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Prefácio 

 
Não é segredo que a formação de professores no Bra-

sil precisa ser repensada.    Apesar dos esforços conjuntos de 

muitos dos que estão envolvidos com a área, em suas diversas 

instâncias, as demandas educacionais provocadas por um 

mundo em constante transformação levam, inevitavelmente, a 

um processo permanente de busca por inovação e reestrutura-

ção das “antigas” filosofias e práticas formativas.  Nesse sen-

tido, a necessidade de mudança, antes de ser vista apenas 

com conotações negativas, deve ser encarada como um fe-

nômeno natural que pode levar ao amadurecimento, especi-

almente quando ela conduz a transformações que consideram 

as demandas sociais reais que estão por trás de uma educação 

libertadora, capaz de oferecer oportunidades de crescimento 

cognitivo, social e econômico a todos. 

Nos contextos de formação universitária, esse ponto 

tem motivado inúmeros debates, dentre eles aqueles que en-

volvem o papel da pesquisa nos cursos de licenciatura. Se de 

um lado ela tem se mostrado como um elemento essencial 

para a formação do professor reflexivo, capaz de pensar e 

avaliar sua própria prática por meio da investigação acadêmi-

ca supervisionada e conduzida ainda nos estágios da forma-

ção inicial, por outro ela também tem sido apontada como um 

dos motivos pelos quais cursos de licenciatura parecem cada 

vez mais distantes da formação pedagógica, em parte por 

apagar os limites entre licenciaturas e bacharelados.  No cer-

ne dessa discussão estão os debates, algumas vezes conflitan-

tes, sobre a proporção de disciplinas pedagógicas e de disci-

plinas das áreas especificas dentro dos currículos dos cursos 

de graduação. Na mesma direção, estão sendo conduzidas as 

recentes discussões sobre o papel do estágio e da Prática co-

mo Formação Continuada dentro dos currículos.  Tais discus-

sões são essenciais para se repensar a formação conduzida no 
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âmbito das universidades, tradicionalmente vistas como am-

bientes de reflexão e de propagação de tendências.   

Outra parte desses questionamentos emerge a partir 

das demandas encontradas por professores dentro da própria 

sala de aula, mostrando que além da formação inicial também 

é necessário repensar abordagens para a formação continua-

da, voltadas para o aprimoramento das habilidades daqueles 

que já estão na lida profissional.   Apesar de seguirem certos 

padrões, entretanto, é difícil abordar estas demandas de modo 

uniforme, já que cada realidade escolar tem suas próprias 

especificidades e necessidades, o que revela, novamente, a 

necessidade pela adoção de perspectivas formativas que le-

vem à reflexão e à adoção de instrumentos para que os pró-

prios professores possam avaliar e mudar suas práticas de 

acordo com as suas necessidades e a de seus alunos.  Em 

oposição a essa postura está aquela instrumental, que prega a 

formação com base em procedimentos pouco flexíveis e en-

cara a prática pedagógica como fórmulas a serem seguidas 

nas mais diversas situações.  Apesar de ainda presente em 

alguns ambientes de formação docente, essa última postura 

tem se mostrado ineficiente exatamente pela sua natureza 

hermética, pouco capaz de lidar com as variáveis que circun-

dam os ambientes escolares e as realidades com que os pro-

fessores devem lidar em seu cotidiano. 

Nesse contexto de transformação de velhas práticas, é 

preciso considerar que as recentes mudanças nas formas de 

construção, divulgação e acesso ao conhecimento, induzidas 

especialmente pelas tecnologias digitais e pelas oportunida-

des de interação e aprendizado que elas proporcionam, têm 

também motivado a abertura de novas perspectivas para a 

reflexão sobre a formação de professores, nas mais diversas 

áreas. 

Na formação de professores de línguas, essas perspec-

tivas são potencializadas pelas discussões sobre os multile-
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tramentos e sobre a língua como um fenômeno sociocultural, 

que se liberta das visões meramente estruturais para encarar o 

ensino de línguas como um fenômeno complexo, no qual os 

mais variados elementos exercem papeis variados, mas tam-

bém interconectados entre si. 

É nesse sentido que este livro busca debater sobre al-

gumas dessas perspectivas que se abrem para a formação 

docente.  Por meio dos textos nele apresentados, o leitor po-

derá ter acesso a um panorama diversificado que busca per-

mitir a reflexão crítica sobre a área de formação de professo-

res, assim como o ensino e a aprendizagem de línguas.  Para 

isso, são discutidos tópicos como a avaliação, a leitura e a 

escrita, o ensino de literatura, a subjetividade do aprendiz e 

do professor e a presença das tecnologias na mediação da 

ação docente. Com isso, ele se mostra uma ferramenta bas-

tante relevante tanto para alunos em formação quanto para 

profissionais em atuação tanto na Educação básica, quanto na 

Educação Superior.   

 

Dr. Francisco Wellington Borges Gomes 
 

Docente dos Programas de Pós-Graduação em Letras da Universidade 

Federal do Piauí e da Universidade Estadual do Piauí. 
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LA PRÁCTICA EVALUATIVA MEDIADORA FOR-

MATIVA Y LA CUESTIÓN DE LA RELACIÓN OBJE-

TIVIDAD- SUBJETIVIDAD EN ESE PROCESO 

 

Prof. Dra. Edileusa Sampaio 

Universidade Estadual do Piauí - Brasil 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La búsqueda por una educación de calidad tiene 

como aspecto esencial una práctica evaluativa renovadora 

que involucre al alumno como centro y que permita conocer 

hasta que punto se han alcanzado los objetivos propuestos y 

cuáles son los puntos positivos que pueden servir de áncora 

para conseguir los avances todavía necesarios 

La naturaleza del conocimiento exige que las 

prácticas pedagógicas hagan uso de una evaluación que 

ajuste su perfil a la coherencia en la epistemologia del 

conocimiento en educación, tornando la práctica evaluativa 

una actividad que ultrapasa y se propone a la práctica 

dimensionada de ciencia y de educación. La evaluación, en 

ese sentido, se torna un agente de transformación social del 

educando. 

Los saberes de los profesores, la multiplicidad en la 

práctica de evaluar hace de la docencia un proceso, no 

neutro, de reflexión y de acción. Para Luckesi (2011) el 

papel de la evaluación diagnóstica es identificar la situación 

de aprendizaje y apuntar el perfil del evaluador. En ese 

sentido el evaluador, por ser evaluador, no se debe asustar 



11 

 

con la realidad, debe conocer la misma, como realmente es, 

y, a partir de ella, crear estrategias de superación de los 

limites y ampliación de las posibilidades, con vistas a la 

garantia del aprendizaje. La evaluación diagnóstica es 

fundamental porque posibilita al profesor el conocimiento 

de las habilidades ya adquiridas por los alumnos y viabiliza 

los procesos metodológicos que puedan ser aplicados por el 

profesor. 

La acción de educar ratifica la intencionalidad 

presente en el acto de evaluar porque la evaluación es un 

proceso que objetiva dar soporte a las decisiones, ya sean 

ellas en los espacios formales o informales de educación, 

es preciso decidir ócriterios coherentes, modelos 

sistemáticos, instrumentos adecuados y utilización objetiva 

de los resultados. 

La objetividad en la práctica evaluativa es un punto 

definido, es el lugar donde se aspira llegar en términos de 

precisión, eficiencia y pertinencia. Toda acción evaluativa 

debe perseguir un principio de objetividad, luego ese 

principio se refiere a la especificación del uso pretendido, 

del propósito definido en cada situación. Según Cervi 

(2013) la objetividad de la evaluación tiene la finalidad de 

sistematizar las etapas del proceso evaluativo neutralizando 

las dispersiones, las distorciones y el desperdicio de 

informaciones. 

En relación con lo anterior además de dejar a un lado 

las tendencias a la subjetividad es imprescindible 

instrumentar una práctica evaluativa que verdaderamente 

contribuya a la formación del alumno partiendo de que el 

profesor pueda actuar como un mediador para contribuir al 

logro de los ojetivos trazados. 

Con base en esos posicionamientos el presente 

artículo pretende caracterizar la práctica evaluativa en una 

dimensión mediadora formativa, valorar la importancia de la 
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objetividad en este proceso, así como definir lo que es 

considerado de subjetividad y su interrelación con la 

objetividad así como sus implicaciones en el acto de 

evaluar. 

 

DESARROLLO 

 

Teniendo a la evaluación como objeto de estudio, en 

sus aspectos cualitativos y cuantitativos, realizaremos una 

mirada dirigida al abordaje evaluativo como centro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Según Pires (2012, 

p.75), el abordaje de la evaluación como centro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje surgió con la finalidad de entender 

mejor la objetividad de la evaluación, con sus fallas y 

limitaciones, y comprender por qué las informaciones 

valorativas eran solamente sobre el alumno, 

cuestionamentos esos que llevaron a estudiosos 

contemporáneos (GONZALÉZ, 2005; SAMPAIO, 2013, 

ZABALA, 2014 y muchos otros) a indagar el alcance de los 

objetivos por parte de los involucrados en el proceso 

enseñanza y aprendizaje. 

Luckesi (2011) destaca que el papel de la evaluación 

es diagnosticar la situación del aprendizaje, teniendo en 

cuenta subsidiar la toma de decisión para la mejoría de la 

calidad del desempeño del estudiante. Sin embargo el 

abordaje evaluativo como centro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje lleva consigo la responsabilidad de la calidad 

del desempeño del alumno, haciendo uso de una pedagogia 

que aboga por un tratamiento diferenciado a partir del 

descubrimiento de las diferencias individuales. 

Reflexionar sobre las prácticas evaluativas y sus 

relaciones con el proceso de enseñanza y aprendizaje nos 

aproxima a nuevas producciones teóricas que alimentan el 

paradigma “de los aprendizajes significativos”. Según Pires 
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(2012) ese paradigma viene a resignificar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y eso ocurre porque considera que 

los estudiantes poseen la potencialidad de aprender, en 

tiempos y niveles distintos, lo que los diferencia son sus 

percursos de aprendizaje. En ese contexto de significación 

del aprendizaje, la evaluación es un espacio de 

mediación/aproximación/diálogo entre formas de enseñanza 

de los profesores y el percurso de aprendizaje de los 

alumnos. 

Sampaio, (2013) identifica los trazos que deben 

caracterizar una evaluación mediadora formativa como 

siendo aquella que tiene al profesor como guia que estimula 

e implica a los alumnos de manera consciente en la 

valoración de su aprendizaje, al mismo tiempo en que es 

propiciadora de la interacción de todos en el aula, es 

sistemática, cualitativa y procesal. 

Este trabajo de pesquisa aborda la función formativa 

de la evaluación que es realizada durante el proceso de 

construción del conocimiento. Sampaio (2013) aboga por la 

construcción de una evaluación con abordaje formativa 

mediadora donde la práctica evaluativa del profesor no se 

puede se reducir a una verificación del producto final del 

aprendizaje, ella precisa acontecer durante todo el proceso 

de enseñanza y no solamente en dias establecidos. No 

podemos acreditar que sólo evaluamos cuando se realiza la 

verificación formal sumativa, o sea, cuando escogemos los 

instrumentos ( la mayoría de las veces pruebas) los 

aplicamos y atribuímos puntos. Generalmente esos 

momentos estanques causan una ruptura con el proceso de 

enseñanza -aprendizaje y dificilmente favorecen el 

desenvolvimiento de la evaluación formativa. 

El entendimiento referente a la evaluación formativa 

mediadora hace que el profesor procure producir 

intervenciones didácticas diferenciadas con la intención de 
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fomentar diversos aprendizajes en los educandos ofreciendo 

a cada “uno de los muchachos y muchachas la oportunidad 

de desarrollar, en el mayor grado posible, todas suas 

capacidades” (ZABALA, 2014). evaluación formativa es 

toda práctica de evaluación contínua que pretenda contribuir 

para mejorar los aprendizajes en curso, cualquiera que sea el 

cuadro y cualquiera que sea la extensión concreta de la 

diferenciación de la enseñanza. 

La evaluación mediadora formativa es una nueva 

concepción del quehacer pedagógico que propone un salto 

para el futuro en materia de evaluación. Y así vale la pena 

cuestionar si: el proceso evaluativo formador es punto 

crucial para una práctica evaluativa significativa? Los 

aspectos interactivos entre los agentes de la práctica 

evaluativa ocasionan un quehacer pedagógico valorativo? 

Esos cuestionamientos desencadenan un debate sobre 

formas evaluativas que den cuenta del proceso de enseñar y 

de aprender entre profesores y estudiantes, que sirva para 

dar seguimiento cognitivamente a esos sujetos, y que sean 

capaces de trazar caminos promisores en la acción 

educativa. 

Al respecto de la formación docente Lira e 

Sponchiado (2012), afirman que formar nuevos 

profesionales con calidad no es una tarefa fácil. Eso exige 

un quehacer pedagógico que alinie los conocimientos 

teóricos con una práctica social, una práctica que despierte 

la crítica, autocrítica y una reflexión a punto de desarrollar 

competelncias pedagógicas. 

Sampaio (2013) destaca que la formación docente 

presenta varias aristas, dentre las que tiene un papel 

destacado su preparación para una práctica evaluativa 

innovadora. La práctica evaluativa innovadora tiene como 

punto de partida el propio proceso evaluativo por el cual el 

sujeto pasó en la condición de alumno. Concordamos con 
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Sampaio (2013) por acreditar en una máxima eficiencia en 

la formación docente, pero para que ella se concrete es 

preciso hacer uso de una evaluación mediadora formativa 

que lleve a un aprendizaje significativo. 

La evaluación mediadora formativa considera que 

los nuevos conceptos siempre deben ser formados sobre la 

base de lo que el alumno ya conoce de forma que se 

desarrolle una evaluación procesual así podemos 

ejemplificar que un profesor que vaya a impartir una 

disciplina de 60 horas aula la acción evaluativa debe 

transcurrir durante toda la carga horaria de tal disciplina. 

Las contribuciones del párrafo anterior apuntan los desafíos 

de la práctica evaluativa para formar sujetos comprometidos 

con la acción evaluativa, así como nortea que la relación 

profesor-alumno deba ser mediada por el diálogo, a fin de 

producir nuevos conocimientos dentro de su contexto 

histórico cultural. Sampaio (2013) en sus estudios propone 

principios que actuan como elementos orientadores, 

reguladores para la concepción de una evaluación formativa 

que considera al profesor como mediador del proceso de 

evaluación. Los principios elencados por la autora son : A) 

la evaluación ha de orientar el mañana de los estudiantes; B) 

la evaluación del aprendizaje ha de permitir la formación de 

estrategias y autorregulación de los sujetos que aprenden; C) 

la evaluación es motivadora y orientadora; D) la evaluación 

es un proceso formativo; E) la evaluación es cualitativa; F) 

la evaluación es mediadora, y es integral. 

Los principios presentados forman un conjunto 

sistémico que promueve un quehacer formativo evaluativo 

sedimentado en teorías capaces de transformar el proceso 

evaluativo. De ese modo concordamos con Sampaio (2013, 

p.35) al afirmar: 

Sin embargo, la toma de consciencia de los aspectos 

analizados por docentes y gestores de una institución que, 
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por su parte, forma docentes, es condición indispensable, 

pues les proporciona la necesidad de renovación de los 

procesos de evaluación del aprendizaje. Eso ayuda a la 

evaluación a cumplir sus fines y funciones con una mayor 

eficiencia y, al mismo tiempo, se puede obtener un análisis 

mucho mais profundo de sus efectos en la práctica 

pedagógica. 

En ese sentido es preciso que gestores, profesores y 

alumnos tomen conciencia de la acción evaluativa, que se 

autoevaluen, que estrechen los lazos en sus interrelaciones 

en la búsqueda de una acción educativa que posibilite un 

salto para el futuro de los futuros profesionales de la 

educación, que haga uso de nuevas perspectivas inclusivas 

en educación 

Para Vygotsky el proceso de aprendizaje no se da 

solitariamente, el aprendizaje es una vía de doble mano que 

mantiene interrelaciones, pues además de un nacimiento 

biológico tenemos un nacimiento cultural que es fruto del 

desarrollo de la identidad del grupo social en el que vivimos 

y nos formamos. Vygotsky (2015, p.68) destacó que “la 

relación del hombre con el medio es siempre una relación 

activa y transformadora”. De esa manera el sujeto se forma 

por via de las relaciones con el medio que lo circunda y con 

los sujetos del aprendizaje, en una zona proximal de 

conocimiento. 

En esa misma línea de pensamiento Zabala (2014) 

afirma que el proceso evaluativo es un momento importante 

de la relación profesor alumno y que durante el mismo el 

evaluador no hace uso solamente de los instrumentos, 

principios y criterios inherentes a la práctica evaluativa, él 

como un ser histórico y social, al valorar un determinado 

objeto penetran en el enrramado de los conocimientos 

adquiridos durante su proceso de formación. 
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Para que la evaluación pueda realmente nortear la 

toma de decisiones en la procura del cumplimento de los 

objetivos trazados en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

la elaboración de instrumentos de evaluación debe estar en 

correspondencia con los objetivos de enseñanza descritos en 

el planeamiento y esos instrumentos deben contemplar 

determinados parámetros para que el proceso sea justo y, si 

es necesario, revisto. La evaluación, así inserida como 

herramienta del proceso educativo es una tarea compleja 

porque requiere la selección de atributos y objetivos 

precisos que sean significativos para juzgar el valor de la 

producción de los estudiantes. (RIVERO, ML., MIRANDA, 

IA, DA MATTA CE, 2014). 

Según Pires (2012, p.75), el abordaje de la 

evaluación como centro del proceso de enseñanza-

aprendizaje surgió con la finalidad de entender mejor la 

objetividad de la evaluación, con sus fallas y limitaciones, y 

comprender por qué las informaciones valorativas eran 

solamente sobre el alumno, y cuestionamientos como esos 

llevaron a estudiosos contemporáneos (GONZALÉZ, 2005; 

SAMPAIO, 2013, ZABALA, 2014 y muchos otros) a 

indagar el alcance de los objetivos por parte de los 

involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los aportes teóricos referentes a la teoria de la 

evaluación ofrecieron subsídios valiosos para la objetividad 

como principio básico del acto de evaluar y contribuyeron 

para el surgimiento de una teoria de la evaluación empeñada 

en la descripción de los patrones, criterios y principios 

evaluativos. Si evaluar es una actividad, es comprensivo, 

que sea motivada por una finalidad. En ese sentido 

indagamos: qué evaluar? Para qué evaluar? Qué sujetos 

serán evaluados? Quién es el agente de la práctica 

evaluativa? Qué presupuestos teóricos fundamentan la 

práctica evaluativa del docente? Es a partir de esas 
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reflexiones que decidimos los objetivos y las finalidades de 

la evaluación. 

Sin embargo un análisis integral del proceso 

evaluativo requiere reflexionar sobre la cuesti ón de la 

subjetividad. Satre (2015, p.97) define que “la subjetividad 

es cada vez más absorvida por el sujeto”. Para el autor el 

sujeto formado por subjetividades- al alcanzar el objeto, el 

conocimiento es transformado por él. En otras palabras el 

sujeto evaluador hace uso de sus experiencias de vida, de su 

proceso sistemático formador cuando atribuye un juicio de 

valor. 

Para comprender la subjetividad dentro de la práctica 

evaluativa es preciso reflexionar sobre la condición de 

hombre y de como ese hombre construye sus significados 

sociales, sus sentidos y su singularidad. La teoria socio- 

interaccionista afirma que el sujeto es histórico y cultural, al 

mismo tiempo que es interactivo, pues adquiere 

conocimientos a partir de las relaciones intra e interpessoal. 

Vygotsky (2015) afirma que el sujeto es “casi social” según 

el autor sujeto y sociedad se atraen y se repelen en ese 

aspecto el sujeto es casi social en el sentido de que no hay 

una acción del individuo que no posea una colaboración 

social, una colaboración anónima. 

El abordaje socio-interaccionista de Vygotsky 

caracteriza los aspectos del comportamiento humano y de 

como las características humanas se forman a lo largo de la 

historia del individuo. Al analizar la afirmación del teórico 

cuando dice que individuo y sociedad se atraen y se repelen 

entendemos que, de esa forma, indivíduo y sociedad 

mantienen una relación donde uno constituye al otro. De ese 

modo el hombre, ser social y singular, en las relaciones con 

lo universal elabora su individualidad a través de las 

mediaciones sociales. 
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La subjetividad es entendida como el espacio íntimo 

del individuo, como él se relaciona con lo social, 

comprendida como una sinápsis entre lo interno y lo 

externo. Según Vygotsky (2015) la subjetividad es el 

conjunto de significados y emociones que, por ser basados 

en el punto de vista del sujeto son influenciados por sus 

deseos y sus particularidades. 

La concepción del hombre, como apunta Vygotsky 

(2015), acontece por medio de la comprensión entre génesis 

social e individual. Entendemos, entonces, que la 

producción de los significados y sentido subjetivo se da por 

medio de mediaciones sociales, por medio de la elaboración 

de las particularidades y circunstancias: afecto- acción- 

necesidad- motivo- subjetividad-sujeto. 

Cuál es la relación entre subjetividad y práctica 

evaluativa? En qué sentido lo subjetivo interfiere en la 

objetividad evaluativa? El sujeto evaluador puede correr el 

riesgo de tornarse más objetivo o subjetivo? Esas 

indagaciones circundan el universo de la práctica evaluativa 

y en ese sentido hay una relación directa entre sujeto y 

subjetividad dentro de la práctica diaria de la evaluación. 

Entendemos que la singularidad está imbricada en los 

espacios de aprendizaje y eso nos remite a las 

configuraciones subjetivas desarrolladas en los estudios de 

la subjetividad humana de González Rey ( 2005, p.33-34) 

cuando apunta al aprendizaje como función del sujeto, el 

autor dice: 

Recuperar el sujeto que aprende implica integrar la 

subjetividad como aspecto importante de ese proceso, pues 

el sujeto aprende como sistema, y no sólo como intelecto. El 

sentido subjetivo, en la forma como hemos considerado esa 

categoria, representa un sistema simbólico-emocional en 

constante desarrollo, en el cual cada uno de esos aspectos se 

evoca de forma recíproca, sin que uno sea la causa del otro, 



20 

 

provocando constantes e imprevisibles desdoblamientos que 

llevan a nuevas configuraciones de sentido subjetivo. 

Las contribuciones relacionadas arriba apuntan la 

subjetividad en los aspectos cognitivos como una red 

interactiva donde el sujeto que aprende, así como los que 

enseñan, elaboran sus esquemas cerebrales por medio de un 

sistema dinámico y complejo que hace uso de los aportes 

sistemáticos de los contenidos, que hace uso de la 

afectividad, de lo social, del sujeto y de sus particularidades. 

Y en eso las prácticas evaluativas deben tomar en 

consideración el tránsito y el movimiento de esas 

configuraciones cognitivo-afectivas. 

Entendemos que hay una reciprocidad entre 

subjetividad y práctica evaluativa, en ese sentido no hay 

como separar al sujeto evaluador de su práctica evaluativa, 

así como no podemos separar al sujeto, que es sistémico y 

complejo, de los elementos que constituyen su subjetividad. 

De ese modo, concordamos con Silva (2007), cuando afirma 

que evaluar no es solamente constatar, sino sobre todo, 

analisar, interpretar, tomar decisiones y reorganizar la 

enseñanza. Al elaborar análisis sobre el objeto del 

conocimiento el sujeto evaluador envuelve su razón de ser 

con los objetivos pedagógicos. 

La relación del evaluador con los objetivos 

pedagógicos apuntada en el parrágrafo anterior se encuentra 

en el debate acerca de la evaluación educacional de la 

enseñanza-aprendizaje, que no puede ser meramente 

técnica- evaluativa, sino que debe ser discusión política, 

pedagógica y epistemológica. La condición primera de la 

evaluación es que se evalúa siempre para mejorar la calidad 

del objeto evaluado. En ese punto Silva (2007), defiende 

que la evaluación de la enseñanza- aprendizaje es 

constituyente y estructurante de la acción educativa. No 

podemos negar que el acto valorativo está imbricado en la 
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acción educativa, ahora lo que defendemos, justamente, es 

el modo como la práctica evaluativa es realizada en la 

acción educativa, y como los sujetos de esa misma acción 

elaboran sus significados. 

Para que se desarrolle una práctica evaluativa 

interaccionista es preciso que se haga uso de características 

y principios que experimente la evaluación en el aula para 

comprender mejor las barreras y los avanceos de la práctica 

pedagógica. Para Sampaio (2013) toda mirada sobre la 

práctica evaluativa precisa diferenciar, una mirada 

mediadora-formativa, que oportunize a los sujetos 

involucrados en el acto educativo percibir el matiz de la 

práctica evaluativa. Ese modo diferenciado de notar la 

práctica evaluativa nos remite a los aportes teóricos 

relacionados por Cipriano Luckesi cuando define a la 

evaluación de la enseñanza-aprendizaje como un acto 

amoroso. Según Luckesi (2011, p. 172): 

La evaluación, por si, es un acto acogedor, 

interactivo, inclusivo. Para comprender eso, interesa 

distinguir evaluación de enjuiziamiento. Enjuiziamiento es 

un acto que distingue lo cierto de lo errado, incluyendo el 

primero y excluyendo el segundo. La evaluación tiene por 

base acoger una situación, para, entonces (y solo entonces), 

enjuiciar su calidad, teniendo en cuenta darle soporte de 

transformación, si es necesario. 

Tomando a la evaluación como acto amoroso, 

entendemos que la práctica evaluativa en la acción educativa 

debe considerar sus sujetos, como un acto de amor, que la 

evaluación debe seguir su rigor objetivo de modo a dosarlo 

con sus características subjetivas. La práctica evaluativa, no 

es neutra, no es pasiva (mucho más que eso) es activa, es 

viva, dueña de una acción abasalladora capaz de llevar a los 

sujetos a saltos expresivos al encuentro de la esperanza, a un 

futuro donde la evaluación ya no sea excluyente, donde el 
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error sea visto como elemento constitutivo de la práctica 

educativa de enseñanza y aprendizaje. 

 

CONCLUSIONES 

 

La investigaci n confirm ó la necesidad de una bus-

queda constante de prácticas evaluativas formativas mediado-

ras que coloquem al estudiante en el centro de un proceso 

objetivo que realmente permita valorar la totalidad de los 

conocimientos, habilidades y valores formados, así como 

conocer y proyectar las vias a seguir para contribuir en la 

formación integral del estudiante. 

La evaluación debe ser objetiva en el sentido de 

correspondecia con los objetivos trazados, de poder dar 

cuenta del punto en que el alumno consigue alcanzar los 

mismos, mostrar los avances y debilidades que aún deben 

ser superados así como los puntos postivos en que el 

docente debe apoyarse para realizar su función mediadora y 

contribuir al desarrollo y formación del alumno. 

La búsqueda de la objetividad de la evaluación 

requiere que el profesor no se deje influenciar por su forma 

de pensar esperando que el alumno ofrezca siempre 

respuestas listas y acabadas sino posicionarse correctamente 

para poder apreciar realmente los posicionamientos del 

alumno. 

En la bús queda por el lado cualitativo y formativo 

en la práctica evaluativa, se considera importante cierta 

dosis subjetiva en la evaluación sin embargo no se debe 

entender esa perspectIva solamente del lado del alumno, 

sino que como característica intrínseca al sujeto, el profesor, 

por ser profesor, en el ejercicio de su profesión no se 

deshace de su singularidad y debe velar porque los aspectos 

de su subjetividad no interfieran en los verdaderos 

resultados de la evaluación de sus alumnos. 
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La objetividad y la subjetividad evaluativa 

sedimentan la base de las prácticas evaluativas. De esa 

forma, el profesor elabora su juicio de valor equilibrando os 

termos objetividad e subjetividad. 

 

REFERÊNCIAS 

GONZALÉZ-REY,Fernando.O valor heurísticoda 

Subjetividade na investigação psicológica.Em F.Gonzaléz 

Rey (org.).Subjetividade,complexidade e pesquisa em 

psicologia.São Paulo: Pioneira Thomson Learning,2005. 

LIBÂNEO,J.C.Adeus professor,adeus professora?: novas 

experiências educacionais. São Paulo: Cortez, 2015. 

LIRA, D. e SPONCHIADO, D.A.M. A formação 

pedagógica do profissional docente no ensino superior: 

desafios e possibilidades.Perspectiva. v.36,n.136,p.7- 

15,2012. 

LUCKESI, Cipriano Carlos, Avaliação da 

aprendizagem escolar: estudos e proposições/ 

Cipriano Carlos Luckesi. -22 ed., - São Paulo: 

Cortez, 2011. 

PIRES, Osmarina Oliveira da Silva, Planejamento 

e avaliação educacional/Osmarina Oliveira da 

Silva Pires-Teresina: FUESPI,2012.128 p. 

RIBERO, ML., MIRANDA, IA., DA MATTA, CE. A 

subjetividade na avaliacao em um curso de 

especializacao em design instrucional. ESUD 2014, XI 



24 

 

Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distancia, 

Florianopolis, 2014. 

SAMPAIO. E. Estratégia didáctica para renovar la 

concepción y las prácticas e valuativas em las cursos de 

licenciatura em ciências de las universidade Estadual do 

Piauí. Brasil. Tesis de Doctorado.ICCP, Habana.2013. 

SILVA, Janssen Felipe da. Modelo de formação de 

pedagogos (as)e políticas de avaliação do ensino superior: 

limites e possibilidades no chão das IES. 

Recife:UniversitáriaUFPE,2007. 

SATRE, Jean –Paul, O que é subjetividade? / Jean – 

Paul; [ tradução Estrela dos Santos Abreu]. – 1 ed.- Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2015.160 p. 

VIGOTSKY, L.S.Pensamento e Linguagem.São Paulo: 

Martins Fontes,2015. 

UESPI-NIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI. 

Site oficial. Em: www.Uespi.br. Consultado em 

1/12/2017. 

ZABALA, Antoni. A prática educativa: Como ensinar 

[recurso eletrônico] / Antoni Zabala. Tradução: Ernani F. 

da F.Rosa; Revisão técnica: Nalú Farenzena- Porto 

Alegre: Penso 2014.   

http://www.uespi.br/


25 

 

AUTOR, TEXTO E LEITOR: AS TEORIAS DA TRA-

DUÇÃO E OS HORIZONTES DA LEITURA 
 

Domingos de Sousa Machado 

Universidade Estadual do Piauí 

 

 

1 DUAS PERSPECTIVAS TEÓRICAS NA TEORIA DA 

TRADUÇÃO: LOGOCENTRISMO VERSUS DESCONS-

TRUTIVISMO 

 

Gentzler (2009, p. 15), em sua obra “Teorias Contem-

porâneas da Tradução”, afirma que “existem hoje tantas teo-

rias acerca da tradução que nenhum teórico ou livro é capaz 

de acompanhar ou abordar todas elas”, no entanto, na referida 

obra, o autor identifica pelo menos cinco abordagens diferen-

tes nos Estudos de Tradução, todas influenciadas pelas recen-

tes descobertas científicas. 

Por sua vez, Mittmann (2003), objetivando fazer uma 

análise e reflexão da tradução sob a perspectiva da AD, reali-

za um corte epistemológico ao enfocar duas concepções di-

vergentes de tradução: uma tradicional, que concebe a tradu-

ção como transporte de sentidos; e a outra, a que a autora 

chama de contestadora, que não postula a existência, em tra-

dução, de um sentido único, que reflita as intenções do autor 

do texto original. De acordo com essa concepção, o tradutor 

não é apenas um instrumento, sempre questionado quanto à 

sua fidelidade na transmissão do sentido único, mas também 

passa a ser visto como um produtor atuante de sentido.  
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Discutiremos, a seguir, de forma breve, acerca dessas 

duas perspectivas, acrescentando a esta discussão a alternati-

va bakhtiniana. 

 

1.1 A perspectiva tradicional ou logocêntrica 

A primeira concepção, rotulada pela autora de pers-

pectiva tradicional, e a que Arrojo (1992), emprestando o 

termo de Derrida1, vem chamando de logocentrismo, é repre-

sentada por teóricos como Eugene Nida2 que, segundo Gen-

tzler (2009), define a tradução como um mecanismo de trans-

ferência de uma mensagem de uma língua para outra. Tal 

mecanismo depende da decodificação do texto original, na 

língua A, pelo tradutor, que exerce, aí, papel de receptor, e de 

sua recodificação na língua B, que pressupõe a estruturação a 

ela referente.  

Nida (1964) prioriza a linguística funcional para uma 

nova perspectiva da tradução, e, a partir dessa perspectiva, 

reelabora algumas dicotomias como significado e forma. Em 

sua concepção, o tradutor está sob constante pressão pelo fato 

de encontrar-se em conflito entre a forma e o significado. Por 

outro lado, se o tradutor mantiver uma expressiva aproxima-

ção do conteúdo literal, perderá provavelmente a estilística do 

texto original. Nessa perspectiva, há sempre uma perda na 

tarefa tradutória: ou o tradutor sacrificará aspectos referentes 

ao significado do original, ou prejudicará sua estilística. 

Esse teórico também defende que o tradutor não está 

imune a alguns perigos no ato de traduzir, dentre estes se 

pode citar o perigo de mudar a mensagem propositada e 

conscientemente, tornando-as compatíveis com suas predile-

ções políticas, sociais e religiosas (ou seja, o livre arbítrio do 

tradutor é visto, neste contexto, como uma ameaça). Dessa 

forma exige-se do tradutor a fidelidade ao original e às inten-

ções do autor do texto de partida. 
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De acordo com Mittmann (2003), nesta mesma visão 

teórica vão inserir-se autores como Erwin Theodor3 e Paulo 

Rónai.4 Theodor, em sua obra “Tradução: ofício e arte”, tam-

bém defende ideia de transferência em tradução, e ressalta a 

necessidade de o conteúdo da mensagem ser decodificado 

adequadamente pelo tradutor, que deve interpretá-lo de ma-

neira correta, a fim de que seja igualmente compreendido 

pelos leitores. Logo na introdução de sua obra, Theodor 

(1976) faz questão de ressaltar o pressuposto:  

Traduzir aqui significa realmente interpretar, e um dos 

propósitos deste volume será demonstrar quão importante é a 

interpretação correta do original pelo tradutor, para que o 

mesmo possa ser devidamente compreendido pelos leitores 

(THEODOR, 1976, p. 13). 

Logo adiante, o teórico chega à seguinte conclusão: 

“Portanto está claro que traduzir não significa exclusivamente 

substituir palavras de um idioma por palavras do outro, mas 

transferir o conteúdo de um texto com os meios próprios de 

outra língua” (THEODOR, 1976, p. 21). Segundo o autor, 

esse seria o primeiro passo da tradução, enquanto o segundo 

se caracteriza pela conversão da mensagem no código da lín-

gua para a qual se deseja traduzi-la. O trabalho de tradução se 

caracteriza, portanto, pela compreensão adequada do original 

e pela procura de correspondências aceitáveis. 

Assim como Nida, Theodor também lamenta o fato de 

a tradução não estar inteiramente livre de desvios, que podem 

ser motivados pelas diferenças entre as línguas e entre a situ-

ação literária que domina o campo linguístico de cada texto. 

Mesmo assim, cabe ao tradutor procurar fazer com que seu 

texto corresponda ao máximo à mensagem veiculada no texto 

original. Além do sentido da mensagem, aí também se inclu-

em aspectos culturais que o tradutor deve introduzir em seu 

trabalho, na medida em que os captou durante a decodifica-
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ção. Mais uma vez, a ideia de fidelidade na tradução refere-se 

ao sentido do texto de partida. 

Nessa mesma perspectiva teórica podemos citar auto-

res como, Ronai, George Steiner, George Mounin, Wolfran 

Wilss, J.C Catford, dentre outros. De modo geral, a 

perscpetiva tradicional ou logocêntrica pode ser resumida em 

alguns pressupostos básicos: 

1 A ideia de que, em tradução, descobre-se e decodi-

fica-se o pensamento de um autor para recodificá-lo em outra 

língua. 

2 Admite-se a subjetividade do tradutor, mas ela é vis-

ta de forma negativa, na verdade como um empecilho à tra-

dução ideal, e não há como eliminá-la. 

3 O texto e a língua são considerados pelos três auto-

res como ponto de partida para o estudo da tradução, como se 

eles detivessem o sentido dos textos e como se este sentido 

fosse universal e transferível de uma língua para outra. Por-

tanto, a desconsideração das condições de produção dos tex-

tos é algo que une os autores da perspectiva tradicional em 

relação à tradução. Consequentemente, pensa-se em tradução 

fiel àquela que mostra fidelidade ao texto de partida ou às 

intenções do autor do texto original. 

Na segunda metade do século XX, todos os pressu-

postos da perspectiva tradicional logocêntrica foram radical-

mente questionados por um conjunto de postulações que pro-

punha reformular de maneira radical a teoria da tradução. A 

esse conjunto, geralmente inspirado nos trabalhos do filósofo 

francês Jacques Derrida, foi dado o nome desconstrução, ou 

produtividade afirmativa. Consideremos esse ponto agora. 

 

1.2 A perspectiva contestadora ou desconstrutivista 

Em oposição à perspectiva tradicional, a perspectiva 

contestadora ou desconstrutivista é representada por autores 
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como Francis Henrik Aubert, Rosemary Arroyo, Lawrence 

Venuti e Theo Herman. 

Francis Aubert (1993) define tradução como expres-

são em língua de chegada de uma leitura feita em língua de 

partida por um determinado indivíduo, sob determinadas 

condições de recepção e de produção. Aqui, o processo não é 

encarado como reprodução da mesma mensagem, mas como 

expressão de sua leitura; isto significa que uma mensagem 

pode gerar várias mensagens, através da leitura, dependendo 

das condições de sua recepção.  

Segundo esse autor, o emissor (tradutor) participa de 

uma interação comunicativa que transita por três tipos de 

mensagem: a mensagem pretendida, a mensagem virtual e a 

mensagem efetiva. Aubert (1993) explica: 

A mensagem pretendida constitui aquilo que o emis-

sor “quis dizer”, ou seja, a sua intenção comunicativa. A 

mensagem virtual compõe-se do conjunto de leituras possí-

veis a partir da expressão linguística efetivamente gerada. A 

mensagem efetiva é aquela que se realiza na recepção, no 

destinatário, condicionada em parte pela intenção receptiva 

do interlocutor (ARBERT, 1993, p. 73). 

De acordo com esse autor, o ato tradutório deve ser 

concebido como um segundo ato comunicativo; o tradutor 

transformará a mensagem efetiva, novamente, em uma men-

sagem pretendida; certamente outra diferente daquela preten-

dida pelo emissor original. É importante observar que o ponto 

de partida da tradução não é a mensagem pretendida pelo 

autor, mas a efetiva, a interpretação do tradutor como leitor. 

Por sua vez, a segunda mensagem pretendida também gerará 

mensagens virtuais e, no momento de sua leitura, mensagens 

efetivas. 

Nessa perspectiva, a fidelidade só pode ser exercida, 

ou mantida, em relação à mensagem efetiva que o tradutor 

apreendeu em sua experiência de leitura. Além disso, se a 
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tradução é um segundo ato comunicativo, a mensagem do 

tradutor também tem receptores de sua própria língua, confi-

gurando-se, igualmente, a tentativa de fidelidade em relação 

às expectativas desse público, de acordo com a imagem que 

dele tem o tradutor. Por isso, Aubert (1993) afirma que exis-

tem duas tentativas de fidelidade, uma em relação à imagem 

do autor e do texto original, e outra concernente à imagem 

dos possíveis leitores, mas que ela é impossível, em virtude 

das complexidades do processo tradutório, que envolve dife-

renças temporais, de códigos linguísticos, de mensagens e de 

participantes. Na perspectiva de Aubert, o tradutor passa a 

ser, ao invés de um mero canal entre o texto original e os 

receptores de outra língua, um produtor ativo de discurso. 

As relações entre o tradutor – cujo papel se desdobra 

entre receptor e emissor – e o texto original, bem como com 

os leitores da tradução são mediadas por relações imagéticas; 

ou seja, tanto emissores como receptores têm imagens dife-

rentes de si próprios e entre si. A partir dessas relações, será 

possível ao tradutor optar por determinadas soluções em de-

trimento de outras ao longo dos conflitos do ato tradutório, 

entre os quais o problema das diferenças ideológicas se des-

taca.  

Para Mittiman (2003), fica claro que o objetivo de 

Aubert é contestar tanto a exigência de apagamento e autoa-

nulação do tradutor como os predicativos tradicionalmente 

atribuídos a ele, como mero canal, incompetente, um mal por 

vezes necessário, e “apresentá-lo como agente, elemento ati-

vo, produtor de texto, de discurso” (AUBERT, 1993, p. 80).  

Para Rosemary Arrojo, que desenvolve seus trabalhos 

numa perspectiva desconstrutivista, toda tradução envolve 

leitura e interpretação:  

[...] traduzir não pode ser meramente o transporte, ou 

a transferência de significados estáveis de uma língua para a 

outra, porque o próprio significado de uma palavra, ou de um 
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texto, na língua de partida, somente poderá ser determinado, 

provisoriamente, através de uma leitura (ARROJO, 1986, p. 

23-24). 

Assim, para essa autora, o sentido não está no texto, 

mas é produzido pelas interpretações, pelas leituras que se 

dão nessas condições, a tradução só poderá ser fiel a essa 

interpretação. Nessa concepção, conforme conclui a própria 

autora mais adiante, “a tradução como leitura deixa de prote-

ger os ‘significados originais’ de um autor, e assume sua 

condição de produtora de significados” (ARROJO, 1986, p. 

24).  

Quanto à postura da perspectiva tradicional de que, ao 

traduzir, o tradutor deve resgatar as intenções ou autor do 

texto de partida, a autora mais uma vez contesta esse ponto 

de vista considerando que tal tarefa é impossível. Nesse sen-

tido, o foco interpretativo é deslocado do texto, como recep-

táculo da intenção do autor, para o intérprete, o leitor, ou o 

tradutor. Isso significa que, conforme a autora, “mesmo que 

tenhamos como único objetivo o resgate das intenções origi-

nais de um determinado autor, o que somente podemos atin-

gir em nossa leitura ou tradução é expressar nossa visão desse 

autor e de suas intenções” (ARROJO, 1986, p. 41). 

Ao questionar a possibilidade de que uma tradução 

possa ser inteiramente fiel ao texto original, a autora redefine 

também a questão da fidelidade na tradução, que passa a ser 

entendida não em relação ao texto original ou às intenções do 

autor desse texto, visto que essas intenções são irresgatáveis, 

mas em termos de fidelidade às interpretações que o tradu-

tor/leitor faz do texto de partida. Em seus termos: 

[...] nossa tradução de qualquer texto, literário, poéti-

co ou não, não será fiel ao texto “original”, mas àquilo que 

consideramos ser o texto original, àquilo que consideramos 

constituí-lo, ou seja, à nossa interpretação do texto de partida, 
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que será, como já sugerimos, sempre produto daquilo que 

somos, sentimos e pensamos (ARROJO, 1986, p. 44).  

Além do mais, segundo a autora, o tradutor deve ser 

fiel não só à leitura que faz do texto de partida, como também 

à própria concepção de tradução e aos objetivos que se pro-

põe. Conforme argumenta Arrojo (1986), isso não significa 

que caem por terra quaisquer critérios de avaliação de tradu-

ção. Nessa perspectiva, a questão das diferenças nas tradu-

ções não somente é vista com naturalidade, mas também co-

mo algo intrínseco à natureza da tradução. Assim, conforme 

pontua a autora, é impossível que uma tradução (ou leitura) 

de um texto seja definitiva e unanimemente aceita por todos, 

em qualquer época e em qualquer lugar.  

Nessa perspectiva, nunca se sabe de fato o que real-

mente o autor quis dizer com sua mensagem, visto que ela é 

inerente somente a ele próprio, sendo a tradução uma “produ-

ção ativa de um texto que se assemelha ao original, mas que 

mesmo assim o transforma e que sofre intervenção ativa do 

tradutor” (VENUTI, 1995, p. 112). 

Outro autor que trabalha nessa perspectiva é Theo 

Hermans. Em seu texto “Outro da tradução: diferença, cultu-

ra, autorreferência”, o autor contesta a ideia de que a tradução 

deve reproduzir fielmente o texto original, que promove um 

“apagamento” do tradutor, pois, para ter a impressão de que 

lemos um texto original, exigimos que ele não deixe suas 

marcas. Entretanto, conforme argumenta esse autor, estas 

marcas são justamente tudo a que os leitores do texto traduzi-

do têm acesso do texto original. Com essa ideia, não mais é a 

voz do autor do texto primeiro quem fala através do texto 

traduzido, mas a do tradutor, que deixa de ser um outro. O 

outro é o autor do texto original. Hermans afirma que, em 

todos os textos (nos traduzidos, ainda mais), é uma pluralida-

de de vozes quem fala, sendo eles sempre híbridos, instáveis, 

descentralizados. Apesar de a voz do tradutor imitar a do au-
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tor, não há coincidência total entre ambas. Por essa razão, a 

partir desta ideia de pluralidade, Hermans utiliza o termo 

foucaultiano função autor, que nos leva a controlar e a limitar 

o significado do texto.  

A pluralidade do texto original aumenta, potencial-

mente, no texto traduzido, e ela deve ser controlada, então, 

pela função tradutor. E essa função, que é um constructo 

ideológico e histórico, geralmente delega à tradução a ideia 

de ser hierarquicamente inferior em relação ao texto original. 

Hermans também observa que o trabalho do tradutor não par-

te do original em si, mas de uma imagem que dele o faz e que 

nunca é inocente. Por isso, como esta imagem sempre é cons-

truída, o tradutor inventa o seu original. O teórico ainda 

acrescenta que o processo tradutório, com suas escolhas e 

posições, ocorre de acordo com a ideia que o tradutor tem 

sobre tradução, determinada pelo grupo sociocultural ao qual 

pertence. 

Valendo-nos das contribuições de Mittmann (2003), 

podemos destacar agora, de modo geral, através de um qua-

dro comparativo, as características distintivas das duas pers-

pectivas acerca da tradução que vimos tratando até agora.  

 

Quadro 1: Quadro distintivo das perspectivas na teoria da 

tradução. 

QUADRO DISTINTIVO DAS DUAS PERSPECTIVAS 

NA TEORIA DA TRADUÇÃO 
Conceitos teóri-

cos 
Tradicional ou logocêntrica 

Contestadora ou Descons-

trutivista 

Tradução 

Transferência, transposição ou 

reformulação da mensagem do 

texto original da LP para LC. 

Mera interpretação ou 

leitura do texto fonte para o 

texto traduzido. 

Original 

Há um texto original onde os 

sentidos estão estabilizados e 

compete ao tradutor recuperar 

os sentidos do texto no ato da 

tradução. 

A concepção de um texto 

original estável e imutável, 

depositário das intenções e 

dos significados de um 

autor, é altamente questio-

nada 
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Autor 

O autor é aquele a quem se 

atribui a responsabilidade da 

obra ou do texto, cujas inten-

ções devem ser resgatadas no 

processo tradutório. 

O autor deixa de ser uma 

"fonte infinita de significa-

ções que preenchem uma 

obra" e passa a ser reco-

nhecido como um certo 

princípio funcional, uma 

figura ideológica (função-

autor). 

Tradutor 

Um mero instrumento de trans-

porte e de soluções, devendo 

ocultar-se, isto é, desaparecer 

para deixar transparecer o autor 

original. 

Tem um papel ativo e 

responsável sobre a tradu-

ção, que é um ato de trans-

formação e de produção. 

Texto traduzido 

 

É sempre uma cópia imperfeita 

do original. 

É elevado ao status de 

“original” tanto quanto o 

texto de partida, já que, 

nessa perspectiva, se trata 

de uma nova produção a 

partir do original. 

Fidelidade na 

tradução 

O tradutor deve ser fiel ao 

mesmo tempo ao autor do 

original (às suas intenções) e ao 

leitor da tradução. 

 

O tradutor deve ser fiel à 

sua interpretação do origi-

nal, isto é, àquilo que ele 

entende que seja o original. 

O sentido na 

tradução 

É compreendido como estando 

no texto de partida, cabendo ao 

tradutor o resgate desses senti-

dos e transpô-los para a língua 

de chegada (ainda que a apre-

ensão total seja impossível). 

O sentido não está contido 

no texto original, é resulta-

do de um ato de interpreta-

ção do tradutor, interpreta-

ção que é determinada por 

condições externas que 

agem sobre o tradutor e que 

tem relação particular com 

a natureza das línguas 

(padrões estéticos, ideolo-

gia etc). 

Diferenças de 

sentido entre as 

traduções 

Tratada como desvio e resulta-

do da subjetividade do tradutor 

(aspectos ideológicos). 

 

Vista como resultado 

natural de múltiplas leituras 

do texto de partida, e são 

marcas da inevitável pre-

sença do tradutor no texto. 

Fonte: Machado (2011). 
 

Sustentada por uma visão de língua, caracterizada pe-

lo relativismo, a teoria desconstrutivista também tem recebi-

do duras e severas críticas. A esse respeito, Brito (1995) cita 
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como exemplo o trabalho Perloff (1996), em que esta autora 

discute as críticas de Bourdieu, Jameson e Derrida. No campo 

específico da tradução, um dos principais críticos da descons-

trução tem sido Pym (1995), principalmente em seu artigo. 

Doubts about deconstruction as a general theory of transla-

tion (dúvidas sobre a desconstrução como uma teoria geral da 

tradução). Neste artigo, Pym (1995), após tecer críticas a res-

peito da suposta aplicação da desconstrução à tradução, afir-

ma que, atualmente, a teoria da tradução enfrenta desafios 

importantes, e que a desconstrução não pode oferecer qual-

quer contribuição para esse enfrentamento. 

Brito (1995), também faz duras críticas ao desconstru-

tivismo, e apesar de considerar os postulados logocêntricos 

como ficção, uma vez que é pura demonstração de ingenui-

dade teórica afirmar que há apenas uma tradução correta ou a 

única possível, visto que há diferentes modos de ser fiel ao 

sentido do texto, esse autor diz que “talvez a melhor maneira 

de ver a desconstrução seja encará-la como uma vertente de 

pensamento de valor puramente negativo: boa para apontar 

para as limitações de conceitos correntes, porém incapaz de 

propor alternativas viáveis” (BRITO, 1995a, p.47). 

 

2.1 A alternativa bakhtiniana 

Nessa mesma perspectiva, Faraco (1995) critica os 

pressupostos do desconstrutivismo apontando sua vocação 

para o relativismo. Se toda tradução não passa de uma leitura 

por parte do tradutor, se não há um elemento invariante (no 

texto de partida a ser “transportado” para a língua de chega-

da), se a questão da fidelidade se relaciona com a leitura do 

texto ou com aquilo que o tradutor imagina ser o original, 

tudo se relativiza. 

Se na perspectiva logocêntrica encontramos o pressu-

posto da existência de um elemento invariante (ou pelo me-

nos, estável) – o conteúdo – e muitos elementos variantes (o 
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tradutor, o momento histórico, a língua, o contexto cultural, 

os objetivos, o destinatário), nos desconstrutivistas tudo é 

variante (FARACO, 1995, p. 64). 

Nessa perspectiva, é evidente a supervalorização do 

leitor enquanto produtor de sentido, pondo sobre os seus om-

bros toda a responsabilidade de não somente dar existência à 

obra, como também, no processo de leitura, preencher os 

vazios do texto, que são o lugar que o leitor deve ocupar, os 

quais possibilitam uma ruptura com a previsibilidade. Esse 

postulado Iseriano6 explica muito bem o porquê da existência 

das diferentes leituras de um mesmo texto, no entanto, o pró-

prio texto fornece “as pistas” a serem seguidas para que o 

leitor não fracasse em sua leitura. 

Acerca dessa supervalorização do leitor/tradutor em 

detrimento do autor e da obra, Faraco argumenta: 

Se numa perspectiva estruturalista, temos uma hiper-

trofia da linguagem (como entidade autônoma e estável) so-

bre seus falantes (daí, talvez a ideia de um significado literal 

acima de qualquer circunstância); o que temos aqui, confor-

me nossa interpretação, é uma hiperestesia, isto é, uma sensi-

bilidade excessiva ao estímulo da diferença (FARACO,1995, 

p. 64). 

Conforme faz questão de destacar o referido autor, 

não se nega o valor das diferenças ou das circunstâncias, o 

que se deve questionar é “esse raciocínio hiperbólico que, 

operando por dicotomias, exagera as características de cada 

polo (ou oito, ou oitenta...) e, cortando o real em dois, tende 

facilmente ao dogmatismo e ao totalitarismo (pelo menos 

epistemológico)” (FARACO, 1995, p.64). 

De acordo com esse autor, se é difícil sustentar a hi-

pertrofia da linguagem, muito mais difícil é sustentar metafí-

sicas que hipertrofiam o circunstancial, hipertrofia que se 

presentifica nos pressupostos desconstrutivistas.  
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Em seu texto, Faraco destaca, ainda, que não pretende 

resolver o antigo dilema metafísico que está no cerne da pró-

pria filosofia, e que, após milênios de reflexão filosófica, 

ainda não resolveu as questões “do mesmo e do outro; da 

identidade e da variabilidade; do universal e do contingente” 

(FARACO,1995, p. 65). 

Incomodado, porém, com certas afirmações descons-

trutivistas que negam o autor como gerador de significação, e 

até uma certa materialidade do texto, afirmações que conde-

nam o autor à mudez, já que todo poder é dado ao leitor, e 

tentando operar com uma forma de pensar menos “hiperboli-

zantemente dicotômica” e mais condizente com as complexas 

nuanças da realidade humana, Faraco propõe a busca de uma 

reflexão mais dialética e menos radical, apontando nas teori-

zações de Bakhtin esse ponto de equilíbrio.  

De acordo com esse autor, Bakhtin oferece esse ponto 

de equilíbrio “justamente porque ele constrói uma semântica 

que busca não perder de vista nem a dimensão do reiterável 

do signo linguístico, nem a singularidade circunstancial” 

(FARACO,1995, p. 66), os dois extremos entre logocentris-

mo e desconstrutivismo. A semântica bakhtiniana busca não 

perder nem a estabilidade do que se repete nem a possibilida-

de de múltiplas leituras, buscando conciliar sempre o mesmo 

e o novo. 

Para Bakhtin (apud FARACO, 1995), o problema 

fundamental da semântica não está em determinar o reiterável 

nem apenas em operar com a variabilidade contingencial, 

mas está precisamente em como conciliar a identidade e a 

variabilidade, a estabilidade e contingencialidade, a reiterabi-

lidade e a singularidade no processo de significação. É o pró-

prio Bakhtin quem questiona: ─ “Como conciliar a polisse-

mia da palavra com sua unicidade? É assim que podemos 

formular, de modo grosseiro e elementar, o problema funda-
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mental da semântica. Esse problema só pode ser resolvido 

pela dialética” (BAKHTIN, 2006, p.100). 

Segundo Bakhtin (2006), só a dialética pode resolver 

a contradição aparente entre a unicidade e a pluralidade da 

significação, e a chave para conciliar unidade e pluralidade 

está em redirecionar o olhar da investigação, desfocando-o da 

busca primordial do sistema abstrato ou da enunciação mono-

lógica isolada e concentrando-o na interação verbal. 

Nesse sentido, conforme nos lembra Bakhtin, a pala-

vra (num sentido amplo do termo) não é propriedade só do 

locutor (pai-autor, como diz Arrojo), nem só do interlocutor 

(todo poder ao leitor!). A palavra é propriedade dos dois, é o 

território comum do locutor e do interlocutor (Ibid., p. 67). 

Em seu ensaio, Os gêneros do discurso, são explicita-

das as diferenças entre a oração (unidade da língua) e o enun-

ciado (unidade da comunicação verbal), as quais distinguem 

também, por um lado, a natureza do pensamento abstrato da 

natureza do pensamento concreto, e, por outro, o estudo hí-

brido desses dois pensamentos, isto é, a passagem da oração 

ao enunciado completo, na qual ela se torna uma resposta ou 

uma compreensão responsiva de outro locutor. 

Há aqui dois pontos relevantes do argumento de 

Bakhtin que vale a pena explicitá-los. O primeiro ponto é a 

clássica distinção feita por Bakhtin entre oração e enunciado. 

O enunciado se distingue claramente da frase, sentença ou 

oração pelo fato de ser aquele uma unidade da comunicação 

verbal, enquanto estas são unidades da língua. Essa distinção 

se torna mais clara quando Bakhtin define as características 

do enunciado enquanto unidade da comunicação verbal entre 

dois sujeitos. Estas características são: a) é um fato real, é 

criado; b) é uma unidade da comunicação verbal, isto é, uma 

unidade do gênero; c) apresenta um acabamento real, ou seja, 

são irreproduzíveis (embora possam ser citados); d) as suas 
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pausas são pausas reais; e) tem autor (e expressão) e destina-

tário. 

É importante destacar, conforme nos lembra Faraco, 

que Bakhtin projeta o enunciado na dimensão da cultura, vis-

ta como um vasto e complexo universo interativo. Faraco 

argumenta, ainda, que reside nesta questão a originalidade do 

teórico russo, ou seja, “em não olhar os fenômenos simbóli-

cos humanos fora de seus vínculos sociais e históricos” (FA-

RACO, 1995, p.70). Porém nos adverte que quando Bakhtin 

propõe analisar a cultura como interação, ele não está pro-

pondo um processo diluidor de conflitos, harmonizador de 

diferenças, gerador de consenso. Conforme destaca, “para 

Bakhtin, a geração do consenso [...] é apenas uma das muitas 

dimensões da interação cultural; a luta, o confronto, a oposi-

ção, a crítica o são igualmente” (FARACO, 1995, p. 70). 

Tentando estabelecer o elo entre a teoria bakhtiniana e 

a teoria da tradução, Faraco explica dois termos que apare-

cem no texto do teórico russo “Os estudos literários hoje”, 

isto é, a grande e a pequena temporalidade, e afirma que “o 

enunciado em Bakhtin é imerso na interação cultural tanto na 

dimensão da pequena temporalidade (isto é, no seu contexto 

imediato ou próximo), quanto na dimensão da grande tempo-

ralidade (isto é, no eixo da história da cultura)” (FARACO, 

1995, p. 70). 

Faraco argumenta que quando se diz que ler e traduzir 

não podem envolver um processo de resgate ou recuperação 

dos significados originalmente pretendidos pelo autor, parece 

que se está isolando o enunciado de seus elos na história da 

cultura, uma vez que a atividade de tradução em boa parte é 

justamente um esforço cultural para manter e ampliar esse 

diálogo. Ela é vista como forma de criar condições para ler 

numa língua aquilo que foi produzido em outra. Parece-nos 

que se trai essa expectativa quando se diz que é impossível ao 
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leitor e ao tradutor resgatar ou recuperar os significados ori-

ginalmente pretendidos pelo autor (FARACO, 1995, p. 71). 

A dupla negação que caracteriza os postulados des-

construtivistas, - negação da possibilidade de resgate dos sig-

nificados e a materialidade do texto e seus vínculos culturais 

– termina por eliminar a própria dialética da cultura que se 

fundamenta exatamente na negação dessas negações. Isso é 

claro, não significa a defesa de uma hipertrofia do autor ou 

do enunciado, ou a existência de uma totalidade semântica 

dada de uma vez para sempre, porém hipertrofiar o leitor co-

mo parece fazer muitas teorias de leitura, é desconhecer a 

natureza dialógica da linguagem. É preciso “dimensionar 

mais adequadamente autor, texto e leitor”. 

É evidente que, conforme salienta o linguista, ao as-

sumir-se que há um significado a ser buscado e transmitido, 

não se quer dizer que se possa apreendê-lo em sua totalidade, 

o que pressuporia uma realidade semântica fechada, quando o 

significado, na medida em que a palavra é propriedade social 

e suscita uma atitude responsiva do receptor em suas circuns-

tâncias, é aberto. O sentido, conforme proposto por Albir 

(1990 apud FARACO, 1995), é invariante, embora nuançado 

pela subjetividade, pela situação histórica e pelo contexto 

funcional. 

Para garantir o diálogo cultural pressuposto no ato de 

traduzir, conforme defende Faraco, o tradutor deve, para além 

das limitações, tentar resgatar os significados e transmiti-los 

na tradução. Porém ao fazer isso deve ser fiel ao máximo aos 

sentidos aprendidos no texto bem como aos seus leitores, que 

têm para com este um pacto de confiança. Nesse sentido, 

segundo esse autor, é preciso que se opere com uma noção de 

relativa estabilidade semântica do texto, sem a qual parece 

difícil até mesmo sustentar que a humanidade se comunica. 

Ora, se a obra pode romper as fronteiras do tempo, 

comenta Faraco, é porque a humanidade não está condenada 
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às suas circunstâncias. No entanto, se ela pode ter vida mais 

intensa e mais plena em um tempo que não o de sua contem-

poraneidade, é porque as circunstâncias são constitutivas das 

leituras. O que se percebe então é que o estável e o reiterável 

fazem parte da semântica bakhtiniana. Conforme entende 

Faraco:  

Os novos significados gerados pelas novas leituras 

têm, na teoria bakhtiniana, uma base clara: a relativa autono-

mia semântica da obra/enunciado, determinada pela sua or-

ganização e pela relativa estabilidade semântica aí presentes 

(FARACO, 1995, p. 75). 

O linguista argumenta, ainda, que milhares de pessoas 

foram capazes de reproduzir o enredo de Hamlet, ao mesmo 

tempo em que têm e terão diferentes leituras para a obra, ge-

radas pela interação dos leitores, em suas circunstâncias, com 

aquela base reiterável. Isso nos leva a concluir que a tradução 

como leitura não pode ser vista pelo prisma relativista de uma 

mera interpretação ou leitura do texto fonte para o texto tra-

duzido, sendo essa leitura apenas o exercício da soberania 

dos pontos de vista do tradutor. 

No que diz respeito à questão do sentido, Bakhtin 

afirma que “os fenômenos do sentido podem existir de uma 

forma latente, potencial, e revelar-se somente num contexto 

de sentido que lhes favoreça a descoberta, na cultura das épo-

cas posteriores” (BAKHTIN, 1997, p. 365). 

De acordo com Faraco, Bakhtin fala de certa estabili-

dade semântica do enunciado porque, para o teórico russo, 

não há uma significação dada de uma vez para sempre. A 

estabilidade é sempre relativa, porque construída no eixo da 

história e em permanente evolução. É essa estabilidade que 

garante a vida do enunciado como elo duma grande cadeia 

comunicativa; sua ligação com o que precede e com o que se 

segue. Segundo o linguista brasileiro: 
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É essa estabilidade que garante o diálogo cultural; que 

nos permite transcender nossas contingências, interagindo 

com o que disseram nossos antecessores, oferecendo-lhes 

atitudes responsivas ativas de nossos pósteros. E a tradução, 

segundo nosso entendimento, deve partir da recuperação des-

sa estabilidade e deve garantir sua passagem de uma língua 

para outra (FARACO, 1995, p. 72). 

Ainda segundo Faraco (BAKHTIN, 1997), não há o 

pressuposto da literalidade absoluta do significado, já que o 

estável, por ser historicamente determinado é relativo e pro-

visório; nem o pressuposto de que todo significado é apenas 

determinado e dependente das circunstâncias, já que aceita 

que a estabilidade semântica que está relativamente acima 

das circunstâncias e que permanece estável enquanto perma-

nece estável o horizonte apreciativo dos falantes. E ainda nos 

chama a atenção para o fato de que Bakhtin, por não perder o 

pressuposto básico de que a realidade da língua está na inte-

ração socioverbal, consegue elaborar uma teorização capaz 

de propor uma visão de mundo nem dicotômica, nem hiper-

trofiante de algum dos elementos da comunicação. 

Entendendo o ato de traduzir como algo bastante 

complexo e envolto em um conjunto de variáveis como o 

texto de partida, a língua de chegada, o público visado, os 

objetivos, o momento histórico, o tradutor dentre outras, que, 

coordenadas, orientam as muitas escolhas que este deve fazer 

na realização de seu trabalho, Faraco conclui, e defende a 

ideia de que há para o tradutor certos limites externos (e não 

apenas a soberania de seu ponto de vista) postos pelas cir-

cunstâncias de seu trabalho (objetivos, destinatários, caracte-

rísticas da língua de chegada) e também pela materialidade 

do texto sob tradução (sua organização, estilo e semântica, 

resultante da ação significativa do autor). 

Nesse sentido, o linguista brasileiro enxerga na teoria 

bakhtiniana uma via dialética para pensarmos o fenômeno da 
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tradução para além da ingenuidade de alguns logocêntricos, e 

muito mais ainda para além do fosso relativista dos descons-

trucionistas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Depois de ter procurado cotejar diferentes perspecti-

vas teóricas dos Estudos de Tradução, podemos agora afirmar 

que é essa visão equilibrada do ato de traduzir, proporcionada 

pela teorização bakhtiniana e muito bem exposta por Faraco 

(1995), que reputamos mais razoável. 

O que se percebe aqui são os extremos dos horizontes 

do processo de leitura e suas implicações para a tradução, 

mas não somente para tradução como também a interpretação 

de textos. Enquanto a perspectiva logocêntrica superdimensi-

ona o autor, os desconstrutivistas hipertrofia o leitor (todo 

poder ao leitor). Entender a leitura como uma interação entre 

texto, autor e leitor, é compreender a linguagem para além de 

pressupostos extremistas, já que ler é produzir sentidos. É 

preciso fugir dessa tricotomia (autor, texto e leitor), para a 

interação entre ambos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quais as teorias educacionais, as teorias de lingua-

gem e literatura que mais se adequam às políticas de forma-

ção em Letras Português na Universidade Estadual do Piauí 

- UESPI? Quais as concepções de língua, literatura e seus 

métodos subjacentes que mais se adequam às práticas docen-

tes instigadoras? Sempre haverá a coexistência de tendências 

de ensino e de concepções de linguagem, dependendo das 

disciplinas ministradas e da prática docente adotada pelo (a) 

ministrante: se as disciplinas forem Morfossintaxe, Fonolo-

gia, Gerativismo, Gramática Histórica e outras que trabalham 

com os menores recortes da língua poderá se aplicar o estru-

turalismo (pedagogia tradicional), mas se forem Análise do 

Discurso, Semântica, Estética da Recepção, Semiótica, 

Pragmática Cultural, Crítica Literária, Literaturas Afro Brasi-

leira, Africana e Indígena, por exemplo, têm que se pautarem 

nas concepções de linguagem como produção e interação 

humana (pedagogia histórico-crítica, da autonomia, da eman-

cipação e do conhecimento pertinente). Em síntese, depen-

dendo do objeto focado nas correntes de linguagem e de lite-

ratura, também mudarão as concepções de ensino e os méto-
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dos aplicados pelo (a) professor (a), não se olvidando de que 

a formação do docente para adequar suas práticas ao contexto 

de cada disciplina é um diferencial.  

Os objetos de estudo de cada corrente linguística (lín-

gua, sintaxe, texto, variações linguísticas, discurso, leitor) 

fazem com que as práticas docentes e os métodos variem no 

ensino de Letras Português. A forma como o (a) professor (a) 

concebe a linguagem determinará a estrutura do seu trabalho 

em termos de ensino e aprendizagem. Quando se pensa em 

uma metodologia ativa é de suma importância saber que ten-

dências pedagógicas, que concepções de linguagem e literatu-

ra estão presentes no cotidiano da sala de aula da graduação e 

pós-graduação. Em se tratando especificamente de concep-

ções de linguagem, elas respingam sobre os conceitos das 

correntes linguísticas: os de língua, gramática, sujeito, texto e 

sentido, leitura, produção textual, oralidade, letramento, vari-

edade linguística, norma, dentre outros, tornando-se, assim, 

norteadoras do trabalho docente. 

As concepções de linguagem, literatura e ensino con-

tinuam relevantes nesta pesquisa por explicitar as bases teóri-

cas fundantes da ação docente, considerando que estes con-

ceitos e teorias afetam, diretamente, as possibilidades de arti-

culação entre ensino-pesquisa-extensão, os resultados e a 

qualidade dos processos de ensino e aprendizagem na gradu-

ação e pós-graduação em Letras Português na UESPI. O que 

deve ser colocado em pauta é a metodologia e a forma como 

os conteúdos de língua e literatura serão trabalhados, para 

que os docentes não considerem apenas a possibilidade tradi-

cional, ancorada em atividades de expressão e comunicação 

(habilidades linguísticas), mas que poderão ir além do tradi-

cionalismo exclusivo, já que o ensino de língua e literatura 

desencadeará a interação pela produção dos efeitos de sentido 

entre os interlocutores, em um dado contexto sócio-histórico 

e ideologicamente marcado (habilidades discursivas). 
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É necessário conciliar os estruturalismos com as lin-

guísticas discursivas (Análise do Discurso, Semântica, Prag-

mática, Linguística Textual), valorizando o leitor frente à 

obra literária. Isso exigirá uma abordagem com métodos ati-

vos sustentados pela pedagogia histórico-crítica e por uma 

concepção de linguagem guiada por Bakhtin (2006) e de lite-

ratura pautada na Estética da Recepção alemã de Jauss 

(1994), além de estudos de literatura, história, cultura, memó-

ria, gênero, dentre outras correntes, levando os docentes a 

uma abordagem metodológica que considere os sujeitos fa-

lantes ou os sujeitos leitores como sócio, histórico e ideologi-

camente constituídos, que se constituem como tais na, pela 

linguagem e através da produção literária, tornando-se sujei-

tos reais nos e dos processos de ensino e aprendizagem.  

Para evidenciar as pedagogias e as concepções de lín-

gua e literatura, bem como seus métodos subjacentes, abrindo 

caminhos para uma metodologia ativa, foi realizada a obser-

vação de campo nesta investigação em 2014, como vertente 

da pesquisa participante, envolvendo os docentes, através de 

08 (oito) aulas assistidas em algumas disciplinas da gradua-

ção (Linguística Textual, Tópicos Avançados de Linguagem, 

Literatura Infantil e Metodologia da Língua Portuguesa), de 

04 (quatro) aulas na Especialização em Linguística e Ensino 

(Morfossintaxe) e, ainda, a partir de 04 (quatro) aulas que 

foram assistidas no Mestrado em Literatura (Tópicos de Lite-

ratura Piauiense), para fazer proceder à observação de fatos e 

fenômenos através de um roteiro com 07 (sete) critérios bem 

delineados, a fim de se realizar a análise e interpretação de 

dados com base em uma fundamentação teórica consistente, 

objetivando compreender as práticas docentes no ensino de 

língua e literatura na UESPI.  

 

Concepções de linguagem: reflexo do pensamento, 

instrumento de comunicação ou sociointeração? 
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Retomando as concepções de linguagem será preciso 

refletir sobre as correntes que podem predominar em sala de 

aula, de acordo com Habermas (1981), Bakhtin (2006) e Tra-

vaglia (2012), tais como: linguagem como expressão do pen-

samento; linguagem como instrumento de comunicação e 

linguagem como sociointeração. Nas contribuições de Bakh-

tin (2006) encontram-se três correntes linguísticas: subjeti-

vismo abstrato (linguagem como reflexo do pensamento), o 

objetivismo abstrato (linguagem como instrumento de comu-

nicação), sendo que ele propõe uma terceira corrente: a socio-

interacionista ou da interação verbal, desencadeada pelas 

enunciações, na esteira do marxismo, defendida em sua obra 

Marxismo e Filosofia da Linguagem, visto que “a enunciação 

é o produto da interação de dois indivíduos socialmente orga-

nizados.” (p. 113). 

- Características da linguagem como reflexo do pen-

samento – subjetivismo abstrato (1960 – Lei 4.024): conhe-

cer a língua significa dominar a gramática prescritiva, suas 

normas e conceitos a serem seguidos, exteriorizando um pen-

samento de forma gráfica ou fônica. A leitura nesta concep-

ção é abstração dos sentidos, fixados por um leitor autorizado 

ou pelo autor, uma vez que o texto apresenta um único senti-

do possível. Produzir textos é colocar o pensamento em for-

ma de linguagem e seguir regras gramaticais, buscando coe-

rência entre os aspectos lógicos e sintáticos. A oralidade é 

considerada idêntica à escrita, por isso excluem-se as varie-

dades linguísticas, pois tudo que causa ruptura com o padrão 

é deficiente e desvio. As atividades giram em torno de ques-

tões como: o que é verbo; o que o autor quis dizer; classifique 

as palavras, etc. 

- Características da linguagem como instrumento de 

comunicação – objetivismo abstrato (1970 – Lei 5.692): a 

língua é vista como um código, como um conjunto de signos 

que se combinam segundo regras bem específicas para que 
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sirva de instrumento de comunicação de um emissor para um 

receptor; o sistema linguístico é concebido como um fato 

objetivo e externo ao sujeito. As mensagens de um emissor a 

um receptor isolado, sócio e historicamente, preveem um 

sujeito capaz de internalizar regras que estão fora dele, por 

meio de exercícios que estimulem a resposta, seguindo um 

modelo fora da situação e do contexto histórico. Destaca-se, 

nesta concepção, o que Roman Jakobson postula nas seis 

funções da linguagem com foco em um ou outro elemento do 

processo comunicativo, sem considerar a função performati-

va, abordada a partir dos Atos de Fala de Austin e Searle 

(1950). Na linguagem como instrumento de comunicação, a 

gramática descreve “a estrutura e funcionamento da língua, 

sua forma e função” (TRAVAGLIA, 2012, p.27). Descreve 

as regras utilizadas pela sociedade e cada sujeito, de forma 

individual, buscando o código adequado à situação. A leitura 

é concebida como signos linguísticos produzidos por um 

emissor a serem decodificados por um receptor. Produzir 

textos é seguir modelos já existentes de tipologias textuais: 

narração, descrição e dissertação; a oralidade começa a ser 

considerada em uma abordagem sincrônica, se reconhecendo 

as variedades linguísticas durante o uso do falante – um reco-

nhecimento apenas teórico, já que de fato não se consideram 

as reais situações de uso da linguagem. 

- Características da linguagem como sociointeração - 

O autor de Marxismo e Filosofia da Linguagem considera 

que as formas da língua são produtos das relações sociais 

estabelecidas pelos interlocutores e não são dadas apenas por 

um sistema abstrato de formas linguísticas (objetivismo abs-

trato). A língua para Bakhtin (2006, p. 127) realiza-se através 

da “interação verbal social dos locutores e o produto desta 

interação, a enunciação, tem uma estrutura puramente social, 

dada pela situação histórica mais imediata em que se encon-

tram os interlocutores”. 
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Para Bakhtin a enunciação é de natureza social, de re-

lação ideológica e seu elemento principal é a interação ver-

bal. 

 
a verdadeira substância da língua não é cons-

tituída por um sistema abstrato de formas lin-

guísticas nem pela enunciação monológica 

isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua 

produção, mas pelo fenômeno social da inte-

ração verbal, realizada através de enuncia-

ções. “A interação verbal constitui assim a 

realidade fundamental da língua” ( BAKH-

TIN, 2006, p.127) 
 

A linguagem não é o trabalho de um artesão, mas o 

trabalho social e histórico dos sujeitos e dos outros e é para 

os outros e com os outros que ela se constitui e, ainda, não há 

um sujeito dado, pronto, que entra na interação, mas um su-

jeito se completando e se constituindo em suas falas, ou seja, 

um sujeito histórico, social e ideologicamente constituído, de 

cuja perspectiva partilhou. 

 

As contribuições de Habermas (1981) - Elaborou 

dois paradigmas: o da filosofia da consciência e o da comu-

nicação. No primeiro, nos moldes estruturalistas, o sujeito de 

linguagem relaciona-se com os objetos para conhecê-los ou 

para agir através deles e dominá-los; no segundo paradigma, 

o sujeito de linguagem é obrigado a entender-se junto com os 

outros sujeitos sobre o que pode significar o fato de conhecer 

objetos ou agir através deles, ou ainda dominá-los. A mudan-

ça de paradigma proposta pelo filósofo da Teoria da Ação 

Comunicativa (1981) supõe em tomar as ações e os atos de 

fala como ponto de partida de extrema importância no interi-

or das relações, visando ao caráter emancipatório dos sujeitos 

através da ação comunicativa. Habermas propõe um conceito 
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de razão que enfatiza a importância da linguagem na relação 

intersubjetiva. Este conceito apoia-se na expressão dialógica 

concretizada na relação entre sujeitos que estabelecem uma 

discussão. Vê a razão como comunicativa, concreta e dialógi-

ca, concebida a partir da reflexão, das relações de comparti-

lhamento e dos processos de compreensão e emancipação. 

As contribuições de Bakhtin (2006) e Habermas 

(1981) são necessárias para a ruptura com o estruturalismo 

que ainda permeia o currículo de Letras e afeta o ensino de 

língua, literatura e a formação de novos e futuros docentes 

egressos da UESPI. Na sequência, serão apontadas as corren-

tes da literatura de forma breve e sobre que tendências de 

ensino podem-se pautar uma metodologia ativa. 

 

Correntes do ensino de Literatura e seus métodos 

subjacentes 
 

A Literatura passa por uma crise em seu ensino, no 

que diz respeito aos seus objetivos. Os resumos de romances 

e as provas de múltipla escolha correspondem à ideologia da 

objetividade (behaviorismo), na qual a pedagogia tecnicista 

se baseia para reproduzir a ideologia burguesa, repetindo as 

informações dos livros didáticos com ênfase em sua periodi-

zação literária. Atualmente, na prática educativa dos docentes 

da UESPI, prima-se por temáticas de forte cunho social, co-

mo: as relações de gênero, cultura, memória, história, políti-

ca, psicanálise, apontadas pelas obras e ensaios analisados 

nos anais de vários eventos científicos; estas temáticas são 

também desenvolvidas pelas linhas de estudos dos diversos 

Núcleos de Pesquisa em Letras Português. 

A Literatura deve estar integrada às práticas de leitura 

e a metodologia de ensino deve considerar o seu caráter so-

ciointeracionista, considerando os diversos gêneros discursi-

vos que circulam na sociedade, além do uso de novas lingua-
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gens na sala de aula, como: rádio, cinema, teatro, jornal, fo-

tos, músicas, danças, representação gráfica, pintura, docu-

mentários, com o objetivo de desenvolver a formação crítica 

e perceber as múltiplas formas de expressão da linguagem 

para a aquisição de habilidades leitoras e autorreflexivas, a 

partir de diversos textos representativos de nossa cultura e da 

(re) visitação da cultura do outro – do conhecimento dos pro-

cessos interculturais. 

A questão metodológica do ensino de leitura e litera-

tura é uma questão de conceber a linguagem de forma dife-

renciada ao aluno e não de forma indiferente a ele, ao seu uso 

e às suas condições históricas. É um problema não de mo-

dismo cronológico, tendo-se em vista a evolução dos estudos 

da linguagem, mas de possibilitar ao leitor condições de ser 

um usuário proficiente com desenvolvidas competências: 

linguística, discursiva e textual, adequando-se às necessida-

des contextuais. A despeito disso, Pessoa (2007) posiciona-

se, assim: 

 
Numa abordagem sociointerativa e discursiva 

da linguagem, o texto não é apenas um pro-

duto da elaboração mental, mas algo voltado 

para o contexto histórico e o espaço cultural; 

é uma unidade pragmática totalizante com 

marcas linguísticas específicas em função da 

intencionalidade dos sujeitos envolvidos, 

considerando-se que a leitura e a literatura na 

sociedade abrem perspectivas ao leitor, tanto 

na experiência estética como na própria exis-

tência. (p. 72) 
 

Na perspectiva sociointerativa e discursiva, através da 

Análise do Discurso, Estética da Recepção e Semiótica, po-

de-se recuperar o processo histórico-social dos estudos da 

linguagem como um lugar de conflitos ideológicos, sendo 

que a literatura não pode ser estudada fora dos processos que 
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a constituem. Nas correntes textualistas ou os formalismos (o 

sentido emana das unidades mínimas do texto), por muito 

tempo vivenciou-se a concepção de Literatura como patrimô-

nio da elite cultural ou como sistema de obras e autores con-

sagrados, ou ainda, como disciplina que se confundia com a 

própria história literária. Já por muito tempo o trabalho com a 

(re) construção da linguagem e dos sujeitos deveria ser toma-

da através dos textos e propiciar o dialogismo e a polissemia, 

rumo à livre indeterminação dos sentidos, como propõe 

Bakhtin (2006). Devemos avançar nas práticas pedagógicas 

autênticas com a aplicação dos métodos ativos, como: o recp-

cional e semiológico, abarcando a intertextualidade e a inter-

disciplinaridade, pautados nas teorias de gênero, intercultura-

lidade, memória, psicanálise, história, política, dentre outras. 

 

Concepções pedagógicas e seus métodos subjacen-

tes 
 

Após as abordagens sobre as concepções de lingua-

gem e as correntes da literatura, prossegue-se com a reflexão 

sobre as concepções pedagógicas mais adequadas a uma me-

todologia ativa e seus métodos subjacentes, que possam arti-

cular o quefazer pedagógico dos docentes na graduação e 

pós-graduação em Letras Português. Vale ressaltar algumas 

reflexões: 

 Quais são as concepções de educação, de 

linguagem e literatura que mais se adequam e predominam 

nas práticas docentes realizadas na UESPI?  

 Como são abordados os conteúdos, objetivos e 

métodos nas aulas pelos docentes?  

 Há trocas de experiências, problematização e 

interação durante as aulas?  

 Os docentes se dispõem a usar as TDIC’s 

como ferramentas pedagógicas?  
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 Como os alunos são avaliados? Os alunos se 

sentem motivados e atentos para com as tarefas?  

 Como ocorre a relação professor-aluno?  

 

Dentre as práticas sociais e históricas encontramos 

também a educação e, como tal, influencia e é influenciada 

por fatores políticos, econômicos, sociais e culturais. Serão 

abordadas aqui de forma sucinta as tendências pedagógicas 

contemporâneas, seus métodos subjacentes e suas influências 

no quefazer pedagógico com o intuito de começar a dar res-

postas às questões já levantadas acima, a fim de abrir cami-

nhos a uma metodologia ativa para o ensino de língua e lite-

ratura, como uma ação estratégico-acadêmica, visando favo-

recer à articulação da tríade ensino-pesquisa -extensão por 

parte dos docentes. 

Quais tendências pedagógicas se aplicam à prática 

docente na graduação e pós-graduação em Letras Português 

na UESPI? Que métodos são ou foram mais utilizados? Sa-

be-se que as tendências pedagógicas liberais surgiram no 

século XIX sob forte influência da Revolução Francesa. Di-

vide-se em Liberal Tradicional, Liberal Renovada e Liberal 

Tecnicista. As tendências Progressistas também surgiram na 

França, a partir de 1968 e também no Brasil. São classifica-

das como Libertadora, Libertária e Histórico-crítica. Na 

sequência apresenta-se o Quadro Nº 01, que auxiliará na 

compreensão das diferentes tendências pedagógicas e de sua 

relação com os conteúdos e os métodos utilizados no proces-

so de ensino e aprendizagem, de acordo com a classificação 

de Saviani (2005) e Libâneo (2012): 

 

Quadro Nº 01: Tendências pedagógicas e seus méto-

dos subjacentes 
 

Tendên-

cias 

 

Conteúdos 

 

Métodos 
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Liberal Tradicional 

1789 – Os Jesuitas  

Baseados em resultados e 

e não em processos 

Aulas expositivas 

Liberal renovada 

diretiva (1920 - 1950 

– Dewey)  

Baseados em interesses 

dos alunos;  

Valoriza a autoeduacação e a 

experiência direta 

Liberal renovada 

não diretiva (1950 – 

Carl Rogers) 

Ênfase nas relações 

sociais do que na assimi-

lação dos conteúdos  

No diálogo busca-se o conheci-

mento; valorizam-se as experiên-

cias dos alunos, a autorrealização, 

o trabalho com dinâmicas de 

grupo; método não diretivo – o 

professor é um facilitador  

Libertadora (1980 – 

1990 – Paulo Frei-

re): 

Os conteúdos são temas 

geradores extraídos do 

meio social dos educan-

dos. 

Metodologia participativa 

Libertária (1980 – 

1990) 

Consolida-se o projeto de 

escola que atendam aos 

anseios da classe traba-

lhadora. 

A metodologia cultiva a livre 

expressão da cultura do país, 

através dos veículos de comuni-

cação de massa, dos meios aca-

dêmicos e das políticas. 

Histórico-Crítica 

(1970-1980 – Savia-

ni) 

Defende que a escola 

deve assegurar a inserção 

social com qualidade, 

através do saber sistema-

tizado. 

A metodologia tem como ponto 

de partida e de chegada o proces-

so formativo do aluno, calcada na 

reflexão da prática social e cultu-

ral. 

Fonte: Saviani (2005) e Libâneo (2012): Elaborado pela Pesqui-

sadora. 
 

Uma educação só poderá ser viável se for uma educa-

ção integral que se dirija à totalidade aberta do ser humano, 

uma vez que não basta apenas focar os componentes educati-

vos, isto é, ora enfatiza-se nos conteúdos, ora nos alunos, ou 

no professor e seu método, assim por diante. Deve-se efetivar 

uma educação que coloque na centralidade da ação pedagógi-

ca a ética, a construção do conhecimento pertinente, a condi-

ção humana, a identidade terrena, as incertezas como eixo e, 

ao mesmo tempo, como caminhos que se abrem a todos que 

fazem a educação do homo complexus, já desenhado por Ed-

gar Morin (2000). 
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No livro Os sete saberes necessários à educação do 

futuro, Morin (2000) relata que o conhecimento está cada vez 

mais inadequado, ou seja, de um lado estão os saberes desu-

nidos, compartimentados e, de outro, as realidades ou pro-

blemas cada vez mais interdisciplinares, transnacionais, glo-

bais e planetários. Diante desta inadequação faz-se pertinente 

dar visibilidade aos contextos, que podem ser global, multi-

dimensional e complexo. Em relação ao contexto, a evolução 

cognitiva caminha para a abordagem de conhecimentos cada 

vez mais contextualizados. Para Morin (2000, p. 35) “será 

preciso situar informações e os dados em um contexto para 

adquirir sentido. Para ter sentido, a palavra necessita de texto, 

que é o próprio contexto, e o texto necessita do contexto no 

qual se enuncia”. É difícil produzir o conhecimento pertinen-

te sem considerar os contextos: multidimensional, global e 

complexo. A construção do conhecimento pertinente com 

referência aos contextos deve mobilizar o que o homo com-

plexus sabe do mundo. De acordo com o autor da teoria da 

complexidade, complexus significa: 

 
O que foi tecido junto; de fato, há complexi-

dade quando elementos diferentes são insepa-

ráveis constitutivos do todo (como o econô-

mico, o político, o sociológico, o psicológico, 

o afetivo, o mitológico), e há um tecido inter-

dependente, interativo, inter-retroativo entre 

objeto de conhecimento e seu contexto, as 

partes e o todo, o todo e as partes entre si. 

(MORIN, 2000, p.38) 
 

O todo tem propriedades que não são encontradas nas 

partes isoladas uma das outras. Será imprescindível que se 

recomponha o todo para se conhecer as partes, sendo que a 

soma do todo é totalizante, pois sempre algo novo como 

acréscimo surgirá. No que diz respeito à multidimensionali-
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dade cabe ressaltar que o ser humano é ao mesmo tempo bio-

lógico, psíquico, social, afetivo, histórico, místico, econômi-

co, cultural, político, uma vez que a produção do conheci-

mento pertinente deverá reconhecer o caráter multidimensio-

nal do ser humano. Os desenvolvimentos de nossa época exi-

gem cada vez mais que enfrentemos os desafios da complexi-

dade.  

É através da educação que se deve promover a inteli-

gência de sujeitos históricos, críticos e reflexivos, recorrendo-

se aos conhecimentos já existentes – mundivivência e, ao 

mesmo tempo, superar as antinomias decorrentes do progres-

so dos conhecimentos fragmentados. Ocorreram avanços gi-

gantescos no âmbito da hiperespecialização em todo o século 

XX, porém estes avanços estão desunidos, dispersos, sendo 

que na maioria das vezes fragmentam os contextos, as globa-

lidades e as complexidades, impedindo o exercício livre do 

conhecimento pertinente no seio de nossos sistemas de ensi-

no. Nestas condições, as mentes formadas pelos fragmentos 

das disciplinas não contextualizam os saberes, da mesma 

forma que não os integram em seus conjuntos naturais. O 

enfraquecimento da percepção do global conduz ao enfraque-

cimento da responsabilidade social e da sustentabilidade, 

assim como da solidariedade – cada qual não mais sente os 

vínculos com seus concidadãos. O conhecimento pertinente 

proposto por Morim (2000) acontecerá de fato dentro de uma 

prática pedagógica pautada na pedagogia histórico-crítica, 

associada à teoria do complexus, da autonomia dos saberes 

produzidos e da resolução de problemas. 

 

Métodos ativos e resolução de problemas no ensino 

de língua e literatura 
 

O aprendizado baseado em problema – Problem Ba-

sed Learning – PBL, é uma abordagem educativa centrada no 
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aluno, que o habilita a realizar pesquisas, integrar teoria e 

prática, aplicar conhecimentos por meio de intervenção soci-

al, a fim de desenvolver uma solução viável para um proble-

ma definido, findando por ser um conhecimento pertinente. 

Foi introduzido em Ciências da Saúde, na Universidade de 

McMaster no Canadá, na década de 1950. No Brasil este mé-

todo foi aplicado pela primeira vez na Universidade de Lon-

drina no Paraná. Entre os autores que publicaram sobre os 

métodos ativos destacam-se Juan Bordenave com a obra A 

comunicação na metodologia do ensino superior. O profes-

sor universitário em sala de aula e a Competência pedagógi-

ca do professor universitário, ambas de autoria de Marcos 

Masseto. Conhecer e intervir: A metodologia da problemati-

zação de Aparecida Berbel. Por uma pedagogia da pergunta, 

Pedagogia da autonomia e Educação como prática da liber-

dade de Paulo Freire, além de outras obras, como: O ensino 

universitário: seus cenários e seus protagonistas de Miguel 

Zabalza e Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproxima-

ções, de Dermeval Saviani, constituíram, assim, os primeiros 

fundamentos da pedagogia problematizadora no Brasil. 

O método pedagógico da problematização a ser rees-

truturado na prática docente da graduação e pós-graduação 

em Letras Português da UESPI, deve instigar a formulação de 

perguntas inteligentes e inibir a transmissão de conteúdos 

pelo (a) professor (a), uma vez que deve consolidar o conhe-

cimento, que gera a transformação do sujeito e do contexto 

social. O aluno protagonista debate, contesta, interage, pensa 

coletivamente, transforma respostas em perguntas, constrói 

sínteses provisórias. No início, os métodos ativos podem ser 

muito questionados, principalmente, por aqueles que tiveram 

formação tradicional, mas instituição alguma quer recrutar e 

empregar profissionais que dão respostas por condicionamen-

to; eles têm que ser proativos, empreendedores e colaborado-

res. Assumir um papel proativo, enquanto geração X, Y e Z, 
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requer dos sujeitos muitos esforços e gestão do tempo para 

construir conhecimentos pertinentes e aplicáveis em busca da 

autonomia.  

Os currículos vividos, as relações entre culturas, a 

construção de um processo identitário, os hábitos de leitura, 

pesquisa, a aceitação da diversidade cultural, história de vida 

pessoal e escolar vão definir o envolvimento dos alunos nas 

práticas dos métodos ativos, como também nas práticas de 

linguagem e literatura adotadas pelos docentes na UESPI. O 

foco deve sair do efeito da nota para a visão de conhecimento 

como ferramenta de transformação do sujeito e do mundo. 

Não é no silêncio da sala de aula que se fazem homens e mu-

lheres, todavia na palavra, no trabalho, na ação-reflexão-ação, 

pela superação da aula transmissiva e pela implantação de 

aulas instigadoras. Para Freire (1987) a educação problemati-

zadora ao assumir o diálogo, vence a contradição educador-

educando gerada pela educação bancária e torna o educador 

não apenas aquele que educa, 

 
mas o que, enquanto educa, é educado, em 

diálogo com o educando que, ao ser educado, 

também se educa. Ambos, assim, tornam-se 

sujeitos do processo, em que crescem juntos e 

em que os argumentos de autoridade já não 

valem. Em que, para ser-se, funcionalmente 

autoridade, se necessita de estar sendo com as 

liberdades e não contra elas. (p. 68) 
 

A educação problematizadora de Freire (1987) inclui 

o diálogo num pensar crítico, numa visão conciliadora de 

homem/mundo, na intercolaboração dialógica, na possibili-

dade de transformação de estar posto pelo status quo. A edu-

cação habermasiana rejeita o homem abstrato e solitário, in-

viável para a reflexão, a criticidade e emancipação. Quanto 

mais se concretiza na sociedade como um todo e, mais espe-
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cificamente, nas instituições escolares, práticas pedagógicas 

voltadas ao incentivo do individualismo, da exclusão e com-

petitividade, mais se tornará necessário desenvolver ações 

buscando uma socialização e participação dos sujeitos, volta-

das ao entendimento, ao compartilhamento propostos tam-

bém por Habermas. 

Em concorde com Freire (1987), somente no emara-

nhado das relações concretas é que se evidencia uma educa-

ção que, ao invés de assistencializar, criticiza, à medida que 

se funda na criatividade e estimula “a reflexão e a ação ver-

dadeira dos homens acerca da realidade, respondendo à sua 

vocação como seres que não podem autenticar-se fora da 

busca e da transformação criadora” (Freire, 1987, p. 72). A 

educação problematizadora enfatiza a mudança respondendo 

à condição dos homens como seres históricos.  

 

Características da metodologia ativa na formação do 

aluno investigador 
1 a responsabilidade do próprio aprendizado é 

do aluno; os aprendizes devem ser autodirecionados e 

autorregulados em seu aprendizado; 

2 o papel do docente é como um mediador ou 

facilitador do aprendizado; 

3 os problemas do PBL devem permitir o livre 

questionamento; 

4 o aprendizado deve ser integrado através de 

uma grande variedade de temas e disciplinas; 

5 o aprendizado autodirigido deve ser aplicado 

ao problema com reanálise e solução; uma autoavaliação 

por pares deve ser conduzida ao término de cada problema e 

ao final de cada unidade para avaliar o progresso e se os 

objetivos foram atingidos; 

6 os problemas são a força direcionadora da 

investigação. 
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As atividades desafiantes devem levar aos alunos à 

criatividade, à colaboração, ao trabalho em grupo, à análise 

crítica e aplicação prática. Kinsela (2010, p. 56) acrescenta a 

necessidade da prática baseada na ação, “sendo possível visu-

alizar o interesse e propriamente a oportunidade de investiga-

ção dos temas apresentados via ensino universitário e a rela-

ção com as demandas pronunciadas no campo profissional.” 

Os métodos ativos são um diferencial significativo, focado na 

autonomia do aprender a aprender, a fazer, a conviver e saber 

ser, transcendendo o ensinado ou proposto.  

As pedagogias da problematização, da historicidade, 

da complexidade, partindo de situações reais contribuirão 

para a formação do sujeito integral, complexo, como postula 

Morin (2000). Daí a necessidade de se oferecer ao acadêmico 

de Letras Português um ambiente de formação direcionado ao 

desenvolvimento de habilidades investigativas por meio de 

projetos que exijam uma postura reflexiva e crítica. Nesta 

direção, ressaltamos que relacionar a metodologia de ensino 

adotada em sala de aula com a formação de sujeitos proativos 

é pertinente. Neste sentido, as práticas pedagógicas e as práti-

cas avaliativas devem ser repensadas, constantemente.  

Os currículos devem ser flexíveis, contextualizados, 

aplicáveis, orientados por experiências e competências pro-

fissionais, em um dado contexto. A escolha de um método de 

ensino requer do (a) professor (a) uma atitude emancipada, 

visto que a escolha significa a opção por tendências e con-

cepções de língua e literatura, estas ou aquelas, de tal forma 

que não estão desprovidas de interesses, sendo produzidas em 

um determinado contexto histórico, intencionando atender a 

determinadas políticas predominantes à época e a cumprir um 

currículo.  

Saviani (2005, p. 75) propõe que a “educação reflita 

sobre as desigualdades e contradições existentes na sociedade 

e possibilite o acesso das novas gerações ao mundo do saber 
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sistematizado, do saber metódico, científico.” Através da 

educação necessita-se organizar processos, descobrir formas 

adequadas a essa realidade. Desta forma, os métodos de ensi-

no partem da prática social, dos problemas observados e da 

reflexão e daí surgem os conhecimentos necessários para 

solucioná-los no movimento de ação-reflexão-ação e, conse-

quentemente, os alunos retornam à sua prática social, trans-

formando-a.  

Seguem rápidas considerações sobre o teórico-

metodológico nas práticas linguísticas, de literatura e possí-

veis caminhos para uma metodologia ativa. 

 

O teórico-metodológico e a aprendizagem em Lin-

guística  
A prática pedagógica dos estudos linguísticos deve ter 

como ponto de partida e de chegada as situações de uso da 

linguagem, isto é, a situação comunicativa concreta na qual a 

linguagem é produzida. É no interior do funcionamento da 

linguagem que é possível compreender o modo desse funcio-

namento. Produzindo-se linguagem aprende-se linguagem. 

Um dos aspectos fundamentais da prática de análise linguísti-

ca é a reescritura dos textos produzidos pelos alunos. O pro-

fessor pode tanto trabalhar os aspectos estruturais do diversos 

tipos e gêneros textuais, como também os gramaticais, que 

possam instrumentalizar o aluno no domínio da modalidade 

escrita da língua. Esta prática linguística envolve algumas 

etapas: seleção de textos produzidos pelos alunos que sejam 

representativos das dificuldades coletivas; transcrição do tex-

to para a tela do computador ou painel; análise e discussão de 

problemas selecionados; registro das dificuldades apresenta-

das pelos alunos; reelaboração do texto apresentando as no-

vas propostas de usos da linguagem. 
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O teórico-metodológico e a aprendizagem em Litera-

tura  
A metodologia de ensino corresponde ao caminho que 

o professor utilizará para promover a aprendizagem. Os do-

centes carecem de refletir sobre situações-problema em dife-

rentes siquências didáticas, de modo que levem ao aluno a 

(re) construir a linguagem. O objetivo do trabalho com a lín-

gua e a literatura é a formação de leitores e escritores compe-

tentes e críticos e, para isso, o (a) docente deverá estar ins-

trumentalizado, tanto nas teorias, quanto nas pesquisas e nas 

atividades de extensão, no cotidiano da prática educativa. 

Sem um planejamento cuidadoso não será possível a convi-

vência produtiva no desenrolar dos processos universitários, 

em que os futuros egressos terão que adquirir experiências 

para atuação na sala de aula. As experiências com a lingua-

gem devem envolver uma gama de gêneros discursivos aces-

síveis e, ao mesmo tempo, portadores de diversas formas de 

manifestação linguística, sejam em artigos, ensaios, contos, 

crônicas de jornais, panfletos, folders, propagandas. 

 

Quais são as vantagens de uma metodologia ade-

quada para o ensino de leitura e literatura? 
Convivência com uma tipologia e gêneros textuais di-

versos; exploração das potencialidades de diálogo que os 

textos permitem entre si - intertextualidade; atividades inter e 

transdisciplinares - a literatura é atravessada por temas de 

caráter étnico-racial, sociológico, histórico, cultural, político, 

econômico, antropológico, psicanalítico. A partir daí, pergun-

ta-se: que métodos ativos podem ser empregados no ensino 

de literatura? O método é um dispositivo ordenado, um pro-

cedimento sistemático que depende do objeto de estudo ou da 

obra literária analisada. Dentre os mais conhecidos encon-

tram-se: o recepcional, o comunicacional e o semiológico.  
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- Recepcional: baseia-se na Estética da Recepção, de 

Hans Robert Jauss. Este teórico alemão defende que o leitor é 

o responsável pela atualização da obra literária, garantindo a 

historicidade do texto, sendo esta historicidade entendida 

como o momento em que a obra é lida e apreciada pelo leitor. 

Segundo a Universidade Luterana do Brasil 

 
durante o processo de leitura, estabelece-se 

uma relação dialógica entre texto e leitor, de 

modo que este último, a partir de seu conhe-

cimento prévio, proceda a novas construções 

da realidade. Como consequência dessa pers-

pectiva, o leitor atinge sua emancipação à 

medida que amplia seu horizonte de expecta-

tivas. (ULBRA, 2010, p. 22) 
 

Para se trabalhar o horizonte de expectativas no méto-

do recepcional, utiliza-se de cinco etapas, como: determina-

ção do horizonte de expectativas; atendimento do horizonte; 

ruptura com o horizonte; questionamento acerca do horizon-

te; ampliação do horizonte de expectativas. Pode-se dizer que 

o método recepcional tem o leitor como centro do processo 

de ensino e aprendizagem. É em torno desse sujeito que se 

organizam as ações docentes, de maneira que promovam a 

emancipação do educando, tanto na sua dimensão humana 

quanto na criativa. Temas como identidade feminina e a re-

presentação do amor podem ser aplicados a este método. 

- Comunicacional: baseia-se nas seis funções da lin-

guagem, na definição de Roman Jakobson: emotiva, conativa, 

referencial, metalinguística, fática e poética, enfocando a 

importância de tais funções na construção do texto para cau-

sar impacto ao leitor. Para aplicação deste método será inte-

ressante que o professor trabalhe com textos como poemas, 

contos e crônicas. 
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- Semiológico: conduz à análise do uso social da lin-

guagem e às questões da ideologia presentes nos textos literá-

rios. Neste método, entende-se que há várias interpretações 

para uma mesma porção de linguagem e que esta interpreta-

ção está ligada ao conjunto de valores de cada leitor: desen-

volve-se a leitura crítica, uma avaliação pessoal sobre a abor-

dagem do autor na totalidade de sua obra (temas, estilos, con-

texto de produção), permitindo o desvelamento de ideologias 

presentes nos textos literários em estudo. Sugere-se o traba-

lho com obras de romances memorialistas e autobiográficos 

de intelectuais no período de 1960/1985. Este método tem 

caráter emancipatório e requer dos docentes e alunos a pron-

tidão para aceitarem e discutirem os mais variados pontos de 

vista. 

 

Observação de aulas na graduação e pós-

graduação em Português: caminhos para uma metodolo-

gia ativa 
.  

A observação é uma vertente da pesquisa participan-

te, desta maneira a ocorrência dos fenômenos observados foi 

investigada através de uma experiência direta. Para Filho 

(2010, p. 44), a observação deve ser utilizada como “proce-

dimento científico, à medida que serve a um objetivo formu-

lado de pesquisa, for sistematicamente planejada e submetida 

à verificação de controles de validade e precisão.” Os dados 

coletados da Observação foram sistematizados em quadros 

com as sínteses de todos os tópicos do roteiro em torno das 

aulas assistidas das disciplinas já especificadas. 

Esta observação ocorreu durante as aulas da gradua-

ção e pós-graduação dos cursos de Português Regular da UE-

SPI, no Campus Torquato Neto, no segundo semestre de 

2015, nas disciplinas de Linguística Textual (6º bloco), Me-

todologia da Língua Portuguesa (7º bloco), Literatura Infantil 



66 

 

(8º bloco), Tópicos Avançados de Linguagem (8º bloco), 

Morfossintaxe (lato sensu em Linguística e Ensino) e Tópicos 

de Literatura Piauiense (Mestrado em Literatura). Na gradua-

ção foram assistidas 08 (oito) aulas, sendo 2 horas em cada 

disciplina, enquanto que na pós-graduação foram assistidas 

08 (oito), 4 horas em cada. Os resultados foram resumidos e 

lançados nos Quadros 02 e 03, que seguem. As práticas do-

centes foram observadas in lócus pela pesquisadora, dentro 

de critérios estabelecidos, em um Roteiro. 

 

Aulas assistidas na graduação – caminhos para uma 

metodologia ativa 
 

Quadro 02: Observação de aulas assistidas na graduação em 

Letras Português. Elaborado pela Pesquisadora. 
CRITÉRIOS 

OBSERVA-

DOS 

LINGUÍS-

TICA 

TEXTUAL 

METODOLO-

GIA DA LÍN-

GUA PORTU-

GUESA 

LITERA-

TURA 

INFAN-

TIL 

TÓPICOS 

AVANÇADOS 

DE LINGUA-

GEM 

I – Inicio das 

aulas 

 

Imersão 

direta 

Algumas pergun-

tas 

Coloca-

ções sobre 

preconcei-

to 

Algumas pergun-

tas 

II - Seleção e 

abordagem de 

conteúdos  
 

 

Gênero e 

Sequências 

Textuais são 

relevantes 

Letrar e Ensinar 

são relevantes 

Obra: As 

Caçadas de 

Pedrinho 

Polifonia e 

Linguagem  

Resultados de 

pesquisas sobre 

leitura e escrita 

na educação 

básica 

III – Estraté-

gias de ensino 

e aprendiza-

gem 

 

 

Exposição 

 

Linguagem –

Instrumento 

 

Pedagogia 

Tradicional 

Reflexões 

Exposição dialo-

gada 

 

Linguagem – 

Sociointeração 

 

Pedagogia histó-

rico-crítica 

Exposição 

 

Linguagem 

instrumen-

to 

 

Pedagogia 

Tradicio-

nal 

Exposição dos 

alunos 

 

Linguagem 

Instrumento 

 

Pedagogia Tradi-

cional 

IV – Organi-

zação do tra-

balho 

 

Trabalho em 

grupo 

 

Sem relação 

Leitura compar-

tihada de textos 

produzidos pelos 

alunos 

Não for-

mou gru-

pos de 

discussão 

Não houve troca 

produtiva 

 

Alunos desaten-
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teórico-

prática 

 

Há relação teo-

ria-prática 

 

Alunos 

desmoti-

vados 

 

Conversas 

paralelas 

tos 

V – Uso de 

tecnologias 

digitais 

 

Não 

 

Não 

 

Não 

 

Não 

VI – Comuni-

cação e clima 

 

 

 

 

 

 

 

Não proble-

matizam 

os gêneros e 

sequências 

 

Pouca troca e 

flexibilidade 

 

 

Instigam sobre os 

problemas de 

letramento / 

alfabetização 

 

Aula construída 

pelos alunos 

motivados 

Pouca 

interação 

 

Improduti-

vidade 

 

Sugeriu 

leituras de 

obras 

 

 

 

Pouca troca de 

ideias 

 

Pouca interação 

 

Pouca flexibili-

dade 

 

 

 

 

 

 

 

VII – Avalia-

ção das apren-

dizagens 

 

Sem propos-

ta 

 

Autoavaliação 

 

Seminários 

 

Sem proposta 

 

No quadro 02 acima e no quadro 03 que segue, obser-

va-se o predomínio de práticas docentes tradicionais, exceto 

em Metodologia da Língua Portuguesa, disciplina da gradua-

ção e em Tópicos de Literatura Piauiense, disciplina do Mes-

trado em Letras. Neste tipo de abordagem tradicional, os do-

centes preparam os alunos para assumirem papéis na socie-

dade, visando à manutenção do modelo social vigente. O (a) 

professor (a) é uma figura incontestável, densa, livresca com 

suas aulas expositivas, organizadas em uma sequência rígida, 

baseada na memorização, na aula transmissiva. Essa tendên-

cia pedagógica foi/é muito forte em nosso modelo de educa-

ção, ainda hoje, tanto no ensino fundamental e médio como 

no ensino superior. Sabemos que os professores são fruto da 
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sua formação escolar, social, política, que esta se reflete em 

sua prática pedagógica. 

Se houve predomínio de aulas expositivas, exercícios 

e memorização, pouca participação, baixa interação e produ-

tividade, pouca flexibilidade, muita autoridade e disciplina, 

recursos precários e a não utilização de ferramentas tecnoló-

gicas foi porque o ensino não ocorreu a partir de situações-

problema nas aulas observadas, não aconteceu a relação teo-

ria-prática, prevista em Saviani (2005), imprescindível à arti-

culação do trinômio ensino-pesquisa-extensão. O conheci-

mento dinâmico deve ser entendido como processo descons-

trutivo e reconstrutivo; se for apenas dedutivo e reproduzido, 

se constitui em simples informação, sem aplicação. Pedro 

Demo preocupado com a aprendizagem na educação superi-

or, na qual impera o instrucionismo mais flagrante, afirma 

que 

 
Os alunos quase sempre passam quatro anos 

escutando aulas, tomando nota e fazendo 

prova. Nega-se uma das dinâmicas mais pro-

fundas da aprendizagem e da vida, que é o 

processo de reconstrução de dentro para fora. 

Parte considerável das aulas é reprodutiva. O 

que interessa ao aluno é uma coisa só: desen-

volver a potencialidade disruptiva do conhe-

cimento, participando ativamente da engre-

nagem reconstrutiva. (DEMO, 2010, p. 68) 
 

O educador passa a ser importante agente de mudan-

ça, despertando nos alunos, atitudes e comportamentos ques-

tionadores, tornando-os aptos a repensarem sempre sua pro-

fissionalização e sua participação social. Sobre as práticas 

docentes tradicionais na graduação em Português e no curso 

lato sensu em Linguística e Ensino do CCHL/UESPI, acredi-

ta-se que estes docentes devem repensar sua mediação peda-

gógica. Sobre esta mediação Masetto (2010) é bastante explí-
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cito, oferecendo um roteiro seguro para o educador do século 

XXI, que em resumo seria: dialogar de acordo com o que 

acontece no momento; trocar experiências; debater dúvidas, 

questões ou problemas; apresentar questões orientadoras; 

propor situações-problema e desafios; colocar os aprenden-

tes frente a frente com questões éticas, sociais, profissionais 

conflituosas; cooperar para que os alunos usem e comandem 

as novas tecnologias na aprendizagem e não sejam coman-

dadas por elas ou por quem as tenha programado. 

 

Aulas assistidas na pós-graduação – caminhos para 

uma metodologia ativa 
 

CRITÉRIOS OBSER-

VADOS 

MORFOSSINTAXE 

LINGUISTICA E EN-

SINO  

TÓPICOS DE LITE-

RATURA PIAUIENSE 

- MESTRADO EM 

LITERATURA 

I – Inicio das aulas 
 

 

Imersão direta Introdução sobre os 

autores estudados 

 

Documentário: Um 

homem particular 

II – Seleção e abordagem 

de conteúdos  
 

Os Termos da Oração: 

- Essenciais e Integrantes 

Da Costa e Silva; H. 

dobal – Expoentes da 

Literatura 

- Natureza, Memória e 

Cidade 

III – Estrategias de ensino 

e aprendizagem 

 

 

Estruturalismo 

Aula transmissiva – 40 

Frases dos Clássicos 

Pedagogia crítica 

Articulam ensino com 

pesquisa documental 

Análise de poemas 

IV – Organização do 

trabalho 
 

 

Não fez uma abordagem 

da sintaxe com base na 

oralidade e uso da língua 

Não formou grupos ou 

duplas 

Exposição monológica, 

individual sobre defesa 

do Projeto de Pesquisa 

do Mestrado, através de 

Seminários 

V – Uso de tecnologias 

digitais 

 

 

 

Não 

Data show, notebook, 

relíquias de obras dos 

autores 

Exibição de documentá-

rio 
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VI – Comunicação e clima Proferssor interagiu muito 

com os alunos; 

Alunos problematizaram 

pouco 

Demonstraram domínio 

na defesa do objeto de 

pesquisa do Mestrado 

 

Problematizaram muito 

sobre natureza, memória 

e cidade  

VII- Avaliação das 

aprendizagens 

Resolução de listas Processo autorreflexivo 

sobre a construção do 

texto literário 

Quadro 03: Observação de aulas assistidas em Linguistica e Ensino (lato 

sensu) e no Mestrado em Letras. Elaborado pela Pesqisadora. 
 

Reportando-se aos Quadros 02 e 03, em duas discipli-

nas, Metodologia da Língua e Tópicos de Literatura Piauien-

se, respectivamente, ocorreu a prática pedagógica com base 

na tendência histórico-crítica em Saviani (2005) e a concep-

ção de linguagem como sociointeração em Bakthin (2006). 

Os conteúdos foram abordados de forma crítica, as leituras 

compartilhadas, instigaram sobre as temáticas da alfabetiza-

ção/letramento na graduação, enquanto no Mestrado os alu-

nos refletiram sobre as temáticas: natureza, cidade e memória 

nas obras dos poetas Da Costa e Silva e Hindemburgo Dobal, 

estabelecendo, assim, a relação teoria-prática, fundamental 

para que a articulação trinomial aconteça. A tendência histó-

rico-crítica prioriza o domínio dos conteúdos científicos, co-

mo modo de formar a consciência crítica frente à realidade 

social. Para Queiroz e Moita (2009, p. 14), essa pedagogia 

“busca instrumentalizar os sujeitos históricos, aptos a trans-

formar a sociedade e a si próprios.” 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Cabe à UESPI possibilitar o saber científico, através 

do ensino-pesquisa-extensão e, assim sendo, contribuirá para 

a transformação de seu entorno e da sociedade. Tal transfor-

mação acontecerá quando os sujeitos envolvidos no processo 
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de ensino e aprendizagem forem proativos com habilidades 

investigativas elevadas que se desenvolverão através da ciên-

cia que, por sua vez, para ser construída necessita de um mé-

todo ativo (um caminho reflexivo). Basta ensinar de forma a 

congregar pluralidade de conhecimentos, desenvolver habili-

dades diversificadas e atitudes para a solução de novos pro-

blemas de linguagem e literatura, este é o tom do ensino de 

metacompetências e isto requer uma metodologia que apro-

xime o aluno para soluções do cotidiano, representada por 

abordagens ativas de ensino, como: pedagogias histórico-

crítica, da problematização, emancipatória e do conhecimento 

pertinente. 

Cabe à UESPI internalizar estas abordagens e condu-

zir a aprendizagem por meios apropriados e voltados para as 

metacompetências, em que se busca agir na prática docente 

de forma autônoma, utilizando ferramentas tecnológicas de 

forma interativa, com a capacidade de envolver os alunos e os 

grupos socialmente heterogêneos. Ao envolver os alunos e 

docentes no processo de ensino, com a resolução de proble-

mas, simulações, estudos de casos, experimentos, deve se 

enfatizar a aprendizagem ativa e a aplicação das teorias, esta-

belecendo-se uma relação teórico-prática com o contexto 

social. Quais abordagens teórico-metodológicas seriam mais 

desafiantes e instigadoras ao ensino de língua e literatura 

nos cursos de Letras Português, na UESPI? Sugere-se que as 

práticas docentes devem-se pautar na pedagogia do conheci-

mento pertinente de Morin (2000), na pedagogia histórico-

crítica desenhada por Saviani (2005), na problematização e 

na pedagogia da autonomia proposta por Paulo Freire (2011), 

bem como nos métodos ativos e na concepção habermasiana 

focada no entendimento e na emancipação dos sujeitos de 

linguagem, para facilitar a articulação entre ensino-pesquisa-

extensão, através das atividades propostas nas disciplinas da 

graduação e pós-graduação em Letras Português. 
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UNA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD DE LOS ESTUDIANTES. SU CON-

CEPCIÓN COMO CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

 

Dr. C. Edith Miriam Santos Palma 

 

Introducción 
 

La obra titulada: Una didáctica histórico-cultural para el de-

sarrollo de la personalidad de los estudiantes, del Instituto 

Central de Ciencias Pedagógicas, es un intento por acercar la 

didáctica como ciencia a la formación integral del ciudadano 

cubano, con un enfoque optimista del desarrollo humano, de 

manera de colocarlo a la altura que requieren las altas exi-

gencias  y complejos retos del desarrollo científico, tecnoló-

gico, económico, político y social del siglo XXI. Sustentada 

en la sistematización de resultados de investigación teórico-

prácticos realizadas aproximadamente en los últimos treinta 

años en Cuba. La concepción didáctica elaborada aporta nú-

cleos esenciales de contenido dirigidos a la conformación de 

una teoría orientada en el sentido de que  la enseñanza con-

duce, dirige, el desarrollo humano, conformando una unidad 

conceptual, principalmente enfocada hacia a la escuela de 

educación general, aunque también válida para otros subsis-

temas del Sistema Nacional de Educación.  

En este artículo se argumenta su posición en el sistema de 

principales ciencias de la educación y su contenido esencial 

responsable en su contribución a la formación integral de la 

personalidad de cada estudiante.  

Desarrollo  
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La elaboración de esta obra se inicia, con el origen de la di-

dáctica como ciencia en su desenvolvimiento histórico desde 

una mirada que parte de  un fragmento del Mensaje Educaci-

onal al pueblo de Cuba, expresado por el entonces Ministro 

de Educación, Armando Hart Dávalos, en el año 1959, recién 

iniciado el triunfo revolucionario aún de gran actualidad, pu-

es en él se significa la importancia de considerar al estudiante 

como centro en la relación escuela-medio socio- cultural. Y 

que dice: 

“(…) La educación en sus fines y en sus medios ha de 

partir del educando y ha de hundir sus raíces en el 

medio social, cultural en que aquel crece, y ha de 

apoyarse en ambos, individuo y medio, para que el 

hombre viva y actúe al nivel de su tiempo y dispuesto 

a intervenir activamente en el proceso social.” 

Bajo esta impronta, se invita al lector a adentrarse en un aná-

lisis reflexivo de la evolución histórica de la didáctica como 

ciencia, sobre la base del análisis de aquellos aportes que se 

decidieron seleccionar con este fin y, a la vez, dirigida a  pro-

porcionar una valoración crítica constructiva de un proceso 

de enseñanza aprendizaje que tenga en su centro al hombre 

cubano en su preparación para la vida, comprometido mo-

ralmente con su nacionalidad y su cultura, según lo soñó 

nuestro Héroe Nacional José Martí. La idea anterior se con-

vierte en reto fundamental de los autores de este libro, ante la 

teoría y la práctica del proceso de enseñanza aprendizaje. 

También, por el propio condicionamiento multicausal y, de 

hecho, complejo que lo caracteriza. En esencia, su máxima 

expresión habrá de estar en el pensamiento martiano y fidelis-

ta, que promueva la formación de un hombre que responda a 

los valores revolucionarios de su época y los trascienda al 

presente, con un amplio sentido del progreso social y la soli-

daridad. 
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Al propio tiempo, esta mirada resultó imprescindible para 

reflexionar y tomar una posición argumentada con respecto al 

lugar de la didáctica como ciencia, en sus límites y en sus 

relaciones con el resto de las ciencias de la educación, en 

general y, en particular, con la pedagogía, a partir de los pre-

ceptos defendidos. 

Se distingue, consecuentemente, el significado que han teni-

do, en diferentes épocas históricas, valiosas ideas de estudio-

sos de su contenido, en general y, especialmente de eminen-

tes predecesores cubanos que la  enaltecen hoy con sus esen-

cias de cubanía e identidad nacional, todas de extraordinaria 

vigencia.  Aportes que se presentan de manera que quede 

revelada al lector la contribución de cada uno de ellos a la 

conformación de una concepción centrada en el mejoramien-

to y desarrollo integral humano, claro está, influenciada por 

las condiciones histórico-sociales concretas en las cuales les 

correspondió vivir. Se ha podido encontrar en este análisis el 

mérito teórico de dichos conocimientos para la práctica edu-

cativa actual y perspectiva. 

De manera que se intenta dejar clara nuestra posición acerca 

de que la didáctica como ciencia brinde una conceptuali-

zación de su contenido, donde se le deje de valorar como una 

ciencia simplemente aplicada y normativa, de carácter esen-

cialmente instructiva y que posee determinados apéndices 

educativos, como tradicionalmente  muchas veces se le ha 

visto. 

 El desafío principal es que se ofrezcan argumentos de mane-

ra que se conceptualice, comprenda y aplique como ciencia, 

en un sistema abierto, que continuamente construya y enri-

quezca su teoría en la práctica. Se trata, asimismo, de apreci-

arla en unidad orientadora de los procesos instructivos, edu-

cativos y desarrolladores de la personalidad de cada estudian-

te, como sujeto de derecho y actor estratégico de su desarrol-
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lo personal y compromiso moral para con la  sociedad donde 

vive. Sobre todo, tomando en cuenta los contextos y agentes 

sociales en que transcurre este proceso y las necesidades edu-

cativas individuales de cada estudiante, que no son iguales en 

relación con el resto y el valor de sus potencialidades. 

Esta concepción, asumida como didáctica desarrolladora o 

integradora, se comparte en la actualidad por numerosos es-

pecialistas en Cuba. Realmente, no se trata de acuñar un tér-

mino, más bien es necesario comprender su esencialidad, 

puesto que el fin de la educación, tiene que estar encaminado 

a la formación del ser humano en su más elevado y amplio 

concepto. El hombre integral al decir del Dr.C. J. Chávez 

(1996), que piense, sienta, valore, haga, actúe y sobre todo 

ame, siendo el centro aglutinador de este interés formativo, 

la esfera moral.  

En cuanto a los fundamentos  teóricos o epistemológicos de 

la didáctica, este especialista  avizoraba, ya en 1994, tres po-

sibles corrientes. Presentamos la primera que es a la que nos 

adscribimos, pues tiene a la filosofía de la educación como 

una de las principales colaboradoras en la conformación de 

las bases teórico-metodológicas de los paradigmas educati-

vos. 

Como rama de la filosofía, ella estudia los problemas más 

generales de la educación: el de la concepción del hombre, en 

tanto ser educable, el de los valores y de los fines de la edu-

cación., de acuerdo con nuestra concepción. En esta corriente 

se señala que el objeto de estudio de la didáctica es el proce-

so de enseñanza aprendizaje, visto en interrelación dialéctica 

y en unidad de los procesos instructivos, educativos y desar-

rolladores de las potencialidades de la personalidad de cada 

estudiante, como antes se ha destacado. 
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La filosofía de la educación, aporta sus fundamentos a la pe-

dagogía (vista a manera de ciencia integradora, pues recibe 

los aportes de diferentes ciencias de la educación) y, esta a su 

vez los tributa a la didáctica, la cual es poseedora junto a la 

pedagogía y por carácter propio, de un contenido científico. 

Ambas, desde sus objetos de estudio específicos, argumentan 

cómo ha de transcurrir el proceso de formación integral del 

hombre, sustentadas en una concepción marxista, dialéctico 

materialista. 

En consecuencia, en la obra se toma la siguiente posición 

sobre el lugar y contenido de la didáctica, en relación con 

otras ciencias de la educación, así como de su perspectiva:  

La didáctica es una ciencia de la educación y una rama prin-

cipal de la pedagogía, que ha alcanzado su carácter científi-

co como resultado de los diversos conocimientos que ha 

construido e incorporado y, fundamentalmente, en su interre-

lación con la práctica correspondiente, porque solo esta úl-

tima genera el verdadero conocimiento científico. 

Aun siendo rama de la pedagogía, muchos especialistas la 

argumentan como una ciencia que tiene un carácter indepen-

diente, pues es portadora de principios, normas, reglas, cate-

gorías, leyes y un objeto de estudio propios. Es una ciencia 

por poseer estas particularidades, pero, a la vez, la identifi-

camos como una rama de la pedagogía. 

Esta precisión conceptual permite comprenderla en su relaci-

ón estrecha con la pedagogía, pues ésta última tiene como 

objeto de estudio el proceso educativo y, la didáctica, aborda 

una arista del mismo: el proceso de enseñanza- aprendizaje, 

que como antes se apuntó, es su objeto de estudio. 

 Constituye, por consiguiente, un momento esencial del pro-

ceso educativo, donde la actividad conjunta del maestro y los 
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alumnos alcanza un mayor nivel de sistematicidad, intencio-

nalidad y direccionalidad (J. López y otros, 2002). 

Considerar así el objeto de estudio de la didáctica, permite 

valorarla como la principal ciencia de la educación, pues es 

mediante ella donde se concretan en la práctica sus propios 

referentes teóricos, así como los aportados por la pedagogía,  

de lo que se deriva la alta responsabilidad que le corresponde 

en cuanto a la formación integral de las nuevas generaciones. 

Se coincide con especialistas en didáctica de que el  proceso 

de enseñanza-aprendizaje es un sistema abierto y flexible, 

sujeto a cambios y que debe ser el resultado de la investiga-

ción científica y la práctica creadora de los docentes.  

Condiciona, en consecuencia, que estos puedan organizar, 

conducir y enriquecer con una amplia visión científica y una 

posición metodológica investigativa crítica y creativa de su 

propia actividad, el proceso de enseñanza- aprendizaje de sus 

alumnos. 

Se trata entonces de demostrar, entre otros factores, al decir 

de C. Álvarez de Zayas, 1999,  que la didáctica, al igual que 

cualquier otra ciencia, posee un objeto de estudio, que tiene 

un movimiento que le es inherente, que se caracteriza a través 

de sus componentes o categorías y leyes propias, lo que le 

permite precisar su esencia, su célula básica, su contradicción 

fundamental.  

La especificidad de la didáctica radica en la interrelación de 

dos tipos de actividad: la enseñanza y el aprendizaje, de la 

cual surge su contradicción fundamental, su objeto de estu-

dio; aceptado por la generalidad de los didactas. 

Dicho proceso ocurre en la institución escolar, tanto en acti-

vidades docentes, como extra docentes, es decir, mediante la 

clase, dentro o fuera del aula o de la propia institución, vincu-
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lado a sus fines y objetivos generales educativos. Le es carac-

terístico un contexto de interacción individual y grupal, como 

medio de apropiación de la cultura material y espiritual crea-

da por las generaciones precedentes, devolviéndolo enrique-

cido como resultado de dicha apropiación, que responda a los 

valores revolucionarios de su época y los trascienda, con un 

amplio sentido del progreso social y de solidaridad. El centro 

de ese proceso es la espiritualidad del hombre y sus valores 

más preciados; de modo que al apropiarse de la cultura, sea 

portador como ser social, de las más hermosas cualidades 

contenidas en ella.  

No se trata, solamente, que los estudiantes aprendan conoci-

mientos que les permitan llevar a cabo el desarrollo sosteni-

ble de la sociedad, lo cual resulta imprescindible. Implica 

también y, de atención fundamental, que las personas apren-

dan a conocer cómo sostener su propio desarrollo, por lo que 

se requiere que adquieran capacidades flexibles para la crea-

ción y recreación de la cultura que lo hagan posible, más aún 

ante los grandes desafíos que les impone el mundo de hoy y 

del futuro (G. Fariñas, 2005). 

En el enriquecimiento y actualización de la didáctica, como 

ciencia, son muy pertinentes los conocimientos que aportan 

las diferentes ciencias de la educación, los cuales la pedago-

gía los ha de asumir e integrar, idea antes precisada. Mencio-

naremos solo tres ejemplos para identificar y valorar, a nues-

tro juicio como imprescindibles, por su gran actualidad, en 

cuanto a la argumentación de estas ideas.   

La contribución que puede aportar la psicología de la educa-

ción sobre “inteligencia emocional”, como un constructo 

relativamente nuevo, cuyo consenso entre especialistas aún 

no se ha logrado suficientemente, pero que defiende la nece-

sidad de encauzar la educación que potencie y rescate lo me-

jor de cada ser humano en aras del bienestar personal y de los 
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demás. Acompañado del dominio de los recursos personales 

para la búsqueda de estilos de vida sanos y enriquecedores, 

que permitan una existencia más plena y aporten, sustantiva-

mente, a una formación integral del hombre, entiéndase inte-

lectual, afectivo y moral (Z. Bello  2014).  

Esta autora defiende con gran acierto el punto de vista reco-

gido en sus experiencias de trabajo experimental con estudi-

antes de la enseñanza primaria, donde expresa que la alfabe-

tización emocional en ellos es tan importante como el apren-

dizaje de la matemática y la lectura. 

De igual forma, resultan de actual valía los puntos de vista de 

la especialista en psicología L.M. Ibarra (2014) quien, desde 

una mirada psicosocial de la educación, realiza un amplio 

análisis de asuntos esenciales sobre la base del contexto esco-

lar actual, tales como: la escuela como institución, expectati-

vas y percepciones de maestros, de alumnos y de conflictos 

escolares. La investigación se extiende hasta el entorno fami-

liar, abordado en su vínculo con la escuela, con una propuesta 

de intervención comunitaria. 

En sus resultados investigativos ha corroborado que la crea-

ción de un ambiente de comprensión y colaboración es vi-

venciado positivamente por los estudiantes. Confirmó asi-

mismo, la idea de que ellos necesitan ser aceptados, queridos, 

no sentir la indiferencia o distancia afectiva del maestro, pues 

en la medida en que el maestro exprese afecto, estime, respe-

te, y acepte a sus alumnos, emergerá la flexibilidad  y la tole-

rancia ante las situaciones de la cotidianidad escolar. 

En este análisis de los aportes de los avances de las ciencias a 

la educación no es posible obviar los de las neurociencias, 

que constituyen un reto imprescindible de estudio y conoci-

miento ante las exigencias de atención a la diversidad de los 
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estudiantes a partir de una escuela basada en una concepción 

inclusiva. 

En consecuencia, se requiere meditar detenidamente acerca 

de la compleja contradicción que implica la formación inte-

gral de los estudiantes, con la dirección mediadora y científi-

ca de la enseñanza, con el objetivo de orientar la formación 

de un ciudadano integral, culto y preparado para la vida, des-

de sus vivencias, necesidades, conocimientos, motivos e inte-

reses individuales y de compromiso social y moral para con 

su patria. Ello le permitirá disponer de una formación conse-

cuente en el análisis crítico valorativo, toma de decisiones y 

de actuaciones moralmente responsables ante problemáticas 

globales que hoy afectan seriamente la vida individual y co-

lectiva de los ciudadanos de su país y del mundo. 

En este desempeño se enaltece día a día la actividad profesi-

onal de los docentes, por eso es la complejidad, significado y 

responsabilidad actual de la didáctica y de la pedagogía como 

ciencias. Se deja claro, asimismo, que toda la riqueza que se 

derive de  la experiencia práctica profesional del docente se-

rá, invariablemente, fuente de desarrollo exponencial de la 

didáctica, como ciencia a través de todos los tiempos, donde 

el alumno en formación, como persona, es parte indisoluble 

de esta responsabilidad. 

A tono con este análisis resulta, entonces, muy válida la ex-

presión de las autoras L. Turner y B. Pita (2001): 

La didáctica como ciencia no produce “ternura”, en sí mis-

ma, quién le da el ingrediente de “amor” que necesita la 

práctica pedagógica son sus animadores esenciales: el maes-

tro y el alumno. La ternura se produce con el ejercicio del 

arte de enseñar, que no está alejado del “arte de amar”. La 

didáctica es ciencia 

y  arte a la vez. 
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Se profundiza asimismo, con argumentos necesarios para la compren-

sión de la didáctica como ciencia, en la concepción clásica de princi-

pios y categorías que se tratan en diferentes libros especializados. Sin 

embargo, en el contexto que se analiza, resulta de obligada prioridad 

acercarnos a revelar sus vínculos con el enfoque desarrollador que se 

argumenta. 

 Para ello, se profundiza en la esencia del proceso de enseñanza 

aprendizaje y sus fuerzas motrices, previo a la presentación de la 

argumentación de las leyes que consideramos inherentes al objeto de 

la didáctica, para luego concentrarnos, a partir de estos antecedentes, 

en la fundamentación de los principios y las categorías, constructos 

todos, desde una mirada fundamentalmente holística en el desarrollo y 

formación de la personalidad de los estudiantes, donde el docente es 

guía y mediador del proceso. Por su importancia, nos detenemos 

brevemente en la argumentación de alguna de sus leyes. 

Existen criterios de que en la didáctica no hay un sistema acabado de 

leyes propias, pues estas se encuentran en la pedagogía. Sin embargo, 

como ha precisado L. Klingberg,  la enseñanza –al igual que todos los 

fenómenos sociales- se ha desarrollado históricamente,  se encuentra 

en constante movimiento progresivo y posee lógica y dinámicas de 

carácter interno, lo cual permite  reconocerla como proceso y en su 

conformación científica. Destaca, por esta razón, que es posible 

demostrar la presencia de leyes propiamente del proceso didáctico, 

identificándolas en el campo en que se evidencia su acción. Cuestiona, 

además, este autor que dichas leyes son extraordinariamente comple-

jas, pues provienen del campo de diferentes ciencias y porque, aunque 

actúan objetivamente, son realizadas subjetivamente mediante sus 

actores principales: el maestro y los alumnos. 

Teniendo en cuenta que la tarea fundamental que se propone la 

didáctica como parte del sistema de las ciencias de la educación, es en 

última instancia la formación integral y desarrolladora de las nuevas 

generaciones a partir de su objeto de estudio, se ha encontrado en los 
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fundamentos del enfoque histórico-cultural, una visión pedagógica  en 

la explicación de la conformación de dicha aspiración.  

Sobre la base de dichos fundamentos, se somete al análisis del lector 

tres leyes de carácter muy general que predominan en el  proceso de 

enseñanza aprendizaje. Ellas se toman como esenciales bajo el prisma 

de dicho enfoque. Proponemos las siguientes, independientemente de 

que pudieran existir otras:  

La unidad del conocimiento sensorial y el conocimiento lógico; la 

unidad de la instrucción y la educación y la relación entre la educa-

ción y el desarrollo. 

Mediante ellas se expresan de conjunto procesos: lógicos o de la teoría 

del conocimiento, pedagógicos, y psicológicos, ya que durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje se entrecruzan o relacionan, lo cual 

es  propio de la complejidad que le es característico.  Estas leyes 

actúan y se matizan bajo las condiciones de la enseñanza, enrique-

ciéndose con otras  provenientes de la pedagogía. 

Es por ello que un  enfoque holístico en la formación de la personali-

dad reconoce que se ha de poner en el centro además, al desarrollo de 

las capacidades humanas, como formaciones psicológicas  que 

resultan de la convergencia  compleja y dinámica de conocimientos, 

habilidades, hábitos, valores, entre otros componentes; lo que es bien 

diferente  de una concepción basada en una cadena o sumatoria 

mecánica y reproductiva de conocimientos y de otras formaciones, 

vistos de manera aislada en el proceso de enseñanza y que son típicos  

de la enseñanza tradicionalista. Se destaca, consecuentemente, la 

necesaria dirección del desarrollo de altas funciones espirituales de 

distinto grado de complejidad, que se integran de modo dinámico a lo 

largo de la vida, dando lugar a la personalidad y que le permitirán al 

alumno su enraizamiento en la cultura que asimila, a la vez que la 

enriquece. (G. Fariñas, 2005). 

Se enfatiza, junto a las leyes mencionadas, durante este proceso de 

apropiación activa de conocimientos y conformación de la personali-
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dad del alumno, en la ley de la unidad de la instrucción y la educa-

ción, derivada de las potencialidades educativas inherentes al conteni-

do de enseñanza, así como y, sobre todo, del ejemplo del docente, 

capaz de crear un clima afectivo favorable durante el aprendizaje, 

basado en una comunicación asertiva, positiva e interactiva entre el 

docente y  el grupo-clase. 

En esta inexorable unidad de lo instructivo y lo educativo se logran 

efectos positivos en la formación de cualidades ético-morales y 

actitudes en los alumnos, así como convicciones científicas y de 

carácter moral acerca del mundo en que vive. No es casual que 

L.I.Bozhovich, una de las seguidoras más importantes del enfoque 

vigotskiano, argumentara que solo es posible hablar de una completa 

adquisición de conocimiento,  cuando este se ha transformado en 

punto de vista, o sea cuando se ha logrado cambiar la concepción del 

que aprende  acerca de la realidad y su actitud ante esta. (Citado por 

G. Fariñas, 2005). 

Esta exigencia de la enseñanza requiere de una atención principal, 

pues se trata de que en los alumnos se logre una verdadera implicación 

acerca de lo que aprenden, traducido en la formación de juicios y 

valoraciones morales sobre los conocimientos y las propias habilida-

des y capacidades adquiridas, que con la solidez suficiente sentarán 

bases para la formación de un tipo de pensamiento que les facilite 

comprender,  aprehender y actuar  transformadoramente sobre sí 

mismo y  la realidad en toda su complejidad.  

Por ello, consideramos que está claro, que en todos los tipos de 

enseñanza, el éxito se alcanza por la participación de los alumnos en el 

proceso de su propia actividad, en la que estén presentes todas sus 

potencialidades espirituales. 

Conclusiones 

Un enfoque de la didáctica que ponga en el centro de su atención el 

conocimiento profundo de su objeto de estudio bajo la perspectiva 

descrita que permita repensar el proceso de enseñanza aprendizaje, 
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principalmente abierto a su enriquecimiento por los docentes en las 

condiciones de la práctica cotidiana, lo apreciamos como un desafío, 

pero a la vez como una necesidad y un compromiso de cada instituci-

ón educativa en el siglo XXI. 

Exige de la reflexión profunda de tales aspiraciones para, que a partir 

de lo alcanzado, se valore su continuo perfeccionamiento en condicio-

nes de intercambio colaborativo. Valioso entre estudiantes, docentes, 

directivos, familiares y otros agentes educativos de la comunidad 

escolar, donde colectivamente la educación se aprecie, principalmente 

orientada al desarrollo integral y a la identidad cultural nacional de 

cada estudiante en la que intervienen simultáneamente los diferentes 

componentes de la personalidad, pues  en este proceso el alumno 

funciona como un todo complejo, donde sus potencialidades expresa-

das en vivencias, conocimientos, creencias, experiencias previas, 

puntos de vista y convicciones, resultan  imposibles de desestimar. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La evasión universitaria en la EaD viene generando 

preocupaciones, lo que nos llevó a desencadenar esta 

pesquisa fue una percepción en el número de matrículas que 

todavía había reducido en apenas tres bloques, pensando en 

eso, llegamos a la problematización: Hay evasión en los 

cursos de letras español a distancia de la UESPI? Y tiene 

como principal objetivo hacer un levantamiento de la evasión 

de alumnos en el curso de Letras Español a Distancia de la 

Universidad Estatal del Piauí, y analizar el número de 

matrículas en el inicio del curso 2015.1, y comparar a la 

situación actual, también hacer una retrospectiva general de 

la EaD. Después del levantamiento, investigar las posibles 

causas de esta evasión, haciendo una reflexión de esta 

situación, basados en teóricos expertos en esta cuestión, 

como VILLARDI (2005), BARDAGI (2007) e ALMEIDA, 

OLIVEIRA & SANTOS (2014) y buscaremos discutir qué 

factores y posibles causas, contribuyen para las evasiones en 

esta modalidad, específicamente en el curso de letras español. 

Esta investigación es bibliográfica y también de 

campo del tipo estadística, porque hicimos un levantamiento 

de los números de alumnos matriculados en el primer bloque 
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e después comparamos con los matriculados en el tercer 

bloque, los dados fueron fornecidos por la coordinación del 

curso de letras español – Nead (Núcleo de educación a 

distancia), de la UESPI.). Después de analizas los índices de 

evasión, y reflexionar sobre las posibles causas de la evasión, 

bien como el aislamiento, la indisciplina, la falta intimidad 

con las maquinas, el precario acceso a la internet, esperamos 

que el resultado sirva para la mejoría del curso, de las 

metodologías, para que no haya tantos casos de evasión.  
 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1. La Educación a Distancia (EaD) 

Para hablar de Educación a Distancia – EaD, es 

imprescindible mencionar cómo se dio su desarrollo hasta 

ahora. Primeramente es fundamental destacar su concepto, la 

EaD, es una modalidad de enseñanza donde el profesor y el 

alumno están separados en el espacio, y en el tiempo, y, 

según Moran (2006) esta modalidad es realizada da a través 

del uso intenso de las tecnologías de información y 

comunicación- TICs, pudiendo o no exigir encuentros 

presenciales. 

De acuerdo con Pereira y Moraes (2009) la educación 

a distancia en el mundo tuvo marco inicial en el anuncio que 

fue publicado en la Gazeta de Boston el día 20 de marzo de 

1728, por el profesor de taquigrafía Cauleb Fhillips, quien 

afirmaba que ofrecería semanalmente el curso para las 

personas de la región que querían hacerlo en casa y ser 

instruidos así como quienes vivían en Boston. Después de 

esto empezaron los cursos por correspondencia que se 

propagaron también en otros países de Europa. Para Alves 

(2011), no hay registros históricos de la aparición de esta 

modalidad en Brasil, lo que dificulta un relato más preciso 

para los estudiosos, pero el primer acontecimiento que se ha 
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registrado fue de 1904, donde el Periódico de Brasil presenta 

en su primera edición en la sección de los clasificados un 

anuncio que ofrece el curso de dactilografía por 

correspondencia. 

Es importante señalar que antes la EaD empezó por 

correspondencia, después surgió la radio y la TV, y hoy 

tenemos internet que facilitó considerablemente la amplitud 

de esta modalidad, tornando más rápida, e interiorizando la 

educación para personas que no tenían condiciones de 

frecuentar una universidad, por cuenta de la localidad o 

tiempo. En Brasil la reglamentación de la EaD ocurrió con la 

nueva Ley nº 9.394/1996, que es la Ley de Directrices y 

Bases de la Educación (LDB), en el artículo 80 de las 

disposiciones generales, que aclara que los gobiernos deben 

promover la educación a distancia, incentivando, 

desarrollando y vehiculando programas de enseñanza a 

distancia en todos sus niveles y modalidades. 

La educación a distancia ha ganado cada vez más 

espacio en la actualidad, siendo una modalidad de enseñanza 

que abarca un número considerable de estudiantes, y que se 

adecúa a la vida agitada de las personas que buscan 

calificación y que el trabajo no les permite estar en una 

facultad diariamente, siendo una buena alternativa que lleva 

conocimiento a los lugares más lejanos. Esto hizo con que 

personas del interior, que no pueden mantener una vida en los 

grandes centros para cursar una facultad, lo hagan en línea 

disminuyendo la dificultad del acceso al curso superior. 

Respecto a esto Villardi afirma que: 
(... )a educação a distância se vem 

apresentando como uma possibilidade 

concreta de fazer a educação superior 

ultrapassar os centros urbanos, permitindo 

que a formação continuada se faça pelo 

acesso a novas tecnologias. (2005, p.45). 
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Con esta nueva posibilidad de alumnos que antes no 

tenía condiciones financieras ni geográficas de cursar el nivel 

superior, se ofrece una oportunidad de realizar la soñada 

graduación. Para esto el Ministerio de Educación y Cultura 

(MEC) creó el sistema Universidad Abierta del Brasil (UAB), 

que tiene como base el perfeccionamiento de la EAD. Dicha 

entidad tiene el objetivo de expandir e interiorizar la oferta de 

los cursos articulado con las instituciones públicas de 

educación superior, estados y municipios del Brasil, y así 

promover a través de la EAD, el acceso a la formación 

especializada para camadas de la populación que todavía 

están “excluidas del progreso educacional”. 

En el punto siguiente hablaremos de la evasión en la 

educación superior a distancia, así también como en la 

educación regular. 

 

2.2. La evasión en la enseñanza superior regular y a 

distancia 

La evasión universitaria está siendo el foco de muchas 

investigaciones, por existir un gran aumento en los últimos 

años, y ha generado preocupación en las Instituciones de 

Enseñanza Superior (IES), esto vale tanto para las públicas 

como para las privadas, por el hecho de generar perjuicios 

tanto financieros y académicos, sociales y para las IES. 

(CABRERA et al., 2006).  

La tasa de evasión es calculada con base en los 

alumnos que desistieron, en relación al total de matriculados. 

En el año 2013 la tasa de evasión de los cursos presenciales 

de la red privada de Brasil alcanzó el índice de 27,4%, y en la 

pública 17,8%. En los cursos a distancia el índice llegó a 

29,2% en la red privada y 25,6% en la pública (Sindata 

/Semesp | Base: Censo INEP) 

En las IES públicas los perjuicios son grandes pues si 

el alumno deja de frecuentar la institución el beneficio que 
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fue invertido en él, queda al viento, lo que podría haberse 

invertido en otras cosas dentro de la IES. En las particulares, 

la mensualidad que ella contaba de aquel alumno puede 

generar perjuicios hasta con el cerramiento del curso 

dependiendo de la cantidad que se evaden. Estos costos 

también recaen sobre el alumno ya que el hecho de empezar y 

no terminar la graduación le va a generar perjuicios, con el 

tiempo que perdió durante los días que frecuentó, pudiendo 

estar haciendo otra cosa que le traería retorno, y los 

materiales ya comprados en el inicio del curso. 
 

2.2.1. En la enseñanza regular 

La evasión universitaria también ocurre en la 

modalidad regular así como en cualquier otro campo 

educacional, por diversos factores que todavía son muchos y 

que están en la mira de muchos estudios. De acuerdo con 

Bardagi & Hutz (2005), preocupados con este contexto y la 

intensificación de los estudios sobre la evasión universitaria, 

fue creado en 1995 una Comisión Especial de Estudios sobre 

la Evasión, por medio de la portería SESu/MEC, que tiene el 

objetivo de desarrollar investigaciones sobre el desempeño de 

las Instituciones Federales de Enseñanza Superior. A partir de 

ella se desencadenaron una gama de artículos relacionados al 

tema. 

Lo que podemos discutir a este respecto es sobre la 

selección de la carrera, qué curso elegir en la facultad. En 

este momento el discente está en la fase de la adolescencia 

con la mente llena de planes, y a la hora de elegir el curso 

debe llevar en cuenta sus aptitudes y su carácter personal, 

pero no es siempre esto que ocurre, hay aspectos que van más 

allá de los psicológicos y físicos, también entran en conflicto 

los factores sociales, que son la familia, los amigos e 

inclusive el proprio contexto cultural y socioeconómico. Este 

momento es muy importante pues tienen que ser llevados en 
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consideración los deseos futuros, los sueños y posibilidades. 

En este sentido, la sociedad que lo rodea debe ayudarlo en 

este momento pero no influenciar para otra área que no sea a 

la que él se siente más apto. Por el contrario si no se llevan en 

cuenta estos factores, cuando el alumno llega a la 

universidad, un ambiente totalmente diferente de lo que 

estaba habituado antes, va a tener la motivación de los 

primeros días, conocer el ambiente, las personas, pero 

después, cuando pasa la euforia de los primeros días y se 

depara con disciplinas que él no tiene intimidad o facilidad de 

comprensión o aceptación se torna enojoso y difícil continuar 

con algo que no le apetece. En este sentido Bardagi (2007), 

dice que cuando un estudiante entra en un curso universitario 

pasará por 4 fases: fase del entusiasmo, de la decepción con 

el curso, de la reconquista y de la expectativa de la fiesta de 

formación. Ella describe cada una de ellas.  

La primera es la fase del entusiasmo por el hecho del 

estudiante haber conseguido aprobarse en proceso selectivo, 

la entrada en la universidad y la expectativa con el inicio de 

la formación. Ya la segunda fase marca la decepción del 

estudiante con el curso, con los profesores, con la institución 

y con las condiciones de aprendizaje, y hasta la posible idea 

de cambiar de profesión. La fase siguiente se caracteriza con 

un repentino aumento del interés en continuar el curso, donde 

el esfuerzo en actividades académicas son imprescindibles 

para la satisfacción y el comprometimiento, y la cuarta y 

última fase se caracteriza por la proximidad de la conclusión 

del curso, donde la calidad de las actividades ejecutadas, lo 

hacen repensar sobre su actuación profesional. 

En relación a estas fases, vemos que la primera es un 

momento muy delicado, ya que si el alumno no tiene 

convicción de lo que quiere, puede resultar en el abandono 

del curso. Entretanto la evasión también provoca un perjuicio 
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a la sociedad en la medida que un profesional dejó de ser 

calificado para ingresar en el mercado. 

Por lo tanto, el contexto social y psicológico va a 

influenciar de manera significativa en la elección de del 

curso, siendo que una elección equivocada consecuentemente 

genera estos graves índices de evasión universitaria. 
 

2.2.2. En la enseñanza a distancia 

La EaD ha revolucionado el campo de la 

investigación haciendo un huracán de cuestionamientos sobre 

su expansión. Esta modalidad generó una explosión de 

ofertas de cursos por universidades y facultades particulares, 

por cuenta del bajo costo, pero esto nos lleva a hacer una 

reflexión al respecto con relación a la cuestión de si los 

alumnos que vienen de la enseñanza media están preparados 

para esta modalidad? Y los más viejos, que ya concluyeron la 

enseñanza media, cómo van a lidiar con las nuevas 

tecnologías? Y los profesores y tutores, agentes de formación 

en esta modalidad, fueron capacitados para trabajar en la 

EaD? Ya en relación a la institución, podemos cuestionar si 

ella dispone de los materiales necesarios para mantener estos 

alumnos en el curso? Estos problemas no son exactamente el 

foco de nuestro trabajo, pero pueden generar en la enseñanza 

a distancia una debilidad, y, tal vez, como consecuencia una 

desistencia de los alumnos que estudian en esta modalidad.  

Estamos viendo cada vez más reiteradamente a 

alumnos que dejan de frecuentar las clases, o que dejan de 

cumplir las obligaciones de estudiante, quedando así con 

muchas pendencias en la asignatura, siendo esto un 

alejamiento en cierto modo. Esta realidad es más común en el 

interior donde el alumno no dispone de internet, o a veces no 

tiene posibilidad de participar de los encuentros presenciales, 

incluso hacer la evaluación, siendo que estos encuentros 

ocurren de quince en quince días. 
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En relación a los alumnos con pendencias, como ya 

hemos dicho, no deja de ser una evasión, y al buscar entender 

el porqué de esto, muchas veces el propio alumno dice que es 

porque no quiere, o porque se olvidó del plazo, o sea, el 

compromiso ya no es el mismo del inicio. Podemos así, 

percibir que la EaD no es para todos, ya que muchos la 

buscan, por la facilidad que ella ofrece en estudiar y se 

olvidan que esta facilidad es mucho más difícil de lo que se 

imagina, porque ella va a exigir mucho más del alumno, ya 

que él va a tener que formular sus horarios de estudio, estar 

atento a los plazos, estudiar los materiales complementares 

además de los que ya es obligatorio, siendo “obligado” a ir 

más allá de lo que está colocado en el ambiente Virtual de 

Aprendizaje (AVA). La realidad es que muchos alumnos no 

están preparados ni motivados para esta modalidad, lo que va 

a hacer con que el desista de continuar el curso. 
 

3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

A través de un requerimiento enviado a la 

coordinación del curso de Letras Español a distancia de la 

UESPI, tuvimos el levantamiento de las matriculas de 

alumnos desde el inicio del curso en 2015.1 hasta el tercer 

bloque 2016.1, para así hacer una comparación de la cantidad 

de matriculados en el inicio del curso hasta el presente 

momento en que concluimos el tercer bloque 2016.1. Vale 

decir que el Curso de Letras Español está presente en 28 

Polos en el estado de Piauí. En la región Norte del estado 

están los polos de: Barras, Luzilandia, Luis Correia, 

Piracuruca, Piripiri, Esperantina y Buriti dos Lopes, y en la 

región Centro-Norte están: União, Castelo do Piauí, Campo 

Maior, Teresina, Àgua Branca, Monsenhor Gil, Inhuma y 

Regeneração. Ya en el Sudoeste se encuentran los respectivos 

polos: Uruçuí, Anísio de Abreu, Canto do Buriti, Corrente, 

Bom Jesus y Gilbués, y por fin en la región Sudeste están 



96 

 

oeiras,, Jaicós, Simplício Mendes, Paes Landin, Valença, 

Picos y Simões. Veremos a seguir el cuadro comparativo 

mostrando los números. 

 

3.1. Cuadro comparativo de los Polos 

A seguir tenemos el cuadro con el nombre de los 28 

polos con el número de matriculados en 2015.1 e 2016.1, y 

abajo el total general de todos los polos juntos. 
 

POLOS 

 

2015.1 

 

2016.1 

 

% desistencia 

1. ÁGUA BRANCA 75 65 13,4 % 

2. ANÍSIO DE ABREU 47 32 32% 

3. BARRAS 88 64 27% 

4. BOM JESUS 44 29 34,1% 

5. BURITI DOS LOPES 95 74 22,1% 

6. CAMPO MAIOR 106 82 22,7% 

7. CANTO DO BURITI 62 49 21% 

8. CASTELO DO PIAUÍ 101 84 16,8% 

9. CORRENTE 43 28 34,8% 

10. ESPERANTINA 52 45 13,4% 

11. GILBUÉS 45 33 26,6% 

12. INHUMA 38 30 21,1% 

13. JAICÓS 38 28 26,3% 

14. LUÍS CORREIA 44 30 31,9% 

15. LUZILÂNDIA 49 35 28,6% 

16. MONSENHOR GIL 48 33 31,2% 

17. OEIRAS 78 43 44,9% 

18. PAES LANDIM 21 13 38,1% 

19. PICOS 77 45 41,6% 

20. PIRACURUCA 86 68 21% 

21. PIRIPIRI 44 32 27,3% 

22. REGENERAÇÃO 51 33 35,3% 

23. SIMÕES 95 62 34,8% 

24. SIMPLÍCIO MENDES 70 50 28,6% 

25. TERESINA 51 42 17,7% 

26. UNIÃO 118 89 24,6% 

27. URUÇUI 41 24 41,5% 

28. VALENÇA DO PIAUÍ 83 63 24,1% 

TOTAL 1790 1305 27,1% 

Fonte: Coordenação do curso de letras espanhol- NEAD UESPI 
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Observando este cuadro percibimos una creciente 

evasión en relación al inicio del curso, un dato importante 

que no pusimos en la tabla, pero para título de información, 

es que en el segundo bloque no se percibe esta disminución, 

por cuenta de los alumnos que son portadores de curso, que 

se matricularon en el período 2015.2. 

Haciendo un analice por ejemplo en el polo de Oeiras 

donde hubo el mayor número de evasión, donde en el inicio 

fueron matriculados 78 alumnos ya en el tercer bloque 

solamente 43 se matricularos , una caída de 44,9% en el 

número de matrículas, o sea de evasión, Oeiras viene seguido 

por Picos con 41,6% y Uruçuí con 41,5% de evasión, es una 

queda formidable, se considerar que todavía estamos en el 

tercer bloque y que faltan cinco para conclusión.  

Entonces lo que podemos percibir con esta tabla que 

en general hubo una evasión de 27,1 % , o sea, más de ¼ de 

los matriculados que tenían sueños de una graduación los 

dejaron por motivos varios motivos, y que veremos en el 

próximo punto algunas posibles causas que generan la 

evasión de estos alumnos. 

 

3.2. Posibles causas de la evasión 

En todo lo que vimos hasta hora vimos que la 

educación a Distancia sin dudas fue una modalidad que vino 

para sumar con el desarrollo de nuestro campo educacional y 

que se ha desarrollado muchos en las últimas décadas, pero 

todavía hay mucho para hacer, hay mucho que mejorar, como 

podemos percibir en lo que habla Mungnol, 
 

Apesar do progresso recente da educação à 

distância, muitos dos seus principais pontos 

estratégicos ainda não foram discutidos com 

a profundidade necessária. Pode-se destacar 

como pontos ainda controversos na EAD, os 

seus objetivos, a forma de transmissão, os 
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provedores da tecnologia, a população-alvo 

dos cursos ofertados, a formação e 

organização dos projetos pedagógicos, os 

métodos de avaliação de aprendizagem, entre 

tantos outros. São também carentes de 

regulamentação o sistema de 

acompanhamento do aprendizado dos alunos, 

a formação dos professores, as diferentes 

metodologias utilizadas, a avaliação do 

resultado do processo de ensino 

aprendizagem, os critérios de credenciamento 

de novas instituições e autorização de novos 

cursos, entre outros. (2009, p. 337) 
 

La importancia de la educación para la evolución de 

la sociedad es indiscutible, y en esto concordamos con la 

teoría de Marx (1991), cuando afirma que la educación, es el 

único camino para la transformación humana y social de los 

individuos, que les conduce y estimula a tornarse críticos, 

concientizándolos y preparándolos para vivir en sociedad 

asumiendo sus responsabilidades. En este sentido la EaD 

tiene este papel de llevar la educación a los lugares más 

remotos, como ya hemos dicho anteriormente. 

Pero uno de los factores que deducimos y que vemos 

diariamente que los alumnos reclaman es el aislamiento, que 

hace que él estudie, realice actividades e investigue solo, no 

teniendo aquella interacción de todos los días en una clase 

con 30 o 40 alumnos, el feedback con el profesor, lo que en la 

EaD no puede ser instantáneo. 
 

O isolamento, uma das características mais 

marcantes do ensino a distância, e uma das 

causas de seus elevados índices de evasão, 

deve ser substituído por meio da 

interveniência da tecnologia, pela 

possibilidade de aprender junto, de construir 

coletivamente a educação a distância 

(VILLARDI, 2005, p. 46). 
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Como vimos Villardi deja claro que el aislamiento es 

factor fundamental que ocasiona la evasión de alumnos, así 

como también la autora nos dice que la falta de intimidad con 

la máquina o con las nuevas tecnologías, pueden frustrar al 

alumno, ya que, a veces, el alumno viene de la enseñanza 

media, sin saber editar un texto en Word. En este sentido, ya 

hemos visto casos de alumnos que nos piden ayuda para 

formatear trabajos, entonces percibimos que pocos alumnos 

están preparados para la EaD, por cuenta de no saber 

manosear la máquina y a veces no saben hasta usar 

completamente el AVA. Otro factor puede ser la falta de 

disciplina, ya que, como hemos mencionado, en la EaD el 

alumno es quien va a controlar y organizar su tiempo de 

estudios, teniendo plazos a cumplir, actividades para 

responder y entregar, y muchos alumnos por no organizar su 

tiempo a veces dejan de cumplir los plazos, dejan de estudiar, 

consecuentemente sacan bajas notas en las evaluaciones y 

actividades. 

 
Dessa forma entende-se que a evasão é causada 

principalmente pelo despreparo do aluno ao 

ambiente tecnológico, já que a dificuldade com os 

mecanismos dos sistemas informatizado do EaD faz 

com que o aluno perca prazos, tenha medo e receios 

ao simples fato de acessar o seu portfólio. Ainda, a 

evasão é acrescida de números a partir do momento 

em que o novo aluno não percebe que o EaD é um 

mundo independente em que o aluno faz seus 

horários, cria suas estruturas de gestão do seu 

próprio tempo e atividades. (ALMEIDA, 

OLIVEIRA & SANTOS, 2014, p. 8). 

 

Un punto que no podemos dejar de destacar es el 

acceso a internet que todavía es muy precario en nuestro 

estado, principalmente en el interior, y que ocasiona que 

muchos alumnos sufren con la caída de internet y a veces 
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tienen que dislocarse de su región para poder tener acceso y 

así enviar sus actividades. Esto genera un descontento muy 

grande, y de cierta manera puede causar una evasión, por 

cuenta de la falta de accesibilidad digital. 

 

4. CONCLUSIÓN 

 

Este trabajo tuvo como objetivo mostrar los índices de 

evasión en el curso de Letras Español a distancia de la 

UESPI, del primer bloque hasta el tercero, y también 

reflexionar sobre la situación actual de la evasión, no solo en 

la modalidad EaD, sino a nivel universitario en general, 

procurando abordar posibles factores que contribuyen para tal 

actitud basándose en algunos teóricos expertos en el tema.  

Los factores o posibles causas que discutimos fueron 

el aislamiento, en que el alumno siente dificultades en 

realizar actividades solo, la falta de intimidad con la máquina, 

o sea muchos no saben manosear o utilizar las herramientas 

de la computadora, la falta de disciplina, en la EaD el alumno 

es que va organizar su tiempo, su cronograma y muchos no lo 

hacen, des cumpliendo los plazos, y el acceso a la internet 

que todavía en el interior del estado es muy precario, esto 

genera muchos problemas pues el alumno tiene que entrar en 

la plataforma virtual y enviar actividades. Entonces estos 

factores de una cierta manera pueden contribuir para la 

evasión.  

Lo que vimos fue que realmente hay un número 

considerable de evasión en nuestro curso, y este trabajo va a 

contribuir para una reflexión y también un analice e un 

mejoramiento para que intenten evitar estos problemas o 

hacer con que no ocurra con tanta frecuencia. También en 

otro momento puede profundarse este trabajo con una 

pesquisa de campo, o sea una encuesta con alumnos que se 

alejaron del curso, e con los que frecuentan, para saber cuáles 
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las principales dificultades que podrían llevarlos a desistir del 

curso.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología es una necesidad en la vida de todos es 

una extensión de la innovación de los hombres para desarro-

llar su medio. A cada día que pasa el objetivo de la creación 

de las Nuevas Tecnologías es facilitar y ayudar el cotidiano 

de las personas. La TIC (Tecnología de Información y Co-

municación) tiene un efecto impactante en la vida, son nue-

vas oportunidades para construir relaciones entre informacio-

nes, conocimiento, trabajo, comunicación personal y profe-

sional, estudios y diversión.  

Esta pesquisa visa abordar como las nuevas 

herramientas tecnológicas son positivas principalmente en la 

educación, sirven como fuertes apoyadores para la práctica 

pedagógica, es útil tanto para profesores como para los 

alumnos. Universidades, Escuelas, Institutos, Centros de 

Enseñanza ya procuran transmitir sus contenidos con apoyo 

de las TICs. Estos aparatos se bien utilizados son capaces de 

tornar las clases más dinámicas. En este sentido, fue hecho 
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esta pesquisa sobre la utilización de las TIC’S como 

herramienta de apoyo a la enseñanza del Curso de Español en 

la modalidad presencial de la Universidad Estatal de Piauí – 

UESPI. 

La justificativa de este tema es que la utilización de 

las Nuevas Tecnologías en la enseñanza del curso de español 

abre nuevas expectativas integradoras. El intuito de hacer la 

pesquisa sobre las TICs fue el deseo de estudiar las 

contribuciones que esta herramienta puede traer para el 

desarrollo de algunas asignaturas del curso de Letras Español 

de UESPI en la modalidad presencial en los años de 2013 

hasta 2014 para alcanzar clases más dinámica, capaz de 

potencializar el trabajo pedagógico del profesor y motivar el 

aprendizaje de los alumnos que hicieron parte de esta 

experiencia.  

El objetivo general de este trabajo es investigar la 

importancia de las TIC’s como herramienta de apoyo a la 

enseñanza del curso de español presencial en la Universidad 

Estatal de Piauí – UESPI. Esta pesquisa destacará una 

tecnología virtual, que es la Plataforma Moodle, un recurso 

conocido en los cursos de EAD, que mediante la flexibilidad 

del gobierno ofrece hasta 20% de la carga horaria de los 

cursos presenciales para trabajaren a la distancia.  

Este estudio trae las siguientes problematizaciones: 

¿Cuáles son las ventajas que este recurso virtual nos puede 

ofrecer?; ¿Cuáles son los mejores recursos del Moodle para 

apoyar un modelo presencial? y ¿Qué dificultades existen 

tanta para profesores como para alumnos a la hora de trabajar 

con esta herramienta?  

 

 

1.1 LAS TICs EN EL COTIDIANO Y EN LA 

EDUCACIÓN DE LE 
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Se puede afirmar que hoy en día la TIC es un vehículo 

utilizado en la casa, en el trabajo y en el ambiente escolar. El 

mundo todo utiliza este recurso como facilitador y transmisor 

de informaciones. Gracias a las redes de informaciones y los 

medios de comunicación las noticias llegan de manera 

precisa y rápida y todos que tienen acceso a las tecnologías 

pueden alcanzar las informaciones al mismo tiempo y de 

varias maneras.  

El objetivo de las TICs en la educación es 

potencializar el proceso de enseñanza – aprendizaje y 

enriquecer el conocimiento del contenido que fue trabajado 

por el profesor. Visa también mejorar la interactividad de las 

actividades hechas en las clases. La tecnología cambió la 

manera de pensar de la sociedad. La diseminación de la 

información y de interacción entre los individuos permitió 

una nueva perspectiva de accesibilidad. De manera general 

ocurrió muchos cambios y entre ellos en la enseñanza de 

lengua extranjera. La integración de las TICs posibilitó una 

nueva forma de enseñanza. 
 

Universidades, escolas, centros de ensino, 

organizações empresariais, grupos de 

profissionais de design e hipermídia, lançam-

se ao desenvolvimento de portais 

educacionais ou cursos a distancias por meio 

da TIC, os quais podem suportar tanto as 

tradicionais formas mecanicistas de transmitir 

conteúdos digitalizados como processos de 

produção colaborativa de conhecimento. 

(ALMEIDA 2006, p.203).  

 

ALMEIDA (2006, p.204) afirma que en la educación 

el uso de la TIC y la EAD mediante la TIC “permiten 

aproximar elementos percibidos como irreconciliables a una 

primera vista, tales como el digital y el analógico interior e 

exterior, proximidad y distancia, forma y contenido”. O sea, 
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la TIC es una herramienta poderosa para trabajar porque hace 

interrelaciones que antes era imposible establecer.  

 

1.2 AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

(AVA) 

Los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) son 

software que con la ayuda de la Internet pueden crear cursos 

que sirven como fuertes apoyadores pedagógicos para que los 

profesores ministraren sus contenidos, permitiendo así una 

integración entre estudiantes. Conforme MORAES; MONIZ 

(2006, p.307) este ambiente ligado a la computadora “permite 

a los alumnos la posibilidad de crear, comunicar e interferir 

en el discurso del otro y esa interactividad engloba todos los 

elementos que caracterizan una comunicación interactiva.”  

Los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) son 

fuertes herramientas utilizadas en los cursos de EAD, pero 

también se utiliza para complementar las clases de cursos 

presenciales. SANTOS (2003 p. 137) afirma que “los 

ambientes virtuales de aprendizaje es un espacio fecundo de 

significaciones, donde los seres humanos y objetos técnicos 

hacen una interacción potencializando así, la construcción de 

conocimiento, luego de aprendizaje.”  

La Internet, las redes, el teléfono, la multimedia, están 

revolucionando la vida cotidiana. Hoy en día los problemas 

son resorbidos a la distancia. El problema es que en la 

educación siempre son colocados dificultades para los 

cambios. Cuando intentan acercarse de nuevos equipamientos 

y procedimientos surgen las justificativas para no utilizarlas. 

MORAN (2001) defiende que la educación no puede ser 

trabajada de manera fatigosa, ni monótona.  

En la enseñanza superior es posible hacer un cambio 

porque se puede poner el sistema parte presencial y parte a la 
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distancia, el gobierno ya permite que cerca de 20% pueda ser 

a la distancia. En los cursos presenciales la educación con 

calidad utilizando este sistema implica en por lo menos 4 

espacios: una nueva clase (las clases continúan con punto de 

partida y de llegada, necesita de los profesores bien 

preparados, motivados, y bien remunerados y con formación 

actualizada, con sala confortables y una buena instructora); 

espacio de laboratorios conectados (con orientaciones para 

utilizar las tecnologías); inserciones en ambientes 

experimentales y profesionales (practica/teoría/practica).  

Conforme MORAN (2001) el intuito de las AVA’s no 

es sustituir el trabajo del profesor, ni pagarlos menos, sino 

realizar un planeamiento de actividades mucho más racional, 

atrayente, interesante y motivador para los profesores y 

alumnos y para las instituciones. Así, se puede afirmar que la 

educación de hoy necesita de medidas eficaces y soluciones 

innovadoras.  

Otra ventaja del uso de las AVA’s es que los 

profesores pueden atender a varias turmas/salas al mismo 

tiempo, haciendo una interacción con ellas en vivo y 

organizando actividades a la distancia. Sobre el uso de 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje ALMEIDA (2006) 

defiende que: 
 

O desenvolvimento de atividades virtuais 

com base no diálogo implica o encontro com 

o outro (professor e alunos), a incorporação 

da idéia do outro às próprias idéias, a 

reconstrução de conceitos e a reelaboração 

das representações expressas pela escrita. 

Tais atividades podem ocorrer como apoio às 

atividades de sala de aula, propiciando 

expandir as interações que ocorrem no espaço 

e tempo do encontro entre alunos e professor 

na sala presencial para o espaço virtual, o que 

permite continuar o diálogo de qualquer outro 
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espaço físico que permita o acesso à Internet 

e em qualquer momento que se tenha 

disponível. (ALMEIDA 2006, p. 210)  

 

En ese sentido utilizar las herramientas capaces de 

complementar las clases son fuertes aliados a la hora de 

enseñar. Es posible utilizar esa técnica para incrementar los 

contenidos que ya fueron estudiados o que serán estudiados, 

mediante el tiempo disponible.  

Con relación a la forma que los alumnos deben recibir 

las informaciones en estos ambientes PALLOFF; PRATT 

(2004, p.90) describen que, para las clases virtuales sean de 

suceso, es necesario que los alumnos virtuales comprendan lo 

que los profesores quieren de ellos. Así es de real importancia 

mostrar a los alumnos cuáles son sus responsabilidades y las 

expectativas que los profesores tienen de todos y ayudarlos a 

entender lo que es aprendizaje online antes mismo de 

empezar el curso, pues así, según los autores va a eliminar 

sorpresas.  

PALLOFF; PRATT (2004, p.94) afirman que los 

alumnos tienen derecho de recibir orientaciones para utilizar 

la herramienta en la clase online. Se la institución no ofrece 

esta preparación, entonces según los autores es 

responsabilidad de los profesores orientaren sus alumnos de 

esta forma: 
 

 Se possível, faça sua orientação 

presencialmente, para mostrar aos alunos o 

site do curso e discutir a aprendizagem on-

line. 
 Disponibilize uma orientação ao curso 

no site do próprio curso como primeiro item 

para discussão. 
 Disponibilize uma lista das perguntas 

mais frequentes e também as respostas a 

essas perguntas. 



109 

 

 Coloque as informações sobre como 

navegar pelo site do curso na primeira 

página. 
 Envie uma mensagem por e-mail ou 

uma carta contendo a orientação sobre o 

curso para todo mundo matriculado. (Palloff; 

Pratt, 2004, p.94). 
Pero no se puede olvidar que esta tecnología no es 

perfecta, con ella ay problemas que necesitan de más 

estudios. En estos ambientes existen cuestiones que pueden 

ser negativas a la hora de trabajar con esta herramienta. 

PALLOFF; PRATT (2004, p.69) describen entre varias 

cosas, la exclusión digital, o sea, las personas que no tienen 

contacto con la computadora, sea por ser de baja renda, 

alumnos que no saben leer ni escribir bien y también las 

personas discapacitadas.  

 

1.3 EDUCACIÓN ONLINE EN LOS CURSOS 

PRESENCIALES 

Según MORAN (2006, p. 41), educación online “es 

un conjunto de acciones de enseñanza – aprendizaje 

desarrolladas mediante el medio telemáticos, como la 

Internet, la videoconferencia y la teleconferencia.” La 

educación online puede venir en los cursos totalmente 

virtuales, sin ningún contacto físico, hasta los cursos 

presenciales con actividades complementares fuera de la 

clase, por medio de la Internet. 

Algunas Universidades integran sus cursos clases 

virtuales flexibilizando los espacios de enseñanza – 

aprendizaje. El currículo puede ser flexibilizado hasta 20%, 

segundo la portaría 2.253 del MEC (Ministerio de la 

Educación y Cultura) de la carga horaria. Con la educación 

online el profesor multiplica su papel, pues en esta situación 

exige una capacidad de adaptación y creatividad, creando así 

nuevas situaciones, propuesta y actividades. En este caso el 
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profesor necesita saber trabajar con la tecnología, con la 

Internet, con los Software de gerenciamiento de cursos y con 

los Software libres. 

En la educación a la distancia o parcialmente a la 

distancia es necesario tener organización personal. Cuando 

un alumno no tiene organización y deja pasar el tiempo para 

cada actividad, discusión o producción, se queda perdido y 

con dificultades para acompañar el ritmo de la clase.  
 

Na aprendizagem on-line eficaz, o professor 

atua como facilitador, incentivando os alunos 

a serem responsáveis por seu próprio 

processo de aprendizagem. Para guiarem os 

alunos em direção à aquisição do 

conhecimento, os professores precisam 

conhecer bem o que ensinam. Poderão, então, 

ajudar os alunos a avaliarem os sites que 

visitam o material que trazem para o grupo e 

o que estão lendo. O gerenciamento da 

experiência da sala de aula on-line não é algo 

autoritário. Assim, uma experiência on-line 

centrada no aluno resulta em uma sala de aula 

mais democrática. (PALLOFF; PRATT, 2004 

p. 148)  

 

En una clase virtual hay la posibilidad de una sinergia 

entre las informaciones con la ayuda de la memoria y 

velocidad que la computadora tiene cuando está conectado a 

la Internet, haciendo una socialización de investigaciones. 

VALENTE y PRADO (2002), llaman esta socialización de 

un “estar junto”.  

 

2. PLATAFORMA MOODLE  

 

En el capitulo anterior fue hablado de la importancia 

de la utilización de las Nuevas tecnologías (TIC’s) como 

fuertes apoyadores y herramientas capaces de potencializar 
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las prácticas pedagógicas de los profesores y los aparatos más 

utilizados hoy en día para trabajar con los contenidos 

presentados. Fue descripto cómo las TIC’s están presentes en 

la vida de las personas y la influencia ejercida en la vida 

cotidiana. Además de eso, fue abordado en concepto de AVA 

(Ambientes Virtuales de Aprendizaje), que son software que 

con la ayuda del internet pueden crear cursos con clases 

virtuales.  

Mediante la flexibilidad del MEC (Ministerio de la 

Educación y Cultura) que segundo la portaría 2.253, ofrece 

hasta 20% de la carga horaria de los cursos presenciales para 

trabajaren a la distancia, permitiendo así principalmente en 

las Universidades, para trabajar en estos Ambientes Virtuales 

de Aprendizaje. Autores como MORAN (2006), PALLOFF; 

PRATT (2004), expresan y describen que la educación online 

es viable y posible en los cursos presenciales y demuestran 

que los profesores son los facilitadores en este proceso 

nuevo, defienden la interacción y el alumno autónomo de su 

propia aprendizaje.  

El objetivo de este tópico es describir cada una de las 

posibilidades de la Plataforma Moodle para proponer 

actividades, destacar cuales son las actividades más utilizadas 

en esta herramienta. Las descripciones de las interfaces de 

esta AVA serán basadas en los estudios de autores como 

SANTOS (2006) y GOMES (2007). Al final de este capítulo 

será destacada la metodología de la investigación de esta 

pesquisa.  

 

 

2.1 EL SISTEMA MOODLE 

 

El Moodle ayuda a los profesores a crear cursos 

online o con suportes online para los cursos presenciales. Es 

un sistema visualizado por cualquier navegador de la web 
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(como Internet Explorer, Netscape, Opera, FireFox, etc.). 

Según MAÇADA; TIJIBOY (1998), los ambientes de 

aprendizaje mediante la cooperativos de la internet deben 

facilitar la interacción, colaboración y la cooperación entre 

los individuos, para facilitar el conocimiento. 

La corriente educacional del Moodle es el 

construccionismo, que defiende que el conocimiento es 

construido en miente de la persona. Así el lenguaje de estos 

ambientes es desarrollado para el estudiante y no para el 

profesor. El papel del profesor en este espacio es de ayudar al 

proprio alumno a ser constructor de su proprio conocimiento.  

El profesor al utilizar esta tecnología selecciona las 

herramienta que desea trabajar en su asignatura de acuerdo 

con sus objetivos pedagógicos. El profesor puede trabajar de 

una manera didáctica, utilizar lo que va valorar o 

potencializar su contenido especifico. Mismo las cosas más 

sencillas pueden estimular el establecimiento de vínculos 

entre los participantes de un curso. El profesor decidirá de 

qué forma va a trabajar con este espacio o que espacio 

necesita crear y decidir en qué momento hará su intervención 

en este proceso de enseñanza – aprendizaje.  

La principal preocupación de la enseñanza virtual es 

de los procesos de como adquirir, almacenar, representar y 

transmitir informaciones sean eficaces. Así, la computadora 

es un aparato poderoso para en ese sentido de almacenar 

informaciones y representaciones. En el espacio online el 

papel del profesor es distinto de la clase presencial. Él tendrá 

que asumir el papel del moderador y promoviendo la creación 

de conocimiento.  

 

2.2.1 NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Esta es una pesquisa teórica empírica, primero fue 

hecha una pesquisa referente al conceptos de AVA 
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(Ambientes Virtuales de Aprendizaje), después la pesquisa se 

dividió en dos partes: la primera parte consistió en la 

observación en los años de 2013 y 2014 de dos asignaturas 

que utilizaban la plataforma con el apoyo de la Ley 2.253 que 

permite que hasta 20% de la carga horaria sea a distancia en 

los cursos presenciales con apoyo de las TICs.  

La segunda parte consistió en observación y la 

elaboración de dos cuadros comparativos, con dos profesores 

que utilizan la Plataforma Moodle como apoyo de sus 

asignaturas en el Curso de Letras Español. 

 

2.2.2 UNIVERSO DE LA PESQUISA 
 

El universo de la Investigación fue el Curso de Letras 

Español – modalidad regular, ubicada en el Campi Poeta 

Torquato Neto en la Calle João Cabral, S/N, Barrio Pirajá etc. 

La pesquisa fue delimitada en la observación de dos 

asignaturas diferentes impartidas en el Curso de Letras 

Español de la modalidad presencial en 2013 y 2014.  

 

2.2.3 SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Los sujetos de la investigación fueron dos profesores 

del Curso de Español que utilizaron la Plataforma Moodle en 

la Universidad Estatal de Piauí – UESPI en la modalidad 

presencial en esta IES, que participaron voluntariamente en 

responder un cuestionario de 10 preguntas relacionadas a la 

experiencia del uso de la Plataforma Moodle en algunas 

asignaturas del referido curso. 

 

2.2.4 AMUESTRA 
 

En la Universidad tres profesores del Curso de 

Español utilizaron el apoyo de las TICs en la modalidad 
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presencial. Pero, la amuestra será hecha con dos asignaturas 

que trabajaron sus contenidos en las TICs.  

 

2.2.5 ANALISIS Y TABULACIÓN DE LOS DATOS 

OBTENIDOS 
 

Después de realizar todas las observaciones se hizo 

una comparación de los foros de dos asignaturas con el 

objetivo de hacer una comparación entre la participación de 

los alumnos en las actividad para poder comparar con el 

soporte teórico. Respeto a los cuestionarios aplicados se hizo 

la tabulación de los datos obtenidos que serán presentados a 

través de cuadros comparativos con lo que dijeron los 

teóricos y lo que hemos obtenido después de la pesquisa. 

 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Las Nuevas Tecnologías de Comunicación e 

Información crecen trayendo nuevas formas y canales de 

comunicación, moldando la vida y, al mismo tiempo, siendo 

moldadas por ellas. Las redes globales de intercambios 

conectan los individuos. Así se puede decir que el mundo en 

que vivimos ya es digital, en el sentido que necesitamos de la 

tecnología para trabajar, comunicar, estudiar e interaccionar.  

Autores como ALMEIDA (2006); SANTOS (2003); 

MORAN (2001); PALLOFF; PRATT (2004); FRANCO 

(2007); MORAN (2006) ayudaron a comprender que la TIC 

utilizada en los ambientes virtuales son grandes aliados en la 

práctica pedagógica y capaces de potencializar el trabajo de 

los profesores, el aprendizaje de los alumnos y contribuyen 

en los contenidos estudiados.  
 

3.1 RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DE LA 

PLATAFORMA. 
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Fue hecha una pesquisa en la Plataforma Moodle del 

curso de Letras Español / presencial de UESPI en los años de 

2013 y 2014, en dos asignaturas realizadas por dos profesores 

diferentes. En virtud de ser una pesquisa de carácter anónimo 

los nombres de la amuestra de la pesquisa serán preservados, 

en ese sentido la primera asignatura será llamada de 

Asignatura del Profesor A y la segunda de Asignatura del 

Profesor B.  

 

3.1.1OBSERVACIÓN HECHA CON LA ASIGNATURA 

DEL PROFESOR A 
 

En la Plataforma de esta asignatura el profesor A 

utilizó 4 tópicos para trabajar sus contenidos e intentar hacer 

la interacción con la clase. 

Las actividades utilizadas por el profesor A están 

distribuidas en: 

 Resumen:  

Los alumnos tenían acceso en la Plataforma de las 

unidades de los contenidos de la asignatura. Tenían que hacer 

el resumen de cada unidad y entregar en la fecha marcada.  

 Actividades de preguntas y respuestas: 

En esta actividad los alumnos tenían que contestar las 

preguntas referidas a cada unidad en la fecha marcada. Este 

era uno de los cuadros de tareas y allá hay el sumario con la 

cantidad de participantes que enviaron sus actividades.  

 Elaboración de Power Point: 
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El objetivo de la elaboración de Power Point era hacer 

con que los alumnos expresasen sus entendimientos acerca 

del contenido abordado.  

 Debates: 

Posibilita charlas entre los alumnos en un chat textual. 

El principal objetivo del debate es que las ideas o puntos de 

vista sean expuestos y entendidos. 

 Foro: 

Esta actividad es una especie de dialogo colectivo en 

que los alumnos tenían la oportunidad de contribuir para el 

conocimiento mutuo, las distintas opiniones tenían el poder 

de hacer una reflexión sobre un asunto especifico.  

 Análisis de videos: 

El profesor A seleccionó algunos videos y pedían que 

los alumnos expresasen sus opiniones sobre lo que estaba 

siendo estudiado. 

 Reseñas de libros: 

Los alumnos tenían que leer las obras seleccionadas y 

expresar sus conclusiones acerca de ellas. 

 Chat: 

Este recurso fue utilizado para fijar la fecha del debate 

que sería realizado en la hora marcada por el profesor. 

La Asignatura del Profesor A procuró trabajar con 

esta herramienta virtual y fue percibido la utilización de 

algunas interfaces virtuales, sincrónicas y asincrónicas, 

mencionadas por SANTOS (2006, p.228), potencializando 
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así su trabajo pedagógico y contribuyendo para el aprendizaje 

significativo.  

 

3.1.2OBSERVACIÓN HECHA CON LA ASIGNATURA 

DEL PROFESOR B 
 

Fue observado en este ambiente que el profesor B 

desarrolló un lenguaje propio para estimular los alumnos a 

participaren y expresaren sus opiniones y procurando ser 

capaces de construir su conocimiento. Esta idea es defendida 

por VALENTE; MOREIRA; DIAS (1999 p.43-44), que 

dicen que el sistema de clases virtuales desarrollada en el 

Moodle es asentado por la teoría social-construccionista.  

La Plataforma estaba dividida en 5 tópicos, que 

trabajaban los contenidos y actividades para contestar de 

diferentes maneras.  

Así algunas actividades o interfaces presentes en esta 

asignatura B fueron: 

 Foro: 

Fue seleccionada una pregunta sobre un contenido es-

pecífico y los alumnos tenían que trabajar su raciocinio críti-

co para desarrollar una idea concreta con relación a la discu-

sión levantada.  

 Power Point 

Fue uno de los recursos utilizados para presentar el 

contenido trabajado. Cada Power Point estaban distribuido 

conforme las clases.  

 Descripción de una carta 
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Después de leer una carta los alumnos tenían que ex-

presar sus comentarios y diciendo sus conclusiones después 

de lo que tenían estudiado hasta aquel momento.  

 Actividades de preguntas y respuestas 

Esta actividad fue utilizada como recapitulación, pro-

porcionó que los estudiantes pensasen sobre lo que estaban 

leyendo en una determinada unidad. 

 Comentario 

En este comentarios permitían que el profesor B hi-

ciese una investigación rápida para descubrir la reflexión del 

alumno.  

 Lectura Complementaria 

Es una especie de revisión de lo que ya fue trabajado, 

pero sirve para hacer un repaso o hasta mismo fijar el conte-

nido. 

La Asignatura del Profesor B trabajó sus clases 

virtuales conforme SANTOS (2003 p. 137), que dice que los 

ambientes virtuales de aprendizaje es un espacio capaz de 

hacer una interacción para construir el conocimiento. En este 

sentido, las clases se tornaron más dinámicas e innovadoras.  

 

3.2. CUADROS COMPARATIVOS ENTRE LAS DOS 

ASIGNATURAS RESPETO A LA PARTICIPACIÓN 

DE LOS ALUMNOS EN LOS FOROS. 
 

Después de examinar dos asignaturas diferentes en la 

Plataforma Moodle del Curso de Letras Español de UESPI en 

la modalidad regular en el año 2013, fue seleccionada una 

interface llamada, Foro, para hacer una comparación de las 
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dos asignaturas con relación a la participación de los 

alumnos.  

SANTOS (2006, p.228) afirma que el foro, es una 

interface asincrónica, donde los interlocutores pueden 

conectarse para interaccionar con la herramienta en tiempos 

distintos. La misma autora afirma que, el foro permite el 

registro y la comunicación de significados por todo el 

colectivo a través de la tecnología.  

Después de la observación fue destacado en estas dos 

asignaturas: 

 
Tabla 1 

FORO DE LA ASIGNATURA DEL 

PROFESOR A 

FORO DE LA ASIGNATURA DEL 

PROFESOR B 

Menor participación de alumnos en los 

foros. 

Mayor participación de alumnos en los 

foros. 

Los alumnos no hacían 

comentarios en las respuestas 

de los otros. 

Los alumnos hacían 

comentarios en las respuestas 

de los otros, estimulando la 

interacción.  

Los comentarios eran 

personales y desarrollaba el 

raciocinio crítico de cada 

alumno. 

Los comentarios desarrollaba 

la capacidad de síntesis y 

asimilación del alumno.  

 

En este sentido, fue percibido que además de la 

asignatura del profesor B tener una mayor participación de 

los alumnos en los foros, en la asignatura del profesor A los 

alumnos procuraban participar mediante sus comentarios 

personales y desarrollar el raciocinio crítico, eso es un factor 

positivo, pues como afirma VALENTE; MOREIRA; DIAS 

(1999) en las clases virtuales, los alumnos deben crear sus 

propios conocimientos.  
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El foro de la asignatura del profesor B los alumnos 

consiguieron estudiar de una manera defendida por 

MAÇADA; TIJIBOY (1998), los ambientes de aprendizaje 

mediante la cooperativos de la internet deben facilitar la 

interacción. Así se puede afirmar que esta interface utilizadas 

tanto por el profesor A como por el profesor B resalta lo que 

dice autores como MORAN (2006), PALLOFF; PRATT 

(2004), expresan y describen que la educación online es 

viable y posible en los cursos presenciales. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

El mundo necesita de la tecnología para trabajar, 

comunicar, estudiar e interaccionar. La evolución de las 

tecnologías busca acelerar los contenidos, servicios y 

aplicaciones. Provechosa en muchos sectores de la sociedad, 

en la educación las TICs son demasiadamente importantes 

para potencializar el trabajo pedagógico y capaz de 

desarrollar clases más dinámicas, alcanzando así la 

interacción entre los alumnos. La integración de las TICs 

posibilita una nueva forma de enseñanza.  

Cumpliendo todos los objetivos propuestos se puede 

llegar a la conclusión que los cursos presenciales que trabajan 

con las TICs hasta 20% de la carga horaria, adquieren varias 

ventajas, como por ejemplo, facilitar el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, desarrollar la interacción y el alumno 

autónomo de su propia aprendizaje. Fue percibido en este 

trabajo que la Plataforma Moodle como herramienta de 

apoyo a la enseñanza presencial del Curso de Español de 

UESPI visa trabajar un alumno preparado para ser autónomo 

de su proprio conocimiento.  

Es necesario que las concepciones sobre la utilización 

de esta TIC deba ser de continuo progreso para un 

conocimiento crítico, donde todos sean capaces de formar sus 
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opiniones y compartir con los demás. Esta TIC debe ayudar 

la asignatura trabajada, debe proporcionar una enseñanza de 

calidad, profundizar el conocimiento. En ese sentido, es de 

suma importancia que los profesores procuren siempre hacer 

cursos de capacitación para renovar sus abordajes, conquistar 

el interés de los alumnos para trabajar con esta herramienta.  

El estudio de este trabajo es importante para el 

crecimiento profesional porque comprueba que los aparatos 

tecnológicos se bien utilizados son fuertes aliados. La 

comunidad académica puede provechar para ampliar sus 

conceptos sobre la importancia de la tecnología en la vida de 

todos y las posibilidades en la educación. Es interesante 

resaltar que este estudio no acaba por aquí, es necesario otras 

pesquisas en esta rama para descubrir otras ventajas, 

dificultades y soluciones viables para solucionarlas.  
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INTRODUÇÃO REFERENCIAL E ANÁFORA EM 

PARÁBOLAS ESCRITAS EM LÍNGUA ESPANHOLA 

 

 

Franklin Oliveira (UESPI) 

Demócrito de Oliveira Lins (UESPI) 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Sabe-se que hoje em dia saber ler e escrever funcio-

nalmente não consiste simplesmente em decodificar sons e 

letras, mas compreender e interpretar os sentidos da leitura e 

escrita em diversos contextos. Aqui falamos de letramento, 

onde o ato de ler e escrever é considerado prática social, onde 

é necessário uma interação com a leitura e escrita dentro e 

fora do contexto escolar. Assim, tratamos de dois termos: 1. 

alfabetizar (ler e escrever no sentido de decodificar sons e 

letras); 2. letrar (desenvolver habilidades que envolvem a 

escrita e leitura crítica como prática social).  Deste modo, um 

dos objetivos elementares dos professores de línguas, seja ela 

materna ou estrangeira, é “letrar o aprendiz”, ou seja, ensina-

lo não só a decodificar palavras, mas entender e interpretar os 

múltiplos sentidos expressos em construções linguísticas 

mais complexas, como um texto. No entanto, embora os pro-

cessos de aprendizagem de uma língua estrangeira se difiram 

dos da língua materna, há procedimentos linguísticos presen-

tes em qualquer língua natural cuja compreensão é de suma 

importância para alcançar tal objetivo (letrar). É o caso da 

referenciação, fenómeno linguístico presente em qualquer 

língua natural e que é peça-chave para a construção de senti-
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dos no texto e por tanto para sua compreensão e interpreta-

ção. 

Diante disso, pretendemos analisar as introduções re-

ferenciais e anáforas em parábolas escritas em língua espa-

nhola. A partir deste objetivo central indagamos: Como tais 

processos referenciais contribuem para a construção de senti-

dos? 

A pesquisa situa-se na grande área de concentração 

Linguística e na sub-área Ensino de Línguas Estrangeiras 

Modernas, mais especificamente o Ensino de Espanhol como 

Língua Estrangeira (E/LE). O corpus escolhido constitui-se 

de cinco parábolas presentes na primeira parte da obra La 

culpa es de la vaca de Jaime Lopera e Marta Inés Bernal.  

A escolha do corpus dá-se por vários motivos, dentre 

os quais destacaremos dois. Primeiro, tem uma base legal; 

reconhece-se que um dos pontos altos da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) é o reconhecimento da 

importância do trabalho com valores na educação escolar, 

expresso em vários momentos do texto da mesma. Aludire-

mos a dois: 1. O artigo 27 afirma que “os conteúdos da edu-

cação básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes: I - a 

difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos 

direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e 

à ordem democrática...” (grifo nosso); 2. o artigo 32 afirma 

que “o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 

(nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 

(seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do 

cidadão, mediante: [...] II - a compreensão do ambiente natu-

ral e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos 

valores em que se fundamenta a sociedade; III - o desen-

volvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de 

atitudes e valores;...” (grifo nosso). Em segundo lugar, é no-
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tória a importância do trabalho com valores diante de uma 

sociedade “desvalorizada” na qual temos vivido. 

No que diz respeito à escolha do tema principal da 

pesquisa em si, já se mencionou que o processo de referenci-

ação é chave para compreensão e interpretação dos sentidos 

expressos nos textos, sendo este um dos objetivos precípuos 

de qualquer docente de línguas, de modo que as respostas às 

interpelações norteadoras desta pesquisa contribuirão signifi-

cativamente para o desenvolvimento de habilidades basilares 

e de singular importância como a compreensão e interpreta-

ção textual que está diretamente ligada à prática do letramen-

to (no nosso caso, letramento de uma língua estrangeira: o 

espanhol). Finalmente, faz-se necessário destacar não só o 

caráter científico da pesquisa, mas também sua dimensão 

social expressa, sobretudo na escolha do gênero escolhido 

para formar o corpus. 

 

Da referencia à referenciação 
A ideia de que a realidade em si não existe; de que na 

verdade, a realidade não passa de um produto de nossa per-

cepção cultural não é nova. E. Coseriu (1977) já advertia que 

 
consequentemente, é inútil querer interpretar 

as estruturações linguísticas sob o ponto de 

vista das pretensas estruturas “objetivas” da 

realidade: é preciso começar por estabelecer 

que não se trata de estruturas da realidade, 

mas de estruturações impostas à realidade pe-

la interpretação humana (COSERIU, 

1977:46) 
 

Assim sendo, os referentes linguísticos não são meros 

espelhos da realidade, e sim, são construídos nas negociações 

dentro da interação. Deste modo, surge uma nova abordagem 
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para o fenômeno na qual propõe substituir a noção de refe-

rência pela de referenciação. 

 
[...] passando de referência à referenciação, 

vamos questionar os processos de discretiza-

ção e de estabilização. Esta abordagem impli-

ca uma visão dinâmica que leva em conta não 

somente o sujeito ‘encarnado’, mas ainda um 

sujeito sociocognitivo mediante uma relação 

indireta entre os discursos e o mundo. Este 

sujeito constrói o mundo ao curso do cum-

primento de suas atividades sociais e o torna 

estável graças às categorias – notadamente às 

categorias manifestadas no discurso (MON-

DADA & DUBOIS, 2003, p. 20). 
 

Não se trata somente de um ajustamento de nomencla-

tura, “mas uma decisão metodológica, conceitual, no que 

concerne à visão da língua em relação aos seus processos de 

discursivização, de construção do mundo discursivo” (SIL-

VA, 2013). 

Ao expor sobre processos referenciais, as autoras en-

fatizam que a referenciação se trata de “[...] a uma relação 

entre o texto e a parte não linguística da prática em que ele é 

produzido e interpretado”.  Estas práticas não são 

 
imputáveis a um sujeito cognitivo abstrato, 

racional, intencional e ideal, solitário face ao 

mundo, mas a uma construção de objetos 

cognitivos e discursivos na intersubjetividade 

das negociações, das modificações, das ratifi-

cações de concepções individuais e públicas 

do mundo (MONDADA & DUBOIS, 2003, 

p. 20). 
 

Nesta nova perspectiva já não se trata o fenômeno 

simplesmente como uma correlação entre linguagem x mun-



128 

 

do, mas passa-se a examiná-lo como um processo de natureza 

sociocognitiva, executado por agentes sociais que constroem 

objetos-de-discurso (APOTHÉLOZ e REICHLER-

BÉGUELIN, 1995), ativando, reativando e desativando-os 

durante operações nas quais se tem em conta os participantes 

do evento discursivo, suas ideologias, a natureza da interação 

e seus fins comunicativos; deixa-se de privilegiar a relação 

entre as palavras (linguagem) e as coisas (mundo) e enfatiza-

se “a relação intersubjetiva e social no seio da qual as versões 

de mundo são publicamente elaboradas” (KOCH; MORATO; 

BENTES, 2005:7). 

 
Não podemos mais, desde então, falar deles 

unicamente como referentes no sentido mun-

dano do termo, na medida em que estes obje-

tos adquiriram o estatuto de construtos cultu-

rais e, por conseqüência, sua ‘essência’ com-

porta forçosamente um parâmetro antropoló-

gico. Dessa forma, a noção de referente evo-

lutivo recobre ambiguamente, no raciocínio 

dos que a utilizam, a coisa extralínguística – 

como realidade externa do mundo – e o obje-

to do discurso, representação alimentada pela 

atividade linguística (APOTHÉLOZ; REI-

CHLER-BÉGUELIN (1995) apud SOUSA; 

LOPES, 2007, p. 229). 
 

Privilegia-se, por tanto, o fato de que a apreensão da 

realidade envolve não só aspectos sensoriais, mas também 

discursivos e, por conseguinte há de se considerar dimensões 

históricas, sociais, culturais, e contextuais, onde tais objetos-

de-discurso são construídos durante o processamento discur-

sivo. Assim  

 
nosso cérebro não opera como um sistema fo-

tográfico do mundo, nem como um sistema 

de espelhamento, ou seja, nossa maneira de 
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ver e dizer o real não coincide com o real. Ele 

reelabora os dados sensoriais para fins de 

apreensão e compreensão. E essa reelabora-

ção se dá essencialmente no discurso. Tam-

bém não se postula uma reelaboração subjeti-

va, individual: a reelaboração deve obedecer 

a restrições impostas pelas condições cultu-

rais, sociais, históricas e, finalmente, pelas 

condições de processamento decorrentes do 

uso da língua. (KOCH; MARCUSCHI, 1998, 

p. 5). 

 

Mondada e Dubois (2003) consideram a referencia-

ção como uma “construção de objetos cognitivos e discursi-

vos na intersubjetividade das negociações, das modificações, 

nas ratificações de concepções individuais e públicas do 

mundo.” (MONDADA; DUBOIS, 2003, p. 18).  

Sob esta vertente sociocognitivista, no processo de 

construção do ato discursivo e mais especificamente do fe-

nômeno da referenciação, os atores a ele vinculados escolhem 

um elemento linguístico, entre as múltiplas possibilidades 

que a língua oferece, levando em conta sobre tudo aquilo que 

se quer dizer. Neste processo de interação o enunciador por 

tanto “opera sobre o material linguístico que tem à sua dispo-

sição, operando escolhas significativas para representar esta-

dos de coisas, com vistas à concretização do seu projeto de 

dizer”. (KOCH et al., 2005, p. 34). A referenciação, por tan-

to, constitui-se uma atividade discursiva na qual os sujeitos 

em interação com outros sujeitos realizam escolhas em fun-

ção de um querer-dizer. 

 
Trata-se, em geral, da ativação, dentre os co-

nhecimentos culturalmente pressupostos co-

mo partilhados (isto é, a partir de um 

background tido por comum), de característi-

cas ou traços do referente que devem levar o 

interlocutor a construir dele determinada 
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imagem, isto é, a vê-lo sob um determinado 

prisma, o que lhe permite extrair do texto in-

formações importantes sobre as opiniões, 

crenças e atitudes do seu produtor, de modo a 

auxiliá-lo na construção do sentido (KOCH et 

al., 2005, p. 35). 

 

Mas o que é sentido? Quando podemos afirmar que 

uma expressão linguística ou um texto ‘tem sentido’? Que 

características deve ter um texto para que afirmemos que este 

‘tem sentido’? 

 
En efecto, si alguien pudiera decir con exacti-

tud qué es el sentido ya tendría la clave para 

resolver todos los problemas filosóficos. Por 

mi parte, todo lo que quiero y puedo hacer es 

indicar cómo, en tanto lingüista, podemos en-

contrar esta noción de sentido. Pero en reali-

dad no debería decir esta noción de sentido, 

ya que ello supone que la conocemos, y que 

se trata de una noción. Lo que encontramos 

es la necesidad de emplear, en el trabajo de 

descripción palabras como sentido y signifi-

cación, sin tener mucha idea de lo que quie-

ren decir, sin quizás saber exactamente si 

quieren decir algo preciso y delimitado. 

(DUCROT, Oswald, apud ARNOUX, Elvira 

& NEGRONI, María Marta García, 

2004:359) 

 

Coincidimos com Cavalcante & Custódio Filho 

(2010) quando afirmam indiretamente que todo texto tem 

sentido 

 
O desenvolvimento da discussão desembocou 

no pensamento majoritário de que não é pos-

sível falar em não texto (pelo menos não em 

termos absolutos), haja vista a concepção de 

texto como evento resultante de uma intera-
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ção. Ora, como já vimos, a coerência é um 

princípio de interpretabilidade dependente de 

cada situação específica, de modo que uma 

configuração linguística, aparentemente “sem 

sentido” pode, a depender da situação, ser co-

erente, como é o caso dos “poemas non-

sense”. Além do mais, o fato, dito como uni-

versal, de que qualquer uso da linguagem 

pressupõe uma intenção (ainda que de difícil 

reconhecimento) implica a assunção de que 

não há produção linguística que se preten-

da “sem sentido” (CAVALCANTE & 

CUSTÓDIO FILHO, 2010, grifo nosso). 

 

O sentido não está no texto, mas é construído no pro-

cesso de interação. Assim, o que parece não ser coerente para 

um leitor, pode ser para outro, pois cada um elabora a coe-

rência de um determinado modo “de acordo com seus conhe-

cimentos linguísticos-textuis, com seus saberes específicos 

que compartilha com os co-enunciadores e seus conhecimen-

tos de mundo” (Ibid, 2010). Assim concebemos o texto como 

“lugar da interação e os interlocutores, sujeitos ativos que – 

dialogicamente – nele se constroem e por ele são construí-

dos”. (KOCH, 2004) 

Desse modo, há diversos procedimentos linguísticos 

que contribuem para a construção de sentidos no texto.  

 

Os processos referenciais 
 Para Cavalcante (2014) há três categorias mai-

ores de processos referenciais costumam ser caracterizadas 

nas pesquisas sobre este assunto: 

 A introdução referencial (quando um objeto 

for considerado novo no cotexto e não tiver sido engatilhado 

por nenhuma entidade, atributo ou evento expresso no texto) 

 A anáfora (processo de continuidade 

referencial) 
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A deixis 

 

Com relação ao processo de anáfora, em termos ge-

rais, quando um mesmo referente é retomado, constitui-se um 

caso de anáfora direta. Por outro lado, quando “um referente 

é explicitado por primeira vez no cotexto, mas apresentado ao 

coenunciador com se lhe fosse conhecido, porque outros ele-

mentos do contexto favorecem essa identificação” (Cavalcan-

te et al., 2014:76), falamos de anáfora indireta. 

Aqui, faremos uma breve reflexão, sobre tais classifi-

cações, pois sabemos o quão complexo é a questão da con-

ceptualização de conceitos no âmbito acadêmico, uma vez 

que muitas vezes o mesmo fenômeno é classificado de diver-

sas formas segundo o autor que o faz; e que, neste trabalho de 

conceptualização de conceitos, autores escolhem determinada 

abordagem, perspectiva ou ponto de vista para conceituar 

dado fenômeno e esta escolha, evidentemente, influencia na 

nomenclatura escolhida por tal autor(a).  

 

Anáfora Indireta X Introdução Referencial Ancorada 

 

Para tratar de conceituar anáfora indireta Cavalcante 

et al. (2014) utiliza-se do seguinte texto. 
 

ATENTADO À MARATONA DE BOSTON 

DE 2013 foi um atentado ocorrido em 15 de 

abril de 2013, quando duas bombas foram de-

tonadas na Maratona de Boston aproximada-

mente às 14h50min (hora local), na rua 

Boylston, perto da Praça Copley, na cidade 

de Boston, Estados Unidos, pouco antes da 

linha de chegada da prova que se desenrola-

va. As explosões mataram três pessoas e feri-

ram mais de 170. 
Em 19 de abril, os serviços de inteligência in-

formaram que dois suspeitos foram identifi-
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cados como Tamerlan Tsarnaev, de 26 anos, 

que foi morto durante um tiroteio com polici-

ais, e Dzhokhar Tsarnaev, de 19 anos, captu-

rado no dia 20. Os suspeitos, de origem mu-

çulmana, são dois irmãos nascidos na Che-

chênia que viviam legalmente nos Estados 

Unidos desde 2003. (Cavalcante et al., 

2014:69) 
 

 A autora afirma que “as expressões ‘As explo-

sões’ e ‘os serviços de inteligência’ figuram pela primeira vez 

no texto e, por isso, pareceriam indicar um novo referente. 

Contudo, não se pode dizer que elas “criam” um referente 

completamente novo (grifo nosso)” A nosso ver, não parece-

riam indicar e sim, de fato, criam um novo referente uma vez 

que nenhum momento do processo de leitura fez-se alusão a 

tais referentes (“as explosões” e “os serviços de inteligência”) 

por tanto não só são introduzidos explicitamente no cotexto, 

mas também são construídos cognitivamente por primeira 

vez, embora reconheçamos a clara relação semântica (anco-

ragem) com expressões linguísticas anteriores (bomba e aten-

tado).  A autora continua 
 

Já se falou em “atentado” e “bomba”; então 

quando outros referentes (como “explosões” 

e “serviços de inteligência”), fortemente as-

sociados aos referentes previamente instaura-

dos, aparecem, eles já são esperados, e por 

isso se diz que neste caso, também há uma re-

lação anafórica, que acontece de forma indi-

reta. (Ibid, 2014, grifo nosso) 
 

Aqui, questionamos o fragmento grifado, e não coin-

cidimos com o fato dos referentes serem esperados uma vez 

que em nenhum momento do processo de leitura o leitor o 

espera. O que acontece de fato é que o referente introduzido 
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tem claramente uma relação (ancoragem) com alguma ex-

pressão referencial já mencionada no cotexto. 

 Para a autora “anáfora é, pois, qualquer situa-

ção de continuidade referencial (Ibid, 2014: 69)”. Parece ob-

vio que para que haja continuidade referencial, o referente já 

tem que haver sido introduzido e entendemos que no texto 

acima tais referentes não foram introduzidos, caracterizando 

assim um caso de introdução referencial. No entanto, o refe-

rente introduzido, como já expresso, tem estreita relação se-

mântica (ancoragem) com outras expressões referenciais ex-

plicitadas no cotexto, caracterizando o que chamaríamos de 

introdução referencial ancorada. Em resumo, propomos tal 

nomenclatura porque em tal processo, não se dá uma situação 

de continuidade referencial (uma vez que o referente ainda 

não foi introduzido), por tanto, não podendo tratar-se de aná-

fora. 

Ainda segundo a autora, o que caracteriza as anáforas 

indiretas é quando “um referente é explicitado por primeira 

vez no cotexto, mas apresentado ao coenunciador com se lhe 

fosse conhecido, porque outros elementos do contexto favo-

recem essa identificação (Ibid, p. 76)”. Não questionamos o 

conceito em si, mas sua atribuição à nomenclatura anáfora 

indireta. Em outras palavras, o que a autora conceitua é o que 

entendemos por introdução referencial ancorada, denomina-

da assim, sobre tudo pelo fato de não haver continuidade re-

ferencial, uma vez que, insistimos, tal referente não foi intro-

duzido. 

Reconhecemos a simplicidade com a qual tratamos o 

complexo tema; no entanto, cremos pertinente a questão le-

vantada. Passemos a discorrer brevemente sobre o gênero 

textual-discursivo objeto de análise de nosso trabalho. 
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Parábola  
 

 A linguagem usada nas mais diversas esferas 

da atividade humana deu lugar à aparição de tipos relativa-

mente estáveis de enunciados, com características próprias, 

definidos não só por aspectos formais, mas também por as-

pectos sociocomunicativos e funcionais, entendidos por 

Bakhtin como gêneros do discurso. Para o autor 
 

O enunciado reflete as condições específicas 

e as finalidades de cada uma dessas esferas 

não só por seu conteúdo temático e por seu 

estilo verbal, ou seja, pela seleção operada 

nos recursos da língua – recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais, mas também, e 

sobretudo, por sua construção composicional. 

Estes três elementos (conteúdo temático, esti-

lo e construção composicional) fundem-se 

indissocialvelmente no todo do enunciado, e 

todos eles são marcados pela especificidade 

de uma esfera de comunicação. Qualquer 

enunciado considerado isoladamente é, claro, 

individual, mas cada esfera de utilização da 

língua elabora seus tipos relativamente está-

veis de enunciados, sendo isso que denomi-

namos gêneros do discurso (BAKHTIN 

1997, p. 279). 
 

 Ou seja, os enunciados vão sendo utilizados 

pelos seres humanos nos mais diversos contextos e por eles 

vão se estabilizando tanto formal como funcionalmente. As-

sim, surgem os gêneros discursivos. Para considerarmos pa-

rábola um gênero discursivo, assumimos que tais enunciados 

refletem as condições específicas e as finalidades da esfera 

social nas quais foram produzidos.  

Depois de haver confrontado diversos conceitos para 

o vocábulo parábola, Arantes (2006) apresenta cinco aspec-
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tos comuns que caracterizam tal gênero, a saber: a) narrativa 

curta de sentido alegórico; b) protagonizada por seres huma-

nos; c) construída por meio de uma comparação; d) tem a 

finalidade de veicular um ensinamento moral de caráter pro-

fundo e transcendente; e) os textos mais clássicos são de ori-

gem bíblica. No corpus analisados pela pesquisadora, destas 

características, a terceira e a quarta estão mais presentes, sen-

do assim fundamentais na estrutura do gênero. 

Fazemos duas críticas ao processo de classificação 

dos gêneros realizado por Arantes (2006) em sua investiga-

ção: 

7 Afirma-se nos conceitos analisados que uma 

das características da parábola é que os protagonistas são 

seres humanos. No entanto em seu texto a autora analisa os 

“tipos de personagens” e não de protagonistas, uma vez que 

sabemos que nem todo personagem é protagonista. Isto, 

evidentemente, influenciou na conclusão à qual chega a 

autora, com relação à classificação dos gêneros de acordo 

com o tipo de personagens. 

8 A autora afirma que “para classificar os textos 

do corpus como apólogo, fábula ou parábola utilizamos a 

classificação a priori dada pela comunidade discursiva, pela 

sociedade, pela cultura” (ARANTES, 2006:102). Isso implica 

na escassa (o talvez nula) presença de critérios para 

classificação dos textos do corpus. 

Para nossa análise, um texto será considerado parábo-

la quando seja uma a) narrativa curta de sentido alegórico; b) 

protagonizada por seres humanos; c) construída por meio de 

uma comparação; d) e que tenha a finalidade de veicular um 

ensinamento moral de caráter profundo e transcendente. 
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Análise dos dados 

 

Segundo o Diccionario de la Real Academia Españo-

la (DRAE) o artigo indefinido “se antepone al nombre o al 

grupo nominal para indicar que este se refiere a entidades no 

consabidas por los interlocutores” (DRAE, 2017). Isso justi-

fica o fato de que, em nosso corpus, as expressões linguísti-

cas que configuram introduções referenciais sejam introduzi-

das por um artigo indeterminado, uma vez que os referentes 

de tais expressões linguísticas não são conhecidos pelos inter-

locutores. Em nossa análise notamos que todas as introduções 

referenciais puras (ou seja, não ancoradas) eram introduzidas 

por um artigo indefinido. 

Com relação às anáforas encapsuladoras averiguamos 

que o referente da expressão linguística encapsuladora “eso” 

geralmente pode ser reconstruído pela expressão “el hecho de 

que”. 

Uma vez introduzido o referente, a forma mais co-

mum de retomá-lo foi simplesmente definindo-o, ou seja, 

mudando o artigo indefinido pelo artigo definido (un alacrán 

-> el alacrán). Uma vez definido, notamos a repetição da 

mesma expressão linguística para referir-se ao referente já 

introduzido. No entanto, também encontramos alguns casos 

de recategorizações (un alacrán -> el animal/el animalito). 

Como afirmamos em nossa introdução, confirmamos 

a importância dos processos referenciais na construção de 

sentidos do texto. Para ilustrá-lo, vejamos os referentes das 

expressões “lo” destacadas no seguinte fragmento tirado de 

nosso corpus: “¿No entiende que cada vez que intente sacarlo 

del agua lo picará?”. Saber que o primeiro “lo” refere-se a 

“el alacrán” e o segundo a “el maestro” é de suma importân-

cia para a construção de sentidos no texto. 
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PRIMEIRAS PALAVRAS... 

 

 Ao pensarmos este trabalho, não podemos nos deslo-

car da conjuntura brasileira atual, em que tudo se faz por 

meio de embates sociopolíticos. A questão sobre a língua não 

difere muito das outras discussões e, por meio das problema-

tizações de Orlandi (2005), em relação a uma Língua Brasi-

leira ou Portuguesa, e de Mariani (2004), com o conceito de 

Colonização Linguística, colocamo-nos em posição de com-

preender o modo como a noção de língua significa para o 

processo de subjetivação.   

 Partindo das interrogações acerca de como a consti-

tuição e o modo como uma língua é significada pode permitir 

uma ou outra prática, marcando-a como pertencente a um 

povo e não a outro, bem como se pode evidenciar preconcei-

tos e/ou valorizar grupos, neste trabalho, analisamos, a partir 

da História das Ideias Linguísticas (HIL), que tem como pre-

cursor Sylvain Auroux, em uma articulação com a Análise de 

Discurso (AD), como a Língua Portuguesa é significada na 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

 É preciso ressaltar que este documento tem sido obje-

to de polêmicas no Brasil devido a várias questões atinentes 
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ao ensino, constituindo-se como campo fértil para qualquer 

empreendimento que busque melhor compreendê-lo. Pensar a 

língua no instrumento1 revela uma preocupação com o ensi-

no, especificamente de Língua Portuguesa, nas escolas, uma 

vez que o documento se propõe como parâmetro para que 

“redes de ensino e instituições escolares públicas e particula-

res passam a ter uma referência nacional obrigatória para a 

elaboração ou adequação de seus currículos e propostas pe-

dagógicas” (BRASIL, 2017, p. 05). Dada sua extensão, recor-

tamos para esta análise o trecho introdutório e o segmento 

que especificamente versa sobre Língua Portuguesa nos anos 

finais do Ensino Fundamental. 

 

 

1. FORMULAÇÕES TEÓRICAS INTRODUTÓRIAS 

 

A História das Ideias Linguísticas, conforme Diniz 

(2006), é um campo do saber fundado na França no final da 

década de 1980 com o nome História das Ciências da Lin-

guagem, tendo como seu percussor Sylvain Auroux. No Bra-

sil, por outro lado, aparece sob aquela alcunha e tem como 

principal representante Eni Orlandi e o grupo de estudo coor-

denado por ela na Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). Em suma, essa teoria visa, ainda segundo Diniz 

(2008, p. 30), “compreender o aparecimento, em diversas 

sociedades e épocas, de um saber metalinguístico, que não se 

limita ao domínio da Linguística Moderna”. 

 Para a análise e compreensão desse saber metalinguís-

tico, Auroux (2014, p. 65) formula o conceito de gramatiza-

                                                 
1 Propomo-nos aqui a pensar a BNCC como um instrumento linguístico 

pelo fato de que esta discute e traz representações sobre língua, assim 

como a gramática e o dicionário, os quais são considerados por Auroux 

(2014) como instrumentos linguísticos.  
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ção que, consoante o autor, deve ser entendido como “a des-

crição e a instrumentalização de uma língua na base de duas 

tecnologias, que são ainda hoje os pilares de nosso saber me-

talinguístico: a gramática e o dicionário”. Esses dois elemen-

tos são nomeados pelo estudioso como instrumentos linguís-

ticos porque “o processo da ‘gramatização’ mudou profun-

damente a ecologia de comunicação humana e deu ao ociden-

te um meio de conhecimento/dominação sobre as outras cul-

turas do planeta” (AUROUX, 2014, p. 09). O teórico sustenta 

ainda que esse processo é uma Revolução Tecnológica tão 

importante quanto a Revolução Agrária ou a Revolução In-

dustrial.  

 Outra explicação que Auroux (2014) dá para o fato de 

a gramática e o dicionário serem considerados instrumentos 

linguísticos é que eles não são  
 

[...] uma simples descrição da linguagem na-

tural, e é preciso concebê-la também como 

um instrumento linguístico: do mesmo modo 

que um martelo prolonga o gesto da mão, 

transformando-o, uma gramática prolonga a 

fala natural e dá acesso a um corpo de regras 

e de formas que não figuram junto na compe-

tência de um mesmo locutor. Isso é ainda 

mais verdadeiro acerca dos dicionários: qual-

quer que seja minha competência linguística, 

não domino certamente a grande quantidade 

de palavras que figuram nos grandes dicioná-

rios monolíngues que serão produzidos a par-

tir do Renascimento. (AUROUX, 2014, p. 

70).  

 

 

O fundador assevera que esses instrumentos são como 

extensões que permitem ao usuário utilizar a língua munido 

de um conjunto de regras que a normatizam. Há uma mudan-

ça em relação à língua quando há o aparecimento de instru-
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mentos que propagam imagens sobre ela, assim como mudam 

também as práticas linguísticas. Nessa esteira, Diniz (2008, p. 

32) retoma as palavras de Orlandi (2001) e afirma que  

 
[...] enquanto objeto histórico, tanto a gramá-

tica como o dicionário, ou o ensino e seus 

programas, assim como as manifestações lite-

rárias são uma necessidade que pode e deve 

ser trabalhada de modo a promover a relação 

do sujeito com os sentidos, relação que faz 

história e configura as formas da sociedade. 

O que nos leva a dizer que, por isso mesmo, 

eles são um excelente observatório da consti-

tuição dos sujeitos, da sociedade e da his-

tória [grifo nosso]. 

 

Ainda sobre os instrumentos, Lopes (2015), em seu 

estudo sobre os manuais de redação da Folha de S.Paulo, 

compreendidos pela autora como instrumentos linguísticos, 

assevera que é imprescindível que se compreendam os funci-

onamentos desses instrumentos para além da conformação dA 

Língua, ponto em que toca-se a relevância de um trabalho de 

análise que busque descrever e interpretar as regularidades e 

os efeitos de sentido produzidos por um instrumento como a 

BNCC, em seu lugar de legitimidade sobre o ensinar, de es-

clarecer, de democratizar a educação informando em todas as 

instâncias, tal qual dito por Pfeiffer (2001).  

Nesse meandro, parece-nos possível, em um movi-

mento de ampliação às proposições do pioneiro da HIL, to-

mar como um instrumento linguístico aqueles materiais que 

encerrem em si um saber sobre a língua, constituindo-se co-

mo memória para/sobre/da língua. Desse modo, tanto livros 

didáticos como, por exemplo, os documentos que regem o 

ensino de Língua Portuguesa podem ser considerados como 

objetos de estudo.  
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Assim, assumimos como nosso objeto a Base Nacio-

nal Comum Curricular (BNCC), já que observamos que neste 

documento existem saberes sobre a língua, dizeres sobre a 

constituição de uma sociedade, de uma nação, e isso parte da 

relação que há entre discurso e historicidade. À medida em 

que a Base propõe habilidades e competências a serem de-

senvolvidas pelos alunos da disciplina de Língua Portuguesa 

em cada um dos níveis, produz-se, enquanto efeito, um sujei-

to para uma nação e um falante para uma língua. Isso, em 

conformidade com Orlandi (2013), é uma questão de Estado, 

de cidadania, uma vez que é  

 

 
[...] a produção desses objetos e da relação 

estabelecida pelos sujeitos com essa produção 

que resultam tanto os sentidos atribuídos ao 

país como os que dão sentidos a esses sujei-

tos enquanto se definem como súditos, servos 

ou cidadãos, ou seja, enquanto eles se defi-

nem em relação à formação de “seu” país, nas 

formas que a política das relações sociais sig-

nifica sua história. (ORLANDI, 2013, p. 21).  

 

 

A estudiosa evidencia que a representação de uma 

língua produz a imagem de um sujeito, logo, há a produção 

de uma nação. É necessário ressaltar ainda que “o sujeito, ao 

se significar, se significa [...] o sujeito e o sentido se constitu-

em ao mesmo tempo” (ORLANDI, 2013, p. 21). 

Foi seguindo por essa via que Mariani (2004) formu-

lou o conceito de Colonização Linguística, que pode ser en-

tendido como “o processo histórico que aglutinou a realeza e 

a igreja portuguesas em um projeto político-linguístico em 

larga medida comum e simultaneamente nacional e internaci-

onal” (MARIANI, 2003, p. 73-74). Esta autora propõe pensar 
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a colonização de uma língua como parte essencial para a do-

minação de uma nação. Isso pode ser analisado a partir da 

observação de que a colonização de base exploratória, em 

qualquer país, começa pela imposição da língua do povo co-

lonizador. Aconteceu no Brasil dessa maneira quando os por-

tugueses, para colonizar o Brasil, impuseram sua língua ma-

terna, a Língua Portuguesa.  

É também dessa forma que se produz uma língua na-

cional. Em relação a isso, ressaltamos que, em nossos dias, 

existe uma longa discussão. Uma das questões apresentadas 

pelas pesquisadoras é a de se falamos uma Língua Brasileira 

ou uma Língua Portuguesa, isso porque, após vários estudos, 

atualmente, podemos perceber que existem diferenças entre o 

português falado no Brasil e o usado em Portugal. Várias 

diferenças são apontadas em “Variedades do português no 

mundo e no Brasil”, de Emílio Pagotto, para a questão das 

diferenças na língua, e no artigo “Língua Brasileira”, de Eni 

Orlandi, sobre os aspectos discursivos envolvidos nessa ques-

tão, ambos os artigos foram publicados no livro organizado 

por Eduardo Guimarães, “Línguas do Brasil”, em 2005. No 

artigo de Pagotto, encontramos diferenças tanto fonéticas, 

fonológicas, morfológicas quanto sintáticas. O estudioso faz 

uma historicização dessas línguas e avalia os afastamentos 

que há interno a elas. E, de acordo com ele, a evidência de 

que o que se fala no Brasil já assumiu uma estrutura tão dife-

rente é a de que há vários estudos que buscam analisar e des-

crever a língua brasileira. Nas palavras do autor,  
 

No caso do Brasil, tem havido um enorme es-

forço descritivo do português por aqui falado, 

sobretudo nos grandes centros urbanos. Desse 

retrato emerge tanto um português que está 

irremediavelmente separado do português de 

Portugal, quanto um português com alto grau 

de variação, em grande parte provocada pelo 
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contato entre dialetos populares, é fruto de 

contatos entre o português e outras línguas, 

durante a formação do Brasil. Como o país 

está concentrado nos centros urbanos, o mais 

provável é que essas formas em variação se-

jam o veículo da expressão dos mais diversos 

grupos urbanos, ao mesmo tempo em que se 

assentam as características regionais, em fun-

ção de processos de identidade sempre em 

curso (PAGOTTO, 2005, p. 34).  

 

Orlandi (2005, p. 29) é uma das pioneiras no Brasil a 

pensar essa questão. Para ela, “a língua brasileira, ou o portu-

guês no Brasil, não é apenas uma contextualização do portu-

guês de Portugal; ela é uma historicização singular, efeito da 

instauração de um espaço-tempo particular diferente do de 

Portugal”. Dessa forma, segundo ela, não podemos dizer que 

falamos uma língua portuguesa no sentido da relação com 

Portugal, mas que usamos uma língua própria que espelha as 

condições do Brasil, e até as variações são diferentes: tratam-

se de variações “concretas do Brasil”, e não relativas a Portu-

gal.  

Abordar essas discussões nos remete a abordar outros 

aspectos: a questão de termos uma língua nacional, mas ao 

mesmo tempo uma língua oficial, que pode não ser a língua 

materna de grande parte da população. Nas palavras de Gui-

marães (2005), a língua materna é a língua cujos falantes pra-

ticam pelo fato de a sociedade em que se nasce a praticar, 

sendo, em geral, a língua que se representa como primeira 

para seus usuários. A língua oficial, por outro lado, é a língua 

de um Estado, aquela que é obrigatória nas ações formais, 

nos seus atos legais, é aquela com a qual devem ser escritos 

os documentos oficiais como certidões de nascimento, di-

plomas etc. Temos também a língua nacional que é a que dá 

sentimento de pertencimento a um grupo, que caracteriza um 

povo. Sobre isso, corroboramos Guimarães (2005) ao pen-
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sarmos que, quando refletimos sobre a questão da língua ma-

terna, consideramos as relações cotidianas entre falantes e 

quando partimos para a esfera da língua nacional e oficial, 

ponderamos as relações imaginárias (ideológicas) e instituci-

onais. 

A forma de distribuição dessas línguas, afirma Gui-

marães (2005), é política. “O espaço de enunciação, que é 

esse modo de distribuição dessas línguas em relação é políti-

co” (GUIMARÃES, 2005, p. 22). Enquanto língua do Estado 

e língua nacional, a Língua Portuguesa dispõe de instrumen-

tos específicos de organização do espaço de enunciação: a 

Escola, a gramática, o dicionário, e, nós acrescentaríamos, 

dentre outros documentos, a BNCC. Há uma divisão social da 

língua no seu funcionamento, a partir da qual notam-se dis-

tinções quanto ao registro formal e ao registro coloquial, 

além de distinções entre variedades linguísticas ainda não 

plenamente documentadas no Brasil.  

Isto posto, parece-nos relevante compreender como a 

língua é significada na Base. Além disso, reformulando o que 

fora indagado por Orlandi (2013), importa compreender o 

modo como a BNCC inscreve o sujeito na vida social, em 

relações pelas quais ele se identifica com “seu” grupo social, 

como sujeito de um Estado, de um país, de uma nação. 

Quando pensamos os discursos sobre a língua, pen-

samo-los sob a perspectiva da Análise de Discurso, a partir de 

Michel Pêcheux, reconhecido como o maior representante da 

teoria. Há uma definição própria para o discurso na AD: a de 

que se trata de “efeitos de sentidos entre locutores” 

(PÊCHEUX, 2010, p. 81). Assim, o discurso é um construto 

de relações diversas, produzido a partir de subjetividades, 

condições específicas e outros discursos. É, pois, sujeito a 

efeitos, uma vez que não tem um sentido centrado em sua 

materialização, mas em sua historicização, em seus aspectos 

sócio-histórico-ideológicos.  
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Conforme Pêcheux (1997), “todo enunciado é intrin-

secamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si mes-

mo, se deslocar discursivamente de sentido para derivar ou-

tro” (PÊCHEUX, 1997, p. 53). Isso é o que Orlandi (2012) 

chama de varianças, processo pelo qual se tornam possíveis 

as múltiplas formas de se formular sentidos através do texto. 

A palavra terra não será compreendida da mesma forma por 

um fazendeiro e um militante do movimento dos sem-terra, 

porque as posições-sujeito a partir das quais estes enunciam 

são diferentes.  Dessa forma, necessário é que discorramos 

sobre o nosso objeto de estudo, a BNCC, e pensemos mais 

propriamente sobre a produção dos discursos da Base.  
 

2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICO- 

ANALÍTICAS 

 

 

A Base Nacional Comum Curricular, em sua parte in-

trodutória, assegura que “é um documento de caráter norma-

tivo que define o conjunto orgânico e progressivo de apren-

dizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver 

ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica” 

(BRASIL, 2017, p. 07, grifo nosso). Ao ser enunciada dessa 

maneira, a Base é construída como a responsável por manter 

a eficiência do processo de ensino-aprendizagem no país. É 

possível analisar que as “aprendizagens essenciais” são ajus-

tadas e reguladas por meio da Base e que caberia a ela a regu-

lação, a normatização do ensino, já que ela “define o conjun-

to de saberes necessários”. Outro efeito que se pode compre-

ender é o de completude, pois caberia a ela a definição d“o 

conjunto” de questões a serem abordadas durante o processo 

de aprendizagem escolar, qual seja, ao definir “o conjunto” se 

diz sobre a impossibilidade de coisas outras, se diz sobre a 

possibilidade de que a Base responda por tudo aquilo que 
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seria necessário aprender, ou melhor, ensinar aos alunos em 

idade escolar.  

Ainda sobre esse efeito de completude, ao lermos que 

“A BNCC soma-se aos propósitos que direcionam a educação 

brasileira para a formação humana integral e para a cons-

trução de uma sociedade justa, democrática e inclusiva” 

(BRASIL, 2017, p. 07, grifo nosso) não podemos deixar de 

trazer à baila uma relação interdiscursiva com o momento em 

que vivemos atualmente no Brasil: o respeito à pessoa huma-

na, a existência de justiça comutativa, distributiva e social, 

além do respeito à diversidade e a latente necessidade de ado-

tarmos práticas mais inclusivas aparecem no documento inte-

grando a implantação da BNCC a um discurso sobre o que se 

quer, o que se pretende para o Brasil, o que nos parece cons-

truir a imagem de que a BNCC, no âmbito educacional, daria 

conta de responder a todas as demandas sociais, já que se 

responsabilizaria pel“o conjunto” de formulações essenciais 

ao processos de ensino-aprendizagem da Educação Básica.  

É interessante pensarmos como aquilo que Pêcheux 

(2010) nos mostra sobre o jogo das imagens funciona na 

BNCC: a Base se produz a partir da imagem que se tem dela 

e para sujeitos que por ela são imaginados, considerando-se o 

R, que é o objeto de discurso, neste caso, a Educação Básica 

Brasileira. Nota-se, mais uma vez, o atravessamento dos 

acontecimentos próprios à conjuntura sócio-política-

econômica do Brasil, na medida em que recupera-se textual-

mente a necessidade de superação de uma “fragmentação das 

políticas”, no texto qualificada enquanto “educacionais”, mas 

que funciona em sua relação de atualização de um aconteci-

mento marcado no Brasil, o enfraquecimento do ordenamento 

dos três poderes, o que tem corroborado a fragmentação da 

política brasileira, da sociedade brasileira, e, por que não di-

zer do político no Brasil. Se nos configura como razoável 

apontar que o texto da Base também se propõe como um polo 
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de respostas à toda sorte de fragmentações que tem pautado o 

cotidiano brasileiro. A saber:  

 
[...] espera-se que a BNCC ajude a superar a 

fragmentação das políticas educacionais, 

enseje o fortalecimento do regime de colabo-

ração entre as três esferas de governo e seja 

balizadora da qualidade da educação, isto 

é, da garantia do direito dos alunos a aprender 

e a se desenvolver, contribuindo para o de-

senvolvimento pleno da cidadania (BRA-

SIL, 2017, p. 08, grifo nosso).  

 

 

A Base vai sendo construída como aquela que pode 

contribuir para com o ensino nacional, pois ao ser caracteri-

zada como “balizadora da qualidade da educação”, cons-

troem-se os sentidos de que ela poderia representar um divi-

sor de águas para a Educação Básica no Brasil, além de nor-

matizar, de estabelecer regras para a educação em escala na-

cional, muito embora documentos como os Parâmetros Curri-

culares Nacionais já o tivessem feito no passado. É preciso 

que atentemos para o uso do termo “cidadania”, relacionando 

diretamente à questão da formação educacional ao desenvol-

vimento cidadão, mais uma vez atravessando a ordem do 

educacional pela da política, pois a cidadania é a condição de 

pessoa que, como membro de um Estado, se acha no gozo de 

direitos que lhe permitem participar da vida política, por ex-

tensão, ao garantir “qualidade de educação” garante-se a par-

ticipação dos sujeitos na vida política do Brasil.  

E como essas questões se apresentam quando pensa-

mos a língua, o ensino de Língua Portuguesa? Em recortes 

feitos dos itens “Língua Portuguesa - Competências específi-

cas de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental” e 

“Língua Portuguesa no Ensino Fundamental – Anos Finais: 
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unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades”, 

é possível observar que a BNCC aponta a língua como um 

elemento para a garantia de direitos, como neste trecho em 

que se diz que “a participação social e o exercício da cidada-

nia [seriam garantidos pela língua], pois é por meio da língua 

que o ser humano pensa, comunica-se, tem acesso à informa-

ção, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói 

visões de mundo e produz conhecimento” (BRASIL, 2017, p. 

63).  

Ao dizer que a língua permite o exercício da cidada-

nia, remetemo-nos às palavras de Silva (2001) sobre o fato de 

que, cada vez mais, temos nos deparado com programas de 

disciplina, práticas e políticas que buscam promover a condi-

ção de um aluno que seja cidadão a partir de suas relações; 

temos nos deparado com políticas, programas, projetos, tec-

nologias, metodologias -  práticas científicas e políticas - em 

que se busca uma adaptação  ou  readaptação das relações 

sociais à prática social global, configurando-se uma subjeti-

vidade específica, a de um sujeito-letrado, de um sujeito-

trabalhador: o cidadão brasileiro.  

Dessa forma, é inevitável tocar a questão da subjetivi-

dade. Transforma-se um estudante em um sujeito que age e 

que, por ser tomado como falante de sua língua, deve intervir 

no meio em que vive. Vemos, pois, que a língua não é vista 

apenas como instrumento de comunicação, mas sim como 

própria possibilidade de constituição do sujeito e sua inscri-

ção em práticas sócio-histórico-ideológicas. Há uma relação 

entre os saberes linguísticos necessários para o exercício da 

cidadania, que são, tal qual expresso por Silva (2001), vistos 

como centro da questão ética da vida pública, civil, de cada 

brasileiro, e que acabam por articular uma falta individual, da 

ordem dos saber ler e escrever, a uma falta coletiva, no que 

tange ao exercer ou não competentemente a cidadania.  
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Notamos que há uma indicativa de que a língua seja 

tomada como aquela que medeia a relação sujeito/mundo, o 

que tem corroborado certa mudança de paradigma quanto ao 

ensino de Língua Portuguesa, abandonando-se o ensino da 

gramática dita tradicional e adotando-se um viés mais lin-

guístico com relação à língua (SILVA, 2001). Ao formular 

que “Não se trata de deixar de privilegiar o escrito/impresso 

nem de deixar de considerar gêneros e práticas consagrados 

pela escola, (...) próprios do letramento da letra e do impres-

so, mas de contemplar também os novos letramentos, essen-

cialmente digitais” (BRASIL, 2017, p. 67, grifo nosso), acre-

ditamos ser possível remontar a Orlandi (2013), para tratar-

mos de um batimento muito forte entre nossos documentos e 

a prática educacional: a existência de uma língua imaginária e 

uma língua fluída, sendo a primeira, aquela que os estudiosos 

fixam na sua sistematização, a língua da norma, do padrão, 

do correto e da escrita, das coerções, as línguas-sistemas, as 

línguas-instituições, a-históricas, “das práticas consagradas 

na escola” (BRASIL, 2017, p. 67); e a segunda, aquela cuja 

história é feita de fartura, de movimento, de processos muito 

diferentes, a língua do uso, do coloquial, do “errado” e da 

oralidade, da produção discursiva cotidiana, dos “novos le-

tramentos” (BRASIL, 2017, p. 67), substancialmente marca-

dos pela relação constitutiva que o digital tem assumido na 

vida dos sujeitos.  

Essa relação entre língua imaginária e língua fluída, 

bem como a discussão que envolve as noções de língua ma-

terna, língua oficial e língua nacional encontram-se retoma-

das na formulação das competências a serem desenvolvidas 

pelos alunos de Ensino Fundamental, pois ao asseverar que o 

aluno deve ser capaz de:  

 
1. Reconhecer a língua como meio de cons-

trução de identidades de seus usuários e da 
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comunidade a que pertencem. 2. Compreen-

der a língua como fenômeno cultural, históri-

co, social, variável, heterogêneo e sensível 

aos contextos de uso. 3. Demonstrar atitude 

respeitosa diante de variedades linguísticas, 

rejeitando preconceitos linguísticos (BRA-

SIL, 2017, p. 66),  

 

 

trata-se em 1 da relação entre língua materna e língua nacio-

nal, na medida em que os sujeitos se constituem e se reco-

nhecem socialmente ao aprender a língua de sua comunidade 

e se reconhecer como pertencentes a um povo, a uma nação; 

e, em 2 e 3, da relação entre língua oficial, língua imaginária 

e língua fluída, já que ao abordar a existência de contextos de 

uso, de variações e se tratar de uma necessidade de atitude 

respeitosa marca-se a diferença entre o oficial, a língua do 

Estado, a língua imaginária e a língua, de fato, no movimento 

dos sujeitos.    

Ainda podemos destacar que além de levantar-se a 

existência de vários falares, abre-se a possibilidade de produ-

ção de sentidos para a existência de outras línguas faladas no 

Brasil, pois ao marcar a necessidade de atitude respeitosa 

diante das variedades, a necessidade de se “respeitar a varia-

ção linguística por características sociais, regionais, urbanas e 

rurais da fala, rejeitando preconceitos linguísticos” (BRASIL, 

2017, p. 117), remonta-se ao fato de que “se estima que mais 

de 250 línguas são faladas no país – indígenas, de imigração, 

de sinais, crioulas e afro-brasileiras, além do português e de 

suas variedades. Esse patrimônio cultural e linguístico é des-

conhecido por grande parte da população brasileira” (BRA-

SIL, 2017, p. 68).  

Nesse sentido, há uma quebra do “efeito de homoge-

neidade” dado à língua que se fala no Brasil (ORLANDI, 

2005), o que também é corroborado por Silva (2001), quando 
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da análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Portuguesa para os Ciclos I e II do Ensino Fundamental,  ao 

assinalar que se passa por um momento em que a utilização 

de uma teoria que aborde uma língua em desuso deve ser 

substituída por uma que parte do pressuposto de que a língua 

que deve ser ensinada é aquela que esteja realmente em fun-

cionamento na sociedade. 

Nesse meandro, e, ponderando a relação entre língua, 

sociedade e cidadania, referimo-nos à Silva (2001, p. 6) que 

se indaga se “ser, então, um cidadão crítico, participativo e 

autônomo é ser um indivíduo adaptado, ajustado, amoldado, 

conformado?” ao que acrescentamos se: A garantia da cida-

dania, da igualdade, da justiça e da inclusão se estabelece 

através do reconhecimento de que há muitas formas de uso da 

língua? Seria o bastante apenas reconhecê-las e respeitá-las? 

Como pensar a predominância de uma língua em detrimento 

de outra? Como se constituem essas línguas e como são cons-

tituídas suas imagens? Como se produziu nossa colonização 

linguística e como ela atua ainda hoje em nossas vidas? Esses 

são questionamentos que não deveriam ser apagados quando 

buscamos compreender a constituição de “cidadãos” de lín-

gua.  

 

 

BREVES CONSIDERAÇÕES 

 

 

Esse empreendimento nos possibilitou discutir, ainda 

que brevemente, algumas questões sobre língua e Língua 

Portuguesa. Tivemos como objetivo analisar como a Língua 

Portuguesa é construída na Base Nacional Comum Curricu-

lar; objetivamos ainda, verificar que relações há entre essa 

língua e a constituição de um “cidadão” de língua.    
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Observamos que, face à atual conjuntura brasileira, 

busca-se com a proposição da BNCC produzir os sentidos de 

um país mais igualitário, justo e cujos cidadãos exercem ple-

namente sua cidadania. A sociedade é vista como heterogê-

nea e diversificada, logo, os alunos devem, por meio do estu-

do da língua, aprender a respeitar as diferenças próprias a um 

país como o Brasil, deixando-se de lado a discussão acerca da 

relação entre língua portuguesa no/do Brasil e Portugal. 

Verificamos que há discussões sobre variedades do 

português brasileiro e que essas diversidades são causadas 

por termos um país multicultural. Dessa maneira, o documen-

to afirma ser necessário o reconhecimento de uma norma 

culta-padrão, mas, além disso, é preciso que se aborde a lín-

gua em suas outras nuances. A língua é oficial no sentido de 

que todo cidadão deve se adequar a uma versão “pura”, a 

uma língua imaginária, mas a Base aponta direcionamentos 

para a análise de uma língua fluida, para a preocupação com 

a língua em uso, em movimento. E nesse pêndulo vemos fun-

cionar uma relação forte entre língua oficial, nacional e ma-

terna, reconhecendo-se a coexistência dessas em meio à soci-

edade brasileira.  
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