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RESUMO 
A importância da tarefa do educador e a constatação da irreversibilidade no uso das redes 

sociais como espaço de publicação são os motivos que nos levaram a refletir como o 

paradigma atual focaliza a relação usuário/rede do ponto de vista da autoria para provar que 

o ambiente das comunidades virtuais pode ser utilizado como espaço de construção de 

autoria. Debruça-se esta pesquisa não em qualquer autoria, mas em uma autoria consciente 

e responsável que deve ser própria de jovens em fase de estudos do Ensino Médio. A 

pesquisa apoiou-se na hipótese de que o ambiente virtual das redes de comunicação pode 

ser uma forma de ampliar as condições pedagógicas e o tempo do currículo escolar no 

Ensino Médio necessários para o exercício da autoria nas condições curriculares e 

pedagógicas. Tal hipótese gerou o objetivo geral de analisar como o ambiente das 

comunidades virtuais de comunicação pode ser utilizado como espaço de autoria na prática 

de produção de texto reflexivo condição básica da autoria. Os procedimentos metodológicos 

para análise preveem o exame das falas em um grupo focal em relação ao assunto. Além 

disso, examina-se a percepção dos usuários a respeito do seu papel como autor nas redes 

virtuais. A pesquisa exigiu delimitações visto a ampla extensão do seu objeto, por isso 

privilegiou-se como luz epistemológica na análise, a construção da identidade social do 

sujeito da pesquisa que está inserido na hipermodernidade e as orientações curriculares 

nacionais editadas na LDB, PCN, DCN. Utiliza-se a análise do discurso para desvelar as 

intenções enunciativas. Como resultado da pesquisa constatou-se que a escola é 

prioritariamente um espaço de reprodução do conhecimento, pois tem o propósito de 

apresentar aos alunos os conhecimentos já pesquisados e já explicitados e publicados. Mas 

nada impede a escola de recorrer às redes sociais para ampliar o tempo de sala de aula, 

trazer o debate de valores e fazer com que o aluno possa explorar seu potencial de criação 

e de conscientização de seu papel autoral. 
PALAVRAS-CHAVE: currículo, autor, co-autor, ética, redes sociais, autoria, letramento 

 

 

  



 
 

   
 

ABSTRACT 

The significance of the educator’s task and the irreversibility of the use of social networks as 

publishing spaces are the reasons that took us to reflect on how the current paradigma focus 

on the user/network relations from the authorship point of view to prove that the virtual 

communication environment can be used as a authorship construction space. The research 

came from the following issue: the lack of chronos time in the high school curriculum for 

authorship development. The study was guided by the hypothesis that communications 

network virtual environment can be a way to magnify the high school curriculum kairos time, 

needed for the workout of the linguistic authorship in text production. Such hypothesis 

brought forth the overall goal of: analyze how the virtual communication environment can be 

used as authorship space in the exercise of text writing. It has also introduced the specific 

goals of: conceptualize the high school curriculum authorship. Reflect on the social, cultural 

and communicational variables regarding the individual role on a postmodern and a 

hypermodern society; through the development of an social app based interaction activity, 

perceive how the authorship experience is seen by high school students in the social 

network. The methodological procedures for the analysis foresee the evaluation of the lines 

in a focus group, guided and advised by the professor for the production of an text based 

argument, between high school students, about social issues, in a network app. Besides that, 

it examines the user’s perception about it’s role as an author. The research demanded 

delimitations, inasmuch as the broad extension of it’s object, as so, it focused, as 

epistemological light in the analysis, the social identity construction of the research subject, 

that is inserted in the hypermodernity, and the LDM, PCN and DCN edited nacional curricular 

orientations. It uses the speech analysis to unveil the enunciative intentions. The results 

points towards the use of social networks to increase the kairos time in high school 

curriculum.  

KEY-WORDS: curriculum, author, co-author, ethics, social networks, discourse analysis. 
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“Se alguma coisa há que esta vida tem 

para nós, e, salvo a mesma vida, tenha-

mos que agradecer aos Deuses, é o dom 

de nos desconhecermos: de nos desco-

nhecermos a nós mesmos e de nos des-

conhecermos uns aos outros. A alma hu-

mana é um abismo obscuro e viscoso, um 

poço que não se usa na superfície do 

mundo. Ninguém amaria a si mesmo se 

deveras se conhecesse, e assim não ha-

veria vaidade, que é o sangue da vida es-

piritual, morreríamos na alma de anemia. 

Ninguém conhece o outro, e ainda bem 

que não o conhece, e, se o conhecesse, 

conheceria nele, ainda que mãe, mulher 

ou filho, o íntimo, metafísico inimigo. (…)” 

E sempre, desconhecendo-nos a nós e 

aos outros, e por isso entendendo-nos 

alegremente, passamos, nas volutas da 

dança ou nas conversas do descanso, 

humanos fúteis, a sério, ao som da gran-

deza da grande orquestra dos astros, sob 

olhares desdenhosos e alheios dos orga-

nizadores do espetáculo.”  

Fernando Pessoa, 2014, 254 - 255 
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PRÓLOGO                                                                                                                                    

CONHECENDO A TRAJETÓRIA… 

  

      Desde quando iniciei o curso na faculdade 

de Letras, Fernando Pessoa foi o autor que mais me encantou, me intrigou, me fez 

questionar, me encontrar e me perder. O encantamento por um autor tão plural e que 

possui tantas vozes trazia a magia da sua inexistência nas suas existências. Fer-

nando Pessoa e todos os seus fizeram com que eu me construísse e me descons-

truísse em busca do meu “eu” sem nunca conseguir encontrá-lo. Em seus textos, 

também, aprendi a humildade do não ser como caminho para o ser. 

 Mas porque estou falando isto em uma tese que trata, inicialmente, da ques-

tão da autoria? Porque quando se é autor, pressupõe-se que se deva ocupar um es-

paço em um determinado lugar: assumir um papel, reconhecer-se em um “eu”. Sair 

da zona de conforto de “não ser”, para assumir a responsabilidade de “ser”. 

 Esse foi o primeiro momento em que a questão da autoria surgiu em minha 

vida. Nunca poderia imaginar que alguém se pudesse valer do anonimato para se 

expressar na voz de tantos autores. Até então, para mim, inocentemente, autor era 

aquele que tinha o nome em algum livro ou em alguma invenção e por isso era o 

responsável por tudo o que tinha publicado lá e por seus efeitos. Jamais, na minha 

concepção, um autor poderia se esconder no nome de outro autor. Mais ainda, por-

que ele se esconderia se ser autor era tão importante? 

 Na faculdade, iniciei o processo de engajamento político quando concorri a 

presidência do diretório acadêmico e venci permanecendo no cargo por 3 anos. Foi 

dai que comecei a entender algumas questões relacionadas aos motivos que faziam 
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algumas pessoas usarem outros nomes para poderem se expressar. Entendi o que 

era a censura.  

“Na ditadura brasileira de 1964, os jornais e revistas estavam 
sob censura e, por isso, não podiam noticiar certos fatos, como 
a demissão do ministro da Agricultura, Cirne Lima ou uma epi-
demia de meningite. Essa é a forma mais brutal e evidente de 
silenciamento. Também, nesse caso, pode-se trapacear, desve-
lando o ato censório, como fez o jornal O Estado de S. Paulo, 
que, no período em que esteve sob censura, publicava trechos 
de Os Lusíadas ou receitas de cozinha, no lugar das notícias 
proibidas.” (FIORIN, 2009, p. 154) 

 Fui educada em escola pública nas décadas de 1970 e 1980 e apesar de ter 

tido professores muito bons, pouco discutíamos sobre o que se devia ou não se de-

via fazer. Até porque existia apenas o que se não devia fazer - não tínhamos muito o 

que escolher, e às vezes nada a escolher. Não podíamos pensar, aliás não éramos 

educados a pensar. Na faculdade, o momento político estava se abrindo (1986 a 

1989) e consequentemente, a liberdade de se fazer escolha também estava surgin-

do. Porém, junto a esse momento, nascia também um problema: de que adiantava 

ter a liberdade para escolher, se não se sabia escolher? 

 Os tempos foram passando e os espaços de escolhas se abrindo. Era “o sol 

da liberdade em raios fúlgidos”. Os autores podiam assumir a autoria e podiam ‘au-

torar’ o que desejassem. A cada ano, mais e mais liberdade de expressão surgia. 

 Ao mesmo tempo, os estudos sobre o apagamento do autor publicados, Ro-

land BARTHES (1968), Michel FOUCAULT (1969), Mikhail BAKHTIN (1979), entre 

outros, postulavam a teoria de que o texto tinha voz própria e não importava quem 

falava, mas o que se falava. BARTHES (1979), inclusive, fez um ensaio intitulado “A 

morte do autor”. O objetivo destes autores não estava relacionado à responsabilida-

de autoral pelo aspecto da legislação, mas sim à criatividade humana que permitia 

que o texto desse  ‘vida própria às palavras’ e consequentemente à obra. 

 Em meio a esses estudos e essas experiências, encerrei minha faculdade e 

fui estudar mais. Desejava aprofundar o conhecimento sobre uma área que tinha vis-
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to en passant na faculdade: a análise do discurso. Encantei-me em saber que pode-

ria descobrir a real intenção do sujeito que escrevia.  1

 À época, findos os anos 1990, o computador estava se tornando popular e o 

acesso à Internet, apesar de ainda tímido, estava se ampliando. Por isso, ao invés 

de analisar o discurso político que era a minha primeira intenção, mas cuja pesquisa 

já tinha várias publicações, resolvi analisar o discurso computacional. Escolhi um 

software educacional de produção de texto para o Ensino Fundamental como corpus 

- o Creative Writer da Microsoft. Nesse momento, novamente a questão autoral sur-

giu. Não exatamente como alguém que assina um trabalho, mas como quem produz 

um efeito, uma ação no interlocutor. Era o fato de uma personagem fictícia em um 

software interagir e conseguir que o interlocutor agisse e reagisse na forma de pro-

dução de um texto. O software atribuía todo o valor de autoria para as produções 

textuais. 

 Vi, naquele momento, que mesmo com um sujeito virtual irreal, havia um fazer 

que determinava outro fazer. Apliquei a teoria de análise do discurso, combinada à 

teoria dos atos de fala  postulada por John AUSTIN (1962) e à teoria da semiótica 2

discursiva das modalidades de manipulação consagrada por Algirdas Julien GREI-

MAS & Joseph COURTÉS (1979)  . Vi ali a possibilidade do surgimento de um indi3 -

víduo virtual que tinha por objetivo estimular a criatividade para promover a produ-

ção de texto. 

 Depois de encerrar o mestrado, mergulhei no mundo da docência no Ensino 

Superior, durante anos, dedicando-me, mais especificamente, à disciplina de produ-

ção de texto. Nesse momento, travei uma luta com dois problemas: a falta de cons-

 Entrei no mestrado com a intenção de analisar o discurso político, mas terminei analisando o discur1 -
so de um software educacional.

 Teoria dos Atos de Fala surgiu no interior da Filosofia da Linguagem, no início dos anos 1960, tendo 2

sido, posteriormente apropriada pela Pragmática. Teve como pioneiro o inglês John Langshaw Austin 
(1911-1960), seguido posteriormente por John Searle e outros, que entendia a linguagem como uma 
forma de ação ("todo dizer é um fazer"). 
A Teoria dos Atos de Fala tem por base doze conferências proferidas por Austin na Universidade de 
Harvard, EUA, em 1955, e publicadas postumamente, em 1962, no livro How to do Things With 
Words, em que o autor aponta que dizer, além de transmitir informações, é também uma maneira de 
agir sobre o interlocutor e sobre o mundo circundante.

 A manipulação, segundo Greimas & Courtés (1979, p. 269), caracteriza-se “pela ação do homem 3

sobre outros homens, visando fazê-los executar um programa dado (…)trata-se de um fazer-fazer” 
inscrevendo-se na dimensão pragmática e dando lugar a quatro tipos de possibilidade: o fazer-fazer, 
o fazer-não fazer, o não fazer-fazer, e o não-fazer não-fazer. (in: GARDELLI, 1999, p. 43)
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ciência autoral dos meus alunos, que ao produzirem suas redações, não se preocu-

pavam com os recursos que usavam para burlar o trabalho de produzir - copiavam 

sem nenhum pudor; e a falta de paixão, já que as faziam apenas para cumprir proto-

colo escolar de atingir a nota necessária para “passar de ano”. 

 Eu ficava inquieta, pois não conseguia entender como eles, que tinham a 

possibilidade de escrever, preferiam se esconder no conforto de copiar. Não havia 

interesse e nem orgulho em serem autores. Os que produziam bons textos, sentiam-

se inibidos em demonstrar e apresentar a sua autoria, os demais o faziam apenas 

para cumprir protocolo curricular, muitas vezes apenas copiando. O que acontecia 

com o papel do autor? 

 Resolvi voltar aos estudos em um doutorado e aprofundar o olhar sobre o as-

sunto. Como pretendia um tema atual, ingressei com o projeto que estudava o papel 

do tutor em EAD. Durante as pesquisas, deparei-me novamente com a questão au-

toral. 

 É pressuposto que o bom professor deve valer-se de exemplos diversos, de 

citações de autoridades e do uso das várias linguagens – entre outras coisas - para 

favorecer a construção do conhecimento. O professor presencial faz uso de fotocó-

pias em sala de aula e fica de certa maneira “protegido” da Lei, pois a divulgação e 

multiplicação de sua ação é muito inferior a do tutor se formos comparar o espaço 

presencial com o virtual. A utilização de uma charge, em um fórum de discussão, por 

exemplo, pode oferecer riscos aos responsáveis legais pelo curso e sanção ao do-

cente que a publicou sem autorização. A diferença está no fato de que enquanto o 

professor presencial utiliza o material como recurso didático, o tutor o “publica” em 

um ambiente virtual de aprendizagem e mesmo sendo para uso didático, atingi um 

universo muito maior do que o de uma sala de aula.  

 Todavia, como não tinha o interesse em estudar as questões legais da auto-

ria, mas o seu aspecto epistemológico e social, resolvi trocar o tema e seguir naquilo 

que de fato intrigou-me durante minha vida acadêmica e profissional: ser autor. 

 Inicialmente, escolhi como campo de pesquisa os alunos do Ensino Superior, 

em cuja experiência mais recente me pautava, todavia a minha experiência como 

docente da Educação Básica, no Ensino Médio, fez-me perceber que o grupo de 
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adolescentes da terceira série poderiam nutrir a pesquisa com indicadores mais 

consistentes que me ajudassem a compreender e desenhar o papel do aluno/autor 

na escola. 

 A partir de então, na pesquisa de referências em autores reconhecidos, pro-

curando autorar minhas ideias em comunhão com minhas experiências, leituras e 

práticas fui em busca de futuros autores nesse cenário que se descortina na atuali-

dade. 
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“Cada um cumpre o destino que lhe cum-

pre, e deseja o destino que deseja; 

  Nem cumpre o que deseja, 

  Nem d eseja o que cumpre. 

Como as pedras na orla dos canteiros 

O Fado nos dispõe e ali ficamos; 

  Que a Sorte nos fez postos 

  Onde houvemos de sê-lo. 

Não tenhamos melhor conhecimento 

Do que nos coube que do que não coube. 

  Cumpramos o que somos. 

  Nada mais nos é dado.”  

Ricardo Reis, 1989, p. 134 - Heterônimo 

Fernando Pessoa 
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INTRODUÇÃO

O tema  

 O problema da autoria é patente e ao mesmo tempo latente na atualidade. O 

fácil acesso à publicação ou à reprodução de publicações nas redes sociais fez com 

que a ‘construção e a reprodução de conhecimento’ se tornassem amplificadas. To-

das as pessoas que possuem um computador, ou celular ou tablet conectados à In-

ternet podem partilhar, criar e multiplicar informações. As pessoas se apoderaram 

dessa ferramenta para publicar o que pensam e o que desejam. 

 Nesse espaço, cria-se o que se é necessário e desnecessário. A necessidade 

gera o trabalho que gera o produto que sacia ou ‘re-genera’ a necessidade. Todavia, 

há de se considerar o valor ético da necessidade e da estratégia que se cria para 

saciá-la. Uma das características dos autores da era da Internet e das redes é que, 

algumas vezes, não colocam - ao postarem ideias próprias e copiadas de variadas 

fontes - a questão do bem comum e de suas dimensões políticas e sociais. 

 Há inúmeros exemplos disto em postagens nas redes que vão desde ‘inocen-

tes’ montagens até postagens com práticas ofensivas e delituosas. Todo esse con-

teúdo fica aberto e disponível a qualquer pessoa de qualquer idade e em qualquer 

tempo. Essa situação gera um grande problema social, quando partimos do pressu-

posto de que a mídia influencia o comportamento da sociedade .  4

 Muito já se falou e se estudou sobre isto, quando se questionou o papel da 

escola em relação ao que as mídias de massa falavam - televisão, jornal, revistas. O 

diferencial hoje é que o telespectador que tinha por função apenas receber a infor-

mação de autoria da TV, tornou-se co-autor, editor, produtor e publicador dessas in-

 “O verbo ‘informar’, derivado do latim, originalmente significava em inglês e francês, não somente 4

relatar os fatos, o que poderia ser bastante incriminador, mas ‘formar a mente’. (BRIGGS & BURKE, 
2004, p. 193)
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formações. O que antes era de domínio de uma pequena parcela produtora de co-

nhecimento, passa a ser possibilidade de todos os indivíduos conectados a alguma 

rede.

 A ciência linguística já apontou que todo discurso possui a intenção de quem 

enuncia. Nenhum discurso é neutro. As mídias de grande massa também produzem 

conteúdo intencionalmente , tanto quanto os participantes de uma rede social. Toda5 -

via, o que as diferencia é que há nas mídias de massa um editorial - que funciona 

como um crivo. Mesmo que estas publiquem conteúdos considerados tendenciosos 

ou inadequados, ainda sim há um grupo de especialistas para contemporizar e refle-

tir sobre as escolhas. 

 Na rede social, este crivo é essencialmente particular e a decisão, muitas ve-

zes, acaba sendo solitária. Os motivos das publicações podem ser desde a simples 

busca pelo reconhecimento social até a declaração de um manifesto, uma denúncia, 

uma acusação,  uma calúnia. 

 O mais grave é o fato de que o indivíduo solitário posta ou reproduz postagem 

sem refletir sobre as suas consequências. Ele não consegue perceber o seu papel 

de autor ou co-autor nesse cenário. 

 Evidencia-se a questão: estamos nós, cidadãos, aptos a ser autores ou co-

autores nesse universo? Entendemos que somos responsáveis pelo que produzi-

mos? A família e a escola nos preparam para isso? 

 Para compreender um pouco esses questionamentos, foram visitados alguns 

estudiosos (cf. capítulo 3) como Gilles LIPOVETSKY (2014) e Zygmunt BAUMAN 

(2001) e o Manuel CASTELLS (1999 e 2013) que discutem o indivíduo na moderni-

dade, na pós-modernidade e na hipermodernidade. Todos apontam que o século XXI 

marca o início da era de transformações em todos os níveis de relação pessoal, 

econômica, social e profissional. 

 Na obra de Asa BRIGGS & Peter BURK sobre a história social da mídia, pode-se encontrar diversos 5

elementos históricos que comprovam a afirmação de que a mídia produz seus conteúdos intencio-
nalmente. Em 1936 o poeta e ensaísta Archibald MacLeizh (1892-1982) escreveu “as grandes revolu-
ções do jornalismo não são as da opinião pública, mas as revoluções dos modos como ela é 
formada.” (in: BRIGGS & BURK, 2004, p. 217)
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 A autoria e co-autoria estão relacionadas a todos esses níveis, por isso reco-

nhecer como o homem se vê e se sente em cada época, contribui para entender e 

analisar como o homem se vê hoje. 

II - E a escola nesse cenário? 

 Apesar de estarmos diante de uma era em que a autoria é facilitada pela exis-

tência da tecnologia que torna as pesquisas mais acessíveis e o espaço de publica-

ção ampliado, a maioria das escolas brasileiras está muito longe de ser um espaço 

de constituição de autores e co-autores. A aula ainda é dada dentro de determinados 

espaço e tempo que não coadunam com o vivido pelos jovens fora da escola. Os 

professores ainda estão despreparados para se sentirem seguros em relação a esse 

caminho, cuja educação está ainda entre o presencial e o virtual. Para que o traba-

lho de autoria na rede seja pauta na escola, ele tem de se reestruturar em diversos 

setores, principalmente nos que se referem ao acesso e ao uso das tecnologias de 

comunicação. O processo de mudança na educação não é uniforme nem fácil. José 

Manuel MORAN (s/d, p. 9) trata sobre isso em um artigo “Educação Inovadora na 

Sociedade da Informação”:  

“O processo de mudança na educação não é uniforme nem 
fácil. Iremos mudando aos poucos, em todos os níveis e moda-
lidades educacionais. Há uma grande desigualdade econômi-
ca, de acesso, de maturidade, de motivação das pessoas. Al-
guns estão preparados para a mudança, outros muitos não. É 
difícil mudar padrões adquiridos (gerenciais, atitudinais) das 
organizações, governos, dos profissionais e da sociedade. E a 
maioria não tem acesso a esses recursos tecnológicos, que 
podem democratizar o acesso à informação. Por isso, é da 
maior relevância possibilitar a todos o acesso às tecnologias, à 
informação significativa e à mediação de professores efetiva-
mente preparados para a sua utilização inovadora.” 

 ︎︎A escola como mediadora no processo en ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎sino aprendizagem tem papel signi-

ficativo na missão de buscar alternativas viáveis para promover a construção do co-
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nhecimento. ︎︎︎︎︎Pedro DEMO (2008, p. 17), sobre as Tecnologias de Informação e Co-

municação, aponta:  

“Toda proposta que investe na introdução das TICs na escola 
só pode dar certo passando pelas mãos dos professores. O 
que transforma tecnologia em aprendizagem, não é a máquina, 
o programa eletrônico, o software, mas o professor, em especi-
al em sua condição socrática.” ︎︎︎︎︎︎ 

 É importante que a educação institucional ofereça aos docentes e discentes 

as possibilidades metodológicas que as tecnologias trazem para trabalhar o conhe-

cimento, por meio de um processo de seu desenvolvimento consciente e reflexivo, 

usando pedagogicamente os recursos tecnológicos, com perspectiva transformadora 

da aprendizagem escolar. 

 É fato que uma das funções/tarefas da escola é ‘preparar o jovem para o 

mundo’ (frase jargão e ampla, mas introjetada na mentalidade nacional). Deve-se 

educá-lo para ser cidadão e para desempenhar um trabalho que seja útil à nação. 

Inclusive é  lei: LDB9394/1996, artigo 1º, parágrafo 2º: 

“§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do tra-
balho e à prática social.” 

 Na Constituição Federal no seu Título VIII, Capítulo III – da Educação, da Cul-

tura e do Desporto, a Seção I é dedicada à Educação e o Artigo 205 dispõe que: 

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o tra-
balho.” (grifo nosso) 

 A ideia de qualificação para o trabalho fica clara quando pensamos em edu-

cação e a entendemos como formadora de valores e de instrução para a vida profis-

sional. Esse pensamento pragmatista é muito comum e vem sendo utilizado desde a 

industrialização quando fez com que o jovem, ao invés de herdar o trabalho desen-

volvido pela família ou pelo pai, passou a ser ‘instruído’ para desempenhar uma fun-

ção no mercado que pudesse atender à demanda da sociedade industrial, comercial 

ou liberal.  
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 Ainda há esse tipo de pensamento por parte das instituições que oferecem 

cursos técnicos que possam atender direta e imediatamente ao mercado. Por exem-

plo: nas escolas de formação tecnológica, nesse início de século, há o curso de téc-

nico em Informática para a Internet, pois há no mercado a necessidade de profissio-

nais que atendam a esta demanda. Então, formam-se jovens para isso, como função 

precípua da escola: o que é uma falsa visão. A educação deve formar para o mundo 

do trabalho e não exclusivamente para o mercado do trabalho, que torna os homens 

muito próximos da mercadoria a ser valorizada (ou desvalorizada) num mercado de 

oferta e procura que empobrece o sentido do trabalho humano.  

 Quanto à formação para o exercício da cidadania, é necessário compreender 

primeiramente, o que é a cidadania. Cidadania é o prática dos direitos e dos deveres 

civis, políticos e sociais estabelecidos na constituição. Os direitos e deveres de um 

cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que ao se cumprir um dever, desfruta-

se de um direito. E vice versa. São considerados deveres do cidadão dentre outros, 

pela Constituição da República Federativa do Brasil - 1988 . 6

• votar para escolher os governantes; 

• cumprir as leis; 

• educar e proteger seus semelhantes; 

• proteger a natureza; 

• proteger o patrimônio público e social do País. 

 São considerados direitos: 

• ter gratuitamente saúde, educação, moradia, trabalho, 
previdência social, lazer, entre outros; 

• ser livre para escrever e dizer o que pensa, mas preci-
sa assinar o que disse e escreveu; 

• ser respeitado na sua fé, no seu pensamento e na sua 
ação na cidade; 

 fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm6

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm


!22

• ser livre para praticar qualquer trabalho, ofício ou profis-
são, de acordo com a legislação pertinente que pode pedir 
qualificação e diploma para isso; 

• ser autor de uma obra com o direito exclusivo de usá-la, 
publicá-la e copiá-la; 

• receber os bens de uma pessoa, quando ela morrer, caso 
seja o herdeiro; 

• ir e vir, obedecendo a lei feita para isso. (grifo nosso) 

 Nota-se que dentre os direitos há o de poder ser autor no item ‘ser livre para 

escrever e dizer o que pensa’, ou ‘ser autor de uma obra’. Quais são os setores da 

sociedade que devem participar da construção do desenvolvimento desses direitos? 

Qual a função da escola para favorecer institucionalmente o desenvolvimento des-

ses direitos e a compreensão dos deveres a eles inerentes? 

 A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996 faz as seguintes menções a respei-

to do assunto, todavia não descreve especificamente a autoria como condição de 

dever da educação. Vê-se alguns artigos que permitem a interpretação do dever de 

formar autor como pressuposto, implicitamente, como se vê no artigo 1º que define 

Educação, a saber: 

“A educação abrange os processos formativos que se desen-
volvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos soci-
ais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
culturais.” (grifo nosso) 

 Ao referir-se a processos formativos em manifestações sociais e culturais, 

abre-se a perspectiva do desenvolvimento da responsabilidade autoral do educando. 

 O art. 4º, inciso V, diz ser direito do educando o “acesso aos níveis mais ele-

vados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada 

um”. Este é um inciso descrito como oferta do ensino da pesquisa e da criação artís-

tica. Pode-se relacionar a questão da criação como um pressuposto de atividade au-

toral. 
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 Além desses artigos, pode-se encontrar como dever da educação fundamen-

tal no Art. 32, inciso III “o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo 

em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e va-

lores”. Quando se fala em formação de atitudes, pode-se relacionar ter atitude como 

condição para o exercício da autoria. 

 Afora isso, nada mais se tem na LDB/96. Fica então a cargo dos currículos 

das escolas explorar cada dever e direito como estruturantes do desenvolvimento da 

educação como habilidade intrínseca às demais habilidades da formação do cidadão 

por meio do conhecimento. 

 Em 1997, foram criados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que 

além da LDB, servem como diretrizes na elaboração do currículo da escola. Também 

nos Parâmetros não há nada objetivamente e explicitamente descrito em relação à 

criação autoral, mas há em relação à produção quando aponta como objetivo da dis-

ciplina de Língua Portuguesa desenvolver a competência linguística de: 

“Utilizar das linguagem como meio de expressão, informação e 
comunicação em situações intersubjetivas, que exijam graus de 
distanciamento e reflexão sobre contextos e estatutos de inter-
locutores; e saber colocar-se como protagonista no proces-
so de produção/recepção.” (grifo nosso) (PCN, p. 10) 

 Ser autor, na conceituação adotada nessa tese e mais bem desenvolvida pos-

teriormente (cf. cap. 1), é se reconhecer protagonista, como a pessoa que desem-

penha ou ocupa o papel principal num acontecimento. É aquele que como produtor-

enunciador do discurso induz e permite uma articulação entre os aspectos sócio-his-

tóricos que o cercam, a construção pessoal, a socialização e as estratégias organi-

zadas do que dizer/escrever. Alícia FERNANDEZ (2001: p. 90), ao estudar o proces-

so de autoria do pensamento, define-a como “o processo e o ato de produção de 

sentidos e de reconhecimento de si mesmo como protagonista ou participante de tal 

produção. (...) Um sujeito que não se reconheça autor pouco poderá manter sua au-

toria”. 

 Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCN) (2013, p. 

39), no que concerne ao assunto de autoria tem-se:  
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“Os princípios e as finalidades que orientam o Ensino Médio, 
para adolescentes em idade de 15 (quinze) a 17 (dezessete), 
preveem, como preparação para a conclusão do processo for-
mativo da Educação Básica (artigo 35 da LDB):  

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos ad-
quiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o prossegui-
mento de estudos;  

II – a preparação básica para o trabalho, tomado este como 
princípio educativo, e para a cidadania do educando, para con-
tinuar aprendendo, de modo a ser capaz de enfrentar novas 
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  

III – o aprimoramento do estudante como um ser de direitos, 
pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvi-
mento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;  

IV – a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos 
presentes na sociedade contemporânea, relacionando a teoria 
com a prática.” (grifo nosso) 

 Pode-se compreender o desenvolvimento da autonomia como um pressupos-

to para o desenvolvimento da consciência autoral. A escola forma o jovem para que 

ele se sinta capaz de criar ações promotoras de soluções para o bem da sociedade. 

Para isso, o currículo escolar deve prever em suas diretrizes, propostas de ações 

que levem ao desenvolvimento do senso criador de cada educando e de sua res-

ponsabilidade autoral. 

 Os trabalhos realizados em relação à publicação de autoria como estratégia 

pedagógica se desenvolvem com frequência na educação infantil e fundamental, 

principalmente nos 4 primeiros anos, cujos professores elaboram ações de publica-

ção interna que ajudam os “pequenos autores” a se reconhecerem e a serem reco-

nhecidos pelos seus trabalhos como: feiras de artes, ciências, apresentações, publi-

cação em ‘varais’, murais e outros dos trabalhos produzidos como redações, pintu-

ras etc. 
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 Ocorre que quando o aluno está no Ensino Médio por diversos motivos, desde 

a falta de tempo cronológico/chronos  de sala de aula até o foco do currículo estar 7

voltado quase que exclusivamente aos Exames seletivos para o ingresso ao Ensino 

Superior ou para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o aluno torna-se um 

reprodutor de conhecimento. 

 A força autoral dele fica, então, para ser desenvolvida nos espaços que exis-

tem fora da escola, principalmente o ambiente de aplicativos de comunidades virtu-

ais como por exemplo Instagram, Snapchat, WhatsApp, Messenger, Facebook etc. 

 A escola, que muitas vezes até proíbe o uso desses aplicativos em sala de 

aula , acaba ficando em um espaço e tempo delimitados ao prédio físico e as horas 8

de início e término das aulas. E o Ensino Médio promove como espaço de autoria, 

apenas redações do gênero dissertativo e que atendam aos requisitos solicitados 

pelos exames seletivos dos vestibulares.  

 Apesar de a escola atual ter feito grandes progressos e significativas reformas 

no currículo, em relação ao que existia, ainda no Ensino Médio as mudanças não 

contemplam a autoria. 

“Apesar de modernizadora, essa reforma não rompeu com a 
tradição de uma educação voltada para as elites e setores 
emergentes da classe média, pois foi concebida para conduzir 
seus estudantes para o ingresso nos cursos superiores.” (DCN, 
p. 153) 

 CHRONOS - vem de cronologia, cronológico, tempo que pode ser medido, baseado em minutos 7

(60s), horas, dias (24h), meses e anos. Tudo isso está baseado na rotação da terra que leva 24h para 
dar a volta.  
KAIROS -  significa "o momento oportuno", "certo" ou “supremo”: a experiência do momento oportu-
no.

 Há um Decreto Estadual n° 52.625, de 15/01/2008 na Lei n° 12.730, de 11/10/2007, que regulamen8 -
ta o uso de celular na sala de aula. Lê-se: 
Artigo 1º - Fica proibido, durante o horário das aulas, o uso de telefone celular por alunos das escolas 
do sistema estadual de ensino.  
Parágrafo único - A desobediência ao contido no “caput” deste artigo acarretará a adoção de medidas 
previstas em regimento escolar ou normas de convivência da escola.  
Artigo 2º - Caberá à direção da unidade escolar:  
I - adotar medidas que visem à conscientização dos alunos sobre a interferência do telefone celular 
nas práticas educativas, prejudicando seu aprendizado e sua socialização;  
II - disciplinar o uso do telefone celular fora do horário das aulas;  
III - garantir que os alunos tenham conhecimento da proibição. 
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 Diante disso, constata-se o seguinte problema: a falta tempo chronos no 

currículo do Ensino Médio para o desenvolvimento da autoria. Para se estudar sobre 

tal questão tem-se de refletir sobre o contexto do currículo: os seus agentes (quem), 

o espaço (onde), o tempo histórico (quando). 

 O espaço/tempo do currículo são elementos mediadores do processo de 

aprendizagem. Discutir tempo e espaço, é pensar em termos de colaboração para o 

crescimento dos educandos, mediando não apenas o desenvolvimento cognitivo, 

mas o desenvolvimento social, ético, moral, biológico, cultural, pessoal, afetivo, via-

bilizando as diversas potencialidades e os diferentes estilos cognitivos de aprendi-

zagem, reconhecendo-os e valorizando-os. O espaço e o tempo discutidos e refleti-

dos nessa tese são os que se referem ao kairós. 

 Por isso, a hipótese que se levanta é a de que o ambiente virtual das redes 

de comunicação pode ser uma forma de ampliar o tempo kairós do currículo es-

colar no Ensino Médio necessários para o exercício da autoria na ciência , mais es9 -

pecificamente, na produção de texto. 

 Para tanto tem-se por a objetivo geral analisar como o ambiente das co-

munidades virtuais de comunicação pode ser utilizados como espaço de auto-

ria na prática de produção de texto. 

 E por objetivos específicos: 

- conceituar autoria no currículo da escola; 

- refletir sobre o Ensino Médio e seus objetivos curriculares; 

- refletir sobre as variáveis do contexto comunicacional, social, cultural atual em re-

lação ao papel do indivíduo na sociedade pós-moderna e hipermoderna; 

- compreender como a experiência da autoria é entendida pelos jovens da terceira 

série do Ensino Médio na rede social, por meio do desenvolvimento de uma ativi-

dade de interação pelo aplicativo de grupo social - WhatsApp. 

 Há diferenças entre a autoria na ciência e a autoria nas artes. Tanto a ciência quanto a arte carecem 9

da criatividade (cf. cap. 5), de repertório, todavia a autoria para a ciência pressupõe metodologia, 
normas e regras que nem sempre são necessárias para a arte, cujo um dos princípios é a liberdade.
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 A reflexão sobre o papel do autor no Ensino Médio e da estratégia do uso da 

comunicação virtual motivou-nos a escolher a teoria da análise de discurso. 

 Como procedimento metodológico de pesquisa faz um estudo tanto em 

âmbito epistemológico quanto ético. É epistemológico, porque busca referências de 

validação de conceitos. Ético, “porque se trata de ir além do âmbito particular da mo-

ral (também institucional e cultural particular).” (CASALI, 2008, p. 50) 

 O procedimento metodológico não foi escolhido a priori, mas foi selecionado 

na medida em que avançaram a investigação e a busca por elementos que pudes-

sem contribuir para a resposta ao problema apresentado. A descrição dos passos a 

seguir busca registrar o processo que envolveu toda a seleção dos conteúdos, pas-

sando pela análise de dados até a conclusão. 

 Os referenciais selecionados pautaram-se na bibliografia que pudesse auxiliar 

na construção da cena enunciativa da pesquisa, bem como em pesquisas realizadas 

na área. 

 Tais procedimentos para análise preveem o exame das falas em um grupo 

focal em relação a experiência, dirigida e orientada pelo docente, na produção de 

discussão por meio de texto, entre os alunos do Ensino Médio na rede social do 

aplicativo WhatsApp,  sobre temas relacionados a problemas sociais. Além disso, 

examina-se a percepção dos usuários a respeito do seu papel como autor as redes. 

A pesquisa exigiu delimitações visto a ampla extensão do seu objeto, por isso privi-

legiou-se como luz epistemológica na análise, a construção da identidade social do 

sujeito da pesquisa que está inserido na hipermodernidade (LIPOVETSKY, 2004) e 

as orientações curriculares nacionais editadas na LDB, PCN, DCN .  10

 O tema autoria, por ser muito amplo, pois envolve tanto o campo da criativi-

dade,  bem como o legal, demandou alguns recortes que permitissem construir um 

conjunto mínimo de referências que possibilitassem o mapeamento do contexto atu-

al sobre esta problemática. Definiu-se como autores para a conceituação de autoria 

Roland BARTHES, Michel FOUCAULT e Mikhail BAHKTIN. 

 PCN - LDB - Lei de Diretrizes e Base da Educação, datada de 1996, Parâmetros Curriculares Naci10 -
onais de 1994, mas datado de 2000) e Diretrizes Curriculares Nacionais  de 2013.
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 Com o produto de autoria também houve delimitações. A autoria escolhida 

foi a da produção de texto que pressupõe metodologia para ser elaborada conforme 

o gênero a que pertence. Importante ressaltar que não se está se referindo ao gêne-

ro literário. Como produto de análise definiu-se a produção de textos no aplicativo 

de rede social  de comunicação WhatsApp. 11

 Para o levantamento de dados que pudessem subsidiar a análise, foram se-

lecionados os alunos da 3ª série do Ensino Médio. A justificativa da escolha desse 

grupo deve-se ao fato de estarem no último ano da Educação Básica e teoricamente 

já terem todos os pressupostos teóricos necessários para uma produção de texto 

coeso e coerente. Não se poderia analisar a participação de um grupo de não fosse 

fluente na língua. 

 Apesar de a rede social ser um ambiente inicialmente concebido para “bate-

papos”, “troca de informações”, então, teoricamente, propõe um gênero que sugere 

a elaboração de texto mais informal, o contexto desse trabalho exigiu um texto com 

algumas orientações, combinadas com os alunos, a saber: 

- que o texto fosse inteligível ao grupo - que se evitassem o uso de gírias, e de 

abreviações entendidas por um grupo restrito; 

- que se evitassem o uso de palavras ofensivas ou de baixo calão; 

- que fizesse um texto cujos interlocutores pudessem compreender. 

 Tais orientações foram necessárias, pois o contexto  está fundamentado na 12

localização pessoa-espaço e tempo da enunciação e do enunciado, ou seja, na 

compreensão de mundo, de conhecimentos e de experiências dos interlocutores e 

nas situações anteriores de espaço e de tempo referentes ao enunciado para a 

compreensão do significado. Cabe ressaltar que para o contexto de enunciação nem 

 As redes sociais na Internet são constituídas de forma diferente das redes offline, justamente por 11

conta da mediação. As redes sociais online, por exemplo, são apresentadas através de represen-
tações dos atores sociais, ou seja, ao invés de acesso a um indivíduo, tem-se acesso à uma repre-
sentação dele. Além disso, possibilitam a interação entre todos os agentes do processo em tempo 
real ou não.

 Segundo Emile BENVENISTE (1995) a estrutura de comunicação sob à luz da teoria da enuncia12 -
ção traz como componentes o enunciador, o enunciatário, a mensagem, o código, o canal como inte-
grantes de um contexto que é representado por um sujeito, em um tempo e em um espaço - eu/aqui/
agora. 
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sempre são as circunstâncias empíricas da produção do enunciado que designam o 

fato, mas o foco de coordenadas que se refere direta ou indiretamente à enunciação.  

 Essas condições envolvem a presença ou a ausência de particularidades do 

contexto em que o ato é executado, as intenções do falante, suas crenças, suas ex-

pectativas, seus interesses, enfim, os implícitos do discurso. Em muitos casos, po-

rém, o contexto da enunciação não só afeta a força da expressão da proposição, 

como também a própria proposição.  

 Por isso, para que uma expressão não seja ambígua e comprometa a comu-

nicação, é necessário que ou o contexto, ou o enunciado, explicitem as possibilida-

des de interpretação.  

 Para a elaboração da pesquisa e análise dos dados realizou-se pesquisa bi-

bliográfica e documental. Na pesquisa bibliográfica, foram consultados autores, 

cujas  preocupações de reflexão relacionavam-se às questões do mundo da pós-

modernidade, à autoria, ao currículo escolar. Na documental, foram estudados os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) e o Projeto Pedagógico da escola em que foi aplicada a pesquisa. 

 Para a pesquisa de campo o instrumento pelo qual se debruça é a lingua-

gem, visto que os homens não encontraram um meio mais eficiente do que este 

para se comunicarem, ou seja, presta-se a transmitir o que se confia - uma ordem, 

uma pergunta, um anúncio - e provocar no interlocutor um comportamento (BENVE-

NISTE, 1988, p. 284). 

 Utiliza-se a análise do discurso para desvelar as intenções enunciativas. Os 

enunciados do discurso, muitas vezes, apresentam apenas um esboço do que real-

mente seu enunciador objetiva expressar: o significado convencional ou literal do 

enunciado não é suficiente para uma comunicação eficiente. Segundo Paul RICO-

EUR (1987, p. 60)  

“toda enunciação consiste numa intenção de significar que im-
plica, na sua perspectiva, a expectativa que o interlocutor tenha 
por seu lado da intenção reconhecer a primeira intenção para o 
que ela quer ser. A interlocução assim interpretada revela-se 
uma troca de intencionalidade visando-se reciprocamente.” 
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 Para que esta ocorra são necessários dois cuidados: estudar a correspon-

dência entre os enunciados e o mundo e verificar suas condições de verdade relaci-

onando seu discurso com o contexto e o interlocutor. É a situação comunicativa que 

dá o sentido ao discurso. Os enunciados só podem ser, por conseguinte, estudados 

a partir de levantamento das regras do contexto social em que são proferidos. Cada 

enunciado, enquanto ato, tem uma função e um significado dependentes da situação 

de fala. 

 Este contexto social é a situação enunciativa, ou seja, um texto assumido por 

um locutor em um certo tempo e espaço. Dominique MAINGUENEAU (1995) fala de 

uma situação comunicativa cujos protagonistas da interação da linguagem são o 

enunciador e co-enunciador, ancorados em um espaço e tempo. 

 Cumpre ressaltar que o cenário mencionado por este autor não se trata sim-

plesmente do espaço físico, mas como a compreensão de um mundo que envolve 

um enunciador, um enunciatário, um código e seu discurso, o tempo e o lugar em 

que estes ocorrem. Esse enunciatário tem de interagir para que toda a estrutura co-

municacional ocorra e seja eficaz na intenção a que se propôs.  

 Isto porque todo discurso se constrói no dialogismo (BAKHTIN, 1992), pois é 

resultado do encontro da produção discursiva de alguém para outro alguém em um 

dado contexto. Deste modo, um discurso acaba tangenciando o outro, revelando no-

vas configurações e expressando um coletivo. 

“(…) é pelo discurso que melhor se compreende a relação en-
tre linguagem/pensamento/mundo, porque o discurso é uma 
das instâncias materiais (concretas) dessa relação.” (ORLAN-
DI, 2001, 12) 

 A análise do discurso é o desvelamento das múltiplas vozes sociais que se 

encontram entrecortadas na enunciação do sujeito por meio de sua desconstrução, 

pois o discurso, segundo FOUCAULT (1996) é a constituição de materialização por 

meio de palavras de uma série de acontecimentos que se situam em um tempo his-

tórico e em um espaço. O conceito de discurso extrapola o sentido de ser algo está-

tico e produzido espontaneamente. Compreender como/quando/onde o discurso é 
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produzido e é organizado determina significativamente o modo como pode ser en-

tendido e interpretado.  

“A interpretação está presente em toda e qualquer manifesta-
ção da linguagem. Não há sentido sem interpretação. Mais ain-
da é pensar os diferentes gestos de interpretação, uma vez que 
as diferentes linguagens, ou diferentes formas de linguagem, 
com suas diferentes materialidades, significam de modos dis-
tintos” (ORLANDI, 2001, p. 9)  

 FOUCAULT (2001) define discurso como algo determinado pelas condições 

históricas e de contexto, em que há uma ordem estabelecida, definida e controlada 

que é anterior a própria produção do discurso e para a qual há certos procedimentos 

que determinam a mesma ordem na qual será produzido. 

 Para Dominique MAINGUENEAU (1995) esse processo chama-se enuncia-

ção, que ocorre na interação entre a intenção do enunciador e todo o processo do 

contexto de produção do discurso que implica em procedimentos de controle, se-

leção, organização e redistribuição, formados de regras previamente dadas pela so-

ciedade para esta produção. Cada procedimento se configura como um ato para or-

ganizar e definir qual ordem deverá ser estabelecida no discurso e com isso poder 

limitar ou potencializar o sentido e o significado que se deseja atribuir. 

 Por isso, a análise deve pressupor que o que está dito/escrito/falado é com-

posto por um conjunto de significados, significantes, conceitos, pressupostos, argu-

mentos já dados sem o próprio conhecimento do sujeito que o produz. Isso significa 

que neste tipo de análise deve-se considerar a cena enunciativa (MAINGUENEAU: 

1995), ou seja, quem fala (eu/pessoa), de onde fala (aqui/espaço) e quando fala 

(agora/tempo). 

 De acordo com Emile BENVENISTE (1995), há uma distinção entre o que se 

enuncia (a mensagem que é publicada, verbalizada, apresentada) e o processo de 

enunciação (o momento em que ocorre a produção da mensagem).  

 O processo de enunciação é constituído do sujeito EU que se reflete em um 

TU para a produção do enunciado. Esse EU e esse TU são constituintes do mesmo 

sujeito pessoa física. Seria como um ego e superego para a psicologia. Esse EU e 
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TU criam o discurso na interação com o OUTRO (que pode ser entendido como a 

sociedade ou no caso das redes sociais, o membro do grupo). Esse OUTRO é a 

não-pessoa do discurso, a que constitui o elemento comum ao grupo social. Ele é o 

interlocutor virtual, no caso das redes sociais da Internet.  

 José Luis FIORIN (1996) declara que o espaço (chamado de AQUI) e o tempo 

(chamado de AGORA) são o centro gerador e axial da enunciação, sempre reinven-

tado e reinstalado cada vez que alguém toma a palavra para dizer EU, mesmo 

quando publica o que foi encontrado pelo EU e criado pelo OUTRO. 

 O papel do analista de discurso é o de encontrar/desvelar essas intenções. 

Por isso se faz necessário conhecer a cena enunciativa antes de se aprofundar no 

discurso. 

Para tal, desenvolveu-se a pesquisa de campo das seguintes partes: 

1) seleção do grupo a ser pesquisado - estudantes da terceira série do Ensino Mé-

dio de  escola particular de classe média localizada na Zona Leste da Cidade de 

São Paulo; 

2) abordagem - os estudantes selecionados foram abordados na sala de aula da 

instituição e indagados se gostariam de participar da pesquisa e orientados 

quanto aos procedimentos de participação; 

3) desenvolvimento - criação de 6 grupos, formados pelo sorteio de 8 ou 9 partici-

pantes cada; 

4) elaboração de temas de discussão (feito pela docente e mediadora do grupo) 

com questões pertinentes aos problemas  do contexto atual da pesquisa; 

5) realização de um grupo focal com 15 alunos selecionados aleatoriamente entre 

todos os participantes. 

 A pesquisa de campo foi realizada no 1º semestre de 2016, durante os meses 

de  abril, maio e junho com 54 alunos de duas turmas da 3ª série do Ensino Médio 

de um colégio particular de classe média localizado na Zona Leste da Cidade de 
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São Paulo. Foi aplicada pela pesquisadora e docente da disciplina de Língua Portu-

guesa nas turmas mencionadas. 

 Inicialmente, os alunos foram organizados, por meio de sorteio, em 6 grupos 

de 8 a 9 alunos. A professora explicou a proposta do trabalho: de desenvolver refle-

xão sobre temas propostos como forma de contribuir para a produção de textos. O 

objetivo subentendido da pesquisadora nessa atividade foi o de verificar como os 

alunos se sentiam em relação à produção de suas reflexões em um grupo virtual de 

comunicação com orientação, acompanhamento e mediação da professora. 

 As regras sobre como deveriam ser as postagens (já vistas anteriormente) 

foram estabelecidas juntamente com o grupo. Quanto à participação, a única exi-

gência feita nesse trabalho é a de que o aluno tivesse no mínimo uma postagem em 

cada debate. 

 Os temas selecionados para as discussões estavam relacionados a questões 

problemáticas da atualidade (primeiro semestre de 2016), a saber: 

- os refugiados na Europa ; 13

- o acidente nuclear ocorrido em 1986 e que estava sendo debatido nas mídias ; 14

- legalização da maconha ; 15

- a ocupação das escolas públicas em São Paulo feita por alunos como forma de 

protesto ; 16

 Desde o primeiro semestre de 2015, há uma grande leva de migrações de povos muçulmanos para 13

países europeus por conta da instabilidade política e econômica provocada pelo terrorismo e pelas 
guerras civis, sobretudo a da Síria. Essa leva continuou no ano de 2016. Mais de 350.000 pessoas 
deslocaram-se de países islâmicos, sobretudo da Síria e da Líbia, em direção à Europa. Os países 
que mais receberam esses imigrantes foram a Grécia (cerca de 235.000 indivíduos) e a Itália (cerca 
de 115.000 indivíduos).

 No ano de 1986, os operadores da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, realizaram um experi14 -
mento com o reator 4 que explodiu liberando uma quantidade letal de material radioativo que conta-
minou uma quilométrica região atmosférica. Esse assunto retornou às mídias por estar completando 
30 anos.

 Este é um tema que sempre está mídia e é muito discutido, principalmente pelos jovens.15

 Mais de 100 escolas públicas no estado de São Paulo foram ocupadas pelos alunos, no segundo 16

semestre de 2015 e primeiro de 2016, que estavam insatisfeitos com os planos do governo de fechar 
94 unidades de ensino. 
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- a cultura do estupro - amplamente discutida após episódio de estupro coletivo 

ocorrido na cidade do Rio de Janeiro . 17

 Os temas escolhidos para a análise foram sobre os refugiados e sobre a lega-

lização da maconha por serem mais globais. 

 A participação nos debates foi muito intensa e bastante proveitosa. Houve os 

que desenvolveram conteúdos extensos em suas reflexões, os que fizeram uma pe-

quena participação e os que apenas compartilharam alguma informação para com-

pletar as ideias do grupo. Os alunos liam as postagens dos colegas e refletiam e 

comentavam sobre. Foram mais de 250 telas de participação. Para essa pesquisa, 

por conta de aprofundar a análise, selecionou-se três temas, cujo assunto é mais 

global: os refugiados na Europa; o acidente nuclear de Chernobyl e a legalização da 

maconha. 

 O segundo momento, foi a realização do método do grupo focal com alguns 

alunos selecionados aleatoriamente. O objetivo dessa etapa foi o de aperfeiçoar a 

possibilidade de busca de informações sobre qual era o grau de entendimento que 

os alunos tinham sobre o tema autoria, por meio da reflexão sobre algumas ques-

tões. Essa estratégia foi escolhida com o objetivo de proporcionar a compreensão de 

percepções, crenças, atitudes sobre o tema, visto que na oralidade a manifestação é 

mais espontânea que na escrita.  

 Foram reunidos, em uma sala de aula, 10 alunos, e os debates duraram 50 

minutos. As questões foram propostas pela pesquisadora a partir de um roteiro inici-

al e delineadas no desenvolvimento das discussões. 

 As questões elaboradas para o roteiro foram: 

1) O que vocês acharam do trabalho de produção de texto desenvolvido no grupo? 

Por quê? 

2) Vocês preferem (ou não) escrever, refletir nos grupos em aplicativos de rede so-

cial do que em redações feitas na sala de aula? Por quê? 

 O estupro coletivo de uma jovem de 16 anos no Rio de Janeiro, em maio de 2016, foi um dos moti17 -
vos para que a mídia levantasse várias discussões sobre a cultura do estupro. Esse tema estava 
sendo bastante debatido em sala de aula, razão pela qual foi levado para o grupo virtual.
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3) Houve propostas de solução para alguns problemas. O que vocês acharam das 

propostas apontadas? Em termos de criatividade, seriedade, inovação? 

4) O que é autoria para vocês? 

5) Vocês se consideram autores? 

6) Última pergunta: quais são as condições que você considera importante para 

poder ser considerado um autor de texto? (cada um fala uma palavra) 

Conceitua-se, nesse trabalho, como autor: aquele que é capaz de produzir 

conhecimento, autonomia e pensamento crítico se reconhecendo protagonista, ele-

mento central e participante como autor de propostas, projetos e ações que sejam 

para o bem comum da sociedade. Aquele que articula a existência, a circulação e o 

funcionamento dos discursos de certa época em uma determinada cultura.

 Para o desenvolvimento da estrutura da tese foram considerados os aspectos 

da teoria da enunciação que são pressupostos para a análise do discurso que con-

sidera: quem/pessoa, onde/lugar, quando/tempo e como ocorre a comunicação. 

Por tal razão, como critério de organização de pensamento para a redação, dividiu-

se a tese em 5 capítulos com os seguintes conteúdos. 

 O capítulo 1 tem por objetivo compreender o “quem/pessoa” do contexto do 

tema. Conceitua-se o que se entende por ‘sujeito jovem brasileiro’ e por autor. O re-

ferencial teórico foi o estudo de Barthes, Foucault e Bakhtin sobre autoria. 

 No capítulo 2 se estuda o “onde” no contexto do tema. Nesse capítulo estu-

da-se  o que é Ensino Médio no Brasil e as diretrizes que organizam seu currículo, 

como os Parâmetros Curriculares Nacionais, as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 O capítulo 3  trata do quando do contexto do tema, faz-se um overview so-

bre a constituição do indivíduo na história do século XXI, considerado o modernismo, 

pós-modernismo e hipermodernismo. 

 O capítulo 4 tratam do “como”. A partir da hipótese levantada de que o ambi-

ente virtual das redes de comunicação pode ser uma forma de ampliar o tempo e 
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espaço do currículo escolar no Ensino Médio necessários para o exercício da auto-

ria, apresenta-se o estudo sobre produção de texto escrito. 

  O capítulo 5 faz a apresentação dos dados e a análise a partir das reflexões 

epistemológicas feitas nos capítulos anteriores.  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 “Saber que será má a obra que se 

não fará nunca. Pior, porém, será a que 

nunca se fizer. Aquela que se faz, ao me-

nos fica feita. Será pobre, mais existe, 

como planta mesquinha no vaso único da 

minha vizinha aleijada. Essa planta é a 

alegria dela e por vezes a minha. O que 

escrevo, e que conheço mau, pode tam-

bém dar uns momentos de distração de 

pior a um ou outro espírito magoado ou 

triste. Tanto me basta, ou me não basta, 

mas serve de alguma maneira, e assim é 

toda vida.”  

Fernando Pessoa, 2014, p. 58 
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CAPITULO 1 

… QUEM? O AUTOR… 

      Na teoria da enunciação (BENVENISTE, 

1988), o conceito do ato de produzir um texto é a enunciação, o texto é o enunciado 

e quem o produz é o sujeito. Por isso, tratar da concepção de sujeito é de suma im-

portância para se compreender qual é o seu papel no contexto de autor. 

1.1 - Concepção de Sujeito 

 A concepção de sujeito varia de acordo com a concepção de língua. Se a lín-

gua é concebida como representação do pensamento, o sujeito é visto como dono 

de sua vontade e de suas ações - é um sujeito psicológico, individual portador de um 

ego que constrói uma representação mental com a intenção de fazer com que o in-

terlocutor a capte da forma como ele a mentalizou.  

 Se a língua é vista como estrutura, tem-se o sujeito assujeitado, dependente 

de um sistema e caracterizado por uma não consciência. Ele é visto como um sujeito 

anônimo, social, dependente e repetidor. 

“Ele tem apenas a ilusão de ser origem de seu enunciado, ilu-
são necessária, de que a ideologia lança mão para fazê-lo 
pensar que é livre para fazer e dizer o que deseja. Mas, na 
verdade, ele só diz e faz o que se exige que se faça e diga na 
posição em que se encontra (…) inserido numa ideologia, 
numa instituição da qual é apenas porta-voz: é um discurso an-
terior que fala através dele” (KOCH, 2002, 14) 
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 Concebendo a língua como lugar de interação, temos um sujeito ativo que ‘re-

produz’ o discurso social em que está engajado e contextualizado. É a existência de 

um sujeito na medida em que interage com o outro. A identidade se constrói nessa 

relação. (BAKHTIN, 1979) 

 A análise da tese privilegia a concepção de sujeito a partir da língua como lu-

gar de interação. É um sujeito ideologicamente situado, portanto um sujeito que bus-

ca atribuir significado ao próprio discurso e possui uma intenção comunicativa.  

 A partir desse conceito de sujeito, estabeleceu-se o conceito de autor adotado 

a partir da definição dada por FOUCAULT (1996, p. 26), em seu texto “A ordem do 

discurso” 

“O autor, não entendido, é claro, como o indivíduo falante que 
pronunciou ou escreveu o texto, mas o autor como princípio de 
agrupamento do discurso, como unidade e origem de suas sig-
nificações, com foco de sua coerência.” 

 FOUCAULT (1996) trata nesse seu discurso, mais especificamente, da autoria 

científica, literária, filosófica, talvez porque à época, os discursos do dia a dia não 

podiam ser registrados e compartilhados com tanta velocidade e “realidade” como o 

que ocorre na WEB hoje.  

 Por isso, autor aqui é entendido também por aquele que pUblica textos do co-

tidiano nas redes sociais. E os sujeitos da autoria são os estudantes do Ensino Mé-

dio, em sua maioria jovens com múltiplas culturas. 

“Entender o jovem do Ensino Médio dessa forma significa su-
perar uma noção homogeneizante e naturalizada desse estu-
dante, passando a percebê-lo como sujeito com valores, com-
portamentos, visões de mundo, interesses e necessidades sin-
gulares. Além disso, deve-se também aceitar a existência de 
pontos em comum que permitam tratá-lo como uma categoria 
social.  

Destacam-se sua ansiedade em relação ao futuro, sua neces-
sidade de se fazer ouvir e sua valorização da sociabilidade. 
Além das vivências próprias da juventude, o jovem está inseri-
do em processos que questionam e promovem sua preparação 
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para assumir o papel de adulto, tanto no plano profissional 
quanto no social e no familiar.” (DCN, p. 155) 

 A escola, por conta da demanda de mercado e demanda social nega a condi-

ção do  tempo presente e vê o jovem como um “vir a ser”, reduzindo a possibilidade 

da escola ser base para a formação da vida vivida no presente, o que pode torná-la 

um espaço descontextualizado e ‘des-significado’. A escola vira um lugar para en-

contrar amigos e não para desenvolver a competência para descobrir soluções para 

a vida. 

“Pesquisas sugerem que, muito frequentemente, a juventude é 
entendida como condição de transitoriedade, uma fase de tran-
sição para a vida adulta (Dayrell, 2003). Com isso, nega-se a 
importância das suas ações de seu presente, produzindo-se 
um entendimento de que sua educação deve ser pensada com 
base nesse ‘vir a ser’. Reduzem-se, assim, as possibilidades 
da escola ser um espaço de formação para a vida hoje vivida, o 
que pode acaba r re l egando -a a uma ob r i gação 
enfadonha.” (DCN, 155) 

 Uma característica que não pode ser desconsiderada em relação ao jovem é 

a de que, de modo geral, ele é o resultado de tensões e pressões que vêm do con-

texto social, fundamentalmente, relacionadas com o processo de socialização do su-

jeito e de aquisição de papéis sociais. Desconsiderar essa questão é negar a exis-

tência de um indivíduo presente para ficar avaliando e formando o indivíduo do futu-

ro. 

 A hipótese de que as redes sociais podem contribuir na formação do sujeito 

autor se deve ao fato de ser este, nos tempos atuais, um espaço em que os jovens 

interagem socialmente e criam identidades. As redes funcionam como um universo 

virtual paralelo que coaduna no mesmo tempo e espaço do universo real para 

esse jovens. É a sua existência como indivíduo no mundo real e virtual. 

1.2 - Surgimento do sentido de autoria 

 Como surgiu a ideia de autoria? Para responder a essa questão temos de nos 

reportar a qual é a origem da humanidade. Esse é um debate que envolve filosofia, 
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religião e ciência que entram em cena para construir diferentes concepções sobre a 

existência da vida humana. 

 Não importa como a humanidade foi criada, mas sim, importa que ela foi cria-

da. Que ela está aí. Por isso, a título de pré-reflexão, para conceituarmos autor, 

apresentamos quatro versões da criação do homem: a mitologia grega atribui a sua 

origem ao feito dos titãs Prometeu e Epimeteu que teriam criado os homens sem 

vida e sem forma. Seu irmão Prometeu resolveu roubar o fogo do deus Vulcano para 

dar vida à raça humana; a mitologia chinesa atribui a criação da raça humana à soli-

dão da deusa Nu Wa, que ao perceber sua sombra sob as ondas de um rio, resolveu 

criar seres à sua semelhança; e a cultura judaico-cristã afirma que o homem foi con-

cebido depois que Deus criou céus e terra, conforme palavras da Bíblia. Esta visão 

da criação a partir do nada feita por um Deus chama-se creacionista. 

 Em meio a tantos postulados, percebemos que se não conseguimos definir a 

origem da humanidade, também não poderemos afirmar quem é o primeiro autor, 

pois para os gregos seria Epimeteu, para os chineses; a deusa Nu Wa, para os cris-

tãos; Deus e para alguns cientistas o ‘bigbang’, explosão inicial de uma energia 

eterna que possibilitou a evolução dos seres em seus diversos aspectos.  

 Assim, fica que entre a concepção de criação como do Deus cristão, que cria 

“ex nihilo”, e uma criação que é um rearranjo de formas e matérias originando um 

novo ser, há uma distância de essência conceitual .  18

 O que importa é que desde o seu surgimento, o homem vem sempre buscan-

do se modificar. É nessa paisagem geradora e ‘re-generadora’ de observar, refletir, 

criar, simbolizar, organizar e nomear que o homem se tem colocado para buscar os 

horizontes que lhe permitem conhecer o universo por meio do seu fazer. (GARDEL-

LI,1999, p. 8) 

 Esse fazer foi institucionalizado pela sociedade por meio do que vê o Direito: 

autor  intelectual é todo aquele que cria algo e é reconhecido institucionalmente e 

legalmente por isso. Não se compreende como autor aquele que cria e não tem re-

conhecida institucionalmente a sua obra. Por isso, para ser nomeado autor, o sujeito 

 A obra de arte é um arranjo original, que toca a sensibilidade, mas não é outra coisa senão o rear18 -
ranjo de materias e formas pré-existentes.
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tem de criar, apresentar à sociedade qualificada a avaliar a sua criação e aguardar o 

reconhecimento e registrar o feito. Dai, surgem autores famosos, ilustres que aca-

bam atraindo um status de celebridade à autoria, tornando o autor uma personagem 

com o reconhecimento de seu poder de criação. Essa conceito de autoria é tão re-

presentativo socialmente que dá ao autor o direito legal de posse sobre a obra - 

chamado de direito à propriedade intelectual.  

 Segundo o dicionário Houaiss a palavra propriedade surge no século XIII e 

tinha por significado “característica do que é próprio”. Foi no século XIV que ela pas-

sou a ter o sentido de “pertença ou direito legal de possuir”. Juridicamente falando, 

ainda de acordo com o mesmo dicionário, no âmbito intelectual, propriedade signifi-

ca:  

“direito de titularidade autoral sobre criações intelectuais; con-
junto de normas que têm por finalidade a proteção sobre as 
criações intelectuais e que abrange a propriedade industrial, o 
direito autoral e os direitos conexos” (2001, p. 2314).  

 John LOCKE, em sua obra “Segundo Tratado sobre o Governo Civil” (s/d), foi 

um dos filósofos que estudou a questão do direito à propriedade quando em suas 

reflexões apresenta que existem três direitos que são inalienáveis ao homem: à vida, 

à liberdade e à propriedade. 

 Para explicar o direito à propriedade, Locke se vale do princípio da ação so-

bre a natureza. Ele afirma que tudo o que está na natureza, pertence a humanidade 

“o mundo aos homens em comum, deu-lhes também a razão, 
para que se servissem dele para o maior benefício de sua vida 
e de suas conveniências. A terra e tudo o que ela contém foi 
dada aos homens para o sustento e o conforto de sua existên-
cia.” (Tratado, p. 42) 

 Todavia, ele afirma que quando conseguimos alterar o estado da natureza por 

meio do trabalho admite-se que quem o alterou pode ser considerado o proprietário 

do bem adquirido. Ou seja, enquanto a maçã está na árvore é da humanidade, 
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quando o indivíduo tem o trabalho de a colher, torna-se proprietário dela, pois impri-

miu um trabalho para transformar o seu estado natural. 

“E entre aqueles que contam como a parte civilizada da huma-
nidade, que fizeram e multiplicaram leis positivas para a deter-
minação da propriedade, a lei original da natureza, que autoriza 
o início da apropriação dos bens antes comuns, permanece 
sempre em vigor; graças a ela, os peixes que alguém pesca no 
oceano, esta grandeza comum a toda a humanidade, ou aque-
le âmbar cinzento que se recolheu, tornam-se propriedade da-
quele que lhes consagraram tantos cuidados através do traba-
lho que os removeu daquele estado comum em que a natureza 
os deixou. E mesmo entre nós, a lebre que alguém está caçan-
do pertence àquele que a persegue durante a caça. Pois tra-
tando-se de um animal considerado sempre um bem comum, 
não pertencendo individualmente a ninguém, quem consagrou 
tanto trabalho para encontrá-lo ou persegui-lo e assim o remo-
vendo do estado de natureza em que ele era um bem comum, 
criou sobre ele um direito de propriedade.” (ibid., p. 43) 

 Entende-se que a maçã sai da condição de bem coletivo para a condição de 

propriedade individual. Locke fala substancialmente em relação aos bens materiais. 

Nossa reflexão nessa tese está sob o olhar da autoria intelectual, ou seja, a proprie-

dade sobre o conhecimento.  

 Sendo o conhecimento um motor para a transformação do estado da natureza 

e das coisas, quem o produz imprime-lhe um trabalho, um esforço pessoal e indivi-

dual, portanto pode se considerar seu proprietário. 

1.3 - O que é a autoria do século XX 

  Antes do século XIX, não havia a preocupação em estabelecer um responsá-

vel pelo fechamento da obra. Foi neste século que o regime de propriedade caracte-

rístico da sociedade atual começou a ser estabelecido como: direito à propriedade 

dos textos, regras sobre o direito do autor, de reprodução, de responsabilidade 

(BAKHTIN, 1992). Desde então, toda propriedade intelectual é de poder de quem a 

criou e a noção de autor passa a ter um papel importante na produção cultural, uma 

herança que começou a ser forjada desde a invenção da escrita, passando pelo de-

senvolvimento das técnicas de impressão tipográfica e pelo estabelecimento de um 
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mercado editorial. O autor, assim, representa a realização do projeto da modernida-

de por meio da unicidade do sujeito e da sua obra, da sua unidade estilística, da sua 

coerência conceitual e originalidade. 

 Outro aspecto importante da autoria está ligado à questão econômica e soci-

al, quando o autor se converte em um produtor para o mercado. Principalmente, no 

contexto atual em que as publicações nas redes são feitas de maneira indiscrimina-

da e a popularidade é medida por visualizações. Os autores dos materiais passam a 

ser celebridades, porque vendem e geram espaço de publicidade. 

 A autoria também está relacionada à questão ética, que vai da criação em si 

de uma obra ao direito inalienável do reconhecimento dos direitos morais do autor, 

ou seja, o direito a receber crédito por sua produção, que se aplica a qualquer forma 

de expressão, inclusive a que se refere a publicações na WEB. 

 Esse modo de pensar encontra, atualmente, muitas dificuldades e incon-

gruências para a sua manifestação, uma vez que o conceito de autoria está em um 

momento de reflexão. É possível observar essas mudanças especialmente nas pu-

blicações realizadas na WEB, cujo acesso não é passível de controle e nem de line-

aridade. A sociedade contemporânea permite a heterogeneidade e a relatividade cul-

tural das obras, com suas ambiguidades, regionalismos, informalidade, subjetivida-

de. 

 A rede social é um sistema interativo de comunicação, que torna possível a 

criação, a publicação, a distribuição, a re-criação e o uso das produções de todo tipo 

aproximando autores, co-autores e consumidores. 

 A WEB permite, além de uma forma diferenciada de publicação, forma de ex-

pressão peculiar, pois possibilita ao interlocutor ou leitor ter liberdade de alterar e re-

criar. Ao fazer suas escolhas, o interlocutor/leitor enfatiza o seu papel de sujeito, pa-

pel que pertencia sobretudo ao autor fazendo surgir ai o co-autor. A rede permite a 

multiplicidade e a diversidade de produções, pois é um território ilimitado. É um terri-

tório que permite a criação coletiva. 

 Pensando nesse novo contexto da função do autor e dos co-autores como 

produtores e co-produtores de ideias e transformadores diretos de comportamento 
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frente a modernidade, precisamos ter cautela ao propor retirar do sujeito o papel de 

fundamento originário, analisando-o apenas como uma variável do discurso, como 

propõem BARTHES (1968) e FOUCAULT (1969). 

 BARTHES (1988) defende a ideia da inexistência do autor, pois afirma que 

não é o autor quem fala, mas a linguagem. Ele é entendido como sujeito social e his-

toricamente constituído, isto é, um produto do ato de escrever - o ato de escrever faz 

o autor e não o autor faz o ato de escrever. Esse afastamento torna impossível atri-

buir a autoria. Essa forma de ver dá poder ao leitor, que se sente livre para fazer a 

leitura que desejar, sem o compromisso com a autoria .  19

 Ele postula que “o nascimento do leitor deve pagar-se com a morte do 

autor” (BARTHES, 1988, p. 70). É destituído o papel de criador, pai e proprietário, já 

que o discurso é construído por meio do diálogo entre os discursos já existentes. O 

autor não é responsável pelas várias formas de leitura que seu texto permite. Estas 

quem as vai fazer é o leitor. 

“Na novela Sarrasine, falando de um castrado disfarçado em 
mulher, Balzac escreve esta frase: "Era a mulher, com seus 
medos repentinos, seus caprichos sem razão, suas pertur-
bações instintivas, suas audácias sem causa, suas bravatas e 
sua deliciosa finura de sentimentos". Quem fala assim? É o he-
rói da novela, interessado em ignorar o castrado que se escon-
de sob a mulher? É o indivíduo Balzac, dotado, por sua experi-
ência pessoal, de uma filosofia da mulher? É o autor Balzac, 
professando idéias "literárias" sobre a mulher? É a sabedoria 
universal? A psicologia romântica? Jamais será possível saber, 
pela simples razão que a escritura é a destruição de toda voz, 
de toda origem. A escritura é esse neutro, esse composto, esse 
oblíquo aonde foge o nosso sujeito, o branco-e-preto onde vem 
se perder toda identidade, a começar pela do corpo que escre-
ve.” (BARTHES, 1988, 66) 

 Como Barthes, FOUCAULT (2001) aponta que definir e nomear o autor sem-

pre foi algo controverso e discutido durante a história. Para ele, a origem do discurso 

 Claro que é exatamente isso que ocorre, pois depois que o texto é publicado ele dependerá da in19 -
terpretação feita pelo leitor. É o que está escrito que ficará para a história. Mas isso não retira a res-
ponsabilidade do autor, muito pelo contrário, amplia-a no sentido de que os cuidados com as palavras 
devem ser maiores, já que serão interpretadas e ganharão vida própria.
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não está em sujeitos individuais, mas nas diferentes posições em que ele ocupa na 

ordem do discurso. Ele sempre fala de algum lugar, por isso não é dono livre dos 

seus atos discursivos. 

 Houve o tempo em que não importava quem escrevia, mas o que era escrito, 

principalmente para textos de literatura, como romances ou peças. Não havia um a 

priori na escrita. Os autores eram consagrados a posteriori. Apenas para a ciência, 

dava-se a importância da autoria. Mesmo assim, ainda havia diversas dúvidas em 

relação a criação de assuntos, visto que muitas ideias “sem autor” já foram atribuí-

das a ilustres estudiosos. FOUCAULT (2001) diz que há duas noções que preservam 

a existência do autor: a noção de obra e a noção de escrita.  

 Ele coloca em questão: o que faz de uma escrita ser uma obra? Pode ser 

considerada uma obra escritos encontrados em uma agenda de um autor já consa-

grado? O que torna um autor consagrado é a obra ou a obra consagra-se pelo nome 

do autor? 

 Durante algum tempo, a obra que deveria se sobrepor ao autor, acabou por 

ser subjugada por ele. No século XX, por exemplo, alguns filósofos da linguagem 

questionaram a presença do autor, principalmente em textos literários. A importância 

da obra está nela mesma e no que ela pode fecundar, independente de quem a es-

creveu. 

 BAKHTIN (1981), sobre o assunto, afirma que o sujeito surge no reconheci-

mento que o outro faz do discurso. O sujeito da escrita se reconhece e é reconheci-

do no e pelo outro. Ele nunca fala palavras que não foram ditas, mesmo que não te-

nha consciência disso. Quando afirma que o diálogo entre a obra e o leitor/interlocu-

tor nem sempre é assimétrico, há de se considerar o contexto e a interação propor-

cionada pelo dialogismo discursivo. 

“existente entre os diferentes discursos que configuram uma 
comunidade, uma cultura, e uma sociedade, assim como ele-
mento representativo das relações discursivas que se estabe-
lecem entre o eu e o outro nos processos discursivos instaura-
dos historicamente pelos sujeitos, processos discursivos pelos 
quais os sujeitos também são instaurados em “contextos que 
não estão simplesmente justapostos, como se fossem indife-
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rentes uns aos outros; encontram-se numa situação de inte-
ração e de conflito tenso e ininterrupto” (BAKHTIN, 1981, p. 96) 

  A  consciência, então, é engendrada pelas relações que os homens estabele-

cem entre si no meio social através da mediação da linguagem. A interação, portan-

to, com o outro no meio social tem um papel fundamental, pois sem isso o homem 

não penetra na corrente da linguagem e não se desenvolve, não amplia conheci-

mento, aprendizagens. 

 Devido a esse pensamento, BAKHTIN (1992) distingue o sujeito físico, o au-

tor-pessoa, do sujeito não-físico, o autor-criador e a realidade. 

“O autor é depositário da tensão exercida pela unidade de um 
todo acabado, o todo do herói e o todo da obra, um transcen-
dente a cada um dos seus constituintes considerados isolada-
mente. (ibid., p.32) 

 O autor-pessoa, ao refratar a voz social, se assemelha ao artesão que recorta 

o barro, objeto de seu trabalho; o autor-criador, por sua vez, materializa a reorde-

nação do que era fragmentado e reflete o objeto artístico: ambos são reconfigu-

rações axiológicas de um recorte do mundo, de uma refração da realidade.  

 Bakhtin, na contramão das correntes que postulam o apagamento do autor, 

afirma que é o sujeito-autor quem define o objeto artístico e não o contrário, pois ele 

é quem delineia, dá forma, quem constitui o discurso. 

 Tendo o autor-pessoa operado sobre a personagem em seu ato de criação, 

ele se desvencilha e entrega a sua obra aberta a todos os olhares e independe do 

olhar do seu criador. Isso acontece justamente porque a criação e o criador já se 

desvencilharam um do outro. 

 O autor-criador ajuda a compreender o autor-pessoa, mas não o define. Em 

contato com o mundo, a história criada se desliga de quem a criou e começa a levar 

uma vida autônoma no mundo, e de igual maneira o mesmo se dá com o seu real 

criador-autor. 

 O mundo dado continua a existir indiferente a todas as maquinações discursi-

vas do mundo postulado. Não obstante, só por meio do mundo postulado se vem a 
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conhecer em termos humanos o mundo dado: não há apreensão do mundo sem 

mediação. Todavia, não é por isso que o autor é mera peça numa suposta engrena-

gem social e histórica: a singularidade do sujeito humano como agente responsável 

em meio à coletividade é irredutível frente às consequências de sua criação, bem 

como a responsabilidade daquele que interage com a criação, mesmo que seja uma 

responsabilidade indireta. 

 Apesar da problemática de constituição dos sujeitos em Foucault e Bakhtin há 

um ponto de convergência entre ambos: o sujeito está em plena interação com o ou-

tro e só se constitui por meio desta interação, mesmo sendo como o outro que vigia, 

disciplina e pune, segundo Foucault ou como o que interage, pela visão de Bakhtin. 

Para este a autoria baseada no dialogismo pressupõe responsividade e para aquele; 

relações de poder.  

1.4 - Autor visto hoje, século XXI 

 Atualmente, há, no caso da criação intelectual, uma ideia de que um autor é o 

proprietário da criação e pode decidir sobre os “rumos” de seu desenvolvimento. Há 

até leis que protegem esse direito: Lei de direitos autorais. Inclusive, é dado o poder 

à família do autor, mesmo depois de morte, de decidir sobre os rumos a obra. 

 Tais “pompas” que são atribuídas ao autor, faz com que ele tenha uma carac-

terística quase que divina. Essa maneira de pensar, faz com que o indivíduo que se 

considere ‘ser humano comum’ não se sinta capaz de ser um autor. Como ele, um 

mero mortal terá a capacidade de ser criativo a ponto de fazer uma obra reconheci-

da socialmente e ser imortalizada? Estabelece-se uma distância entre os ‘semideu-

ses’ com capacidade autoral e os simples mortais que apenas podem ser observa-

dores e reprodutores desse mundo. É como que se essa capacidade de criar fosse 

de nascença, genética e por isso privilégio de alguns. 

 Esse status, muitas vezes, é reforçado pela família, quando por ter sido criada 

sob essa visão, já induz o jovem a pensar que não pode ser capaz de criar, já que 

como o mero mortal, será incapaz de ser autor. Além disso, há na escola - com certo 

grau de razão - quando o professor apresenta ao desenvolver um conceito e um co-

nhecimento uma exaltação ao seu autor que tem sua obra reconhecida. O jovem se 

vê diante de uma situação em que se sente incapaz de alterar, questionar ou até re-
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criar, não assumindo assim a postura de autor diante do conhecimento. Age apenas 

como ouvinte ou reprodutor que cumpre as ordens da direção sem questionar, sem 

refletir e assim sem reelaborar. 

 Como docente em Língua Portuguesa e em produção de texto, constatei nes-

ses anos todos que a grande dificuldade que o aluno tem em produzir texto muitas 

vezes não está apenas na falta de conhecimento das técnicas necessárias para se 

redigir, mas no fato de ele não se reconhecer autor. Sua produção é apenas um re-

quisito para somar à sua nota um valor que o ajudará a conquistar algo, como por 

exemplo: ter boa nota no vestibular ou no exame nacional do ensino médio (ENEM) 

ou agregar a outras notas para compor a média final. Poucos se percebem como au-

tores em potencial. 

  O aluno acaba sendo formado para ser reprodutor apenas, sem a oportunida-

de de ser produtor de conhecimento. Não porque não seja capaz de produzir conhe-

cimento, mas pela pouca oportunidade que lhe é oferecida, ou se lhe é, logo é tirada 

pela atribuição imediata do valor do produto como mero passaporte para o ingresso 

ao vestibular. É pouco para a riqueza do conceito do autor. 

1.5 - O autor na estrutura da comunicação 

 Compreender as características do sujeito na estrutura da comunicação, auxi-

lia a compreender seu papel como autor do discurso, pois o sujeito do discurso se 

constitui na e pela linguagem, uma vez que ela funda na sua realidade, que é a do 

ser, o conceito de ego.  

 Por isso, a categoria da pessoa é essencial para que a linguagem se estabe-

leça e de fato exista. É a partir dela que surge o enunciado, também é ele a referên-

cia de espaço e de tempo do discurso. As redes sociais são o espaço da manifesta-

ção do discurso enunciado pelo sujeito e o presente é o tempo em que coincidem o 

momento do evento descrito e o ato da enunciação que o descreve. A partir desses 

três elementos (pessoa, tempo e espaço), surge a instauração do sujeito e do seu 

discurso que é o ponto de referência das relações espaço-temporais. (BENVENIS-

TE, 1988) 
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 Quando o sujeito da enunciação coloca em prática o funcionamento da lin-

guagem na comunicação, ele se instaura como EU que se apropria da linguagem 

inteira. Como diz GREIMAS, ele “contrói o mundo enquanto objeto ao mesmo tempo 

que se constrói a si mesmo” (GREIMAS in FIORIN, 1996, p. 42). Ou seja, o sujeito 

está marcado pelo discurso e vice-versa. 

 Essa teoria considera que três questões são imprescindíveis para a constitui-

ção do ato enunciativo: 

“a) a das competências necessárias para a produção de um enunci-
ado; 

b) a da ‘ética’ da informação; 

c) a do acordo fiduciário entre enunciado e enunciatário.” (FIORIN, 
1996, p. 32) 

 Em outras palavras, para que se estabeleça a interação comunicativa faz-se 

necessário que os sujeitos da estrutura comunicacional - emissor e receptor - pos-

suam as mesmas competências linguísticas e culturais, os mesmos valores éticos, 

ou que pelo menos tenham o conhecimento e a compreensão destes valores e que 

haja um acordo de confiança entre eles. Para que a mensagem seja de fato com-

preendida e cumpra a intenção do emissor, deve o receptor crer nessa intenção ou 

ser convencido a isso para realizar a interação. 

 Nesse sentido, há quatro níveis nesse processo (FIORIN, 1994, p. 65): 

- o primeiro nível tem como actantes (pessoas do contexto do discurso) o emissor, 

chamado de enunciador, e o receptor, chamado de enunciatário. No processo de 

enunciação o enunciador, mesmo que inconsciente, utiliza o enunciatário como 

crivo para atingir a sua intenção, este serve “como um filtro e instância pressupos-

ta do ato de enunciar, é também sujeito produtor do discurso” (FIORIN, 1994, p. 

65). É um nível exclusivo do enunciador e ocorre no âmbito da elaboração da 

mensagem. Grosso modo, é o momento da criação. Esse é um processo muitas 

vezes inconsciente e por isso muitas vezes inconsequente, como se vê constan-

temente nas publicações feitas nas redes sociais. O teor das publicações que cor-

rompem a moral e a ética - como os ofensivos, caluniosos dentre outros - de-
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monstram que ou o sujeito que está publicando desconhece seu papel na estrutu-

ra da comunicação como um sujeito portador do processo de enunciação, ou seja, 

do poder de crivar e editorar sua mensagem ou reconhece esse papel e o usa jus-

tamente a intenção demonstrada da mensagem. 

- o segundo nível é o da materialização da mensagem da instalação do destinador 

e o do destinatário. Nesse momento, há a publicação da mensagem.  

- o terceiro nível é o da interação discursiva. É o momento em que há uma relação 

entre o interlocutor e o interlocutário. É a reação de quem recebe a publicação. É 

a interação entre o enunciador, o enunciado e o enunciatário. É a realização da 

comunicação. 

- o quarto nível é o da responsabilidade pelos enunciados. No caso das redes soci-

ais, diferentemente do que ocorria em tempos passados, quando o autor era re-

conhecido pela sua obra e a nomeava institucionalmente - por meio de editoras, 

por exemplo, as redes possibilitam postagens anônimas além de os compartilha-

mentos das mensagens resultarem, às vezes, na dificuldade da identificação da 

origem da postagem, dificultando uma responsabilização legal. Como se sabe, 

ainda há na sociedade atual uma dificuldade de se entender a ação da responsa-

bilidade sem relacioná-la à determinação de lei. Há um sentimento de que se não 

há vigilância e não há punição, então não há “responsabilização”. 

 O enunciador e o enunciatário são desdobramentos do sujeito da enunciação 

que cumprem papéis de destinador e destinatário. O sujeito da enunciação e autor 

da publicação faz uma série de escolhas de pessoa, tempo, espaço e figuras.  

 Dentro da competência desse sujeito enunciador há duas moralizações: a do 

fazer e a do ser.   20

 Na modalização do ser dois ângulos devem ser examinados: o da modaliza-

ção veridictória, que determina a relação do sujeito com o objeto (no caso da análise 

 A modalidade do fazer compreende dois aspectos: o fazer-fazer, ou seja, o fazer do destinador que 20

comunica valores ao destinatário e o ser-fazer que representa a sua competência como sujeito. Assim 
há duas categorias dentro da competência do enunciador: a modalidade virtualizante, que instaura o 
sujeito e a atualizante, que o qualificam para a ação. Além do fazer-fazer e a do ser-fazer, o enuncia-
dor precisa do dever-fazer e querer fazer como modalidades virtualizantes e o saber-fazer e poder-
fazer como modalidades atualizantes. (BARROS, 1997, 43)
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na tese, a publicação), apresentando-a como verdadeira ou falsa, mentirosa ou se-

creta; e o da modalização pelo querer, dever, poder e saber investidos nos objetos. 

É o ‘ser’ versus o ‘parecer’.  

 Nas redes sociais, essas modalidades ficam à mostra constantemente. Há 

sempre o que se é versus o que se deseja ser. Dentro desse limiar, surge o sujeito 

enunciador (no caso dessa pesquisa - o membro da rede social) que é o responsá-

vel pela veracidade ou simulacro (ser X parecer) da mensagem. 

 Considerando que todo enunciador possui uma intenção e que essa intenção 

é a de causar uma reação como criar um juízo de valor, convencer, persuadir, diver-

tir, ser reconhecido etc, os mecanismos discursivos têm por finalidade criar a ilusão 

da verdade. Cabe ao enunciatário o fazer interpretativo e a ação subsequente posi-

cionamento. 

1.6 - A autoria na produção textual 

 O processo de autoria está diretamente associado ao contexto de produção: 

para quem dizer/escrever, o quê, como, quando, onde e porque. São estes os fato-

res que determinarão o gênero de texto adequado ao contexto (cf. cap. 4). Neste 

sentido, podemos citar BAKHTIN (1992, p. 325 ) quando afirma que: 

Ter um destinatário, dirigir-se a alguém, é uma particularidade 
constitutiva do enunciado, sem a qual não há, e não poderia 
haver, enunciado. As diversas formas típicas de se dirigir a al-
guém, e as diversas concepções típicas do destinatário são as 
particularidades constitutivas que determinam a diversidade 
dos gêneros do discurso. 

 Portanto, o autor é concebido como produtor-enunciador do discurso; ele ex-

põe suas ideias por meio da articulação entre os aspectos sócio-históricos que o 

cercam. Seu texto é produzido para cumprir uma função social de apresentar ideias 

e reflexões sobre determinado tema. 

 O olhar que se traz da produção textual é diferente do entendido dentro do 

universo escolar. Enquanto a escola pensa a produção do aluno como um requisito 

para avaliação de aprendizagem, trata-se aqui de construção autorial por meio da 
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linguagem escrita. Por essa razão que não são discutidos aspectos de coesão e co-

erência textuais. 

 Discute-se a produção de texto como expressão do pensamento e como inte-

ração pela linguagem. Aborda-se a temática pela ótica bakhtiniana, para cuja lingua-

gem possui um caráter dinâmico, vivo, de prática social e atua como uma forma de 

ação do homem sobre o mundo. Concebe-se a língua não como algo acabado, mas 

como produto da vida social que está em constante transformação, sob a pressão do 

cotidiano e das mudanças da sociedade de que é fruto. 

“A língua existe não por si mesma, mas somente em conjunção 
com a estrutura individual de uma enunciação concreta. É ape-
nas através da enunciação que a língua toma contato com a 
comunicação, imbui-se do seu poder vital e torna-se uma reali-
dade. (BAKHTIN, 2006, p. 149) 

 Assim, a linguagem de um sujeito só faz sentido se ele estiver interagindo 

com o outro. A linguagem é de caráter social. A linguagem é o instrumento que liga 

os indivíduos. A verdadeira função da língua é a interação verbal. 

 A escola sabe bem disso e o currículo aborda essa questão quando trata da 

área de Códigos e suas Tecnologias. Todavia, paradoxalmente, a escola solicita dos 

alunos do Ensino Médio textos cuja função situa-se apenas no campo da avaliação. 

Sendo o texto um requisito a somar pontos na nota final, perde o valor da função so-

cial da comunicação. O texto é feito para um único leitor (o avaliador) que previa-

mente designa o gênero, as regras normativas de escrita e de estruturação dos pa-

rágrafos. 

 Tendo a interação como pressuposto na produção do texto, tem-se de consi-

derar que o dialogismo é um aspecto fundamental do enunciado. Conforme aponta 

BAKHTIN (1992, p. 350) o “autor (o locutor) tem seus direitos imprescindíveis sobre 

a palavra, mas também o ouvinte tem seus direitos, e todos aqueles cujas vozes 

soam na palavra têm seus direitos” 

 As escolas devem ressignificar a ideia de produção de texto, que como o pró-

prio nome já conceitua, é alguém que produz, e não reproduz, um texto. Deve de-

senvolver projetos políticos pedagógicos para o Ensino Médio que considere que o 
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sujeito em formação não pode ser visto apenas como um “vir a ser”, mas como “um 

já ser” que possui valores construídos  por meio de trocas que vão muito além do 

espaço físico antigamente restrito, como família, escola e comunidade, mas um es-

paço virtualmente constituído que lhe permite refletir sobre valores do mundo. 

1.7.  A autoria na rede 

 As redes interativas de comunicação surgem como nova forma de relação en-

tre as pessoas e das pessoas com o mundo. Além de alterar a relação entre as pes-

soas, as redes interativas possibilitam amplo acesso à informação, teoricamente, 

ampliando a possibilidade de escolha. Todavia, isto não significa que a Internet é 

boa. Ter uma grande oferta de informação, não significa ter qualidade de informação 

ou verdade de informação. Por ser esse um espaço sem crivo de publicação, o dis-

cernimento na pesquisa e nas escolhas é mais do que necessário. 

 Além disso, a rede é muito mais do que o espaço em que o autor se insere, 

ela possibilita a materialização das ideias. Um texto produzido diretamente no local 

de publicação, muitas vezes é produto da onipotência do autor e o ‘deslimite’ que o 

meio oferece. Muitas vezes, para ser visto, revisto e reconhecido a autoria acaba 

desprovida da criatividade e oferecendo “mais do mesmo”. Está se vivendo um mo-

mento de profunda mudança na forma de autoria. 

“O gesto de interpretação, fora da história, não é formulação (é 
fórmula), não é re-significação (é rearranjo). Isto não quer dizer 
que não haja produção de autoria. Há. Mas de outra qualidade, 
de outra natureza.” (ORLANDI, 2001, P. 17) 

 Várias linguagens estão disponíveis pelos diversos recursos tecnológicos. 

Nesse início de século. As possibilidades e facilidades oferecidas pelas tecnologias 

da comunicação via WEB em relação à publicação fez com que o universo das re-

des sociais se transformasse em atrativo para aquele que busca “aparecer”, ser re-

conhecido, ser “visto”, “ouvido”. E as possibilidades oferecidas por alguns aplicativos 

de edição - editor de texto, editor de imagens, editor de cenas - fez com que o traba-

lho de criação e re-criação também ficasse acessível a qualquer um.   

 Esse universo cria uma nova modalidade de texto, diferente do tradicional, 

cuja metodologia é  
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“(…) hierárquica, cheia de donos de textos/interpretações e so-
bretudo da verdade, composta de inovadores que detestam 
inovar-se, de orientadores que sufocam os orientandos, de mi-
nistradores de aulas reproduzidas; quando fala de mudar tem 
em mente mudança controlada” (DEMO, 2009, 63) 

 Cria-se o texto multimodal virtual que tem uma feição inicialmente “caótica da 

informação”, que facilita os acessos, as produção e ainda pode ser publicado/com-

partilhado, democratizando ambientes que antes eram rigidamente preservados.  

“(…) os textos multimodais virtuais parecem escapar ao contro-
le à medida que são plásticos, como uma foto que podemos 
recortar, ampliar, diminuir, tirar o vermelho dos olhos, editar. A 
noção de “editar” implica que a linha de força poderia ter mu-
dado de lado: em vez do leitor submisso ao texto, o texto está à 
disposição do leitor” (DEMO, 2009, p. 63) 

 Como mencionado anteriormente, o texto da escola possui um rigor técnico 

por pertencer a uma disciplina, cuja proposição deve inscrever-se dentro de um hori-

zonte teórico. Não há de se estudar nessa tese esse tipo de texto modal, mas as 

possibilidades que a rede social pode oferecer para o aluno ampliar seu repertório e 

poder ser autor de sua produção. 

 Nesse contexto que se desenha, a escola tem o principal papel. É nela que os 

alunos podem aprender a diferenciar o “certo” do “errado”. É com ela que os alunos 

podem entender o que pode ser confiável ou não. Também é com ela que o aluno 

pode entender o seu papel na estrutura da comunicação das redes, não apenas 

como autor, mas também como co-autor e receptor. Cumpre lembrar que o discurso 

do enunciador/autor só se realiza quando há a interação e interpretação do enuncia-

tário/leitor/receptor. 

 No novo modo informacional de desenvolvimento, a fonte de produtividade 

acha-se na tecnologia de geração de conhecimentos, de processamento da informa-

ção e de comunicação de símbolos. “Contudo, o que é específico ao modo informa-

cional de desenvolvimento é a ação de conhecimento sobre os próprios conheci-

mentos como principal fonte de produtividade.” (ibid., p. 53) 
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 Talvez tenhamos de definir o papel do novo autor da era hipermoderna que 

inclua nem o apagamento, nem a autoridade plena. Apesar de não ter sido o propó-

sito de Bakhtin definir o autor desta nossa época, ele se aproximou do que se espe-

ra quando atribui a responsabilidade da obra tanto para o autor-pessoa, quanto para 

quem interagem com a obra e a recria. 

 No próximo capítulo, no intuito de se apropriar do contexto da pesquisa, se 

estuda o Currículo do Ensino Médio sob a ótica dos documentos orientadores elabo-

rados pelo Conselho Nacional de Educação e da Proposta Pedagógica da Escola da 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 2  

… ONDE? NO ENSINO MÉDIO… 

      Em uma análise discursiva é importante 

considerar o espaço em que pertencem os sujeitos da comunicação. Para tanto, faz-

se necessário defini-lo, visto o seu valor polissêmico. Esse capítulo trata da questão 

de espaço social que está associado ao espaço multidimensional onde as relações 

sociais são efetivadas através da interação entre os atores sociais que desempe-

nham papéis sociais como: a casa, a escola, o trabalho, a igreja, dentre outros. 

 Papel aqui entendido como “o comportamento é o arranjo de diversos papéis 

que desempenhamos na sociedade” (RIOS, 2013, 30). Esse comportamento será 

reflexo das necessidades de cada sociedade. Para cada papel há o desempenho de 

uma função: 

“Quando falo em desempenho, faço referência ao que é preci-
so fazer na representação de cada papel. Utilizando a expres-
são “é preciso”, somos remetidos ao dever que está presente 
no bojo das ações humanas em sociedade. Como seres soci-
ais, o que somos está sempre ligado ao que devemos ser, que 
é indicado pelas regras do coletivo de que fazemos parte”. (ibi-
dem) 

 O sujeito dessa pesquisa faz parte do grupo de alunos do Ensino Médio. Nes-

se contexto da tese opta-se pelo conceito de espaço social independente do espaço 

físico, visto que a pesquisa de campo expande os limites geográficos da sala de aula 

quando se vale do aplicativo das redes sociais virtuais.  

 Há de se distinguir na tese então o que é espaço social em dois contextos: o 

da escola e o desenvolvido nas redes sociais na pesquisa de campo. Tanto em um 
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quanto no outro, a regulação é feita por meio de diversos fatores desde as intera-

ções entre os membros com seus papéis específicos, quanto a fatores sociais que 

envolvam as relações de poder. 

 O sociólogo francês Pierre BOURDIEAU (1996) contribuiu para diversos as-

pectos da Teoria Social. Segundo ele, o campo social determina um espaço simbóli-

co (local de socialização) donde são realizadas trocas entre os agentes. Nesse es-

paço, os indivíduos desenvolvem as identidades onde são percebidas as diferenças 

e as posições sociais. Isso ocorre por meio de diversos capitais (relações de pode-

res): o capital social, cultural, econômico que geram um espaço simbólico que é o 

conceito que define o prestígio de alguém dentro do espaço social. 

 O capital social é gerado pelas relações sociais que o indivíduo desenvolve. O 

capital cultural é o conjunto de conhecimento dos sujeitos. E o capital econômico é 

determinado pela quantidade de bens que possui o indivíduo.  

 Por tal razão, não se pode descrever o espaço social de uma escola de Ensi-

no Médio apenas pelas suas características geográficas. Tem-se de considerar o 

capital econômico, cultural e social. Além disso, deve-se considerar as diretrizes que 

são publicadas em diários oficiais por órgãos reguladores - já que se trata de um es-

paço de educação   -  que a organizam no plano pedagógico.  21

 Nessa tese, os documentos estudados são os Parâmetros Curriculares Naci-

onais e as Diretrizes Curriculares Nacionais, ambos elaborados pelo Conselho Naci-

onal de Educação do Ministério da Educação. 

2.1 - O que é o currículo escolar 

 O currículo, durante algum tempo, vinha sendo concebido como um rol, um 

conjunto de disciplinas, uma grade ou um planejamento de disciplinas agrupadas. 

Recentemente é que foi incorporada ao conceito de currículo a noção de prática so-

 O estado Brasileiro tem o dever de legislar a educação do seu povo, conforme artigos: 21

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  
Art. 206. O ensino será ministrado nos seguintes princípios: (E C 19/88; EC 53/2006) 
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;  
III–pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas 
e privadas de ensino. (grifo nosso)
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cial, condicionada por diversos elementos da estrutura social, uma estrutura comple-

xa que reflete e expressa as relações entre a sociedade e o sistema educativo, cuja 

reflexão está voltada em quem, para quem, o que, por que e como ensinar e 

aprender, sem deixar de considerar interesses, diversidades, diferenças sociais e, 

ainda, a história cultural e pedagógica de nossas escolas. 

 Tudo isso relacionado à defesa de uma escola democrática que humanize e 

assegure a aprendizagem e construção de conhecimentos de um estudante reco-

nhecido em seu desenvolvimento biopsicossocial, considerando suas vontades, ne-

cessidades, potencialidades, seus conhecimentos e sua cultura. 

 Gimeno SACRISTAN (2000) complementa esses dados, quando faz reflexões 

sobre “o sujeito para a cultura ou a cultura para o sujeito?”. Demonstra que a elabo-

ração do currículo está sempre a serviço dos interesses de cada época, reconhe-

cendo-se suas necessidades. A história da educação aponta as etapas e momentos 

em que o currículo foi elaborado. 

2.2 - História do Currículo no Brasil 

 A Educação no Brasil passou por alguns períodos, sob o paradigma do poder 

da necessidade histórica na elaboração dos currículos. O primeiro, quando a Com-

panhia de Jesus se instalou no Brasil com a missão de converter os nativos a edu-

cação católica trouxe na bagagem métodos pedagógicos. A alfabetização era consi-

derada a maneira mais segura de convertê-los por meio do catolicismo. A preocupa-

ção estava relacionada com um currículo que atendesse esse interesse de conver-

são ao catolicismo. 

 O segundo, quando a família real veio para o Brasil. Para atender às necessi-

dades de garantir mais mão de obra para o trabalho, realizaram-se investimentos no 

ensino técnico e algumas escolas para os filhos dos aristocratas da corte. A partir 

desse momento, os conhecimentos não estavam mais a serviço da fé, mas, sim, das 

necessidades da sociedade e do governo.  

 O terceiro, no período republicano, a educação começa a ganhar pequenos 

contornos como instituição. De fato, esses contornos somente se consolidam quan-

do no governo de Vargas  cria-se o Ministério de Educação Saúde Pública.  
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 Nesse momento, inicia-se o processo de democratização da educação, pois a 

legislação estabelece que a educação seja um direito de todos e deve ser promovida 

pelos poderes públicos e pela família. O currículo prioriza, nesse período, a prepara-

ção do jovem para o trabalho. 

 O quarto com o fim do Regime Militar, quando educadores passaram a discu-

tir a educação de uma forma mais ampla e democrática. Nasce a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1971. Essa lei, ao definir as diretrizes e bases da 

educação nacional, estabeleceu como objetivo geral, tanto para o ensino fundamen-

tal quanto para o ensino médio, proporcionar aos educandos a formação necessária 

ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto-realização, 

preparação para o trabalho e para o exercício consciente da cidadania. 

 Com a promulgação da nova constituição de 1988, nasce a última versão da 

LDB: baseada no princípio universal de educação para todos. Ela traz no bojo das 

discussões o ensino fundamental obrigatório, a gestão democrática do ensino públi-

co, e progressiva autonomia pedagógica e administrativa das unidades escolares. 

Ela é oficialmente aprovada em 1996 (LDB9394/96). 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, consolida e am-

plia o dever do poder público para com a educação em geral e em particular para 

com o ensino fundamental fato que confere ao ensino fundamental um caráter de 

terminalidade e de continuidade. O art. 22 diz  

“a formação comum indispensável para o exercício da cidada-
nia e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estu-
dos posteriores” 

 Para dar conta desse amplo objetivo, a LDB consolida a organização curricu-

lar para conferir uma maior flexibilidade no trato dos componentes curriculares, por 

meio da elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacional, cujo objetivo é garantir a 

todas as crianças e jovens brasileiros, mesmo em locais com condições socioe-

conômicas desfavoráveis, o direito de usufruir do conjunto de conhecimentos reco-

nhecidos como necessários para o exercício da cidadania. Não possuem caráter de 

obrigatoriedade e, portanto, pressupõe-se que seus parâmetros são adaptados às 
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peculiaridades locais. Percebe-se que há uma preocupação clara na construção de 

um cidadão completo e autônomo. 

 Ainda no bojo da busca pelo aperfeiçoamento das especificações curricula-

res, foram elaboradas em 2010 as Diretrizes Curriculares Nacionais, documento vi-

gente atualmente .  22

 Nota-se que todas essas reformas adotam estratégias e ações que se relaci-

onam ao contexto, ou seja, posturas políticas, meios disponíveis, necessidades 

como um povo. Assim, quando definimos currículo estamos tratando dos resultados 

da ação humana e de seus efeitos: o currículo é construído na mesma medida que 

constrói cada ser. Nesse sentido, o currículo é entendido como um elemento muito 

próximo e concreto do cotidiano da escola e não pode ser visto como uma realidade 

abstrata, distante, à margem do sistema educativo.  

 A sua organização e o seu desenvolvimento consideram as experiências e as 

necessidades dos alunos, para assim garantir as possibilidades de os alunos serem 

capazes de construir seu próprio currículo concedendo-lhes autonomia.  

“currículo é o conjunto de valores e práticas que proporcionam 
a produção e a socialização de significados no espaço social e 
que contribuem, intensamente, para a construção de identida-
des sociais e culturais dos estudantes. E reitera-se que deve 
difundir os valores fundamentais do interesse social, dos direi-
tos e deveres dos cidadãos, do respeito ao bem comum e à 
ordem democrática, bem como considerar as condições de es-
colaridade dos estudantes em cada estabelecimento, a orien-
tação para o trabalho, a promoção de práticas educativas for-
mais e não-formais.” (DCN, p. 27) 

 Segundo Domingues (apud Baecker, 1997), os estudos curriculares apontam 

três grandes paradigmas, que caracterizam diferentes práticas escolares: o técnico 

linear; o circular consensual; e o dinâmico e dialógico. O técnico linear surge da ne-

 O avanço das diretrizes em relação aos parâmetros se deu principalmente na inclusão de temas 22

antes não atendidos, como educação indígena, quilombola e diversidade.  Atualmente está em an-
damento a discussão de um novo documento sobre a Base Nacional Comum Curricular. Tal docu-
mento tem sido elaborado com a participação ativa das Universidades, escolas, professores, socie-
dade civil e governamental. A segunda versão foi apresentada ao CNE em início de maio de 2016. 
Embora o prazo final para sua conclusão tenha sido marcado para junho de 2016, até a data da con-
clusão desta tese o documento não havia sido concluído
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cessidade de se formar o jovem para o mercado de trabalho. É baseado em uma or-

ganização pragmática que associa a prática à teoria. Vai se modelando e se estrutu-

rando de acordo com as necessidades do mercado de trabalho.  

 O segundo modelo curricular preocupou-se mais com o desenvolvimento da 

autonomia do sujeito do que com o funcionamento da economia. Logo, os valores 

dos conhecimentos sistematizados por esta visão de currículo sustentam-se pela 

possibilidade de dar ao educador condições para determinar o ambiente, o meio ne-

cessário à criança, e assim, dirigir indiretamente a sua atividade mental. O professor 

é visto como orientador no processo de aprendizagem. Todavia, tanto neste para-

digma quanto no paradigma técnico linear a escola é vista como reprodutora de co-

nhecimento fragmentado. É a chamada educação bancária. 

 Sob esse ponto de vista paradigmático, o currículo é pautado numa avaliação 

classificatória e seletiva que assumem um papel central determinando o comporta-

mento do aluno, privilegiando a memória e a capacidade de expressar o que foi 

acumulado.  

“O diploma é visto como um princípio organizador importante, 
símbolo do coroamento e da consagração de todo um ciclo de 
estudos. O conhecimento possui uma natureza estática, po-
dendo ser representado por um pergaminho pendurado na pa-
rede simbolizando o seu ponto de chegada, o "final da 
linha”.” (MORAES, 2001, p.8) 

 O pensamento de Paulo FREIRE (1980) supera essa concepção bancária da 

educação, quando formula as bases para uma educação libertadora. Uma educação 

como prática da liberdade, fundamentada na teoria da ação dialógica, que substitui o 

autoritarismo presente na escola tradicional pelo diálogo democrático nos diferentes 

espaços de vivências e de aprendizagens.  

 Surge então o paradigma dinâmico e dialógico ou crítico dialógico que vem 

em defesa da ideia de que o currículo deverá estar vinculado à dimensão social hu-

mana em sua totalidade. Os teóricos dessa corrente definem o currículo como um 

ato político que objetiva a emancipação humana. Essa perspectiva considera a es-

trutura, a organização e o desenvolvimento curricular em relação à análise dos as-

pectos socioculturais, políticos e históricos implicados em todo processo. Compre-
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ende que as diferentes representações e práticas docentes se encontram influencia-

das por interesses e forças que emanam das relações sociais envolvidas e que, 

como consequência, delineiam uma proposta educativa no sentido da regulação e 

emancipação.  

“é preciso que a educação esteja – em seu conteúdo, em seus 
programas e em seus métodos – adaptada ao fim que se per-
segue: permitir ao homem chegar a ser sujeito, construir-se 
como pessoa, transformar o mundo, estabelecer com os outros 
homens relações de reciprocidade, fazer a cultura e a 
história.” (FREIRE, 1980, p. 39) 

 Consolidar o papel do autor como uma forma de promover a autonomia e 

emancipação pode ser um caminho para a escola seguir. Incluindo em seu currículo 

a formação autoral a escola pode contribuir na construção da autonomia e da eman-

cipação tão importantes na constituição de um indivíduo cidadão e produtor de co-

nhecimento.

2.3 - História do Ensino Médio no Brasil 

 A reforma educacional Ministro Francisco Campos regulamenta e organiza o 

ensino secundário, profissional e comercial (Decreto nº 18.890/31). Mas é em 1942 

que o  ensino médio se estrutura definitivamente como curso de estudos regulares 

com a Reforma Gustavo Capanema.  

 Surgem os cursos colegiais divididos entre científico e clássico, com duração 

de três anos, com o objetivo de consolidar a educação dada no ginasial. No caso do 

ensino profissionalizante, o objetivo era formar para o mercado de trabalho os pro-

fissionais que pudessem preencher as demandas. O colegial clássico e científico 

não tinha correspondência com o técnico e embora a demanda econômica por ele 

fosse maior, ainda era relativamente desprezado pelas classes média e alta, que al-

mejavam o ensino superior. Por isso, as classes desfavorecidas financeiramente op-

tavam pelos cursos que poderiam dar uma profissão ao seu final. 

 Em termos constitucionais, em 1946, a nova Constituição retoma alguns dos 

princípios defendidos pela Escola Nova e estabelece a necessidade de uma Lei de 
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Diretrizes e Bases - LDB. Porém, devido a um anteprojeto apresentado em 1948, 

essa Lei só foi aprovada em 1961, treze anos mais tarde. 

 A Lei no 4.024 ou Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB, san-

cionada em 1961, em seu título VII, referente à educação de grau médio, diz no Art. 

33 que “a educação de grau médio, em prosseguimento a ministração na escola 

primária, destina-se à formação de adolescente”.  

 Em 1971, reforma a Lei 4021/61, no que se refere ao ensino primário e se-

cundário. Surge o ensino de 1º grau - composto pelas 8 primeiras séries e o segun-

do grau - composto pelas 3 últimas séries. As quatro primeiras séries do antigo se-

cundário, passam a fazer parte como as 4 últimas do primeiro grau. 

 Nas alterações para a nova Constituição Federal promulgada em outubro de 

1988, a educação aparece em seu artigo 205 como “visando o pleno desenvolvimen-

to da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”, como direito de todos e dever do Estado e da família, e deve ser promovi-

da e incentivada com a colaboração da sociedade. 

 Em dezembro de 1996, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - Lei nº 9394/96 depois de quase dez anos em tramitação no Congresso 

Nacional. Com a nova LDB a educação formal ficou assim dividida: educação infan-

til, fundamental, médio, profissionalizante e superior. Essa LDB ainda define o ensi-

no médio como uma etapa da Educação Básica que é composta pela educação in-

fantil, fundamental e média. 

 O objetivo do Ensino Médio de acordo com a LDB é a preparação para a con-

tinuidade dos estudos, a preparação básica para o trabalho e o exercício da cidada-

nia.  

 A nova LDB também determinou a criação dos Parâmetros Curriculares Naci-

onais (PCNs). Mais especificamente, ela vai distinguir os parâmetros adotados no 

ensino fundamental dos adotados no ensino médio. 
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2.4 - Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais, também chamados de PCN, são os 

parâmetros mínimos para a orientação dos professores na busca de novas aborda-

gens e metodologias na elaboração das matrizes de referência. Eles traçam um 

novo perfil para o currículo, apoiado em competências básicas para a inserção dos 

jovens na vida adulta. 

 A opção teórica adotada, que pressupõe a existência de competências cogni-

tivas e habilidades a serem desenvolvidas pelo aluno no processo de ensino-apren-

dizagem, surgiu após ampla consulta aos currículos propostos pelas secretarias es-

taduais de educação e por algumas redes municipais. Os documentos apresentados 

são o resultado da participação de muitos educadores brasileiros permitindo assim 

que fossem produzidos no contexto das discussões pedagógicas atuais. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram elaborados a partir do princípios 

que considera o respeito às diversidades regionais, culturais, políticas existentes no 

país. Com isso, pretende-se criar condições, nas escolas, que permitam aos nossos 

jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhe-

cidos como necessários ao exercício da cidadania. 

 Segundo as orientações dos PCN o currículo está sempre em construção e 

deve ser compreendido como um processo contínuo que influencia positivamente a 

prática do professor. Com base nessa prática e no processo de aprendizagem dos 

alunos os currículos devem ser revistos e sempre aperfeiçoados. Está dividido em 3 

áreas: Linguagens, códigos e suas Tecnologias, Ciências da natureza, Matemática e 

suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias.  

 As diretrizes para o Ensino Médio têm como referência a perspectiva de criar 

uma escola com identidade que atenda às expectativas de formação dos alunos 

para o mundo contemporâneo. As atitudes esperadas são referentes a: pesquisar, 

selecionar informações, analisar, sintetizar, argumentar, negociar significados, coo-

perar, de forma que o aluno possa participar do mundo social. 
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 Para tanto, necessita desenvolver as seguintes competências e habilidades:

“1 - Representação e comunicação 

- Confrontar opiniões  e pontos de vista sobre as dife-
rentes linguagens e suas manifestações específicas. 

- Utilizar-se das linguagens como meio de expressão, 
informação e comunicação, em situações intersubjeti-
vas, que exigem graus de distanciamento e reflexão 
sobre os contextos e estatutos dos interlocutores; e 
colocar-se como protagonista no processo de produ-
ção/recepção. 

- Compreender e usar a Língua Portuguesa como a lín-
gua materna, geradora de significação e integradora 
da organização do mundo e da própria identidade. 

- Aplicar as tecnologias da comunicação e da informa-
ção na escola, no trabalho e em outros contextos rele-
vantes para a sua vida. 

2 - Investigação e compreensão 

- Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos 
das linguagens, relacionando com os seus contextos, 
mediante a natureza, função, organização, estrutura 
das manifestações, de acordo com as condições de 
produção/recepção (intenção, época, local, interlocuto-
res participantes da criação e propagação de ideias e 
escolhas, tecnologias disponíveis etc). 

- Recuperar, pelo estudo, as formas instituídas de cons-
trução do imaginário coletivo, o patrimônio representa-
tivo da cultura e as classificações preservadas e divul-
gadas, no eixo temporal e espacial. 

- Articular as redes de diferenças e semelhanças entre 
as linguagens e seus códigos. 

- Conhecer e usar línguas estrangeiras modernas como 
instrumento de acesso a informações, a outras cultu-
ras e grupos sociais. 
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- Entender os princípios das tecnologias da comunica-
ção e da informação, associá-las aos conhecimentos 
científicos, às linguagens que lhes dão suporte e aos 
problemas que se propõem a solucionar. 

- Entender a natureza das tecnologias da informação 
como integração de diferentes meios de comunicação, 
linguagens e códigos, bem como a função integradora 
que elas exercem na sua relação com as demais tec-
nologias. 

3 - Contextualização sócio-cultural 

- Considerar a linguagem e suas manifestações como 
fontes de legitimação de acordos e condutas sociais, e 
sua representação simbólica como forma de expres-
são de sentidos, emoções e experiências do ser hu-
mano na vida social. 

- Compreender e usar os sistemas simbólicos das dife-
rentes linguagens como meios de: organização cogni-
tiva da realidade pela constituição se significados, ex-
pressão, comunicação e informação. 

- Respeitar e preservar as manifestações da linguagem, 
utilizadas por diferentes grupos sociais, em suas esfe-
ras de socialização; usufruir do patrimônio nacional e 
internacional com as suas diferentes visões de mundo 
e construir categorias de diferenciação, apreciação e 
criação. 

- Entender o impacto das tecnologias da comunicação 
na sua vida, nos processos de produção, no desenvol-
vimento do conhecimento e na vida social. (PCN - En-
sino Médio: 2000, p. 14 e 15)” 

  Os PCN surgem como um instrumento de orientação às escolas para o desen-

volvimento particular de cada currículo. É o mínimo que a escola tem de cumprir. Em 

2013, o Concelho Nacional de Educação, no intuito de ampliar as reflexões e orien-

tações sobre o currículo escolar, elabora as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN).  
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2.5 - Diretrizes Curriculares Nacionais 

 As diretrizes curriculares são orientações elaboradas em 2013 pelo Conselho 

Nacional de Educação como complemento aos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Esse é o documento norteador das proposições curriculares nacionais que atual-

mente está vigente.  

 A partir dos objetivos da função social da escola as Diretrizes Curriculares 

Nacionais destacam como pressupostos e fundamentos para um Ensino Médio de 

qualidade social o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura como dimensões da 

formação humana. 

2.5.1 - Educar para o trabalho como princípio educativo 

 O trabalho, no seu sentido ontológico, é considerado a força de transforma-

ção da natureza e de realização inerente do homem no processo de produção de 

sua existência, sendo, portanto, o ponto de partida para a produção de conhecimen-

to e cultura na sociedade. Como princípio educativo proporciona a compreensão do 

processo histórico de produção científica e tecnológica. O trabalho é o princípio que 

organiza a base unitária do Ensino Médio. 

 Essa força de transformação é o que diferencia o homem dos outros animais: 

“a capacidade de ter consciência de suas necessidades e de projetar meios para sa-

tisfazê-las” (DCN, p. 161). É o uso do conhecimento para a produção e estruturação 

da realidade.  

 No sentido histórico, o trabalho é a primeira mediação produtiva entre o ho-

mem e a realidade material e  social, além de se constituir na prática econômica que 

garante a subsistência humana. Como princípio educativo e organizador do currículo 

no Ensino Médio, coloca as exigências específicas para o processo educacional, vi-

sando a tornar o aluno apto a se reconhecer como agente transformador pela força 

de trabalho. É o momento em que se vislumbram as profissões. 

“Do ponto de vista organizacional, essa relação deve integrar 
em um mesmo currículo a formação plena do educando, possi-
bilitando construções intelectuais mais complexas; a apropria-
ção de conceitos necessários para a intervenção consciente na 
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realidade e a compreensão do processo histórico de constru-
ção de conhecimento.” DCN, p. 163) 

 Educar para o trabalho, na visão das Diretrizes, não consiste apenas em levar 

o aluno a escolher uma profissão ou formá-lo em conteúdos para isto. É criar a 

consciência da importância social do trabalho tanto na relação entre a sua existência 

e o ser, quanto na relação entre a sua existência e a história. 

 Trata de fazer o aluno se reconhecer protagonista, capaz de realizar uma 

ação independente e autônoma. Capaz de interferir socialmente por meio de solução 

de problemas e da criação de tecnologias que possam facilitar e melhorar a vida do 

homem. Para isso ele precisa se reconhecer produtor de conhecimento. Ele precisa 

saber que pode e deve ser capaz de criar. 

2.5.2 - Educar para a pesquisa como princípio pedagógico 

 A pesquisa sempre foi e sempre será um fator imprescindível na escola. Re-

verter a  curiosidade nata das crianças e dos jovens em estratégia para a pesquisa 

como produção de conhecimento é a utopia de toda escola em todos os tempos. To-

davia, nessa atual era da evolução tecnológica desenfreada, a pesquisa passa a ser 

não mais um desejo utópico da educação, mas uma necessidade pedagógica. 

 Além disso, a pesquisa é uma imprescindível ferramenta na constituição de 

um protagonista social. Tanto para o estudo e principalmente para o trabalho, a pes-

quisa é a responsável por subsidiar a construção do conhecimento por meio de ou-

tros conhecimentos. Nesse mundo hipermoderno, não há criações que não sejam 

re-criações. A ciência vive de re-generações. É a ciclicidade cultural a que se refere 

MORIN (1998). É um processo constante e irreversível do ‘fazer’ da sociedade, 

constituindo o espaço primordial em que se dinamizam estruturas e organizações 

mentais em busca de soluções. O ser humano é um ser re-generado pelo conheci-

mento. 

 O aumento exponencial da geração de conhecimento e do acesso à informa-

ção, trouxe para a escola a responsabilidade de educar para esse novo mundo. Esta 

instituição deixou de ser o único centro de geração de informação. A escola passa a 

ser o gerenciadora de todas as informações no sentido de convertê-las em conheci-
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mento. Principalmente no Ensino Médio, o aluno deve desenvolver o senso crítico 

para refletir sobre as informações a que tem acesso e é o professor que pode ajudá-

lo nisto. 

“Essas novas exigências requerem um novo comportamento 
dos professores que devem deixar de ser transmissores de co-
nhecimento para serem mediadores, facilitadores da aquisição 
de conhecimentos; devem estimular a realização de pesquisas, 
a produção de conhecimento e o trabalho em grupo.” (DCN, p.
163) 

 Isto que está nas Diretrizes Curriculares e é uma questão óbvia, todavia ainda 

há muitas escolas cujo professores são os transmissores de informação, pois não 

estão preparadas para enfrentar os desafios que essa nova forma de ser dentro da 

sala de aula impõe. Um exemplo disso é a resistência que existem no uso das tec-

nologias em sala de aula, principalmente o celular como fonte de pesquisa. 

2.5.3 - Educar para os direitos humanos como princípio norteador 

  A relação indissociável entre democracia e direitos humanos implica em um 

compromisso da escola como princípio norteador do currículo, que além de um direi-

to do aluno é um dever da escola. 

Educar para os direitos humanos, como parte do direito à edu-
cação, significa fomentar processos que contribuam para a 
construção da cidadania, do conhecimento dos direitos funda-
mentais, do respeito à pluralidade e à diversidade de nacionali-
dade, etnia, gênero, classe social, cultura, crença religiosa, ori-
entação sexual e opção política, ou qualquer outra diferença, 
combatendo e eliminando toda forma de discriminação.” (DCN, 
p. 165) 

 Não basta educar para o trabalho e para a pesquisa se não o fizer a partir de 

princípios éticos e morais que tenham como premissa o respeito ao ser humano. 

Muito mais do que educar para o direito humano a escola deve educar para o respei-

to humano. 
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 Educar para a o trabalho e para a pesquisa não significa apenas estimular a 

curiosidade para produzir no/para o mundo, mas também fazer com o que o aluno 

se torne cidadão profissional e ético na sociedade. 

 “(…) é com o diálogo e com a ação transnacionalmente 
organizada de grupos oprimidos (que Boaventura de Souza 
Santos define como cosmopolitismo subalterno insurgente) que 
se distinguirá uma política emancipatória de uma política me-
ramente regulatória, buscando um ‘universalismo concreto’ 
construído por meio de diálogos interculturais sob diferentes 
concepções de dignidade humana. (CHAUI, 2013, p. 31) 

 Não é trabalhar a questão do direito humano apenas no plano legal como ins-

trumento regulador: o indivíduo tem direito, porque lhe falta alguma coisa, ou perten-

ce a um grupo social distinto, mas como instrumento emancipador que considera a 

dignidade humana.  

 Boaventura SANTOS (2013) fala os seguinte Direitos Humanos: do direito a: 

- o conhecimento; 

- levar o capitalismo global a julgamento num tribunal mundial; 

- a transformação do direito à propriedade para o direito à solidariedade; 

- a concessão de direitos e entidades incapazes de terem deveres, como a nature-

za e as gerações futuras; 

- a autodeterminação democrática; 

- a organização e participação na criação dos direitos. 

 É levar o aluno a compreender além dos muros da escola e da sua vida em 

particular. Sair do conforto do seu individualismo e perceber-se como parte consti-

tuinte de uma sociedade em constante construção que não está ai para servi-lo tão 

somente, mas também para ser servida. 
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2.6 - Projeto Político Pedagógico da escola da pesquisa 

 Para compreendermos mais os pressupostos do discurso, tem-se de entender 

os princípios pedagógicos do colégio da pesquisa. Eles são norteados por uma me-

todologia baseada na pedagogia chamada inaciana pela escola que pressupões 

uma postura ativa e participativa, com interação contínua das cinco dimensões iden-

tificadas pelo paradigma pedagógico que tem como contexto, experiência, reflexão, 

ação e avaliação. 

 O contexto é a dimensão que insiste na necessidade de que o professor con-

sidere onde, para que e para quem ensina aquilo que ensina. Toda aprendizagem 

ocorre em um contexto determinado. Alunos e professores trazem para a sala de 

aula elementos de sua história que devem ser considerados para que as aprendiza-

gens propostas possam ser significativas. Para contextualizar o processo de ensino 

e aprendizagem, é necessário considerar: o ambiente local, regional e nacional onde 

ocorre a aprendizagem; as características do aluno a quem vai ensinar e a necessi-

dade de utilização de recursos didáticos que favoreçam o desenvolvimento da auto-

nomia pessoal e intelectual do aluno. 

 A experiência é a condição imprescindível de todo conhecimento. Para cons-

truir um conhecimento que adquira significado e, portanto, seja integrado, o objeto 

de conhecimento não pode ser apenas “transmitido” ao aluno. É necessário que o 

estudante tenha uma experiência (direta ou indireta) com o objeto de estudo. 

 A reflexão é realizada por meio de três operações da mente: entender, julgar 

e decidir. Entender é descobrir o significado da experiência, captar a relação entre 

os dados percebidos. Essa habilidade é a que permite ao aluno conceituar, respon-

der a hipóteses, elaborar teorias e definições, reconhecer causas e efeitos, fazer no-

vas suposições. 

 A ação consiste em propiciar oportunidades para que os alunos possam apli-

car e refletir sobre o conteúdo aprendido em cada componente curricular ou em 

cada tema estudado. A ação procura exercitar a vontade dos estudantes em uma 

direção determinada, da qual eles são conscientes e pela qual optam com o grau de 

autonomia próprio de sua idade e etapa de desenvolvimento. Pode manifestar-se em 

uma ação específica, em posturas e atitudes (interiores ou exteriores), ou mediante 
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respostas sobre o que fazer com a verdade conquistada durante o processo de 

aprendizagem. 

 A avaliação tem como finalidade permitir que a pessoa acompanhe seu pró-

prio crescimento e estabeleça metas de “progresso” a partir de dois referenciais: (a) 

objetivo: conteúdos, tarefas, posturas e atitudes a serem aprendidos; e (b) limites e 

possibilidades individuais, características e ritmo pessoais. 

 Saindo do contexto local, o próximo capítulo faz uma leitura sobre a moderni-

dade, pós-modernidade e hipermodernidade. 
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CAPÍTULO 3 

… QUANDO? NA HIPERMODERNIDADE… 

  

      Refletir a questão da temporalidade na es-

cola é fazer uma análise sobre como os docentes se referem a questão tempo em 

termos de colaboração para o crescimento dos educandos, mediando não apenas o 

desenvolvimento cognitivo, mas o desenvolvimento social, ético, moral, biológico, 

cultural, pessoal, afetivo, viabilizando as diversas potencialidades e os diferentes es-

tilos cognitivos de aprendizagem, reconhecendo-os e valorizando-os. Tanto tempo, 

quanto espaço devem ser previstos nos currículos. 

“a organização do tempo curricular deve ser construída em 
função das peculiaridades de seu meio e das características 
próprias dos seus estudantes, não se restringindo às aulas das 
várias disciplinas. O percurso formativo deve, nesse sentido, 
ser aberto e contextualizado, incluindo não só os componentes 
curriculares centrais obrigatórios, previstos na legislação e nas 
normas educacionais, mas, também, conforme cada projeto 
escolar estabelecer, outros componentes flexíveis e variáveis 
que possibilitem percursos formativos que atendam aos inúme-
ros interesses, necessidades e características dos educandos.” 
(DCN, p. 27) 

 Vê-se que há nas Diretrizes a orientação de que a escola adeque seu currícu-

lo às necessidades dos educandos. O que ocorre, no entanto é o confronto entre o 

tempo do espírito - aquele que não pode ser medido - e o tempo medido por meio de 

instrumentos. A escola e o currículo vivem o tempo chronos e com isso acabam limi-

tando o tempo kairós do aluno. As tecnologias de comunicação oferecem um novo 

formato de tempo que deve ser discutido. 

 Na escola, no Ensino Médio, devido a diversos fatores sociais e econômicos, 

o tempo chronos não é suficiente para o desenvolvimento de tantas necessidades. O 
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que ocorre então é a seleção daquilo que se faz mais urgente, mesmo não sendo 

exatamente o necessário. Como um dos principais objetivos dos alunos e familiares 

desse período é o ingresso em boas faculdades e uma das formas é por meio do 

ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio, a seleção dos conteúdos do currículo fica 

baseada nos critérios de avaliação dos exames seletivos.  

 Com isso, a produção de texto, que pode ser um dos meios de se proporcio-

nar o desenvolvimento da autoria, fica embaçada pelos indicadores das provas, for-

çando o educando a desenvolver técnicas para produzir os textos desejados pelos 

concursos. 

 Além da falta de tempo, há também, em muitas escolas, as inadequações dos 

espaços ou recursos para o desenvolvimento de autoria. Um dos pressupostos para 

o desenvolvimento da autoria é a de se ter um espaço que possibilite o escrever por 

meio da criação e, consequentemente, desenvolver a autonomia de pensamento. Os 

alunos precisam vencer o bloqueio frente à escrita. Precisam de oportunidades que 

os levem a refletir sobre a linguagem de uma forma que os faça acreditar que são 

capazes de autorar. 

 Dessa maneira, vivenciando o processo de autoria, poderão abrir os espaço 

para a autonomia de pensamento. A escrita fará sentido e será re-significada pela 

aluno que não apenas a entenderá como um requisito para “passar no vestibular”, 

mas também como expressão de um pensamento criativo.  

 FERNANDEZ (2001) aponta que a autoria nos muda de "lugar", possibilita-

nos um movimento expressivo, criativo, um movimento de liberdade que nos faz na-

vegar pelo mundo da imaginação possibilitado pelas palavras. A escola precisa re-

dimensionar a construção dos processos de escrita e encorajar seu aluno a questio-

nar, a pensar com autonomia. 

3.1. O indivíduo como espectador da História

 Parafraseando Eric HOBSBAWN (1994) no prefácio de seu livro “A era dos 

Extremos”, não é possível falar da história e principalmente de um cenário histórico 

sendo parte desse tempo. Escrever sobre seu próprio tempo traz implícito a escrita 

da própria história, consequentemente toda a imparcialidade necessária ao olhar do 
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pesquisador fica embaçada pela pouca distância em relação ao tempo analisado. 

Por isso, tratar do cenário da sociedade digital não é tarefa fácil. Tem de mergulhar-

se em uma pesquisa do que se foi escrito sobre o próprio tempo, por autores do 

próprio tempo. Talvez, daqui a 50 anos, uma denominação e olhares diferenciados 

destes que aqui serão ditos, sejam elaborados.  

 Não sendo a pesquisadora em questão apenas uma observadora da história, 

mas parte constituinte, deve-se considerar sua imparcialidade nas escolhas da pes-

quisa. O critério teórico pauta-se no foco que é a constituição do sujeito como autor 

e co-autor, ou seja, a constituição da identidade social da história. Escolheu-se bus-

car as marcas de tal constituição a partir da modernidade. Os teóricos escolhidos 

para ‘iluminar’ tais reflexões foram o historiador Eric HOBSBAWN, os filósofos Gilles 

LIPOVETSKY e Zygmunt BAUMAN e o sociólogo Manuel CASTELLS. 

3.2.  Modernidade e pós-modernidade  

 A História retrata que há várias percepções em relação ao tempo e à existên-

cia do homem no tempo. A autoria e co-autoria estão relacionadas à essa existência 

humana, por isso, reconhecer como o homem se vê e se sente em cada época pas-

sada, pode contribuir para entender e analisar como o homem se vê hoje. 

 Na Antiguidade, o indivíduo vivia a desilusão com o presente e a desesperan-

ça com o futuro, já que era o passado que guardava as melhores fortunas e o pre-

sente era visto como um momento transitório e “desprovido de essência” (LIPO-

VETSKY, 2004, p.14). A tradição era a principal fonte de conhecimento e a fé a nor-

ma de conduta. Era a religião que controlava e regulava o processo criativo. São 

tempos em que não havia a preocupação de estabelecer um responsável pelo fe-

chamento de uma obra. Não havia a preocupação em se identificar o autor, já que 

nada mais de novo poderia surgir e ser útil. 

 É a modernidade que rompe e altera esse quadro. Não mais sendo o passado 

o lugar da fortuna, mas o futuro. Esse discurso traz uma nova maneira de pensar o 

presente: não mais como o decadente, como ocorria, mas o promissor. A compara-

ção degradante com o passado se desfaz diante da promessa do futuro. Esse é o 

quadro feito pela modernidade em relação ao pensamento. 
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“Essa ruptura essencial na história da humanidade se traduz na 
forma de um discurso radicalmente oposto àquele da decadên-
cia, exaltando dessa vez as conquistas da ciência e apontando 
as condições de um progresso ilimitado do qual deveríamos ser  
os herdeiros. A razão poderia reinar sobre o mundo e criar con-
dições para a paz, a equidade e a justiça.” (LIPOVETSKY, 
2004, p. 14) 

 Esse período é o início de um avanço tecnológico que altera profundamente a 

maneira de pensar e de agir das pessoas: o descobrimento da energia elétrica. 

Como marco econômico, a eletricidade vem para transformar as formas de produção 

e consequentemente gerar a necessidade da ampliação do consumo. Para a huma-

nidade, a luz surge como esperança de uma vida com mais benefícios. É a promes-

sa de um mundo melhor. Inicia-se então a ideia de que o futuro será melhor do que o 

passado. É o início da modernidade que se prolonga até o final da Segunda Guerra 

Mundial. 

 O papel autoral foi determinante nesse período tão profícuo. Iniciou-se um 

caminho sem volta e muitos inventos vieram para contribuir para o crescimento tec-

nológico da sociedade. Luz elétrica, geladeira, TV rádio, meios de comunicação, mo-

tores, avião, energia atômica, aquecimento, corridas armamentistas, poluição global.  

 Todavia, é o período dos grandes conflitos do início do século XX que faz do 

futuro, que até então era visto como o mundo maravilhoso; o mundo da perversida-

de. O futuro tão aguardado chegou, mas trouxe também desgraça, sofrimento e dor. 

A busca pela hegemonia marca os principais confrontos. Duas grandes guerras ico-

nizam tal período. É a era de paradoxos entre o sofrimento e o avanço tecnológico 

(somente entendidos décadas depois). Hobsbawm nomeia esta como a Era da Ca-

tástrofe. Esse período derruba a promessa de futuro. Segundo Hobsbawm, as cala-

midades que ocorreram entre 1914 até depois da Segunda Guerra Mundial geraram 

um clima de insegurança que fizeram com que o futuro não fosse mais o recanto do 

mundo promissor. 

“Para essa sociedade, as décadas que vão da eclosão da Pri-
meira Guerra Mundial aos resultados da Segunda foram uma 
Era de Catástrofe. Durante quarenta anos, ela foi de calamida-
de em calamidade. Houve ocasiões em que mesmo conserva-
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d o r e s i n t e l i g e n t e s n ã o a p o s t a r i a m e m s u a 
sobrevivência.” (HOBSBAWM, 1994, p. 15) 

 O otimismo que caracterizou a Época das Luzes do século XIX foi derrubado 

pela sequência de catástrofes vividas no início do século XX. A esperança do porvir 

perde a dimensão positiva para dar espaço para um pensamento imediatista. Há um 

rompimento com as tradições e dos ‘bons’ e esperançosos amanhãs que nem che-

garam a acontecer.  

 Ao final do período das guerra, surge o momento da calmaria. O mundo vive 

um período caracterizado pela alienação. É como se a humanidade, anestesiada 

pela dor e descrença, resolve viver um conto de fadas. É a considerada por Hobs-

bawm como a Era do Ouro ou Anos Dourados. Os efeitos ‘positivos’ da guerra (se é 

que se pode achar algo de positivo em uma guerra) chegaram. As evoluções tecno-

lógicas chegam aos lares. As mulheres podem trabalhar. Nasce, gradativamente, 

uma característica que vai marcar o período da pós-modernidade: a consagração do 

presente. 

“tendo o passado e o futuro sido desacreditado, existe a ten-
dência a pensar que o presente se tornou a referência essenci-
al dos indivíduos nas democracias” (LIPOVETSKY, 2004, p. 14) 

 A ideia de que não existe o futuro - portanto não se há a necessidade de se 

ter os sentimentos aflorados com essa ideia, como esperança, ambição, ilusão - ali-

ada à ideia concebida pelo liberalismo em relação à disciplina gera a fórmula perfeita 

para o indivíduo desejar a saciedade instantânea a qualquer preço: a felicidade. É a 

tão propalada ideia dos anos 1980 - Carpe Diem - isto é: aproveite o dia. Esta felici-

dade visa, por um lado, “a uma ausência de sofrimento e de desprazer; por outro, à 

experiência de intensos sentimentos de prazer” (FREUD, 1997, p. 24). Freud acres-

centa em seu texto que é um sentimento de natureza repentina, possível apenas em 

uma “manifestação episódica”. Isso torna a vida efêmera. 

 Surge nesse cenário um indivíduo preocupado com o seu presente e tudo o 

que o envolve para que este seja bom, completo e lhe traga felicidade: são os indiví-

duos preocupados com sua respectiva felicidade pessoal e com ambições limitadas. 

Há o egoísmo e o individualismo surgindo como fonte para o prazer. As relações 

passam a ser mais efêmeras. O que era a felicidade de um presente de uma vida 
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inteira, passa a ser prazer de um momento. Não há mais a preocupação com o que 

virá, muito menos com o que passou. O que vale é o  momento. 

 Junto a esse apego ao presente, surge um contexto econômico e político, de-

corrente do liberalismo comercial e do tecnicismo, que aparentemente pressupu-

nham a liberdade e facilidade de realizar as próprias coisas. É o momento de com-

prar e acumular e consumir. Os indivíduos, até então controlados pela religião e pe-

las instituições sociais, passam a ter a sensação de que estão livres e sem controle. 

Há uma ideia de autonomia. Na verdade, o modernismo vem para propor o contrário: 

a subjugação burocrática, consumista, egoísta e disciplinar. 

“a modernidade não apenas não conseguiu concretizar os ide-
ais das Luzes que objetivava alcançar, mas também, ao invés 
de avalizar um trabalho de real libertação, deu lugar a um em-
preendimento de verdadeira subjugação, burocrática e discipli-
nar , exercendo-se igualmente sobre os corpos e os espíritos.” 23

(LIPOVETSKY, 2004, p. 16) 

 A modernidade foi marcada pela disciplina e ordem. Segundo BAUMAN 

“A cidadania andava de mãos dadas com o assentamento, e a 
falta de “endereço fixo” e de “estado de origem” significava ex-
clusão da comunidade obediente e protegida pelas 
leis…” (2000, p. 20) 

 Na tentativa de se romper com esse paradigma, a sociedade está indo em 

busca da sua liberdade, autonomia e emancipação (está indo, pois estamos mergu-

lhados no processo de transição). A individualidade foi exacerbada e os reflexos dis-

so surgem em  algumas substituições: do ‘ser (verdade)’ pelo ‘ter’ e do ‘agir’ por ‘ser/

parecer’ como valor alto na sociedade. 

 Na transição dessa época, surge o que os historiadores chamam de pós-mo-

dernidade. Em meio essa transformação de paradigma cujo presente passa a ser o 

que vigora na sociedade, o individualismo surge como caminho para a libertação.  

 Disciplina entendida como Foucault propôs “um conjunto de regras e técnicas específicas (vigilân23 -
cia hierárquica, sanção normatizadora, exame de avaliação) que têm por objetivo produzir uma con-
duta normatizada e padronizada, adestrar os indivíduos e submetê-los a uma fôrma idêntica para oti-
mizar-lhe as faculdades produtivas”. (LIPOVETSKY, 2004, p.16)
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“A essência do individualismo é mesmo o paradoxo. Ante a de-
sestruturação dos controles sociais, os indivíduos, em contexto 
pós-disciplinar, têm a opção de assumir responsabilidade ou 
não, de autocontrolar-se ou deixar-se levar.” (LIPOVETSKY, 
2004, p. 21) 

 Sem necessitar de muita análise ou muito esforço, “a olho nú”, ou midiático, 

consegue-se enxergar que estas características são mantidas em diversos setores 

da sociedade. Há uma aparente individualidade e egoísmo e nítido abandono. O 

efeito ‘carpe diem” ainda paira sobre diversos núcleos sociais, principalmente no que 

se refere ao consumo, descuido com a natureza, enriquecimento e manutenção do 

poder. Algumas publicações das redes sociais apenas ratificam esse comportamen-

to, quando se veem postagens que ultrapassam o limite ético do que pode ser públi-

co, ou de que pode ser real.  

“É evidente que a sociedade hipermoderna, ao exacerbar o in-
dividualismo e dar cada vez menos importância aos discursos 
tradicionais, caracteriza-se pela indiferença pelo bem público; 
pela prioridade frequentemente conferida ao presente e não ao 
futuro; pela escalada dos particularismos e dos interesses cor-
porativistas; pela desagregação do sentido do dever ou de dí-
vida para com a coletividade.”(LIPOVETSKY, 2004, p. 43) 

A fé foi substituída pela paixão; a intransigência do discurso, 
pe la f r i vo l i dade do sen t ido ; o ex t remismo, pe la 
descontração.” (ibid, p. 29) 

 Na pós-modernidade as pessoas sentem-se ‘livres’ para fazer o que desejam 

numa pseudo-liberdade apresentada. Quando na modernidade as regras disciplina-

res eram claramente apresentadas pela religião, lei e costumes, tradição e pelas ins-

tituições, na pós-modernidade passa a ser pautado na moda . É importante enten24 -

der. 

“que todo ganho em autonomia se faz à custa de nova depen-
dência e que o hedonismo moderno é bicéfalo, desestruturante 
e irresponsável, no caso de certo número de indivíduos, e pru-
dente e responsável, no caso da maioria.” (LIPOVETSKY, 
2004, p. 22) 

 Por exemplo pelas variadas dietas que surgem com a promessa do resultado de um corpo tal como 24

a moda o apresenta.
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 Surge, a partir dessa realização individual aliada ao liberalismo, o declínio das 

instituições tradicionais e sua substituição pela lógica do consumo e da moda. 

 Trata-se de entender a pós-modernidade em duplo sentido: o da autonomia e 

da independência. Esse retrato gera no indivíduo o paradoxo da escolha. O que an-

tes lhe era imposto e regulado, agora lhe é facultativo.  

 O indivíduo em contexto pós-moderno tem mais abertamente a opção de se 

reinventar, de autocontrolar-se ou não. Há nesse cenário o surgimento de socieda-

des alternativas como hippies por exemplo, que fogem dos ditames da sociedade 

institucionalizada vigente. 

 Apesar de parecer que o indivíduo estava livre, autônomo e solto, há na pós-

modernidade um elemento regulador sutil: a sedução. Ao invés da disciplina e da re-

gulação é a vontade de seduzir que afeta o domínio público e o privado. 

“A liberdade individual, outrora uma responsabilidade e um 
(talvez o) problema para todos os edificadores da ordem, tor-
nou-se o maior dos predicados e recursos na perpétua autori-
zação do universo humano.” (BAUMAN, 1998, p. 9)  

 Nessa sociedade, à mídia atribuí-se um grande poder, pois ela será a respon-

sável por disseminar a moda que gera o consumo. Além disso, a mídia dita a moral 

que não é mais decretada pela igreja, família, escola ou outras instâncias tradicio-

nais. 

 Não se pode condenar a mídia por gerar o consumo, já que essa é forma 

como ela existe comercialmente e nem imaginar que ela não tenha aspectos positi-

vos. 

“No mundo pós-moderno de estilos e padrões livremente con-
correntes, há ainda um severo teste de pureza que se requer 
seja transposto  por todo aquele que se solicite ser ali admitido: 
tem de mostrar-se capaz de ser seduzido pela infinita possibili-
dade e constante renovação promovida pelo mercado consu-
midor, de se regozijar com a sorte de vestir e despir identida-
des, de passar a vida na caça interminável de cada vez mais 
intensas as sensações e cada vez mais inebriante experiência.” 
(ibid., p. 23) 
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 Todavia ela está longe da sua verdadeira função: “formar o discernimento e o 

espírito crítico” que acabam sendo sucumbidos pela mercantilização que faz com 

que “a reflexão seja abandonada em favor da emoção, a teoria, em favor do uso prá-

tico” (LIPOVETSKY, 2004, p. 42) 

 Vemos que o reflexo das concepções da modernidade em relação ao des-

prendimento, resultou na necessidade de os indivíduos buscarem alguma forma a 

autonomia e a independência. Autonomia é a capacidade que um indivíduo tem de 

tomar uma decisão não forçada, mas refletida e baseada nas informações disponí-

veis. Na filosofia ligada à moral e à política, a autonomia é usada como base para 

determinar a responsabilidade moral da ação de alguém. Um sujeito autônomo é 

aquele que está independente e livre do outro. 

 Todavia, não basta para o indivíduo ser autônomo - ter suas próprias leis 

como diz a origem da palavra, ser independente: deve ser também emancipado - ter 

consciência de que vive dentro de uma sociedade política e que é determinada por 

regulações elaboradas pelo convívio. 

 Novamente, retomando o espaço contextual das redes sociais, os exemplos 

de postagens demonstram que o indivíduo faz uso da sua pseudo-liberdade e auto-

nomia, sem ter a consciência de sua responsabilidade. A História conseguiu cons-

truir o conceito de autonomia na sociedade em geral, mas ainda está longe de cons-

truir o conceito de emancipação. Ao contrário do que muitos pensam, a escola/edu-

cação ainda é um dos setores em que se faz um esforço para desenvolver os con-

ceitos de autonomia e emancipação de maneira conjunta. Os demais setores da so-

ciedade liberal e capitalista ainda caminham lentamente. Ainda há de se cumprir me-

tas/econômicas a todo custo e a todo momento, principalmente nas grandes cida-

des. Nesse cenário, surgem os autônomos dos grandes centros e os dependentes 

dos demais lugares. O que pode ser notado no discurso das redes sociais quando 

segrega-se “um lado” contra “o outro lado”. 

 Quando se fala de um sujeito emancipado, refere-se àquele que é capaz de 

ser responsável pelos seus atos: de ser criador e também responsável pela criatura. 

Àquele que usa a sua liberdade dentro do contexto social para o próprio benefício, 

mas sem prejuízo ao outro, um sujeito que entende a lei, como uma maneira de re-
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gular o comportamento social de convivência. Ao sujeito que usa a arte, a literatura 

como forma de expressão e ao que usa ciência como instrumento de progresso. 

“O paradigma da modernidade assenta em dois pilares, o da 
regulação constituído pelos princípios do Estado, do mercado e 
da comunidade”[...] e “o pilar da emancipação constituído pelas 
três lógicas de racionalidades definidas por Weber: estético-
expressiva das artes e da literatura, a racionalidade cognitivo-
instrumental da ciência e da tecnologia e a racionalidade moral-
prática da ética do direito.” (SANTOS, 2013, 50) 

 Boaventura (idem) continua o “paradigma da modernidade pretende um de-

senvolvimento harmonioso e recíproco do pilar da regulação e o pilar da emancipa-

ção”. Sendo assim, qualquer anomalia quanto à harmonia entre os dois pilares será 

uma fuga a esperança deste paradigma: o mercado sendo superior ao estado e a 

comunidade, a ciência; à arte e ao direito são essas anomalias.  

 A partir dos diversos indicadores levantados pela história da pós-modernida-

de, pretende-se descrever o que acontece na hipermidernidade. Pretende-se, pois 

este é o tempo da pesquisa e só se consegue falar objetivamente de um tempo, 

quando se está fora deste tempo.

 3.3 A Hipermodernidade 

 Esse é um cenário importante de se descrever, visto ser aquele em que a 

pesquisa se realiza. Por isso, a pesquisadora atenta-se ao olhar feito por Lipovetsky 

e Castells e busca não se deixar levar apenas pelas próprias experiências e vivênci-

as. Não se fez um panorama histórico completo desse momento, visto não ser esse 

um trabalho histórico, mas se levantam as características desse cenário que contri-

buem para a análise dos dados da pesquisa.  

 Para se situar melhor a pesquisa é fundamental trazer a frase de LIPO-

VETSKY (2004) que afirma haver uma transição da era pós-moderna para uma era 

hipermoderna. 

“Vários sinais fazem pensar que entramos na era do hiper, a 
qual se caracteriza pelo hiperconsumo, essa terceira fase da 
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modernidade; pela hipermodernidade, que se segue à pós-mo-
dernidade; e pelo hipernarcisismo.” (LIPOVETSKY, 2004, p. 25) 

 A busca frenética pelo prazer e pela ostentação cegam os indivíduos que 

acabam consumindo a marca, o luxo, o desnecessário, pelo simples sentimento de 

fugaz prazer, a exigência de ostentação e de efervescente reconhecimento social. 

 Esse apreço pela ostentação é bastante retratado pelos membros das redes 

sociais como se pode notar em postagens que apontam as grandezas materiais de 

cada um, os luxo, os privilégios.  

 O individualismo e o apego ao presente caracterizam o surgimento de um 

movimento de aparente irresponsabilidade social, pois o que pressupõe a responsa-

bilidade é a preocupação com os efeitos de uma ação no outro. Se o indivíduo está 

preso a si mesmo e ao presente, qual a sua relação com a responsabilidade? (LI-

POVETSKY: 2004) 

 Na sociedade ocidental, vê-se diversos exemplos desse comportamento ir-

responsável quando depara-se com postagens difamatórias sem fundamentos, 

como ocorre, por exemplo durante eleições, não somente no Brasil mas em outro 

países ocidentais. Ou quando, em outro exemplo, pessoas descontentes com outras 

pessoas, usam a rede para difamá-las ou humilhá-las, como o caso de garotos que 

publicam as fotos de suas namoradas em poses íntimas na rede após algum des-

contentamento.  

 Há uma utilização das redes como forma de multiplicação de informações, 

cuja veracidade nem sempre é conferida pelo sujeito seu autor e muito menos os 

seus efeitos observados. O autor do ‘post’ tem por único objetivo aproveitar a sua 

pretensa autonomia para fazer valer a sua vontade particular. Como sobre à Internet 

paira a ‘sombra’ de que tudo é verdade, muitas vezes o efeito dessa postagem irres-

ponsável pode ser de consequências drásticas. 

 Paradoxalmente, há um visível avanço em relação à busca pelos direitos hu-

manos e pela responsabilidade: vê-se em toda instituição a responsabilidade ambi-

ental, responsabilidade social, responsabilidade fiscal. Nota-se que há uma premen-
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te necessidade de uma se associar a liberdade individual com a realização do de-

senvolvimento social. (SEN, 2015) 

 Nas redes sociais, nota-se um alto número de postagens que chamam a 

atenção para a conservação do meio ambiente, proteção de animais etc. É a época 

do caminhar dos opostos: de um lado, os que cultuam a ostentação, de outro os que 

enaltecem o despojamento. 

 O que muda é a relação do sujeito com o tempo presente. É a desagregação 

com o mundo tradicional não mais vivido na motivação da emancipação (mesmo 

sem tê-la atingido por completo), mas na tensão nervosa em face do futuro incerto e 

do presente fugaz.  

“É o medo o que importa e o que domina em face de um futuro 
incerto; de uma lógica da globalização que se exerce indepen-
dentemente dos indivíduos, de uma competição liberal exacer-
bada; de um desenvolvimento desenfreado das tecnologias da 
informação; de uma precarização do emprego; e de uma es-
tagnação do desemprego num nível elevado.” (LIPOVETSKY, 
2004, p. 28) 

 É a lógica da insegurança e da instabilidade que faz o indivíduo perder o sen-

tido da vida e não compreender a sua complexidade. São as substituições do perene 

pelo efêmero. É a descrença em uma verdade absoluta pela crença no átimo.  

 Quanto mais próximos da liberdade e da autonomia, mais longe os indivíduos 

estão do que é real e crível. De um lado, os indivíduos possuem a liberdade de 

exercer o livre arbítrio, de informar-se, de pensar por si mesmo, de outro as autori-

dades espirituais não desaparecem e exercem em graus diversos sua imposição, 

balizadas pela realidade do quotidiano e das limitações do tempo e do outro. 

 Ao mundo hipermoderno escapam valores que eram vividos como, por exem-

plo, a preocupação com a verdade. A moral é determinada de fora, pela mídia, e não 

mais de dentro de outros mundos de valores que não o consumo e o atendimento ao  

imediato. Os referenciais de ética adaptam-se às formas de consumo. A nossa soci-

edade “fascinada pelo frívolo e pelo supérfluo entrou em seu momento flexível e co-
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municacional, caracterizado pelo gozo do espetacular e pela inconstância das opi-

niões e mobilizações públicas.” (LIPOVETSKY, 2004, p. 40) 

 Compromissos duráveis e gerais que transcendam o presente e o local se 

tornam irreconhecíveis neste cenário. O universal se dilui nos particulares alçados à 

categoria do único valor.   

 Neste sentido, a mídia é responsável por difundir valores hedonistas e libertá-

rios, fundamentais à uma emancipação imediatista. Além disso, ao propor diversida-

de de informação e de fontes de informação caracterizados por pontos de vista dife-

rentes, a mídia permitiu ao indivíduo maior autonomia de pensamento e de opinião, 

consequentemente, maior autonomia de escolha. Que resulta em uma multidão de 

ofertas díspares e sem tempo para lhes gerar significado e condições de análise.   

 Seria de bom proveito que a mídia aproveitasse sua influência para gerar es-

pírito crítico, entretanto a lógica da mercantilização, com frequência, se sobrepõe à 

“lógica da reflexão em favor da emoção, e a teoria em favor do uso prático” (LIPO-

VETSKY: 2004, p. 44). 

 A mídia assim pode favorecer tanto os comportamentos responsáveis quanto 

os irresponsáveis, embora se saiba que não é esta a função da mídia: formar valo-

res de crítica, sem a qual as responsabilidades não se constituem.  

“O futuro da hipermodernidade depende de sua capacidade de 
fazer a ética da responsabilidade triunfar sobre os comporta-
mentos irresponsáveis” (LIPOVESTISKY, 2004, p. 45) 

 Não basta somente viver o prazer e o gozo do presente. Há de se pensar no 

futuro considerando o passado. 

 Ainda há a necessidade do consumo e do prazer imediato, mas todas as in-

certezas trazem junto uma aura de preocupação futurística. Os pais já não colocam 

seus filhos na escola apenas satisfação imediata dos filhos, mas com vistas no futu-

ro. A medicina não se contenta mais em estudar apenas os tratamentos para as do-

enças, mas os seus modos de prevenção. A preocupação com o bem-estar físico e 

mental está para muito além do aqui-agora. O indivíduo hipermoderno é um indiví-
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duo do futuro, mas diferentemente do sujeito do moderno, é um futuro em primeira 

pessoa. 

 A hipermodernidade também não descarta o passado, como os modernos 

que consideravam a vida e a história a partir do agora - eu/aqui/agora, a hipermo-

dernidade recupera o passado como instrumento de relação com o futuro.  

 O sujeito das redes sociais ocupa um tempo que é resultado de todo o tempo 

passado, mas se não compreende que seu registro torna-se uma publicação atem-

poral, pois a WEB permite que seja reeditada, refeita, publicada em outro tempo e 

vista de diversas outras formas em diversos outros tempos.  

 Há o tempo da enunciação, da produção do discurso e o do enunciado que 

será validado pelo leitor no tempo do acesso. Essa flexibilização é promovida pelo 

espaço da publicação.  

 O próximo capítulo discorrerá sobre a produção de texto e sua relação com a 

autoria. 
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CAPITULO 4 

… COMO? NA PRODUÇÃO DE TEXTO… 

     Na pesquisa há o desenvolvimento do texto, por 

meio da escrita, quando os alunos postam seus comentários no aplicativo whatsapp 

e através da fala no grupo focal. Todavia, não é sobre esse texto que esse capítulo 

trata. A abordagem estudada é a que se refere ao trabalho desenvolvido com produ-

ção de texto na escola. 

 Antes da reflexão sobre o tema, há de se ressaltar que vários estudos apon-

tam diferenças entre texto e discurso. Não é objeto de pesquisa tal assunto, mas 

para que haja uma compreensão posterior da reflexão, faz-se uma pequena expla-

nação sobre o assunto. 

 Há linguistas que não distinguem texto de discurso e entendem ambos como 

expressões da linguagem verbal.  

“ Não estando limitadas as fronteiras da linguagem verbal, no 
plano semiótico de sentido multidimensional, texto e discurso 
são sinônimos de processo que engloba as relações sintagmá-
ticas de qualquer sistema de signos.” (GUIMARÃES, 1992, p. 
14-15) 

 Todavia, há os que fazem essa diferenciação. O discurso passa a ser visto 

como um objeto histórico e o texto é uma estrutura. Tanto o discurso quando o texto 

são produtos da enunciação, no entanto, o discurso é a atualização das virtualidades 

da língua e do universo discursivo e o texto é a realização do discurso por meio da 

manifestação. 

 O discurso ganha sentido na relação com outro discurso e tem autoria, o tex-

to, sendo a manifestação do discurso, pode ou não ter relação com outros textos, 

mas isso não é necessário. 
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4.1 - Texto no Ensino Médio 

 Dentre os objetivos do Ensino Médio pontuados pelos Parâmetros Curricula-

res Nacionais em relação a Linguagens, Códigos e suas Tecnologias tem-se: 

- analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das 
linguagens, relacionando textos com seus contextos, medi-
ante a natureza, função, organização das manifestações, de 
acordo com as condições de produção e recepção. 

- utilizar-se das linguagens como meio de expressão, informa-
ção e comunicação em situações intersubjetivas, que exijam 
graus de distanciamento e reflexão sobre contextos e estatu-
tos de interlocutores; e saber colocar-se como protagonista 
no processo de recepção e produção. 

 Por isso, é importante aprofundar o estudo sobre o que é texto e quais as es-

tratégias necessárias para a produção de texto. 

 Inicialmente, para se entender o que é um texto, deve-se saber o que é textu-

alidade. Há de se considerar que um texto não é um amontoado de palavras desco-

nexas, mas uma estrutura organizada por meio de uma lógica sintática e semântica. 

A textualidade é essa trama entre as palavras, atribuindo-lhes significação que pro-

voque no leitor a reação intencionada pelo autor: “é a relação do texto consigo 

mesmo e com a exterioridade” (ORLANDI, 2001, 52) 

 A palavra solta não possui significado, ela só existe dentro do texto que tam-

bém só existe dentro da interação comunicativa. 

“Pode-se definir texto ou discurso como ocorrência linguistica 
falada ou escrita de qualquer extensão, dotada de unidade so-
ciocomunicativa semântica e formal. Antes de mais nada um 
texto é uma unidade de linguagem em uso, cumprindo uma 
função identificável num dado jogo de atuação sociocomunica-
tiva.” (VAL, 1991, p. 3-4) 

 Dentro da atividade verbal, um modelo textual produzido por Isenberg (apud 

KOCH: 1998, 15) propôs um método que pudesse descrever a geração de um texto 

desde sua estrutura pré-linguística da intenção comunicativa, ou seja a enunciação 

até a sua manifestação que é o enunciado, a saber:  
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“- legitimidade social - texto como manifestação de uma ativi-
dade social legitimada pelas condições sociais; 

- funcionalidade comunicativa - texto com unidade de 
comunicação; 

- semanticidade - texto em sua função referencial com a 
realidade; 

- referência à situação - texto como reflexo de traços da 
situação comunicativa; 

- intencionalidade - texto como uma forma de realizar 
intenções; 

- boa formação - texto como sucessão linear coerente 
de unidade linguísticas realizada de acordo com de-
terminados princípios; 

- boa composição - texto como sucessão de unidades 
linguísticas selecionadas e organizadas segundo plano 
de composição; 

- gramaticalidade - texto com sucessão de unidades lin-
guísticas estruturadas segundo regras gramaticais.” 

 As estratégias de processamento textual implicam a mobilização de diversos 

sistemas de conhecimento. Van DIJK (1996, p. 13-21) trata dos seguintes pressu-

postos: 

- pressupostos cognitivos - estes são as informações cognitivas do autor do texto 

como: crenças, valores, opiniões, atitudes em relação ao tema abordado. É como 

se fosse um cálculo mental por parte dos sujeitos da estrutura comunicacional na 

busca de sentido tanto na produção quanto na interpretação do texto. São as infe-

rências e pressuposições que o autor e leitor se valem para sua redação. Também 

são conhecidos como conhecimento de mundo e experiências vividas.  

- pressupostos contextuais - chamadas também de estratégias sócio-interacionistas 

- são a que visam a estabelecer e a manter o bom termo em uma interação ver-

bal. Já foi dito que a língua possui uma função social que é a de interagir com 

seus semelhantes comunicando seus pensamentos, sentimentos e ações por 
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meio de um sistema de signos vocais. As escolhas linguísticas são processos que 

o falante realiza e está associado à múltiplas dimensões constitutivas da identida-

de social e aos múltiplos papéis sociais que o usuário assume na contexto da co-

municação, o qual determina a escolha de uma ou outra variedade. 

 O Ensino Médio trabalha o texto muito associado a transmissão de informa-

ção e por mais que o currículo da escola estimule o contato com diversos tipos de 

textos, frequentemente, a função é para adquirir conhecimento sobre algum assunto 

ou para estudar determinado gênero. Pouco se faz em relação ao desenvolvimento 

da autoria. Há vários indícios dessa postura disciplinar sobre o contato com o texto: 

na literatura quando o aluno é obrigado a conhecer determinada obra para saber 

acertar as respostas das provas e dos exames seletivos ou na redação quando o 

aluno desenvolve, na maioria das vezes, textos dissertativos-argumentativo. 

 Na região Sudeste, por exemplo, a seleção das leituras é feita pelas escolhas 

das comissões dos vestibulares da FUVEST, UNICAMP, UNIFESP e ENEM. O gêne-

ro textual predominante é o dissertativo argumentativo - a UNICAMP ainda é uma 

das poucas universidades públicas que varia o gênero textual em seus exames sele-

tivos. A única oportunidade nos exames de vestibular ou ENEM de o aluno demons-

trar sua força autoral seria na produção de texto, não fosse tantos critérios de reda-

ção.  

 Pensar em trabalhar a autoria na produção de texto por meio do uso das re-

des sociais e alterar o olhar diante desse cenário. 

4.2 - Novas Tecnologias e Escrita 

 Através do computador e do surgimento da Internet e de sua difusão, a forma 

de interação e comunicação entre pessoas de diferentes lugares em diversas partes 

do mundo possibilitou diminuir a distância geográfica. As pessoas conseguem se 

comunicar mesmo com quem está em outro país, tanto por meio da linguagem oral e 

visual como pela linguagem escrita. O uso do texto digital tem se tornado cada vez 

mais frequente e uma nova linguagem o acompanha. 

 Com isso a escrita foi ganhando novas formas, alterando o modo como as 

pessoas se expressam e, ao mesmo tempo, novos gêneros textuais surgiram, 
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abrangendo de modo particular os usos da linguagem escrita e suas formas gráficas. 

A noção de linearidade do texto também foi modificada, bem como o processo de 

leitura e escrita. Como descrito anteriormente (cf. cap. 1) a escrita torna-se multimo-

dal virtual. Pode-se criar, recriar, cooperar, por meio das diversas linguagens e ainda 

publicar - no sentido de tornar público.  

 Na Internet o processo de ler ou escrever um texto deixou de ser linear, ou 

seja, da esquerda para a direita e de cima para baixo, um procedimento de cada 

vez. O internauta pode, simultaneamente ao processo de leitura de um texto, aces-

sar links, ler outros textos, ouvir música, examinar imagens e planilhas, redigir e-

mails e, finalmente, voltar a ler o texto que foi o ponto de partida para uma série de 

operações e de interações pela Internet. 

 Os jovens se sentem mais livres - apesar de ser uma falsa liberdade - quando 

estão nas redes, porque acreditam não estar sob a autoridade dos pais, professores 

etc.  

“A liberdade na Internet é um grande parte ilusória (Galloway, 
2004. Lessing,  2004. Fabos, 2008), mas é impressionante a 
“sensação” de liberdade que nela se pode experimentar, em 
parte porque mundos virtuais não possuem restrições naturais 
dos mundos físicos. (DEMO, 2008, 55) 

 É fato que mesmo sendo uma liberdade ilusória, a Internet traz possibilidades 

que vão além do que a escola oferece, principalmente em termos do desenvolvimen-

to da autoria. Essa alienação que a escola vive faz com que os alunos, quando es-

tão em sala de aula vivam como se estivessem em um “mundo paralelo”.  

 É necessário que o professor reveja seus conceitos em relação a escrita e as 

redes sociais, para poder fazer com que esses jovens sintam que a escola pode ser 

o mundo de sua realização tanto no mundo virtual quando real. 

4.3 - A produção de texto vista nesse contexto 

 A produção de texto no Ensino Médio precisa ser revista já. Os currículos pre-

cisam ir além dos objetivos de atender às demandas dos processos seletivos para o 

Ensino Superior, até porque nem todos os alunos almejam isto. Há desde alunos 
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que querem/precisam sair do ensino médio e ir trabalhar aos que vão fazer cursos 

no exterior. Em ambos os casos, atender às exigências dos vestibulares e do ENEM 

não faz sentido algum e a aprendizagem não é significativa e muito menos contextu-

alizada. 

 É importante reiterar que a aprendizagem significativa se caracteriza pela in-

teração entre conhecimentos prévios, conhecimentos novos. Nesse processo, os 

conhecimentos novos adquirem significado para o sujeito e os prévios atribuem no-

vos significados ou maior estabilidade cognitiva. Contextualizar o conhecimento é 

uma das maneiras de se chegar a isto.  

 Por tal razão, trabalhar com produção de texto contextualizando é o primeiro 

passo para que se consiga atribuir significação a esse aprendizado. Nesse trabalho 

levantou-se algumas características desse formato de trabalho que servirão como 

categorias de análise no próximo capítulo de análise: a funcionalidade comunicativa; 

a intencionalidade; a originalidade/criatividade; a interatividade: 

a) a funcionalidade comunicativa é um fator que surge quando se entende a lín-

gua pela ótica de sua função social. Há três concepções em relação a lingua-

gem: expressão do pensamento, instrumento de comunicação e como forma de 

interação. Observa-se que em nenhuma delas está a concepção de ser avalia-

do em um exame seletivo. De fato essas concepções surgiram durante a histó-

ria e não são excludentes, mas complementares. A linguagem é um ato de co-

municação da expressão de um pensamento que só se realiza se houver inte-

ração. A função social da língua é a comunicativa. A interação só ocorre se a 

linguagem estiver inserida em uma estrutura comunicacional que é composta 

por seis elementos essenciais que são: o enunciador, o enunciatário , a men25 -

sagem, o código, o canal e o contexto. 

b) a intencionalidade é inerente ao ato de comunicação, seja o de informar, co-

municar, explicar, convencer, iludir, ordenar, encantar. “A análise estratégica 

depende não somente das características textuais, como também das caracte-

rísticas do usuário da língua, tais como seus objetivos ou conhecimentos de 

 Denominamos enunciador e enunciatário visto desenvolvermos nossa pesquisa sob a ótica da teo25 -
ria da enunciação. Enunciador é o mesmo que emissor, enunciatário é o mesmo que destinatário.
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mundo. Isso pode significar que o leitor de um texto tentará reconstruir não so-

mente o significado intencional do texto - como sinalizado de diversas formas 

pelo autor, no texto e contexto - como também um significado que diga 

mais respeito aos seus interesses e objetivos.”(DIKJ, 1996, p. 23) 

c) a originalidade/criatividade não é uma condição sine qua non para a produção 

de todo texto, mas é uma dos pressupostos para considerar uma autoria. Colo-

cam-se ambas no mesmo patamar, pois criatividade é a capacidade humana 

universal de gerar novas ideias ou ideias originais.  

d) a interatividade é o aspecto que dá sentido ao texto. O autor só se realiza como 

tal se consegue interagir com o enunciatário. É a sua relação com o outro que 

torna o texto real. A manifestação textual surge no momento em que o enuncia-

tário dá sentido a mensagem. Na sala de aula, o aluno do Ensino Médio nor-

malmente produz o seu texto exclusivamente para o professor. Seu único inter-

locutor é o mesmo que estará atribuindo uma nota a sua produção. 

4.3.1 - O gênero do texto das redes sociais  

 Definindo gênero de texto pela perspectiva bakhtiniana, considera-se que três 

dimensões essenciais: 1) os conteúdos que são dizíveis por meio dele; 2) a estrutura 

(comunicativa) particular dos textos pertencentes ao gênero; 3) as configurações es-

pecíficas das unidades de linguagem, que são sobretudo traços da posição enuncia-

tiva do enunciador, e os conjuntos particulares de sequências textuais e de tipos dis-

cursivos que formam sua estrutura. 

 Cada texto, se constitui e se materializa dentro do contexto em que está inse-

rido. Por exemplo: artigos e incisos são gêneros relacionados ao campo do direito e 

são utilizados em Leis. Nas redes sociais também há um gênero que predomina. Os 

conteúdos normalmente relacionam-se ao cotidiano, sua estrutura comunicativa em 

muito se assemelha a língua oral - possui pausas, o texto é entrecortado, os perío-

dos são curtos e na maioria das vezes são utilizados emojis  para completar a in26 -

formação com imagens que expressam sentimentos. 

 Emoji é uma composição, de origem japonesa, da junção dos elementos e (imagem) e moji (letra), 26

e é considerado um pictograma ou ideograma, ou seja, uma imagem que transmitem a ideia de uma 
palavra ou frase completa. 
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Os gêneros textuais são instrumentos que temos à nossa disposição nos dife-

rentes processos de inserção e atuação sociais, a partir do uso da linguagem como 

ferramenta mediadora da interação, sempre vinculado há um tempo-espaço delinea-

do por fatores culturais. 

 O próximo capítulo traz a análise do trabalho desenvolvido com os alunos do 

Ensino Médio. 
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CAPITULO 5 

… A ANÁLISE… 

  

     Retomando o objetivo geral do trabalho que foi o 

de analisar como o ambiente das comunidades virtuais de comunicação tem sido 

utilizado como espaço de autoria na produção de texto, inicia-se a reflexão sobre os 

dados. 

 Essa pesquisa escolheu como sujeitos alunos da 3ª série do Ensino Médio de 

uma escola particular da Zona Leste de São Paulo. Para que a reflexão pudesse 

contribuir de fato na busca de resposta para o problema levantado na tese: a falta de 

tempo no currículo do Ensino Médio para o desenvolvimento da autoria, teve-se por 

objetivos específicos: conceituar autoria no currículo da escola; refletir sobre o Ensi-

no Médio e seus objetivos curriculares; refletir sobre as variáveis do contexto comu-

nicacional, social, cultural atual em relação ao papel do indivíduo na sociedade pós-

moderna e hipermoderna; compreender como a experiência da autoria é entendida 

pelos jovens do terceiro ano do Ensino Médio na rede social, por meio do desenvol-

vimento de uma atividade de interação pelo aplicativo de grupo social - WhatsApp. 

“A relação entre a teoria e a prática se impõe, assim, não ape-
nas como princípio metodológico inerente ao ato de planejar as 
ações, mas, fundamentalmente, como princípio epistemológico, 
isto é, princípio orientador do modo como se compreende a 
ação humana de conhecer uma determinada realidade e inter-
vir sobre ela no sentido de transformá-la.” (DCN, p. 162) 

 Para a análise foram considerados como eixos transversais os pressupostos 

e fundamentos para um Ensino Médio de qualidade social: educar para o trabalho, 

para a pesquisa e para os direitos humanos como princípios educativo, pedagógico 

e norteador respectivamente. 
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 Como autor, conceitua-se aquele que é capaz de produzir conhecimento, au-

tonomia e pensamento crítico se reconhecendo protagonista, elemento central e par-

ticipante como autor de propostas, projetos e ações que sejam para o bem comum 

da sociedade. Aquele que articula a existência, a circulação e o funcionamento dos 

discursos de certa época em uma determinada cultura. É aquele que no processo da 

comunicação, por meio da enunciação, faz as escolhas na elaboração de um enun-

ciado para um enunciador, dentro de um contexto com uma intenção. Aqui, especifi-

camente, na produção de um texto, ele refrata a voz-social e depois a reorganiza, 

alterando-a, questionando-a e até recriando-a e publicando-a. 

 Além de definir o sujeito autor, definimos o contexto em que ele se consolida. 

Vários estudos apontam que esse momento é o da hipermodernidade. A característi-

ca que interessa aqui para essa tese é a que aponta os resquícios da individualidade 

constatada no pós-modernismo, e como postula Lipovetsky em relação a hipermo-

dernidade, tudo é hiper: há um extremo apego ao presente, uma super necessidade 

de exposição e preocupação com as necessidades individuais. A lógica da insegu-

rança com o devir gera a necessidade do ‘carpe diem’. 

 Para compreender como a experiência da autoria é entendida pelos jovens da 

terceira série do Ensino Médio na rede social, por meio do desenvolvimento de uma 

atividade de interação pelo aplicativo de grupo social - WhatsApp, foram seleciona-

dos 56 alunos. Os estudantes selecionados foram abordados na sala de aula da ins-

tituição e indagados se gostariam de participar da pesquisa e orientados quanto aos 

procedimentos de participação: que o texto fosse inteligível ao grupo - que se evitas-

sem o uso de gírias, abreviações entendidas por um grupo restrito; que não se 

usasse palavras ofensivas ou de baixo calão; que fizesse um texto cujos interlocuto-

res pudessem compreender. Estas regras foram estabelecidas juntamente com o 

grupo. Os alunos foram organizados, por meio de sorteio, em 6 grupos de 8 a 9 alu-

nos para favorecer a interação. 

 Anteriormente, afirmou-se que o olhar docente em relação ao trabalho com 

produção de texto tem de ser reconfigurado e que a aprendizagem para o desenvol-

vimento da habilidade de “compreender a língua (…) como geradora significação e 

integração da organização de mundo e da própria identidade” (PCN, p. 14) tem de 

ser significativa e contextualizada. Para atribuir significado e contextualização nesse 
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trabalho os temas selecionados para as discussões eram atuais e estavam sendo 

discutidos nas mídias: jornais, redes sociais etc.  

 Ao aluno foi pedido que colocasse sua opinião a respeito de alguns assuntos 

atuais e polêmico. Dos temas apresentados para as discussões foram selecionados: 

- os refugiados na Europa; 

- legalização da maconha. 

 O segundo momento, foi a realização do método do grupo focal com alguns 

alunos sorteados aleatoriamente. Foram reunidos, em uma sala de aula, 10 alunos, 

e os debates duraram 50 minutos. As questões foram propostas pela pesquisadora a 

partir de um roteiro inicial e delineadas no desenvolvimento das discussões. 

 Esta técnica consiste na interação dos participantes postos em um grupo, 

tendo o pesquisador como um facilitador de toda a conversa. GATTI (2005) ressalta 

que o uso do grupo focal utilizado como meio de pesquisa, 

“(…) tem de estar integrado ao corpo geral da pesquisa e a 
seus objetivos, com atenção às teorizações já existentes e às 
pretendidas. Ele é um bom instrumento de levantamento de 
dados para investigações em ciências sociais e humanas, mas 
a escolha de seu uso tem de ser criteriosa e coerente com os 
propósitos da pesquisa.” (GATTI, 2005, p. 8). 

 No caso dessa pesquisa, vale-se da definição de Powell e Single (1996, p. 

449 apud GATTI, 2005, p. 7) quando definem o grupo focal como “um conjunto de 

pessoas selecionadas e reunidas por pesquisadores para discutir e comentar um 

tema que é o objeto de pesquisa, a partir de sua experiência pessoal”. 

 Um roteiro de perguntas auxiliou o andamento da dinâmica, mas, ao longo do 

diálogo, foram surgindo novas perguntas. Foi um grupo composto por 10 alunos. Em 

diversos momentos, os alunos expressaram sua opinião, exemplificaram atividades, 

mostraram aspectos emocionais e a construção e a complementação de ideias entre 

os membros do grupo. 

 As questões elaboradas para o roteiro foram: 
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1) O que vocês acharam do trabalho de produção de texto desenvolvido no grupo? 

Por quê? 

2) Vocês preferem (ou não) escrever, refletir nos grupos em aplicativos de rede so-

cial do que em redações feitas na sala de aula? Por quê? 

3) Vocês disseram que se sentem seguros no whatsapp e menos expostos do que 

quando estão produzindo redações. Mas como se o que é escrito pode ser per-

petuado e multiplicado em sua publicação?  

4) Houve propostas de solução para alguns problemas. O que vocês acharam das 

propostas apontadas? Em termos de criatividade, seriedade, inovação? 

5) O que é autoria para vocês? 

6) Pode ser considerado autor aquele que escreve o que outra pessoa inventou? 

Isso não é copia?  

7) Vocês se consideram autores? 

8) Última pergunta: quais são as condições que você considera importante para 

poder ser considerado um autor de texto? (cada um fala uma palavra).  

A análise do discurso foi a teoria utilizada para desvelar as intenções enuncia-

tivas no grupo focal.

5.1 - A concepção de autor pelo olhar dos alunos 

 O grupo focal nos revelou que os alunos não sabem o conceito de autoria. Ao 

serem indagados sobre o que era autoria, a primeira resposta foi: 

ALUNO 1 - “Isso é complicado de dizer…” 

 Essa foi uma das últimas questões do roteiro. Até então a participação estava 

intensa. No momento dessa questão, houve um silêncio e as respostas foram vagas 

ou por meio de outras perguntas. A professora teve de mediar com outras questões 

para conseguir ampliar as participações. 

PROFESSOR - O que é ser autor? 
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ALUNO 2 - “autoria é tipo ser dono de alguma coisa?” 

ALUNO 6 - “autor de livro, pro?” 

PROFESSOR- Não sei! Pensem… autoria… o que é autorar? 

ALUNO 7 - inventar? 

ALUNO 6 - isso inventar… mas se é de livro, é escrever… 

Professor - Escrever não é inventar? 

ALUNO 6 - ah, só se for história de literatura… livro… assim… tipo… vidas secas…  

ALUNO 1 - mas e quem escreve o livro de filosofia? É autor também… dai ele não 

inventou? 

ALUNO 4 - Inventou… mas não inventou… tipo assim… ele escreve o que outra 

pessoa inventou… entendeu? 

PROFESSOR - Mas ele pode ser considerado autor escrevendo o que outra pessoa 

inventou? Isso não é copia? 

ALUNO 3 - Não se for de um jeito diferente… tipo assim… com outras palavras, ou-

tro jeito… ah sei lá pro… 

 A mesma postura se notou quando a pergunta foi se o aluno se considerava 

autor. 

PROFESSOR - “Vocês se consideram autores quando escrevem?” 

ALUNO 1 - “depende pro… pra prova?” 

PROFESSOR - “Como assim, para a prova?” 

ALUNO 1 - “fazer redação pra prova… dai não… na verdade, não gosto de escrever, 

por isso não sou autor… nem sou criativo…” 

ALUNO 5 - “ah, sei lá… às vezes escrevo umas coisas que acho “top”… Nem acre-

dito que fui eu…” 
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ALUNO 7 - “eu não acho que sou autor… também não tenho criatividade” 

ALUNO 2 - “acho que sou autor… a partir do momento que eu criei e publiquei… sou 

autor…” 

ALUNO 7 - “mas eu acho que não é, pois a criação tem de ter a autoria… tem q ser 

nova e a gente copia a ideia do outro…” 

ALUNO 4 - “mas no whats, o texto é de opinião… e eu compartilho uma opinião… 

não copio” 

ALUNO 7 - “então porque eu compartilho a invenção do Santos Dumont sou autor 

também?” 

ALUNO 4 - “Não né… estamos falando de redação…” 

 Observa-se no pressuposto de que os alunos se sentiram perdidos ao serem 

indagados. Isto fica marcado diante da hesitação dos alunos, quando respondem a 

uma pergunta com outra pergunta. Era como se o grupo tivesse a intenção de ‘des-

cobrir’ a resposta para a pergunta do professor sem que ficasse a impressão de que 

havia o desconhecimento do conceito.  

 De fato, eles não conseguem compreender o que autoria significa, o que de-

monstra que esse conceito e suas características não foi trabalhado com o grupo. 

Na verdade, o currículo que as escolas elaboram para o Ensino Médio, como se viu 

anteriormente, está muito mais preocupado na reprodução do conhecimento do que 

em sua “autoração”, visto às demandas decorrentes da sociedade. 

5.2 - Análise dos discursos 

 Antes de se iniciar a análise, cumpre-se saber que a escolha do aplicativo foi 

feita pelos alunos, por entenderem que esse seria o meio de comunicação mais efi-

ciente no momento. Este aplicativo em específico não é imprescindível para a reali-

zação de um trabalho como este. O ambiente de desenvolvimento da atividade pode 

se dar em qualquer ambiente virtual de comunicação que possa possibilitar um fó-

rum de discussões em um tempo e espaço virtual e de escolha do sujeito participan-

te. 
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 Como o trabalho foi o pressuposto para as discussões no grupo focal e o ob-

jetivo da pesquisa foi o de compreender como a experiência da autoria foi entendida 

pelos alunos, a análise tem como ponto de partida as questões do grupo focal e as 

postagens são exemplos para as reflexões. 

 Os dados do grupo focal serão cruzados com as categorias necessárias e 

adotadas nessa pesquisa para a autoria: a funcionalidade comunicativa; a intencio-

nalidade; a originalidade/criatividade; a interatividade.  (cf cap. 4)  

5.2.1 - Funcionalidade Comunicativa/intencionalidade  

 A funcionalidade comunicativa é garantida nesse trabalho pela publicação na 

rede social. O texto aqui não é o produto resultado para de ser avaliado por um pro-

fessor, mas  é um meio de comunicação escrita  cuja função é a de discutir sobre 27

um assunto sugerido pelo mediador (no caso o professor) por meio do aplicativo de 

rede social. 

 O gênero textual utilizado nas redes sociais foi respeitado dentro do que se 

propunha a atividade: uma discussão em fórum de rede social sobre um tema atual 

e polêmico da sociedade.  

 Não houve combinação prévia quanto às regras sociais, pois a ideia foi a de 

reprimir o menos possível a participação. Os combinados para as postagens pauta-

ram-se apenas no aspecto linguístico e comunicativo e não no teor de conteúdo, a 

saber: 

- que o texto fosse inteligível ao grupo - que se evitassem o uso de gírias, abrevia-

ções entendidas por um grupo restrito; 

- que se evitassem o uso de palavras ofensivas ou de baixo calão; 

- que fizesse um texto cujos interlocutores pudessem compreender.  

 No início das postagens os participantes não estavam muito à vontade, visto 

que apesar de ser um ambiente de utilização frequente no cotidiano de cada um, era 

 No combinado com os grupos decidiu-se que não utilizaríamos a mensagem falada, somente a es27 -
crita. Então, os alunos utilizavam a modalidade escrita da língua com uma função de ser entendido 
pelos colegas ao expressar sua opinião. 
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uma situação inusitada, por ser uma atividade pedagógica feita com os colegas da 

sala e mediada pelo professor. Com o tempo, a proposta foi sendo internalizada e as 

postagens começaram a ficar mais naturais ao ambiente proposto, sem perder con-

tudo seu valor agregador, como se pode observar nos exemplos. 

Tela 1 

  

Tela 2 
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 A tela 1 marca os inícios dos trabalhos em um dos grupos. O aluno escreve 

em um único período, o que não é comum para o gênero de texto de redes sociais, e 

ainda se preocupa em retificar um erro de regência verbal do texto: as pessoas/ *das 

pessoas. A tela 2 apresenta a última postagem desse tema. Ela está em partes. 

Cada parágrafo em uma postagem. Formato muito característico desse gênero tex-

tual e o texto está mais solto e livre. O gênero de texto das redes sociais, como dito 

anteriormente, muito se assemelha a linguagem oral, que possui períodos curtos e 

ideias entrecortadas. 

 A liberdade é uma das características mencionadas pelo alunos em relação a 

esse ambiente de comunicação. Há nessa era, como já dito anteriormente, um dos 

sintomas da pós-modernidade é a sensação da liberdade e da autonomia. No grupo 

focal há os seguintes depoimentos em relação a isso: 

PROFESSOR -  O que vocês acharam do trabalho de produção de texto desenvolvi-

do no grupo? Por quê? 

ALUNO 3 - Achei sensacional! Além de poder pensar, posso ler com calma o que 

os colegas escreveram…  

ALUNO 5 - eu gostei porque agora todos podem ler o que eu escrevi… 

ALUNO 6 - Adorei…  

ALUNO 7 - foi muito bom… 

ALUNO 8 - Achei ótimo, porque pude consultar a Internet p sabe mais sobre o as-

sunto… 

ALUNO 2 - tem o fato de que eu pude fazer a hora que quis…fiz à noite… 

ALUNO 3 - esqueci de dizer que a gente tem mais facilidade… ah… assim mais 

contato com a rede social… é legal porque a gente tá super acostumado a falar na 

Internet… assim… o celular é como extensão do corpo… 

ALUNO 1 - Muito bom! porque assim… a gente pode pensar o que vai falar… a 

gente pode fazer na hora que está com vontade… 
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ALUNO 4 - A gente pode pesquisar sobre o assunto… tipo, pode ver na Internet 

para ver mais coisas… 

PROFESSOR - como assim… mas a redação também não pode? 

ALUNO 4 - Sim, pode, mas a gente tem mais trabalho p fazer a redação… 

PROFESSOR - Como mais trabalho? 

ALUNO 4 - A gente tem de ficar pensando nas regras da gramática, no jeito … se 

tem introdução… conclusão… essas coisas… ah para para pesquisar, a gente tem 

de copiar… fora que na escola é proibido usar celular na sala de aula… 

ALUNO 1 - Ah… e  gente tem de se preocupar com o tempo… tamanho do texto…  

ALUNO 5 -Até se a letra é bonita… 

 A palavra poder tem estreita relação com a palavra liberdade mesmo que 

seja uma liberdade disciplinada por se tratar de um ambiente social. A ideia de senso 

comum que se constrói sobre a liberdade é a de que se é livre quando se tem o po-

der. No grupo focal, em destaque, estão as vezes em que a palavra poder foi utili-

zada pelos alunos para se referirem ao fato de terem gostado de participar dessa 

atividade. O fato de poder alguma coisa fez com que eles sentissem a sensação de 

estarem livres para poder postar o que desejassem.  

 Há a contraposição da liberdade adquirida na rede social com a ‘repressão’ 

da sala de aula e do texto impresso na sala de aula, ao observar a utilização das pa-

lavras regras e proibido. As regras supõem limites e para o senso comum, princi-

palmente o do aluno, limite pressupõe falta de liberdade. 

 Como estudado, é Lei estimular a autonomia nos alunos. Essa sensação de 

liberdade é demonstrada pelos alunos na rede por ser um instrumento de reflexão 

sobre a relação entre autonomia, liberdade e autoria. Todavia há um pressuposto 

que é o de se considerar os direitos humanos. Mesmo diante da suposta liberdade e 

da insistente provocação do professor mediador, quando como um “advogado do di-
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abo ” fez-se indagações que iam contra ao que se pressupõe como o que é politi28 -

camente correto, não houve postagens que rompessem tal princípio. 

TELA 3 

 Outro aspecto, não tão evidente, mas não menos importante para o processo 

de desenvolvimento de autoria e que pode ser aproveitado nesse formato de traba-

lho é o fato do reconhecimento do autor. A postagem das ideias no grupo é a oportu-

nidade de o autor colocar em julgamento o que pensa e ser reconhecido por isso. 

Seria como a exposição do desenho no “varal da educação infantil” ou no “mural” do 

ensino fundamental com uma diferença - a da interatividade, assunto tratado poste-

riormente. 

ALUNO 5 - “Eu gostei porque agora todos podem ler o que eu escrevi…” 

 Se reconhecer é um princípio básico para existir, mas ser reconhecido pelos 

outros é a condição para existir na sociedade. Um dos atributos do autor é ser reco-

nhecido pela sua obra. No momento em que é reconhecido, dá o seu nome à cria-

ção e se torna responsável por ela. Nas redes sociais, esse crivo é feito pelo próprio 

grupo. Quando indagados sobre as soluções postadas um aluno colocou: 

ALUNO 9 - eu acho q foi porque a gente, mesmo tendo liberdade no grupo tem de… 

tipo assim… pensar antes de falar… porque mais gente ia ler. 

 Havia na igreja católica, um promotor da fé, designado pela própria igreja, cuja função procurar la28 -
cunas e falhas no processo de canonização. Atualmente, esse termo designa uma pessoa que discu-
te a favor de um ponto de vista no qual não acredita para ‘provocar’ a reflexão sob outro ponto de 
vista. Essa estratégia é muito utilizada no direito ao se construir uma defesa para se testar a qualida-
de do argumento e identificar erros na sua estrutura.
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 Os alunos na enunciação tiveram de considerar um contexto muito mais am-

plo do que simplesmente o da prova para um professor. Não havia apenas um único 

sujeito a ser estudado, mas vários com culturas e ideias diversificadas. 

 A intencionalidade foi garantida no momento em que se atribuiu função so-

cial para a comunicação. Havia em cada postagem uma intenção de cada autor, 

mesmo que fosse a intenção óbvia de comunicar, houve também a intenção de con-

vencer pela argumentação, de informar, de explicar.  

TELA 4 - ALUNO A 

TELA 5 - ALUNO B 

  

  

TELA 6 -  ALUNO A 

TELA 7 - ALUNO C 
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TELA 8 - ALUNO A  

  

 Nos fóruns sobre a legalização da maconha havia o grupo que era a favor e o 

que era contra. Eles postavam com a intenção de convencer uns aos outros. Em di-

versos momentos há a publicação de dados estatísticos como argumentos de auto-

ridade.  

 As telas 4 a 8 apresentam o diálogo entre três alunos em que há o confronto 

de argumentos. O aluno A se diz contrário a legalização e usa o argumento de que a 

maconha causa sérias doenças, o aluno B, contra argumenta usando como exemplo 

outra droga legalizada e que também causa doença: o cigarro. O aluno A teve de 

elaborar novo argumento o que ocorreu também diante da postagem do aluno C que 

questiona a legalização em relação ao uso medicinal. 

 Esse é um exemplo de como a rede social nesse caso pode servir como am-

pliação de repertório. Quando em uma única redação, feita para a prova e para ape-

nas um único leitor o aluno tem de escolher alguns argumentos e dissertá-los, em 

uma rede social isso simplesmente não é possível, já que há a possibilidade de inte-

ração. 

 No grupo focal, diante da questão sobre qual a preferência dos alunos em re-

lação a escrever, refletir nos grupos em aplicativos de rede social ou em redações 

feitas na sala de aula, houve dois alunos que demonstraram a importância do debate 

promovido nas redes, o fato de conseguir trocar a ideia com o outro. 

ALUNO 3 - “Eu prefiro no grupo, porque você não tem toda aquela pressão de ter de 

acertar, ter nota, um lugar em que a gente está mais familiarizado. E vc sabe que as 

pessoas vão concordar ou discordar. Mas mesmo elas discordando, vão 

acrescentar coisas boas… quando vc está escrevendo uma redação, você não 

sabe muito o que escrever depois daquilo. mas quando vc está com alguém, a pes-

soa pode te ajudar e vc pode ajudar a pessoa… um grupo é uma troca de ideias… 
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as pessoas vão colocando argumentos e vc consegue desenvolver melhor ar-

gumentos, numa redação, vc tem de fazer sozinho e é muito complicado…” 

ALUNO 5 - “Pro, eu prefiro no grupo porque… tem também a coisa… tipo… a gente 

consegue discutir mais o assunto… tipo assim, todo mundo fala…” 

 A intencionalidade fica amplificada quando se posta na rede social, pois na 

estrutura da comunicação, o enunciatário/interlocutor é composto por outros vários 

colegas. O aluno enunciador precisa reconhecer o contexto e se adequar para reali-

zar as suas postagens. Ele atribui a intenção ao discurso de acordo com a função 

comunicativa.  

5.2.2 - A interatividade  

 Uma das três  concepções da língua  é a linguagem como forma de intera29 -

ção social. A interação é a materialização da comunicação. Um texto só se concreti-

za quando cumpre sua função social dentro do contexto da estrutura comunicacio-

nal.  

 O modelo interativo de produção de texto parte do pressuposto de que a lín-

gua não é uma simples atividade de decodificação de itens linguísticos, mas é um 

processo dinâmico de construção de sentidos, fundamentado na integração do co-

nhecimento prévio que cada membro do grupo traz consigo com as formas linguísti-

cas presentes no texto. 

 No grupo há evidências dessa interação, conforme as telas: 

 As outras duas, já estudadas anteriormente são: a língua como expressão do pensamento, como 29

instrumento de comunicação.
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TELA 8 - ALUNO D 

TELA 9 - ALUNO E 

TELA 10 - ALUNO D e E 
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TELA 11 - ALUNO F 

TELA 12 - ALUNO E e G e D 

TELA 13 - ALUNO G 
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TELA 14 - ALUNO D e G 

  

 O aluno da tela D cria uma ideia de realização de cadastro para os refugiados 

poderem entrar no país. O aluno E acrescenta à ideia do cadastro a condição de não 

se fechar as fronteiras, mas se informar sobre quem entra e quem sai do país inclu-

sive colocando a possibilidade do cadastro das digitais. O aluno F também apoia a 

ideia de cadastro para poder verificar quem tem ficha criminal. 

 O aluno E questiona na tela 12 sobre o que se faria com esse refugiados que 

tivessem ficha criminal. Provoca os colegas a pensarem sobre a ideia de ficha crimi-

nal. O aluno F sugere que se trabalhe com reabilitação.  

 Nessa observação das falas pode-se perceber que há contribuições entre os 

colegas e há interação. Em relação a isso no grupo focal o aluno 3 

ALUNO 3 - “Eu prefiro no grupo, porque você não tem toda aquela pressão de ter de 

acertar, ter nota, um lugar em que a gente está mais familiarizado. E vc sabe que as 

pessoas vão concordar ou discordar. Mas mesmo elas discordando, vão acrescentar 

coisas boas… quando vc está escrevendo uma redação, você não sabe muito o 
que escrever depois daquilo, mas quando vc está com alguém, a pessoa pode 

te ajudar e vc pode ajudar a pessoa… um grupo é uma troca de ideias… as 
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pessoas vão colocando argumentos e vc consegue desenvolver melhor argu-

mentos, numa redação, vc tem de fazer sozinho e é muito complicado…” 

 A fala demonstra que a interação é benéfica na construção de conhecimento. 

O aluno diz que que o grupo troca ideias, pessoas se ajudam 

4.2.3 - Criatividade e originalidade 

 A origem etimológica explica criatividade como uma palavra vinda do grego 

creo que significa fazer ou produzir algo do nada. É também a capacidade de trazer 

algo novo à existência. É parte do processo humano de inovação que leva a um re-

sultado que seja novo (inédito), útil (resolva um problema ou atenda a uma necessi-

dade existente) e compreensível (pode ser reproduzido).  

 Para tratar de originalidade tem-se de se distinguir ineditismo de originalida-

de. Estritamente considerando, todo trabalho que não seja de republicação, ou cópia 

de outro, é inédito. Originalidade, é mais do que isto, implica desvendamento de dú-

vidas, apresentação de perspectivas à abordagem de problemas, revelação de reso-

luções, explicitação de correlações importantes, enfim, descrição de novidades que 

enriqueçam o conhecimento sobre um assunto. A ideia original não necessariamente 

precisa ser inédita. Ela pode solucionar um problema de forma inédita.  

 Nas análises encontrou-se um olhar bastante peculiar em relação a esse as-

sunto por parte dos alunos. Quando abordados sobre como se sentem quando veem 

suas postagens copiadas e compartilhadas a maioria das reações foi de se sentirem 

reconhecidos. 

PROFESSOR -  Como é que vocês se sentiram no grupo quando alguém copiou 

parte da do texto que você escreveu? Você se sentiu roubado? 

ALUNO 2 - eu acho que se ele compartilha da minha ideia, porque a gente pode ter 

ideias iguais… é porque compartilha a minha ideia… eu acho que primeiro eu te-

nho razão, porque mais de um acredita na minha ideia… e segundo porque é uma 

ideia conjunta…
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ALUNO 6 - eu pego uma parte do texto de alguém, porque tem ideias tão 

boas… tão consistentes… isso não caracteriza uma cópia, mas uma base… 

mesmo que não seja original minha é uma ideia bem pensada… 

ALUNO 3 - eu não ligo… porque não acho que existe ideia nova… tipo ideia que 

nunca existiu… não sei explicar…  

PROFESSOR - ideia original? 

ALUNO 3 - é… ideia original…  

PROFESSOR - Então, todo mundo está sempre copiando? 

ALUNO 3 - não … ah, pro, assim vc me confundi… (risos) 

 Dentro do debate houve um aluno que relatou um episódio em que seu texto 

foi compartilhado muitas vezes e perdeu a sua identidade. Ela se sentiu triste porque 

gostaria de ser reconhecida pela sua produção. 

ALUNO 8 - Prô, posso contar uma coisa que aconteceu comigo? … Hás alguns me-

ses atrás, teve uma campanha no facebook sobre empoderamento feminino que as 

mulheres tinham de postar a foto que as mulheres tinham de se sentir bonita… eu 

postei um texto e vi muitas pessoas pegando fragmentos de meu texto e copi-

ando…até que me conhecem e tal, mas que não sou chegada… eu me senti um 

pouco mal porque era uma coisa que eu tinha escrito e eu acabou que não tive o re-

conhecimento que eu queria ter. Porque se tivessem colocados os créditos e com-

partilhassem ia aparecer que fui eu que escrevi, mas não aconteceu isso… e são 

pessoas, inclusive que postaram,  que normalmente me julgam como alguém que 

nunca vou fazer uma coisa boa ou um produto bom…e ai aconteceu que essas pes-

soas gostaram do que eu escrevi e nem sabiam que tinha sido eu que escrevi… 

PROFESSOR - mas por quê? 

ALUNO 8 - porque foi compartilhando, várias vezes, e foram compartilhando, e fo-

ram passando de postagem em postagem que acabou… que de repente sumiu o 

autor daquilo… senti um pouco de mágoa, porque ninguém ia saber que fui eu q es-

crevi. 
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 A última pergunta tinha por objetivo verificar sinteticamente  depois das dis-

cussões  quais as condições que eles consideram importante para poder ser consi-

derado um autor de texto em apenas uma palavra. 

ALUNO 1 - criatividade 

ALUNO 5 - liberdade 

ALUNO 6 - sem pressão 

ALUNO 2 - inovação 

ALUNO 8 - inteligência 

ALUNO 3 - ideia nova 

ALUNO 4 - ter nome  

PROFESSOR - ser reconhecido? 

ALUNO 4 - isso… 

ALUNO 7 - ter livro publicado 

  

 A análise aponta que ainda há para os alunos da pesquisa uma dificuldade 

em entender o papel do autor. Ainda paira o místico de que autor é alguém que está 

fora da realidade em que se encontram. Isto demonstra que não há reconhecimento 

do papel autoral por parte desse grupo. Consequentemente, o desenvolvimento da 

prática autoral não é bem desenvolvida sem que ocorra a orientação e a mediação 

docente. 
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“Sabemos bem que toda a obra tem que 

ser imperfeita, e que a menos segura das 

nossas contemplações estéticas será 

aquilo que escrevemos. Mas imperfeito é 

tudo, nem há poente tão belo que o não 

pudesse ser mais, ou brisa leve que nos 

dê sono que não pudesse dar-nos um 

sono mais calmo ainda. E assim, contem-

pladores iguais das montanhas e das es-

tátuas, gozando os dias como os livros, 

sonhando tudo, sobretudo, para converter 

na nossa íntima substância, faremos tam-

bém descrições e análises, que, uma vez 

feitas, passarão a ser coisas alheias, que 

podemos gozar como se viessem na tar-

de.”  

Fernando Pessoa (2014, 48) 
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CONCLUSÃO 

O que é o jovem do Ensino Médio? Em princípio, 

ele não é. Para a sociedade do século XXI o jovem não é porque vai ser. Todas as 

ações que o ele tem devem estar voltadas para o futuro. Cria-se uma expectativa de 

um mundo que ainda não existe e todas as atitudes que esse jovem tem devem 

considerar o que acontecerá nele. 

 Mas como se pode saber do futuro? Há algumas previsões diante de fatos 

que desencadeiam reações, como por exemplo nas questões ambientais, mas nada 

pode ser dado com certo. Então, na fase da vida no Ensino Médio, quando o aluno 

está no processo de constituição de sua identidade social, ele aprende para um dia 

ser e não para o que de fato é.  

 Como a escola, na maioria dos casos, elabora seu currículo por meio desse 

objetivo, o que se ensina ao aluno tem data de validade para terminar. Só restará em 

seu arcabouço intelectual o que for necessário para atender às demandas do mer-

cado. É como se ao final do Ensino Médio, tudo o que se estudou e se aprendeu,  se 

perdesse por falta de utilidade. 

 Criar o compromisso de desenvolver a autoria no aluno é dar a oportunidade 

de ele poder selecionar conhecimentos, atribuir-lhes significados para a vida presen-

te. É fazê-lo emancipado em relação ao mundo. É torná-lo agente ativo no processo 

e retirá-lo da letargia a qual submete o currículo voltado apenas para o amanhã. É 

trazer o hoje para dentro da escola. 

 Agregar a esse compromisso de desenvolvimento da autoria o uso das tecno-

logias de comunicação é atualizar a relação entre o aluno e a escola, tornando-a es-

paço da realidade em que o aluno vive.  A educação em geral e principalmente no 30

papel da escola deve contribuir para que isso ocorra. 

 Faz-se necessário lembrar que esse estudo refere-se a alunos de escola particular com suas pecu30 -
liaridades. 
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 A importância dessa tarefa e a constatação da irreversibilidade no uso das 

redes sociais como espaço de publicação são os motivos que nos levaram a refletir 

como o paradigma atual focaliza a relação usuário/rede do ponto de vista da autoria 

para provar que o ambiente das comunidades virtuais pode ser utilizado como espa-

ço de construção de autores. 

 A falta tempo chronos no currículo do Ensino Médio para o desenvolvimento 

da autoria e de todas os conhecimentos necessários para a sua construção gerou a 

hipótese de que o ambiente virtual das redes de comunicação pode ser uma forma 

de ampliar o tempo kairós do currículo escolar no Ensino Médio. Tal hipótese gerou 

o objetivo geral de analisar como o ambiente das comunidades virtuais de comuni-

cação pode ser utilizados como espaço de autoria na prática de produção de texto.  

 Os resultados da análise confirmaram a hipótese, assim como a eficácia do 

uso das redes na construção de um ambiente de trabalho com produção de autoria. 

O tempo virtual cria uma nova dimensão de comunicação que extrapola a lógica real 

da sala de aula.  

 Além dos efeitos pragmáticos em relação ao desenvolvimento das competên-

cias para construir a autoria, pode-se aproveitar o ambiente social para levantar re-

flexões em relação ao conhecimentos necessários à autoria como a responsabilida-

de.  

 O primeiro tema que merece a atenção nessa tese levantado pelos alunos e 

que tem relação com a responsabilidade é a questão do poder da liberdade. Isto 

porque a autoria é um ato do exercício da liberdade que pressupõe além da auto-

nomia e do conhecimento, a responsabilidade e observação a princípios éticos. 

Pressupõe capacidade de análise crítica, pois é um ato de intervenção na realidade. 

Por isso um ato político. Um ato que não prescinde da ética. A ética do respeito aos 

direitos humanos, da empatia com o próximo, da luta pela igualdade e justiça social. 

Sob o risco de ser um ato de destruição e não de construção de uma sociedade jus-

ta e democrática.  

 Ao conceituar autoria e verificar qual a compreensão dos alunos sobre isto, 

pode-se verificar que há um desconhecimento em relação ao que é ser autor e se 

reconhecer autor. Tal fato foi investigado nessa tese, mas é um indício notado por 
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qualquer pessoa que seja membro de redes sociais e que tenha uma consciência da 

responsabilidade quando se publica algo. Os inúmeros exemplos de postagens que 

se vê cotidianamente nas redes e que desrespeitam os princípios éticos e morais de 

uma sociedade, confirmam que o indivíduo, de maneira geral, não reconhece o seu 

papel como autor e co-autor quando publica ou compartilha algo. 

Ao pensar sobre a liberdade sentida quando se publica nas redes sociais, faz-

se necessário refletir sobre o imprescindível e urgente trabalho com ética na escola. 

Fernando SAVATER (2014) apresenta dois fortes argumentos para que revigore o 

diálogo sobre a ética: 

a) não há mais saída - a vida nos coloca diante de situações que não nos permite 

tempo para raciocinar. Temos a máquina (hardware) de vida mais bem equipa-

da dentre todos os seres vivos, todavia não temos um “software que nos orien-

te em nossas ações sociais, nosso projetos criativos, nossas aventuras intelec-

tuais” (SAVATER: 2014, 21). Ao mesmo tempo que somos dotados de ferra-

mentas que nos permitem agir em diversas instâncias, não temos especializa-

ção em nada. Vamos nos construindo no mundo, nas relações com as pesso-

as, a natureza o universo. 

b) a humanidade é uma espécie vulnerável - “a ponderação ética se impõe porque 

somos mortais” (ibid., 22). A imortalidade gera a irresponsabilidade. Quando o 

ser humano perde o respeito e o valor pela própria vida, não tem medo em en-

frentar os dissabores causados por suas atitudes. É como se “ele não tivesse 

nada a perder”. Outro aspecto que torna o ser humano irresponsável é parado-

xalmente a individualidade e a falta de referência para o futuro. O tão ovacio-

nado Capiem Diem vivido em parte do século XX. 

 Como argumento final, SAVATER (2014) diz que os problemas se renovam 

diariamente. Somos colocados diante de escolhas constantemente, por isso ele 

aconselha que tenhamos uma atitude reflexiva também cotidianamente, pois liber-

dade de escolha e a vulnerabilidade de nossa condição nos impõem certas obriga-

ções em relação ao posicionamento ético. 

 Por tais razões, antes de iniciar um trabalho de autoria no Ensino Médio, faz-

se necessário discutir e refletir sobre o papel do autor nesse novo cenário que se 



!120

descortina. Trazer para o mundo escolar a reflexão de que ser autor é mais do que 

produzir um texto compartilhado e conhecido por muitos. Ser autor é estimular a 

percepção de modos de ver e compreender o mundo. De desconstruir e construir 

novas referências que podem levar a diferentes caminhos para a existência humana 

e não apenas a uma existência isolada, individualista e egoísta. Mas sempre uma 

existência coletiva, integrada e permanente.  

 Ser autor é poder interpretar a realidade e optar por mantê-la ou transformá-la 

e é poder decidir sobre seus próprios desejos e acreditar no poder da sua interven-

ção nos desejos alheios. Entende-se que a escola tem um papel intransferível nesse 

trabalho, pois ela é o contexto em que se inserem os conteúdos, os conhecimentos, 

o ensino e a aprendizagem, por isso a mais capaz de desenvolver a reflexão ética. 

 A liberdade implica a ética que implica a um “saber-fazer”, ou seja, tem-se de 

ter o conhecimento teórico e prático do que se está falando. É um ‘saber’ que pres-

supõem o ‘fazer’. Aristóteles (2001) chama o “saber” de discernimento prático. São 

os critérios que se adota para a boa vida, ou vida moralmente adequada. Por não 

ser a ética uma disciplina extra, os parâmetros para os critérios partem do contexto 

em que ela está inserida. 

  A liberdade na hipermodernidade não é mais um atributo o qual podemos 

exercer, pois na perspectiva existencialista, não temos liberdade, nos somos liber-

dade. A essência - definição prévia -  é contrária a existência - o indivíduo parte do 

nada, da liberdade e ao exercitá-la, construi a identidade, porque de fato o homem é 

um ser que não está definido, mas está em definição. Liberdade é criação ou inven-

ção. A cada decisão e ato inventa-se o ato e o valor que se confere a ele - naquilo 

que se faz optar por ele.  

 No mundo hipermoderno, tende-se a viver em uma época em que tudo aquilo 

que se escolhe não passa pelos critérios da própria liberdade, pois já vem pronto 

como pacotes com a falsa impressão de felicidade que são ‘vendidas’ nos mercados. 

É o mundo ‘fast tudo’. O indivíduo, principalmente o jovem, almeja tudo pronto e ra-

pidamente. A criação demanda esforço e tempo, por isso fica mais fácil copiar. 

 Os sujeitos do grupo focal demonstraram que essa liberdade pressuposta nas 

redes virtuais é uma grande vantagem em relação ao que se tem em sala de aula. 
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Essa liberdade pode ser um atrativo sedutor para trabalhar e desenvolver a reflexão 

necessária em relação a algum tema. É a juventude a fase da vida em que o indiví-

duo está a procura de sua identidade, de seu espaço social, para isso a liberdade é 

necessária. 

 Outra questão que não foi o foco da pesquisa, mas que é imprescindível de 

discussão nos últimos tempos é a do respeito aos direitos humanos, pois há nas re-

des diversas publicações que demonstram que pelo menos no discurso esse prin-

cípio não está sendo respeitado. Se o autor tem responsabilidade pela publicação, 

também deve ter consciência do que é o direito do outro. 

 Todavia, LIPOVETSKY (2004) a contemporaneidade, não apenas pelo viés do 

desgaste, mas também demonstrando que existe hoje uma tendência a um retorno à 

espiritualidade e ao voluntariado, quase que como forma de resistência ao esvazia-

mento que se vivenciou nos últimos tempos: exacerbado individualismo dos tempos 

pós-modernos. Essa mudança é que trouxe ao cenário social a necessidade do res-

peito aos direitos das pessoas. Há a necessidade de se estabelecer parâmetros 

para o exercício da liberdade que considere esse aspecto.

 Exercitar a liberdade com parâmetros é estabelecer uma relação com a mora-

lidade. Sem liberdade não há moralidade, pois se o agente moral não é livre, não 

pode assumir responsabilidade sobre suas ações. Portanto, há uma relação entre a 

liberdade, a moralidade e a responsabilidade que dai decorrem.  

 Quando se fala de parâmetro não se está se referindo a normas ou regras em 

que estabelecem os caminhos para a criação, mas em caminhos que investigados 

a partir de uma determinada realidade e devem ser considerados e respeitados para 

a criação. Quando não se assume a liberdade, não se assume a responsabilidade 

sobre o ato. 

 Todo ser humano é capaz de transformar a natureza conforme suas necessi-

dades. Aliás, deve-se a evolução tecnológica às necessidades humanas de ‘facilitar’ 

a vida. Estas são estabelecidas a partir de prioridades e são executadas por meio de 

ações intencionais e planejadas.  
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 A ética pode ser o parâmetro que justifica ou fundamenta “certa forma de 

comportamento humano” (Vasquez, 2012, 20) 

“(…) a ética revela uma relação entre o comportamento moral e 
as necessidades e os interesses sociais, ela nos ajudará a si-
tuar no devido lugar a moral efetiva, real, de um grupo social 
que tem a pretensão de que seus princípios e suas normas 
tenham validade universal, sem levar em conta as necessida-
des e interesses concretos” 

 A escola pode fazer o aluno pensar como pode ser livre, considerando a ética, 

por exemplo nos direitos humanos. Porque quando se considera o direito do outro, 

pressupõem-se que há um limite que resguarda esse direito. Sendo assim, é como 

se cada indivíduo tivesse direito a um espaço que não pode ser invadido. Por isso 

que a ética tem de receber um enfoque distinto da ciência da natureza, porque ela é 

o reino da liberdade. 

 A funcionalidade comunicativa e intencionalidade da postagem em um grupo 

pode ser argumento verídico e real da importância ética  e moral do que se publica e 

se fala em determinados contexto. É a forma de exercitar a ética e o respeito aos 

direitos humanos sem esvaziar seus significados no objetivo de conseguir nota para 

“passar de ano”. 

 O contexto é o responsável por balizar tanto a função quanto a intenção do 

discurso. Ao proporcionar um debate em rede virtual cria-se um contexto social que 

faz com que o jovem tenha de se perceber muito mais como cidadão do que aluno.  

 A função e intenção serão estabelecidas pelas necessidades do grupo: sejam 

em discutir um tema social, uma descoberta científica, um assunto polêmico etc. A 

intenção  ficará de responsabilidade cada um dos participantes: a de convencer, in-

formar, divertir, compartilhar. Cria-se nessa condição contextual um significado social 

para a comunicação. Não a de apenas elaborar argumentos para um professor cor-

rigir. O jovem escreve para mais de um enunciatário, cujos conhecimentos e experi-

ências vividas são plurais. (mais plurais do que apenas o do professor). 



!123

 A função é demonstrar que se deve ter consciência quando se elabora um 

discurso. Refletir sobre o contexto e a intencionalidade são atitudes autorais e não 

simplesmente reprodutoras de conhecimento. 

 Surge na publicação das redes sociais não apenas um membro do grupo que 

posta uma opinião, mas um autor que é responsável pelo que escreve e diz. Seu 

pensamento se torna público e pode ser aceitado ou não. Além de criar responsabi-

lidade no que diz, aprende a refletir criticamente sobre o que diz, a aceitar a visão do 

outro, a rever seus posicionamentos. 

“(…) o homem reproduz toda a natureza, porém de modo transfor-
mador, o tanto lhe atesta lhe confere liberdade e universalidade. Des-
ta forma, produz conhecimentos que sistematizados sob o crivo soci-
al e por um processo histórico constitui a ciência.” (DCN, p. 161) 

 Completando os requisitos para se construir a autoria, tem-se a interatividade 

que será responsável por oferecer esse crivo social tão necessário a legitimação do 

discurso. FOUCAULT (2001) quando se refere a autoria, diz que a legitimidade de 

uma obra está em sua publicação e no valor que o outro atribuirá a ela. 

 A interatividade proposta pelas redes sociais pode ser muito útil não apenas 

para a aprovação social, mas também para a construção do discurso polifônico. Re-

tira-se do isolamento o exercício de redigir para a confraternização e compartilha-

mento. Os alunos demonstraram ao movimento de troca que esse ambiente provo-

cou. Quando há a interação, além da responsabilidade no que se publica, há o reco-

nhecimento do outro. Atribui-se ao aluno o papel de protagonista do seu pensamen-

to. 

 Além disso, há também os benefícios proporcionados no aprendizado pela 

Zona de Desenvolvimento Proximal, postulada por Lev VYGOSTSKY  (1996). O jo31 -

vem ao publicar divide sua ideia pode receber contribuição dos colegas na sua am-

pliação, alteração. É justamente nesta Zona de Desenvolvimento Proximal que a 

aprendizagem vai ocorrer.  

 Para Vygotsky (1996), Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), é a distância entre o nível de de31 -
senvolvimento real, ou seja, determinado pela capacidade de resolver problemas independentemen-
te, e o nível de desenvolvimento proximal, demarcado pela capacidade de solucionar problemas com 
ajuda de um parceiro mais experiente.
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 É importante ressaltar que isto também acontece em sala de aula, mas as 

disposições das carteiras em linhas retas e enfileiradas, com o professor a frente de 

todos não é o ambiente mais propício para que esse processo de aprendizagem 

ocorra.  

 Mesmo que o ambiente de sala de aula não tenha essa configuração, o regis-

tro nas redes sociais acaba sendo mais democrático por não se ater a um tempo ch-

ronos específico. É um espaço onde todos podem falar e todos podem interagir. 

Nesse caso, a função do professor no grupo é a de favorecer esta aprendizagem, 

servindo de mediador entre os jovens se necessário. Assim os jovens que possuem 

conhecimentos parciais em determinados assuntos se desenvolvem com a ajuda de 

colegas com mais conhecimento. 

 Além da vantagem pedagógica, há a vantagem social nessa interação. Os jo-

vens são caracterizados por se sentiram bem em grupos e interagindo socialmente. 

A escola serve como espaço social em que os colegas se encontram para bater 

papo, “trocar ideias” como dizem. O melhor momento da aula é o intervalo. As co-

munidades virtuais e os grupos sociais são os ambientes cujos alunos jovens mais 

participam e interagem. Ao propor uma reflexão pelo aplicativo, abre-se a possibili-

dade de se transferir o contato social da escola para o grupo de discussão, o que 

pode ser um atrativo a participação. 

 Além da vantagem pedagógica, há a vantagem social nessa interação. Os jo-

vens são caracterizados por se sentirem bem em grupos interagindo socialmente. A 

escola serve como espaço social em que os colegas se encontram para bater papo, 

“trocar ideias” como dizem. O melhor momento da escola é o intervalo. As comuni-

dades virtuais e os grupos sociais são os ambientes, cujos alunos jovens mais parti-

cipam e interagem. ao propor uma reflexão pelo aplicativo, abre-se a possibilidade 

de se transferir o contato social da escola para o grupo de discussão, o que pode ser 

um atrativo a participação. 

 A escola é um espaço de reprodução de conhecimento, pois tem o propósito 

de apresentar os conhecimentos já ditos. Não há conhecimento novo, mas renovado 

na ciclicidade das re-criações e re-produções. É importante estudar o que já foi es-

tudado, pesquisado e confirmado. Estes serão os pressupostos teóricos que auxilia-
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rão o desenvolvimentos de outras autorias. Mas nada disso impede a escola de re-

correr às redes sociais para ampliar o espaço chronos de sala de aula e fazer com 

que o aluno explore seu papel de autor sob os pressupostos de necessários à esco-

la como formadora para o trabalho, para os direitos humanos e para a pesquisa. 

Essa foi a conclusão a que essa pesquisa chegou. 

 As últimas palavras… 

 Aqui se constituiu uma autora! 

 Mas não a que se entende proprietária da obra e dona dos seus destinos, 

nem a que tem a arrogância de achar que o que disse é inédito e ninguém disse. 

Muito menos ingênua de acreditar que sua autoria transformará o mundo. Apenas 

uma autora que não pretendeu criar nada, nem uma solução mágica para a educa-

ção, especialmente para o Ensino Médio, muito menos o de criticar posicionamentos 

políticos dos currículos desenvolvidos pelas escolas, mas apenas refletir sobre uma 

prática docente que pode ser ampliada e mais bem explorada e desenvolvida sob 

diversas outros olhares e quem sabe re-autorada, co-autora, compartilhada e re-cri-

ada. 
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“Para ser grande, sê inteiro: nada 
Teu exagera ou exclui. 

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és 
No mínimo que fazes 

Assim em cada lago a lua toda 
Brilha, porque alta vive.” 

Ricardo Reis - Fernando Pessoa (1989) 
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