, de que forma se aprende, e quanto o aprender 
é gratificante, sempre ressaltando suas habilidades, desenvolvendo 
assim sua autoestima.

Nesse trabalho, é de extrema importância a valorização do poten-
cial do discente através do diálogo, pois é através deste que se conquista 
a sua confiança e, ao mesmo tempo, a oportunidade de conhecer sua 
realidade, anseios, dificuldades e objetivos, itens relevantes para a 
superação e melhoria do processo de aprendizagem.

Por se tratar de um projeto piloto, a concretização deste projeto está 
atrelada à pesquisa de campo, que poderá envolver, também, viagens 
nacionais a fim de obter informações/dados sobre funcionamento 
do Curso de Letras – Libras, Licenciatura em outros estados e de que 
maneira as universidades trabalham as questões das dificuldades dos 
discentes visuais ou com deficiência auditiva, bem como todo o con-
texto educacional que envolve esses sujeitos. No Brasil, pretendemos 
visitar o Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) no Rio de 
Janeiro e os núcleos de estudo do sujeito surdo na Universidade Federal 
de Goiás e na Universidade Federal de Santa Catarina. 

 Uma vez em campo, serão realizadas conversas com estudiosos 
locais e feitas visitas às bibliotecas regionais. Tal contato será muito 
importante, na medida em que possamos interagir e trocar experiência 
acerca da educação do sujeito visual.

145 



Recursos

Humanos: Docente e Discentes visuais do Curso de Graduação 
Letras Libras, licenciatura.

Materiais:

• Sala de aula;

• Datashow;/Filmadora/Vídeo/TV/Som;

• Papel sulfite/Canetas/lápis/Livros/Jogos diversos.

Avaliação
Avaliação é um processo contínuo que envolve todos os aspectos 

entre docente e discentes na construção de conhecimento. Dessa forma, 
a avaliação dos discentes atendidos no LABORATÓRIO DE APRENDI-
ZAGEM AVANÇADA dar-se-á continuamente, sendo observados todos 
os aspectos que envolvem o processo de aprendizagem, destacando 
assim a área: cognitiva, afetiva, psicológica e social, bem como a evolu-
ção da leitura e escrita. Para tanto, serão utilizados recursos técnicos, 
como fichas de anotação, câmeras filmadoras, máquinas fotográficas. 
As fichas serão utilizadas no decorrer de todo atendimento, sendo 
registrado toda evolução do discente em portfólio e relatório. 

É importante salientar que os registros são importantes para que 
o docente possa avaliar as dificuldades, regressão ou evolução do 
discente e, se necessário, fazer a intervenção pedagógica. Outro fator 
interessante em relação aos dados e registros é que, a cada final de 
semestre, será apresentado ao discente um quadro do seu desenvol-
vimento, para que o mesmo possa se ver no processo e perceber sua 
evolução e, dessa forma, sugerir situações e atividades que possam 
contribuir para a melhoria do projeto.

Cronograma de atividades

O cronograma de atividades para este projeto compõe-se de quatro 
fases: - A primeira fase, serão desenvolvidas as entrevistas, conforme 
detalhada na metodologia; - a segunda fase, será a análise dos dados 
coletados e, em seguida, traçaremos o diagnóstico de cada discente; - 
terceira fase, será selecionar os conteúdos a serem trabalhados e traçar 
o plano individual ou em grupo, conforme a necessidade dos discentes 
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em questão; - a quarta fase, será a implantação e execução do projeto. 
É importante salientar que, na primeira etapa, pretendo proceder ao 
estudo bibliográfico específico sobre o tema da pesquisa e as teorias 
do Círculo de Bakhtin e de Vygotsky que embasarão meu estudo.

Notas
1 Segundo Duarte e Benassi (2015, no prelo), “a terminologia visual 

vem não para questionar ou ressignificar uma cultura, muito pelo 
contrário, este termo vem para identificar o sujeito pelo seu poten-
cial linguístico, sua marca social, sua forma natural de comunicação 
com o meio externo, ou seja, sua representação e valoração como ser 
humano”. 

Referências

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. CNE. CEB. Resolução 
n. 4, de 2 de outubro de 2009, que institui diretrizes operacionais para o 
atendimento educacional especializado na educação básica, modalidade 
educação especial. Brasília: 2009. 

BAKHTIN, M. Estética da Criação Verbal. Tradução de Maria Appen-
zeller. São Paulo: Martins Fontes, 1992.

DAMÁZIO, M.F.M. Atendimento Educacional Especializado: Pessoa 
com Surdez. São Paulo: MEC/SEESP, 2007. 

UNESCO. SALAMANCA. Espanha. Declaração de Salamanca e enqua-
dramento da Acção/ na área das Necessidades Educativas Especiais. 
Editada pela, 1994.

UNESCO. Declaração de Salamanca e Linha de Ação Sobre Neces-
sidades Educativas Especiais. Brasília: CORDE, 1994. São Paulo: 
Libertad, 1998. (Cadernos Pedagógicos do Libertad, v.3).

VYGOTSKY. L. S. A formação Social da Mente: o desenvolvimento dos 
processos psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes, 1991a.

147 



Abordagens pedagógicas 
na atualidade: uma análise 

bibliométrica

Roney Fraga Souza

Burton e Kebler (1960) categorizaram a literatura científica em 
dois tipos, a clássica e a transitória. Price (1965) partiu da definição de 
Burton e estudou a parte transitória esta foi chamada de linha de pes-
quisa emergente. Uma linha de pesquisa emergente se refere ao corpo 
de artigos que os cientistas citam ativamente. O presente estudo busca 
detectar linhas de pesquisas emergentes em estudo da pedagogia. As 
compreensões das abordagens utilizadas na pedagogia abrem espaço 
para a discussão de novas ferramentas e métodos aplicados ao ensino.

Kostoff e Schaller (2001) classificam os estudos para detecção de li-
nhas de pesquisas emergentes em: baseados na análise de especialistas, 
como o método Delphi; e abordagens computacionais. Nos trabalhos 
baseados em especialistas, ou métodos subjetivos, o ponto de vista 
do analista é utilizado para explicar o desenvolvimento de linhas de 
pesquisas emergentes, tendo como desvantagem o tempo de análise 
que pode ser demorado, principalmente em grandes quantidades 
de informações, o custo da análise e a subjetividade. As abordagens 
baseadas em técnicas computacionais apresentam a vantagem da 
escalabilidade da análise, adequação ao volume de dados, demanda 
menor de tempo e apresentação de resultados menos subjetivos.

Abordagens bibliométricas e suas variações são os métodos mais 
utilizados para detectar linhas de pesquisas emergentes, estas podem 
ser divididas em acoplamento bibliográfico, cocitação, citação (ou cita-
ção direta), co-ocorrência de palavras. A análise de acoplamento biblio-
gráfico surgiu com o estudo de Kessler (1963), indicando que, quando 
os artigos A e B citam C, A e B formam um acoplamento bibliográfico. 
Small (1973) foi o autor que primeiro utilizou a cocitação, indicando 
que, quando os artigos D e E são citados por F, os artigos D e E são 
cocitados. Enquanto o método de citação surgiu com Garfield, Sher e 

148 



Torpie (1964). A análise de co-ocorrência de palavras estuda conteúdos 
usando padrão de itens que aparecem simultaneamente em textos, 
o método busca verificar relação entre ideias contidas nos textos,  
o método foi organizado pioneiramente por Callon, Law e Arie (1986).

Considerando que o método proposto por Shibata et al. (2008) 
apresenta os benefícios de ser não supervisionado e uma combinação 
de técnicas para detectar tópicos emergentes, permitindo dessa forma 
acompanhar o nascimento, evolução e interligação entre as linhas de 
pesquisas emergentes, este método será aplicado para detectar linhas 
de pesquisas emergentes em redes de publicações sobre pedagogia.

Metodologia

O método ora utilizado para detectar linhas de pesquisas emer-
gentes em estudo sobre pedagogia foi proposto por Shibata et al. 
(2008), que utilizam de medidas topológicas em redes de publicações 
científicas. Os autores analisaram artigos científicos relacionados 
a medicina regenerativa. No estudo Shibata et al. (2011), o mesmo 
método foi utilizado para analisar linhas de pesquisa emergentes em 
nitreto de gálio e em redes complexas. O método é composto pelos 
seguintes procedimentos:

1. Coletar de dados de citação do Science Citation Index e Sciences 
Citation Index compilados pelo Institute for Scientific Informa-
tion (ISI), que mantém bancos de dados de citações que cobrem 
milhares de revistas acadêmicas e oferece serviços de banco 
de dados bibliográficos;

2. Construir redes de citação para cada ano, em que os artigos são 
os nós e as citações os links ou conexões entre os nós; 

3. Eliminar artigos que não citam os demais textos da rede, man-
tendo apenas o componente principal da rede; 

4. Aplicar o algoritmo de agrupamento de Newman (2004) para 
dividir a rede em grupos e identificar cada um dos grupos. Os 
grupos são obtidos por similaridade de links;

5. Visualizar a rede de citação e determinar o peso de cada artigo 
no grupo e seu coeficiente de participação entre grupos;

6. Extrair os termos característicos de cada grupo por filtragem 
linguística, usando os resumos dos trabalhos e aplicando 
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Natural Language Processing – NLP (FRANTZI; ANANIADOU; 
MIMA, 2000). 

No passo 5, o grau de importância de cada artigo, representado 
na rede pelos nos, e determinado por sua relevância dentro do grupo 
(GUIMERA; AMARAL, 2005), o qual é representado por:

Em que K e o número de conexões de um no i relacionado a outros 
nos é seu grupo si, Ksi a média de K sobre todos os nos em si, e Ksi e o 
desvio padrão de K em si. Dessa forma, o grau de relevância zi de um 
no grupo e alto se o número de ligações do no grupo e alto.

Para analisar a participação entre grupos, que evidencia o quão 
distribuído estão as conexões~ de um no i entre os diferentes grupos, 
deve-se analisar:

Sendo Kis o número de ligações de um no i para outros nos no grupo 
s, e Ki o grau total do no i, ou seja, o número de ligações conectados ao 
no i. O coeficiente de participação Pi próximo de um, indica que suas 
conexões estão uniformemente distribuídas entre todos os grupos, 
e próximo de zero indica que todas as conexões estão dentro de seu 
próprio grupo (GUIMERA; AMARAL, 2005).

Para analisar o conteúdo de cada grupo, utiliza-se Natural Lan-
guage Processing (NPL), que permite detectar o tema de pesquisa de 
cada grupo. Os termos são extraídos do resumo dos artigos utilizando 
filtros linguísticos (FRANTZI; ANANIADOU; MIMA, 2000). Os filtros ex-
traem os termos demarcados por elementos que, inseridos na oração, 
constituem uma unidade significativa, mantendo entre si relações de 
dependência e de ordem.

O processo de visualização da evolução das redes, passo 5, foi rea-
lizado com o programa de computador Gephi (BASTIAN; HEYMANN; 
JACOMY, 2009), os demais procedimentos foram realizados com o 
pacote estatístico e linguagem de programação R (R Core Team, 2014), 
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e pelos pacotes: igraph (CSARDI; NEPUSZ, 2006), ggplot2 (WICKHAM, 
2009), plyr (WICKHAM, 2011), stringr (WICKHAM, 2012), Hmisc (JR; 
DUPONT; OTHERS, 2014), downloader (CHANG, 2013), tikz (SHARPS-
TEEN; BRACKEN, 2015) e tables (MURDOCH, 2014). Na próxima seção 
será aplicado o método proposto por Shibata et al. (2008) para detectar 
linhas de pesquisas emergentes em estudos sobre pedagogia.

Reflexões

Figura 1: Artigos publicados disponíveis no WoS por ano
Elaborado pelo autor (2015).

A detecção de linhas de pesquisas emergentes utilizando da bi-
bliometria depende da definição das palavras que definem a área 
estudada. No presente estudo, utilizou-se o termo pedagog* como 
termo de busca na Web of Science (WoS), a partir da qual foram obti-
dos 22.503 artigos científicos. A quantidade de artigos publicados por 
ano (Figura 1) aumentou significativamente entre os anos de 1995 e 
2014, destacando-se para o avanço pós ano 2000. Tal aumento pode ser 
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resultado da expansão do uso do microcomputador e da internet, que 
possibilitaram maior facilidade para consumir e produzir conteúdo.

Os artigos foram relacionados através de uma rede de citação 
direta, também conhecida apenas como citação. Após a criação da 
rede de citação, 22.495 artigos tinham 19.031 ligações mostrando que 
a rede tem poucos relacionamentos entre os artigos. Após extrair o 
componente gigante das redes, ou seja, apenas os artigos que tinham 
ligação com o principal grupo foram mantidos, a rede passou a ter 
8.691 artigos com 17.586 ligações. O elevado número de artigos que 
foram excluídos da rede pode ser entendido devido à utilização de 
um termo de busca que pode ser encontrado em mais de uma área. O 
procedimento de manter apenas o componente gigante da rede é um 
mecanismo que auxilia a filtrar artigos que não façam parte de objeto 
pesquisa, contudo, que possam utilizar o mesmo termo de busca.

Figura 2: Formação dos grupos
Elaborado pelo autor (2015).
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Na Figura 4, a evolução dos grupos é apresentada, no eixo vertical 
indica o desvio da idade média dos artigos em relação ao ano, no eixo 
horizontal. O tamanho do círculo representa a quantidade de artigos 
foi mantida grupos com quantidade de artigos maior ou igual a 120. 
Os grupos emergentes tendem a ter o desvio da idade em relação a 
ano de análise com valores baixos, indicando que artigos recentes 
compõem o grupo. Por outro lado, artigos com elevado valor da ida-
de média do grupo tendem a conter artigos consagrados com idade 
de publicação mais velha. Como exposto na Figura 4, a maioria dos 
grupos estão concentrados entre 5 e 7 anos de desvio sobre o ano de 
análise 2014, indicando que existem diversos grupos dentro dos estu-
dos da pedagogia, contudo, não existem grandes diferenças de idade 
na composição desses grupos.

Os artigos que compõem o grupo G3 indica tem idade média de 
7.09 anos em relação a 2014, e o grupo e composto por 1.278 artigos. 
O grupo que apresenta a menor idade média é G1, com valor de 4.9 
anos de desvio em relação a 2014 e é composto por 852 artigos. Estu-
dos emergentes tendem a concentrar-se em grupos com menor idade 
média é visto que este seria baseado em artigos mais recentes, que 
por sua vez, motiva outros artigos. Como os grupos G1, G2, G3, G4 e G5 
estão próximos, não é possível afirmar qual grupo tende a concentrar 
os estudos emergentes.

A evolução da composição dos grupos é analisada na Figura 3, que 
exemplifica a relação entre os principais grupos e a evolução destes 
ao longo de tempo. O grupo G2 está representado por artigos na cor 
vermelha, concentrada do lado direito na parte superior; o grupo G1 
tem cor laranja, lado direto inferior; o grupo G3 com cor azul na parte 
esquerda superior; o grupo G4 com cor bege no lado esquerdo ao centro 
da imagem; e por fim, o grupo G5 na cor azul claro na parte inferior 
do lado esquerdo. A Figura 3 permite identificar a grande expansão no 
volume de publicações científicas, pois, no ano de 1995 poucos eram 
os estudos na área de pedagogia, enquanto no ano de 2014 é possível 
notar a rede formada e as relações entre os grupos.
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Figura 3: Evolução Grupos

Elaborado pelo autor (2015).

Como todos os grupos aparentam ter evoluído simultaneamente 
ao longo dos anos, não é possível identificar a partir da Figura 3 a 
emergência de um campo de estudo dentro da pedagogia. Contudo, e 
possível identificar a formação de um campo do conhecimento tendo 
diferentes abordagens, que evoluíram ao longo do tempo na mesma 
escala, mesmo apresentando diferentes quantidades de artigos em 
seus respectivos grupos.

Para distinguir se as inovações são incrementais ou radicais, cal-
culou-se para os 10 artigos mais citados seu within-cluster degree zi e 
participation coefficient Pi, para os 10 últimos anos. A ideia é saber o 
quão bem posicionados os artigos estão em seu grupo e entre grupos, 
sendo que vértices com o mesmo artigo assumem posições topológicas 
parecidas (GUIMERA; AMARAL, 2005). Áreas de pesquisa com z e P altos 
indicam que as inovações são incrementais; já quando z é grande e P 
é pequeno, ocorrem inovações radicais (SHIBATA et al., 2011).

A classificação proposta por Guimera e Amaral (2005) indica que 
nos com z >= 2.5 são hubs e com z < 2.5 são denominados como não 
hubs, ver Figura 4. Os nos não hubs são divididos em quatro categorias: 
(R1) nos ultraperiféricos, a maioria dos seus links dentro do seu grupo, 
(R2) nos periféricos, com muitos links dentro de seu cluster, (R3) nos 
conectores não-hub, nos com uma elevada proporção de arestas para 
outros grupos, (R4) não-hubs nos com distribuição homogênea entre 
todos os grupos. Similarmente, nos hubs podem ser classificadas com 

154 



três diferentes regras: (R5) hubs provinciais, (R6) hubs conectores, e 
(R7) hubs com distribuição homogênea entre todos os grupos.

          0.0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1.0
  Participation Coefficient P

Figura 4: Posições topológicas
Elaborado pelo autor (2015).

Seguindo as indicações de Guimera e Amaral (2005), nota-se que 
a maioria dos artigos estão em (R1) ultraperiféricos, ou (R5) hubs 
provinciais. Restando apenas aos estudos de Ertmer, 2005, V53, P25 
a posição durante dois anos seguidos na área (R6) que corresponde 
a hubs conectores. A ausência de artigos que representem referência 
para toda a área de pedagogia pode indicar que o campo de estudo 
está em processo de amadurecimento, onde todas as duas subdivisões 
buscam consolidação. Nas tabelas 1 e 2 serão realizadas análises do 
conteúdo contido em cada grupo.
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Tabela 1: Conteúdo dos grupos

Grupo Termos Ano médio

G1

collaborative learning, learning environment, virtual world, 
mobile learning, foreign language, language learning, 
mobile device, online learning, pedagogical approach, 
communication technology.

2009.09

G2

pedagogical content knowledge, content knowledge, 
pedagogical content, teacher education, science teacher, 
professional development, preservice teacher, student 
teacher, pre-service teacher, pedagogical knowledge.

2007.59

G3

pedagogical content knowledge, content knowledge, 
pedagogical content, teacher education, science teacher, 
professional development, preservice teacher, student 
teacher, pre-service teacher, pedagogical knowledge.

2006.9

G4

physical education, physical education teacher, manage-
ment education, teacher education, physical activity, young
people, physical education, physical education teacher
education, sport education, feminist pedagogy.

2008.37

G5

teacher education, teacher educator, student teacher,  
professional development, pedagogic practice, teaching 
practice, pre-service teacher, professional identity,  
classroom practice, teacher training.

2007.16

Elaborado pelo autor (2015).

Tabela 2: Revistas por grupo

Grupo  Revista

1

Computers & education; educational technology & so-ciety; british journal of 
educational technology; jour-nal of computer assisted learning; australasian 
jour-nal of educational technology; international journal of computer-
supported collaborative learning; com-puter assisted language learning; 
modern language journal; computers in human behavior; recall. 

2

Journal of research in science teaching; internatio-nal journal of science 
education; teaching and teacher education; computers & education; science 
education; research in science education; journal of teaching in physical 
education; australasian journal of educatio-nal technology; journal of 
teacher education; journal of science education and technology. 

3

Sport education and society; management learning; physical education and 
sport pedagogy; quest; journal of teaching in physical education; european 
physical education review; curriculum inquiry; family relations; adult 
education quarterly; teaching in higher educa-tion. 

4

Teaching and teacher education; british journal of so-ciology of education; 
international journal of edu-cational development; journal of teacher 
education; comparative education; journal of education for tea-ching; teachers 
and teaching; journal of curriculum studies; teaching in higher education; 
compare-a jour-nal of comparative and international education. 

5

Urban education; teachers college record; teaching and teacher education; 
journal of teacher educa-tion; journal of adolescent & adult literacy; har-
vard educational review; theory into practice; english teaching-practice and 
critique; tesol quarterly; race ethnicity and education. 

Elaborado pelo autor (2015).
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Conforme a Tabela 1, resultado da aplicação de filtros linguísticos 
para detecção do conteúdo de cada grupo G1, é composto por estudos 
da pedagogia direcionados para aplicações tecnológicas. As principais 
revistas utilizadas para publicação pelos artigos contidos nesse grupo 
corroboram essa constatação. Os grupos G2 e G3 são compostos por 
artigos que relacionam a pedagogia e o ensino de ciências; o grupo G4 
é representado principalmente por estudos de pedagogia aplicados 
ao ensino de educação física. E por fim, o grupo G5 é formado por 
artigos voltados para a formação do educador, prática pedagógica e 
identidade profissional.

Considerações

O estudo realizado teve como objetivo identificar linhas de pesqui-
sas emergentes em redes de publicações científicas sobre pedagogia. 
Para tal, foi aplicado o método proposto por Shibata et al. (2008), no 
qual uma rede de citação foi criada com os artigos, permitindo a cria-
ção de grupos a partir de medidas topológicas, e cada grupo teve suas 
características analisadas, tanto com relação às métricas dos grupos 
como ao conteúdo de cada grupo. Dessa forma, foi detectado que nos 
estudos de pedagogia não existe uma área específica que concentre os 
estudos emergentes, todo o campo do conhecimento está em processo 
de expansão. Também foi detectado que os grupos estão concentrados 
em estudo de pedagogia e aplicações tecnológicas, pedagogia e ensi-
no das ciências, pedagogia e educação física, e por fim, pedagogia e 
práticas pedagógicas. Cabe destacar que o presente estudo apresen-
ta a limitação de trabalhar apenas com estudos em língua inglesa, 
excluindo dessa forma estudos em todos os outros idiomas. Devido 
a tal limitação, as revistas e autores que trabalham exclusivamente 
em língua inglesa podem ser supervalorizados, enquanto autores em 
outros idiomas são subestimados.

157 



Referências

BASTIAN, M.; HEYMANN, S.; JACOMY, M. Gephi: An open source soft-
ware for exploring and manipulating networks. 2009. Disponível em: 
htttp://www.aaai.org/ocs/index. php/ICWSM/09/paper/view/154i.

BURTON, R. E.; KEBLER, R. W. The “half-life” of some scientific and 
technical literatures. American Documentation, Wiley Subscription 
Services, Inc., A Wiley Company, v. 11, n. 1, p. 18-22, 1960. ISSN 1936-
6108. Disponível em: htttp://dx.doi.org/10.1002/asi.5090110105i. 

CALLON, M.; LAW, J.; ARIE, R. Mapping the Dynamics of Science 
and Technology. Basingstoke: Palgrave Macmillan Ltd, 1986. ISBN 
9780333372234.

CHANG, W. Downloader: A package for downloading files over http 
and https. [S.l.], 2013. R package version 0.3. Disponível em: htttp://
CRAN.R-project.org/package=downloaderi. 

CSARDI, G.; NEPUSZ, T. The igraph software package for complex 
network research. InterJournal, Complex Systems, p. 1695, 2006. 
Disponível em: htttp://igraph.orgi. 

FRANTZI, K.; ANANIADOU, S.; MIMA, H. Automatic recognition of multi-
word terms: the c-value/nc-value method. International Journal on 
Digital Libraries, Springer, v. 3, n. 2, p. 115-130, 2000.

GARFIELD, E.; SHER, I. H.; TORPIE, R. J. The use of citation data in 
writing the history of science. [S.l.], 1964.

GUIMERA, R.; AMARAL, L. A. N. Functional cartography of complex 
metabolic networks. Nature, v. 433, n. 7028, p. 895-900, fev. 2005. ISSN 
0028-0836. Disponível em: htttp://dx.doi.org/10.1038/nature03288i. 

DUPONT JR, F. E. H.; with contributions from C.; OTHERS. many. Hmisc: 
Harrell Miscellaneous. [S.l.], 2014. R package version 3.14-5. Disponível 
em: htttp://CRAN.R-project.org/package=Hmisci. 

KESSLER, M. M. Bibliographic coupling between scientific papers. 
American Documentation, Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley 
Company, v. 14, n. 1, p. 10-25, 1963. ISSN 1936-6108. Disponível em: 
htttp://dx.doi.org/10.1002/asi.5090140103i. 

158 



KOSTOFF, R.; SCHALLER, R. Science and technology roadmaps. Engi-
neering Management, IEEE Transactions on, v. 48, n. 2, p. 132-143, 
May 2001. ISSN 0018-9391.

MURDOCH, D. Tables: Formula-driven table generation. [S.l.], 2014. 
R package version 0.7.79. Disponível em: htttp://CRAN.R-project.org/
package=tablesi.

NEWMAN, M. Fast algorithm for detecting community structure in 
networks. Phys. Rev. E, American Physical Society, v. 69, jun. 2004. 
Disponível em: htttp://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.69.066133i. 

PRICE, D. J. d. S. Networks of scientific papers. Science, v. 149, n. 3683, 
p. 510-515, jul. 1965. ISSN 0036-8075, 1095-9203. Disponível em: htttp://
www.sciencemag.org/content/ 149/3683/510i. 

R CORE TEAM. R: A Language and Environment for Statistical Comput-
ing. Vienna, Austria, 2014. Disponível em: htttp://www.R-project.org/i. 

SHARPSTEEN, C.; BRACKEN, C. tikzDevice: R Graphics Output in LaTeX 
Format. [S.l.], 2015. R package version 0.8.1. Disponível em: htttp://
CRAN.R-project.org/package= tikzDevicei.

SHIBATA, N. et al. Detecting emerging research fronts based on topolog-
ical measures in citation networks of scientific publications. Technova-
tion, v. 28, n. 11, p. 758-775, 2008. ISSN 0166-4972. Disponível em: htt-
tp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0166497208000436i. 

SHIBATA, N. et al. Detecting emerging research fronts in regenerative 
medicine by the citation network analysis of scientific publications. 
Technological Forecasting and Social Change, v. 78, n. 2, p. 274-282, 
2011. ISSN 0040-1625. Disponível em: htttp://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S004016251000154Xi. 

SMALL, H. Co-citation in the scientific literature: A new measure of 
the relationship between two documents. Journal of the American 
Society for Information Science, Wiley Subscription Services, Inc., A 
Wiley Company, v. 24, n. 4, p. 265–269, 1973. ISSN 1097-4571. Disponível 
em: htttp://dx.doi.org/10.1002/asi.4630240406i.

WICKHAM, H. ggplot2: elegant graphics for data analysis. Springer 
New York, 2009. ISBN 978-0-387-98140-6. Disponível em: htttp://had.
co.nz/ggplot2/booki. 

159 



WICKHAM, H. The split-apply-combine strategy for data analysis. 
Journal of Statistical Software, v. 40, n. 1, p. 1-29, 2011. Disponível 
em: htttp://www.jstatsoft.org/v40/i01/i. 

WICKHAM, H. stringr: Make it easier to work with strings. [S.l.], 2012. 
R package version 0.6.2. Disponível em: htttp://CRAN.R-project.org/
package=stringri.

Notas
1  O termo em língua inglesa é research front que em tradução literal seria frente de pesquisa. 
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forma, optou-se por utilizar linha de pesquisa emergente.
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Docência na licenciatura  
em música da UFMT:  

estágios e práticas de ensino

Rita de Cássia Domingues Santos

Com a aprovação da Lei 11.769, em agosto de 2008, ocorreram alte-
rações no artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (n° 9.394, 
de dezembro de 1996), ao qual foi acrescentado o seguinte parágrafo 
(Art.1°, Lei 11.769): “A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas 
não exclusivo, do componente curricular de que trata o § 2° deste 
artigo” (BRASIL, 2008). Já foi esgotado o prazo de três anos estipulado 
para o cumprimento do referido parágrafo, e questiona-se: como este 
conteúdo está sendo ministrado nas escolas públicas? Como está sen-
do a formação do professor de Música no ensino superior? Ele está 
devidamente preparado para esta realidade?

Para compreender como tem sido a formação do licenciando em 
Música na UFMT, principalmente em relação às disciplinas Funda-
mentos da Educação Musical I e Práticas de Ensino de Música C, faz-se 
necessário dividir este texto em três partes: uma breve retrospectiva 
sobre o ensino de música no Brasil; a segunda parte abrangendo algu-
mas reflexões sobre a construção da identidade em Educação Musical; 
e a terceira parte comportando um breve resumo da metodologia geral 
das duas disciplinas em foco. 

Retrospectiva sobre o ensino de música no Brasil

Sobre o ensino de Música no Brasil como processo educativo, 
encontram-se registros a partir da chegada dos padres jesuítas no 
período de colonização, em 1549. Para a iniciação do ensino aos ín-
dios, os jesuítas criaram uma cartilha musical a qual era chamada de 
Artinha. Conforme Amato:

As primeiras informações musicais eruditas foram 
trazidas ao Brasil pelos portugueses, por intermédio 
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dos jesuítas. Esses missionários, dispostos a conquis-
tar novos servos para Deus, encontraram na arte um 
meio de sensibilizar os indígenas. A música que os je-
suítas trouxeram era simples e singela, as linhas pu-
ras do cantochão, cujos acentos comoveram os indíge-
nas que, desde a primeira missa, deixaram-se enlear 
por tais melodias. (AMATO, 2006, p.146).

Em 1750 foi nomeado em Portugal, como primeiro-ministro, Se-
bastião de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Na implantação 
de seu plano de governo, o Marquês de Pombal, por meio do alvará 
de 28 de junho de 1759, expulsou os jesuítas das colônias de Portugal. 
O início da supervisão do ensino brasileiro ocorreu em 1799, quando 
o Vice-Rei do Brasil recebeu o direito de nomear, anualmente, um 
professor para desempenhar tal tarefa.

Com a vinda da Família Real Portuguesa para o Rio de Janeiro, em 
1808, D. João VI criou escolas de Direito e Medicina, a Biblioteca Real, 
o Real Teatro de S. João e programou mudanças na imprensa. Porém, 
a música, tão valorizada no ensino jesuítico, foi colocada em um nível 
inferior no currículo das escolas de ensino elementar e secundário, 
principalmente nas escolas públicas. Só em 1818, na Bahia, foi criada 
a primeira “cadeira de música” no sistema escolar público, através de 
uma Carta Régia. 

No Período Imperial ocorreu a fundação do Conservatório Musical 
do Rio de Janeiro e o uso de noções de Música como disciplina (1854). 
Neste período, segundo Loureiro:

Para a escola o que importava era utilizar o canto 
como forma de controle e integração dos alunos, des-
ta forma, pouca ênfase era dada aos aspectos musi-
cais. Embora a música tivesse um papel bem definido 
na organização escolar, sendo um componente im-
portante de sua cultura, já naquele momento havia 
problemas em relação ao professor. A forma com que 
o ensino de música era conduzido nas escolas é alvo 
de crítica. [...] Entretanto, apesar do despreparo do (a) 
professor (a) e do descaso pela música, era de sua res-
ponsabilidade o ensino dessa disciplina nas escolas 
primárias. (LOUREIRO, 2003, p. 48-49).
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Já na Primeira República (1889 a 1930) destacaram-se como fatos 
marcantes para o ensino musical brasileiro a fundação do Conser-
vatório Dramático e Musical de São Paulo e a efervescência cultural 
modernista representada na Semana de Arte Moderna de 1922.

Na Europa, no início do século XX, o ensino musical absorveu trans-
formações oriundas do movimento escolanovista. Pedagogos musicais 
– como Jacques Dalcroze (1865-1950) na França; Edgar Willems (1890-
1978) na Bélgica; Carl Orff (1895-1982) na Alemanha; Zóltan Kódaly 
(1882-1967) na Hungria; Violeta Gainza na Argentina – desenvolveram 
propostas criativas para a musicalização, como uma ferramenta para 
o ensino musical de alunos com poucos recursos (LOUREIRO, 2003).

No Brasil, no período de 1930 a 1940, foi criada a Superintendência 
de Educação Musical e Artística, tendo como diretor Heitor Villa-Lobos, 
sendo que em 1932 o presidente Getúlio Vargas tornou obrigatório 
nas escolas o ensino de canto, e em 1942 foi criado o Conservatório 
Brasileiro de Canto Orfeônico.

Com o fim do Estado Novo em 1945 e a rarefação do movimento 
modernista, diminuiu-se a prática do canto nas escolas. Já na segunda 
metade do século XX houve a influência das concepções pedagógicas 
de John Dewey e Herbert Read (ABREU, 2008).

Durante o Regime Militar (1964-1985), através da Lei n° 5.692/71, 
a Música, Artes Plásticas e Teatro formaram a disciplina Educação 
Artística, com o seguinte parecer:

Art. 7 – Será obrigatória a inclusão de Educação Mo-
ral e Cívica, Educação Física, Educação Artística e Pro-
gramas de Saúde nos currículos plenos dos estabeleci-
mentos de 1° e 2° graus, observado quanto a primeira 
o disposto no Decreto lei n.369, de 12 de setembro de 

1969. (BRASIL, 1979).

A partir de 1985, quando se inicia o processo democrático bra-
sileiro, foram feitas algumas alterações na legislação brasileira até 
chegar à inclusão da Música no currículo das escolas públicas. A Lei 
n° 9.394/1996 declara que o ensino de arte deverá ser componente 
obrigatório da Educação Básica, sendo que a Lei n° 11.769/2008 traz 
a obrigatoriedade do ensino de Música na Educação Básica. Em 1996 
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houve ganho significativo à formação docente, com o aumento de 
horas destinadas às práticas pedagógicas para os cursos de Licencia-
tura, exigência ampliada em 2002 pela Resolução CNE/CP n. 2, que 
institui quatrocentas horas de prática e quatrocentas horas de estágio 
supervisionado (MATEIRO, 2009). Diante destas mudanças, Bellochio 
e Garbosa propõem:

[...] devemos mobilizar forças políticas e pedagógi-
cas conjuntas, entre as várias instâncias implicadas 
na realização educacional deste país, para que possa-
mos cumprir a Lei com profissionalismo e propostas 
que realmente potencializem a educação básica. Nos-
so desejo é que a música na escola possa trazer um 
mundo diferente, possa contribuir para a construção 
de uma nova escola, na qual as ações compartilhadas 
tão presentes na realização musical tornem-se refe-
rência para a vida dos estudantes. (BELLOCHIO; GAR-
BOSA, 2010, p.10).

Mesmo com esta lei vigorando, na prática encontram-se vários en-
traves para o ensino de música nas escolas públicas. A Lei 11.769/2008 
abre possibilidades para a Educação Musical, mas, segundo Sobreira 
(2008), é necessário mudar a concepção de música como atividade pe-
riférica para que a obrigatoriedade do ensino de Música tenha efeitos 
positivos. Para a maioria dos coordenadores e diretores das escolas 
públicas, a música não deve ser necessariamente uma disciplina exclu-
siva, sendo encarada como uma das linguagens da disciplina chamada 
Artes, que pode englobar ainda artes plásticas e cênicas. Esta postura 
é herança do início da década de 1970.

Segundo Fucci-Amato:

[...] com a lei n. 5629/71, o Conselho Federal de Educa-
ção instituiu o curso de licenciatura em Educação Ar-
tística (parecer n. 1284/73), alterando o currículo do 
curso de educação musical. Esse currículo passou a 
compor-se de quatro áreas artísticas distintas: música, 
artes plásticas, artes cênicas e desenho. Assim, a edu-
cação artística foi instituída como atividade obrigató-
ria no currículo escolar do 1° e 2°graus (atuais ensinos 
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fundamental e médio), em substituição às discipli-
nas “artes industriais, “música” e “desenho”, e pas-
sando a ser um componente da área de comunicação  
e expressão, a qual trabalharia as linguagens plástica, 

musical e cênica. (FUCCI-AMATO, 2012, p. 73-74).

Por outro lado, Maura Penna questiona o porquê de os educado-
res musicais relutarem em reconhecer a escola como seu espaço de 
trabalho. Pondera que isto poderia ser pelas turmas grandes, falta 
de condições materiais, desvalorização do professor, indisciplina e 
violência ou ainda pelo descompromisso destes educadores com a 
busca de propostas pedagógicas adequadas para lidar com este perfil 
de aluno (PENNA, 2008).

Observa-se por tudo que foi exposto a necessidade de fomentar 
algumas reflexões sobre construção da identidade em Educação Mu-
sical na comunidade pedagógica brasileira.

Construção da identidade em Educação Musical

Nota-se que os educadores musicais ainda não são, na sua maioria, 
profissionais reflexivos, provavelmente porque não receberam for-
mação para tal. Durante muito tempo, o ensino nas universidades de 
Música e a formação docente destes educadores tem se baseado, como 
a maior parte da Educação brasileira, em uma racionalidade técnica 
que concebe a docência como uma atividade meramente instrumental. 
Para Almeida, a concepção de racionalidade técnica:

[...] ao invés de buscar métodos, princípios e técnicas 
que atendam à necessidade de uma dada realidade, 
faz o movimento inverso: procura enformar a reali-
dade às teorias, técnicas e métodos, já que, sendo con-
siderados universais, poderiam atender a toda e qual-

quer realidade. (ALMEIDA, 2001, p. 2).

Para combater esta racionalidade técnica, teóricos como Schön 
(1992) acreditam que é fundamental que o docente receba uma for-
mação que o habilite a ter uma postura crítica sobre suas ações e que, 
para promover o avanço do conhecimento sobre formação de profes-
sores, é preciso se preocupar com três aspectos: as competências que 

165 



os docentes devem ajudar os alunos a desenvolver; que tipo de saber 
permite aos professores desempenhar eficazmente seu trabalho; e, 
que tipo de formação será mais viável para desenvolver as aptidões 
úteis ao seu bom desempenho profissional. 

Por outro lado, qual a especificidade da Educação Musical para a 
formação dos alunos? Qual a sua identidade? Sekeff afirma:

A música, esta forma de conhecimento humano de 
tonalidade afetiva, adquire força educacional, pois a 
educação não se resume à simples transmissão de co-
nhecimentos mas, mais que isso, caracteriza-se por 
como um processo de desenvolvimento de sentidos e 
significados em que o educando, refletindo o mundo 
em sua volta, transforma a si próprio. Disso se con-
clui que a verdadeira função educacional da música 
acaba por pressupor a construção de uma sociedade 

mais democrática. (SEKEFF, 2007, p. 143).

Trazendo a crítica sobre a racionalidade técnica empreendida por 
pedagogos, verifica-se que, para os educadores musicais conseguirem 
consolidar a Educação Musical nas escolas públicas, faz-se fulcral rever 
as concepções do papel do professor como profissional e promover, 
entre os docentes, reflexões críticas sobre suas experiências pedagó-
gicas (PÉREZ GÓMEZ, 1992; KNOWLES; COLES, 1994).

O educador musical deve ser um profissional reflexivo, um intér-
prete e não mero repetidor da obra pedagógica dos diferentes edu-
cadores musicais (GAINZA, 1977). A Música precisa ser considerada 
como um discurso, sendo que os professores devem considerar o dis-
curso musical dos estudantes e se preocupar com a fluência musical 
(SWANWICK, 2003).

Por outro lado, paulatinamente a neurociência pesquisa cada 
vez mais os benefícios promovidos pela música no cérebro (GRAIEB, 
2008). Vários autores afirmam que a vivência musical proporciona 
desenvolvimento da imaginação espacial, do pensamento lógico, da 
rapidez e exatidão da percepção auditiva, favorecendo ao educando 
o desenvolvimento dos aspectos cognitivo, linguístico, socioafetivo, 
psicomotor e lógico-matemático (VIKAT, 1996; WEIGEL, 1998).

166 



Sobre a educação musical no contexto escolar, percebe-se um pre-
conceito com relação ao que é fazer música. Na maioria das cidades 
brasileiras o acesso ao conhecimento musical ainda está restrito aos 
talentosos e aos economicamente privilegiados. Um dos principais 
objetivos da educação musical no contexto escolar é desenvolver 
sensibilidades estéticas e artísticas, ou seja, um sentido histórico da 
nossa herança cultural. Em todo o Brasil é premente a necessidade 
de a música ser reconhecida como uma disciplina tão séria como as 
demais (HENTSCHKE, 1994).

A partir dessa perspectiva percebe-se que é necessário pesquisar 
quais competências os professores devem ajudar os educandos a 
desenvolverem, que tipo de conhecimento e de saber fazer permite 
desempenhar eficazmente seu trabalho e que tipo de formação é mais 
viável para o seu bom desempenho profissional (SCHÖN, 1992).

Assim, para ocorrer o efetivo estabelecimento da Música no currí-
culo escolar, os educadores musicais precisam ponderar as competên-
cias a serem adquiridas com o ensino de Música e como está sendo o 
funcionamento do ensino de Música na Escola Básica mato-grossense. 
Moretti discorre sobre as opiniões de professores de Cuiabá quanto 
ao ensino de Música na Escola Básica. No seu trabalho de conclusão 
de curso infere, pelas respostas dadas pelos professores e direção de 
Escola escolhida para sondagem, que se “não existir cobrança séria por 
parte dos estudiosos envolvidos na luta pela implantação do ensino de 
música como educação musical nas escolas, será mais uma legislação 
que existirá, mas continuará como está, ou seja, ensinando somente 
desenho” (MORETTI, 2010, p.45).

Como docente da disciplina Fundamentos da Educação Musical I 
no curso de Licenciatura em Música na Universidade Federal de Mato 
Grosso, infelizmente ainda presencio esta triste realidade na maioria 
dos relatórios da observação que meus alunos escrevem sobre as aulas 
de Música nas escolas públicas de Cuiabá.

Em sua pesquisa sobre o ensino de Música na Educação Básica de 
Rondonópolis, as autoras Souza, Rocha e Maffioletti afirmam que não 
há clareza quanto às providências para o cumprimento da Lei na rede 
municipal. Os dados coletados apontam a preocupação das gestoras 
com a exequibilidade da Lei diante dos problemas evidenciados com 
a formação de professores (SOUZA, 2011).
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Para conseguir a implementação da Lei é preciso se mobilizar para 
promover a ressignificação da Educação Musical para os estudantes 
e professores da Educação Básica, promovendo na Escola uma expe-
riência musical que contemple a diversidade cultural. É necessário 
também promover a Educação Musical inclusiva e o desenvolvimento 
e continuidade do processo de aprendizagem musical na Escola Básica. 
São necessários esforços políticos das esferas estaduais e municipais 
no sentido de oferecer condições de trabalho adequadas para o Ensino 
de Música.

Por tudo que foi posto, fazer um breve relato destas duas discipli-
nas é uma oportunidade de poder observar o desabrochar dos saberes 
pedagógicos destes educadores em Fundamentos da Educação Musical 
I e constatar o amadurecimento dos seus saberes nas disciplinas de 
estágio supervisionado.

Metodologia resumida das duas disciplinas

Os processos que vigoram o constructo do saber científico através 
dos estágios de atuação docente são quatro: Estágio Supervisionado em 
Educação Musical A, com docência de 40 horas no Ensino Fundamental 
II; Estágio Supervisionado em Educação Musical C, com docência de 40 
horas no Ensino Médio; Estágio Supervisionado em Educação Musical 
B, com 50 horas de docência em projetos musicais já existentes; e Es-
tágio Supervisionado em Educação Musical D, com criação de projeto 
musical para 50 horas de docência.

É de consenso entre os educadores que o estágio é um dos compo-
nentes mais valiosos dentro das Licenciaturas. Os modelos de estágio, 
segundo Zabalza, podem ser identificados entre si “pela função que 
cumprem, por sua posição no curso, por sua organização, pela forma 
com definem o status do estagiário e pela natureza do trabalho que 
devem realizar” (ZABALZA, 1998, p.172 apud MATEIRO, 2009).

Por outro lado, na disciplina Fundamentos da Educação Musical I os 
alunos têm sua primeira prática de ensino, que é observação de aulas 
de artes/música, com a duração de quinze horas, tendo como ambiente 
a escola pública mato-grossense. Como o próprio nome da disciplina 
diz, Fundamentos da Educação Musical I deve oferecer fundamentos 
para a atuação destes professores em Educação Musical. Para os 
educadores musicais realizarem a construção do seu conhecimento 
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pedagógico musical, necessitam de uma fundamentação sólida em 
vários segmentos, o que, segundo Oliveira, implica em:

[...] uma análise do desenvolvimento da área em 
termos históricos, o desenvolver da sua filosofia, as 
questões metodológicas, sua relação com o processo 
de geração e transmissão do conhecimento musical, a 
posição atual da educação musical em relação à cul-
tura, os princípios e objetivos da educação musical, os 
programas de música e sua implementação, e a ques-

tão da avaliação. (OLIVEIRA, 1993, p. 26).

A disciplina Fundamentos da Educação Musical I foi ministrada por 
mim no período de 14 de março de 2011 a 13 de julho de 2011, com 
carga horária de 45 horas, distribuídas em 30 horas de estudos teóricos, 
e 15 horas de observação de aulas de Arte/Música em escolas públicas 
de Cuiabá. Em sua ementa consta: Reflexão sobre os principais aspectos 
que dão suporte a uma prática da educação musical; histórico-sociais; 
filosóficos, psicológicos e estéticos.

Com relação especificamente à parte teórica foi debatido em aula 
o livro Da Música: seus usos e recursos (SEKEFF, 2002). Este livro traz 
vários aspectos da Música que foram estudados em aula, tais como os 
usos e funções da música; a relação experiência estética e Educação 
Musical e o pensamento filosófico na Educação Musical. Também foi 
estudado durante as aulas o texto O Ensino de arte – uma reflexão his-
tórica (PALHARES, 1999) e os seis primeiros capítulos do livro História 
da pedagogia musical (SERRALACH, s.d.).

Em relação à observação desta disciplina, foi solicitado um relatório 
detalhado das 15 aulas assistidas e promovido um debate reflexivo 
em aula envolvendo as experiências de todos os alunos nesta prática 
pedagógica. Também foram solicitadas resenhas críticas de cinco 
textos sobre Música e Educação que posteriormente foram debatidos 
em aula: Educação Musical: conceitos e preconceitos (MARTINS, 1985); 
Reavaliações e buscas em musicalização (PENNA, 2008); Fundamentos 
da Educação Musical (OLIVEIRA, 1993); Gênese da Notação Musical da 
Criança (SALLES, 1996); Por Dentro da Matriz (FRANÇA, 2007).

A disciplina Estágio Supervisionado em Educação Musical C foi 
ministrada por mim no mesmo período que a disciplina anterior, 
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com carga horária de 90 horas, distribuídas em 50 horas de estudos 
teóricos e troca de experiências em grupo (dois encontros semanais), 
e 40 horas de estágio no Ensino Médio em escolas públicas de Cuiabá. 
Em sua ementa consta: Estudo e construção do planejamento para o 
ensino musical para o ensino médio da educação básica, tendo como 
referenciais os conhecimentos adquiridos e a sua prática, com atuação 
acadêmica profissional, em escolas públicas e locais. Análise e discussão 
crítica da mediação do ensino e da aprendizagem no contexto escolar.

Com relação à parte teórica desta disciplina, foi debatido em aula 
o livro Práticas de Ensinar Música (MATEIRO, 2009). Este livro aborda 
vários aspectos do estágio em Música como legislação, planejamento, 
observação, registro, orientação, espaços e formação docente. Tam-
bém foi estudado o capítulo Educação Artística: Música do livro Como 
trabalhar os conteúdos procedimentais em aula (ZABALA, 1996). Nesse 
capítulo Pep Alsina aborda aspectos teóricos da Educação Musical, 
como entonação, análise e classificação das canções, imitação de sons, 
combinação cognitiva de sons/silêncios e criação melódica. Ainda em 
relação a esta esfera da práxis houve o debate do método O Passo, de 
Lucas Ciavatta, e a reflexão e estudo da legislação contida no PCNEM.

Foram solicitadas resenhas críticas de cinco artigos sobre Música 
e Educação que posteriormente foram debatidos em aula: Música, 
identidade e relações humanas em um país mestiço (ILARI, 2007); Do 
discurso utópico ao deliberativo (FRANÇA, 2006); A visão dos professores 
de música sobre as competências docentes necessárias para a prática 
pedagógico-musical no ensino fundamental e médio (MACHADO, 2004); 
Ações em formação musical no Brasil e reflexões sobre as relações com 
a cultura (OLIVEIRA, 2007); Conhecimento pedagógico-musical, tecno-
logias e novas abordagens na educação musical (SOUZA, 2006).

Quanto à parte prática do estágio, após fazer a observação in loco 
da escola escolhida, os alunos elaboraram, cada um, seu plano de 
ensino para 40 horas e seus três primeiros planos de aula, que foram 
reelaborados com a minha ajuda. A cada semana traziam seus relató-
rios de como haviam sido suas aulas para discutir e reestruturar junto 
da supervisão de estágio o que fosse necessário. Assisti nas escolas 
públicas de uma a três aulas de cada aluno e logo em seguida dava o 
retorno para eles dos pontos positivos das aulas e do que precisava 
ser revisto, recomendando leituras complementares conforme a difi-
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culdade apresentada. Nestas visitas observei um amadurecimento dos 
saberes pedagógicos dos alunos no decorrer da prática dos estágios, 
pois a multiplicidade de contextos de atuação e a socialização dos 
saberes e conhecimentos entre os alunos, posteriormente, nas aulas 
teóricas, resultaram em implicações epistemológicas refletidas nos 
seus portfólios finais.

Este relato de Fundamentos da Educação Musical I e Estágio Su-
pervisionado em Educação Musical C almeja acrescentar elementos 
práticos para uma discussão futura sobre possíveis mudanças nestas 
disciplinas.

Considerações

São várias as possibilidades de interpretação da Lei n° 11.769/2008, 
o que afeta diretamente as práticas de Estágio da Licenciatura 
em Música nas escolas públicas. Por outro lado, a área de Música 
enfrenta determinadas peculiaridades em relação a outras áreas, 
principalmente pelas variadas concepções de Educação Musical 
encontradas nas escolas públicas brasileiras e pela falta de preparo 
dos educadores musicais para lidar com a realidade da escola pública.

Sobre a disciplina Fundamentos da Educação Musical I observou-se 
nas resenhas dos alunos um progressivo incremento do senso crítico 
destes e, através dos debates em aula e dos relatórios de observação 
destes alunos, percebeu-se a ampliação da capacidade de reflexão 
sobre os conceitos de ensino de Música e as transformações ocorridas 
nas crenças destes futuros docentes.

Ao se avaliar como a disciplina Estágio Supervisionado em Educação 
Musical C foi aplicada na Licenciatura em Música da UFMT, verificou-se 
certa fragilidade em sua execução, com a presença de problemas logís-
ticos e/ou administrativos. Em 2011 os dois professores das disciplinas 
de estágio ficaram com um total de 35 alunos para orientar, o que seria 
inviável. Desta forma, para acompanhar a atuação dos alunos nas 
escolas, foi solicitada a colaboração de outros professores da Licen-
ciatura em Música e foi feita uma redistribuição dos orientandos. Esta 
situação comprometeu de alguma forma a qualidade da orientação, 
pois houve alunos que ficaram sob a supervisão de professores que 
não são da área de práticas pedagógicas e que nunca ministraram 
Música em escolas públicas. Estes, em sua maioria, não têm o devido 
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apreço a tais práticas pedagógicas, por serem alguns ainda arraigados 
na concepção de racionalidade técnica do ensino musical.

Imprescindível é a valorização das práticas pedagógicas dos alunos 
e o fortalecimento destas disciplinas de estágio perante os professores 
da Licenciatura em Música. Devemos lembrar o papel da Universidade 
em promover uma educação adequada e condizente com os novos 
tempos, assim como em implementar o tripé ensino, pesquisa e ex-
tensão, promover uma formação continuada para fomentar em seus 
professores a reflexão, e incentivar o seu corpo docente a ter uma 
postura crítica e compromissada com a democratização da cultura.
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