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O fórum de discussão no ensino 
da escrita argumentativa
Aline Uchoa Pereira

1. Justificativa
As diferentes tecnologias de informação e comunicação (TIC) cada vez mais fazem 

parte do cotidiano dos alunos, permitindo novas formas de relação com as pessoas 
e com o saber. O impacto da evolução tecnológica tem provocado transformações 
substanciais no conhecimento científico, na política, na cultura, na vida em sociedade 
e no trabalho. 

Diante de toda a diversidade linguística e cultural do mundo contemporâneo 
decorrente dessas TIC e seus reflexos nos processos educativos, as exigências no ensino 
da língua portuguesa mudaram. Se, antes, as atividades de leitura e escrita eram 
distantes do dia a dia dos alunos, hoje elas precisam estar inseridas nas exigências que 
a sociedade lhes apresenta. 

Partindo desse princípio, o projeto “O fórum de discussão no ensino da escrita 
argumentativa”, com proposta de duração de um semestre, tem como objetivo 
geral práticas interativas de leitura e escrita adequadas às novas tecnologias para 
o envolvimento dos alunos em um processo de construção do conhecimento cola 
borativo e significativo. Por se tratar de um trabalho para o desenvolvimento da escrita 
argumentativa, o gênero a ser trabalhado será o Artigo de opinião, que pertence à 
esfera jornalística de comunicação.

A proposta de ensino que ora se apresenta partiu principalmente do seguinte 
questionamento: como pode se dar o ensino da escrita pela perspectiva funcional de 
uso da linguagem na aula de língua portuguesa, utilizando a ferramenta tecnológica 
“fórum de discussão” como suporte para a prática pedagógica? Essa reflexão mobilizou 
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a construção de uma sequência didática composta por um conjunto de oficinas para as 
aulas de língua portuguesa.

Aliando tecnologia e metodologia de ensino, o educador, por meio do fórum 
de discussão on-line do Ambiente Sócrates (ambiente colaborativo baseado na web, 
que possibilita a criação de projetos e comunidades de aprendizagem de modo a 
contribuir para a melhoria da formação e prática pedagógica cotidiana dos professores 
e pesquisadores, desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação 
Continuada da Universidade Federal do Ceará – UFC Virtual –, disponível em <http://
www.vdl.ufc.br/socrates>), terá mais possibilidades de desenvolver uma leitura e 
uma escrita colaborativa e funcional. Entre outros benefícios da ferramenta fórum, 
podemse destacar o enriquecimento das discussões, o aumento do interesse, a 
interdisciplinaridade e a viabilidade de avaliação por parte do professor da capacidade 
de interação do aluno com todos os participantes do grupo, incluindo o mediador. 

Para a integração do projeto com outras disciplinas, as atividades a serem 
realizadas deverão incluir conhecimentos além dos linguísticos textuais, como os 
tecnológicos, conceituais e científicos. Isso porque, para a fundamentação de um 
artigo de opinião, produto final da sequência didática a ser incrementada, os discentes 
precisarão de diversas leituras de textos com posicionamentos distintos.

Portanto, deveremos propor uma integração com as diferentes áreas do conhe 
cimento aliadas à língua portuguesa, por exemplo, filosofia, sociologia e história, 
com base em textos reflexivos. E, como já mencionado, será necessário também o 
desenvolvimento de alguns conhecimentos técnicos da ferramenta fórum, como 
postagem de texto e de arquivos.

Os eventos de letramento do projeto a serem trabalhados na escola, envolvendo a 
temática proposta, serão: leitura, debate, seminário e produção textual. Já os eventos de 
letramento a serem trabalhados fora do ambiente escolar, também com base no tema 
em questão, serão: reportagens com pessoas da comunidade, anúncios publi  citários, 
pesquisas de textos estatísticos, vídeos publicitários e produção de artigos de opinião.

Assim, o trabalho de pesquisa tem início com uma síntese da proposta de 
intervenção com justificativa, problematização e objetivos. Na sequência, traz uma 
exposição da base teórica que fundamentará todo o trabalho, seguida dos procedi 
mentos metodológicos que orientarão a prática das diferentes etapas do processo. E, 
por fim, mostra os resultados já alcançados com as oficinas realizadas juntamente 
com as considerações finais sobre todo o processo de intervenção pedagógica.

Falar de leitura e escrita na escola é geralmente falar em problemas. Os exames 
e avaliações nacionais e internacionais que medem a capacidade de leitura dos alunos 
da Educação Básica, como Prova Brasil, Saeb, Pisa e Enem, têm revelado baixos níveis 
de proficiências, demonstrando a ineficiência das práticas didáticas atuais.

Diante desse quadro, os educadores precisam estar cientes de que na atualidade 
não basta apenas saber ler e escrever – essas já não são as únicas finalidades do ensino 
da língua. A leitura e a escrita, hoje, exigem nova postura da escola, acarretando 
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assim uma mudança na maneira de ensinar. São necessárias práticas didáticas plurais 
que deem conta desses múltiplos letramentos requeridos na sociedade atual. Em face 
dessa realidade, cabem as seguintes questões:

1. Como propor práticas interativas de leitura e escrita aliadas às novas 
tecnologias de forma motivadora e significativa para o desenvolvimento da 
escrita argumentativa? 

2. Como a ferramenta tecnológica multimodal “fórum de discussão” pode 
contribuir para o ensino da escrita do gênero Artigo de opinião e para a 
aprendizagem colaborativa de saberes linguísticos, tecnológicos e científicos? 

3. De que forma trabalhar a leitura e a escrita pela perspectiva de uso funcional 
da língua com os participantes do fórum nas aulas de língua portuguesa?

Enfim, esses questionamentos motivaram o desenvolvimento de um projeto de 
intervenção pedagógica que contemplasse tanto a prática de leitura e escrita quanto 
o acesso às tecnologias educacionais como recurso facilitador e motivador para a 
redução do insucesso nessas habilidades básicas e fundamentais para a aquisição de 
conhecimento nas demais áreas do ensino. 

Considerando a diversidade linguística e cultural do mundo digital e seus reflexos 
nos processos educativos, são necessárias novas práticas de letramento para o ensino 
da escrita. Assim, entre as diversas mídias que circulam na sociedade, foi utilizado 
o fórum de discussão para o desenvolvimento do letramento digital. Uma leitura e 
escrita interativa, em que o aluno é por vezes autor e outras, leitor de textos. 

Há bem pouco tempo, a leitura se restringia apenas a textos impressos em papel. 
Atualmente, essa prática tem sofrido modificações com o constante uso das novas 
tecnologias. Por essa perspectiva, a escola mais do que nunca é desafiada a apresentar e 
a praticar o uso dessas máquinas nas atividades pedagógicas, aliando tecnologia à prática 
da leitura e da escrita. Essa responsabilidade, atribuída à escola, justifica esse projeto. 

Enfim, pretendese com esse trabalho desenvolver o letramento digital dos alunos, 
tendo como base leitura e escrita funcionais. Por isso, foi pensado o trabalho com o fórum 
de discussão, pois ele possibilita uma experiência positiva em vários aspectos, uma vez 
que os alunos terão acesso à leitura e à discussão on-line até a produção final, desenvol 
vendo, assim, as habilidades necessárias para inserir vídeos ou imagens da internet nas 
interações na plataforma do Ambiente Sócrates. É, portanto, um trabalho que passa por 
diversas fases e permitirá um aprendizado para a vida dos estudantes. Outro aspecto 
positivo é que os textos por eles produzidos serão lidos por toda a comunidade escolar. 

Nos fóruns de discussão, os alunos deverão comparar seu processo de pensa 
mento com o dos outros participantes, enriquecendoo e sem perder de vista o 
objetivo comum. Dessa forma, estimularão o pensamento crítico para a construção 
coletiva e espontânea do conhecimento, promovendo a produção de novos saberes.
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Objetivo geral

•	 Investigar práticas interativas de leitura e escrita colaborativas e adequadas 
às tecnologias da informação de comunicação (TIC), com a utilização da 
ferramenta tecnológica fórum de discussão, com vistas em uma contribuição 
didática para a prática docente de ensino da escrita do Artigo de opinião.

Objetivos específicos

•	Analisar as interações para uma aprendizagem colaborativa e significativa de 
saberes linguísticos e extralinguísticos a partir do uso do fórum de discussão.

•	Analisar os multiletramentos na escola em contextos reais de comunicação, com 
a prática social da escrita em suportes virtuais.

•	Desenvolver a competência comunicativa dos alunos na cultura digital, utilizando 
os diferentes gêneros textuais.

2. Fundamentação teórica
O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação vem contri 

buindo com o sistema educacional de múltiplas formas por agregar diversos recursos, 
como textos, sons, imagens, vídeos etc. Por isso, o processo de ensino e aprendizagem 
dos conteúdos curriculares temse tornado a cada dia mais eficiente, dinâmico e 
atraente. As aulas meramente expositivas vêm diminuindo e os alunos têmse tornado 
mais ativo no processo de busca do conhecimento.

Com o advento da internet, novos recursos pedagógicos foram sendo incorporados 
no sistema de ensino, entre os quais o correio eletrônico, o fórum de discussão e o 
batepapo, que permitem a participação de um número maior de pessoas, física ou 
temporalmente distantes, numa comunicação interativa.

Quando utilizadas de forma planejada e coerente, essas ferramentas pedagógicas 
modernas viabilizam aprendizagem colaborativa por possibilitarem trocas contínuas 
de conhecimentos entre professor e aluno ou mesmo entre alunos. Heide e Stilborne 
(2000, p. 23) afirmam que, com o uso da internet como ferramenta, os alunos podem 
explorar ambientes, gerar perguntas e questões, colaborar com os outros e produzir 
conhecimento, em vez de recebêlos passivamente. 

No atual contexto, de acordo com Souza (2007), a aprendizagem colaborativa é uma 
atividade por meio da qual os participantes constroem cooperativamente um modelo 
explícito de conhecimento. Pallof e Pratt (2002) entendem que essa aprendizagem 
começa a ser compreendida e disseminada como modelo de aprendizagem mediado 
por computador. 

A concepção de aprendizagem colaborativa fundamentase também nos postu 
lados de Fiorentini (2004) e Bruno (2007), os quais concebem a linguagem como fenô 
meno social e a aprendizagem como o resultado de uma participação ativa/colaborativa. 
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Barros e Crescitelli (2008), Souza (2007) e Collins (2004) sustentam que o ensino mediado 
por computador que contemplam a interação como fundamental na construção do 
saber busca nas teorias sociointeracionais de Vygotsky subsídios para sua fundamentação.

Para Kenski (2006), o processo de interação por meio da internet inclui, além 
de pessoas, diversas mídias que permitem a comunicação e o estabelecimento de 
relações no espaço virtual. Almeida e Fonseca (2000) e Silva et al (2007) afirmam que o 
uso de determinadas mídias possibilita aos alunos de diferentes localidades colaborar 
para a realização de um projeto comum. Para esses autores, a linguagem dialógica 
precisa ser utilizada nos ambientes virtuais de aprendizagem independentemente da 
mídia empregada.

Segundo Oliveira (2003), a interação consiste na relação interpessoal com outros 
indivíduos, ou contato com o outro social que promoverá a internalização das formas 
culturalmente estabelecidas de organização do mundo, contribuindo para o desen 
volvimento psicológico humano. A possibilidade de alteração no desenvolvimento 
de uma pessoa pela interferência de outra é essencial no processo de aprendizagem 
colaborativa. Assim, a linguagem exerce papel fundamental na comunicação entre os 
indivíduos e no estabelecimento de significados compartilhados. 

Pallof e Pratt (2002) entendem que, quando os alunos trabalham em conjunto, 
colaborativamente, produzem um conhecimento mais profundo e deixam de ser 
independentes para se tornarem interdependentes. Souza (2007) reconhece que 
na aprendizagem colaborativa o processo é mais importante que o produto. A 
forma de aprendizagem colaborativa está centrada no aluno, e não no conteúdo 
ou no professor. O docente, nesse tipo de aprendizagem, deve ser considerado um 
facilitador, e não o detentor do saber. Oliveira Netto (2005, p. 102), sobre os papéis de 
docentes e discentes na aprendizagem colaborativa, propõe que,

tradicionalmente, o estudante é um receptor de conhecimento passivo, porém 

na aprendizagem colaborativa o estudante tem um papel central e ativo, onde a 

responsabilidade principal do professor é transferida do instrutor para o estudante 

(um instrutor central, o que faz com que a percepção do estudante não seja mais 

a de considerar o professor como autoridade absoluta).

Nessa nova configuração dos papéis desempenhados por professores e alunos, 
o docente tornase um mediador da interação em prol da aquisição do conhecimento 
que deseja construir e o aluno, mais autônomo no processo de ensino e aprendizagem, 
uma vez que os conhecimentos são construídos coletivamente.

Considerando os recursos para essa forma de aprender, Bruno (2007) cita o 
fórum como uma ferramenta para diálogo que permite a troca de experiências 
e, consequentemente, a construção de novos saberes. Para o autor, constitui um 
ambiente centrado na interação on-line, uma vez que propicia a conversa de todos 
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com todos, cada qual ao seu tempo. Santos (2006, p. 229), ao tratar das ferramentas 
disponibilizadas pelos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), apresenta o fórum 
como uma interface na qual emissão e recepção se ligam e se confundem de modo a 
permitir que todos os participantes alimentem a inteligência coletiva. 

Para Lévy (1998), a inteligência coletiva é o somatório dos esforços individuais 
para se pensar em conjunto. As potencialidades individuais devem sempre ser 
valorizadas, de modo que todos possam colaborar. Assim, o fórum de discussão 
apresentase como um espaço privilegiado para a interação, local de intensas 
discussões e negociações para a construção de conhecimento conjunto.

Com as TIC, o conceito de interação foi ampliado. Em ambientes virtuais de 
aprendizagem, inclui as trocas comunicativas entre indivíduos engajados no processo 
educativo mediado pela tecnologia. Belloni (2001) ressalta que, hoje, as pessoas 
conseguem interagir com mais facilidade por meio dos diversos recursos tecnológicos 
de comunicação, mesmo quando se encontram em locais distantes. 

Em relação às mudanças nas formas de interação decorrentes das TIC, Chartier 
(1997, p. 37) diz: “O leitor já não é reverente ao texto, concentrado e disciplinado, 
mas disperso, plano, navegador errante, já não é destinatário sem possibilidade de 
resposta, mas comenta, curte, redistribui, remixa”. Nesse sentido, Altenfelder (2011, 
p. 41) proclama:

Podemos dizer que aprender no mundo digital pressupõe um conjunto de 

habi  lidades necessárias às práticas letradas mediadas por computadores como 

construir sentidos a partir de textos que articulam hipertextualidade, códigos 

verbais, sonoros e visuais; localizar, filtrar, selecionar, relacionar e avaliar critica 

mente a informação; além da familiaridade com as normas e a ética que regem 

a comunicação no meio digital.

Assim, essa autora mostra de forma clara as habilidades necessárias para a leitura 
de textos digitais. Sobre a autonomia do aprendiz em uma sala virtual, considera a 
decisão de que, quando, como e onde aprender, provoca um possível sentimento de 
perda de poder por parte dos professores ou tutores, que, via de regra, mantêm um 
discurso pedagógico autoritário. Acerca das formas de discursos pedagógicos, Orlandi 
(1983) ressalta: 

 I)  a forma autoritária – os discursos se apresentam sempre como sermões, ordens, 

determinações. Não há interlocutores, mas um agente exclusivo, no caso o 

professor, que sabe tudo e impõe seus pontos de vista;

 II)  a forma lúdica – não há qualquer tipo de controle sobre o sentido do assunto 

que está sendo discutido. Neste caso, a polissemia é sempre aberta, toda 

produção de sentido é possível;
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 III)  a forma polêmica – ao contrário da forma autoritária, o sentido para o objeto 

em estudo é estabelecido mediante conversação, até atingir o consenso. Nesta 

forma, a polissemia é controlada e sempre voltada para o objeto em questão. 

Nesse sentido, para que se possa promover a tão desejada autonomia do 

aprendiz, é preciso favorecer a forma polêmica do discurso pedagógico nos 

diferentes níveis e instâncias educacionais.

Em outras palavras, no discurso autoritário não há proposta de interação, pois 
os docentes tornam a ferramenta fórum espaço para cumprimento de tarefa, para 
resolução de questionários, o que não atende à sua função, que é tornar autônomos 
professores e alunos no processo de ensino e aprendizagem.

Damianovic (2009) enfatiza que os fóruns bemsucedidos se utilizam das estra 
tégias pedagógicas que contribuem para a promoção da aprendizagem colaborativa: 
incentivo à participação dos alunos, definição do que seja fórum de discussão e 
explicitação da dinâmica de uso e sua manutenção. Tais fóruns instigam a participação 
dos alunos em virtude da diversidade de gêneros que eles podem utilizar. Assim, as 
informações, imagens e sugestões de vídeos postados pelo tutor terminam contribuindo 
para o desenvolvimento de uma aprendizagem efetiva.

Segundo Lopes (2007), as intervenções, através da forma escrita nos fóruns de 
discussão com apresentação de argumentos e contraargumentos, colocam o fórum 
como um espaço com o predomínio da linguagem argumentativa, ou seja, um espaço 
de argumentação que visa à leitura da realidade de forma crítica. Damianovic (2009) 
afirma que a argumentação é a base para o desenvolvimento da colaboração.

Ao tratar da relação entre argumentação e linguagem, Koch (2007) sustenta 
que sempre que interagimos através da linguagem temos objetivos, ou seja, fins a 
serem atingidos. Portanto, para a autora, o uso da linguagem é essencialmente 
argumentativo, ou seja, nossos enunciados sempre visam determinadas conclusões 
em detrimento de outras. 

Pela perspectiva dos estudos sobre aprendizagem colaborativa, entendese a 
argumentação como a possibilidade de um sujeito influenciar a formação da opinião 
de outros. Assim, destacase aqui a relevância da argumentação para a aprendizagem 
colaborativa. Moraes (2001) destaca que, além disso, a argumentação permite a 
existência de outras vozes, diferentes da do locutor, que poderão defender e sustentar 
distintos pontos de vista, o que, consequentemente, propiciará debates e reflexões.

Para Damianovic (2009), a aprendizagem colaborativa deve pautarse pela argu
mentação e evitar o discurso autoritário. A autora apresenta duas situações discur 
sivas que podem, ou não, gerar colaboração entre os indivíduos. Essas situações são 
chamadas de “ganhoganhas”, quando promovem a colaboração e, consequentemente, 
o conhecimento; e de “ganhaperde”, quando não há colaboração, e sim imposição de 
conceitos e ideias.
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Por fim, Liberalli (2009) considera que a linguagem argumentativa inerente a um 
discurso colaborativo deve permitir o confronto de ideias diferentes, incentivando 
novas reflexões e possíveis consensos. Dessa maneira, uma sequência argumen 
tativa constituise da fase da premissa, ou seja, da constatação inicial; da fase da 
apresentação dos argumentos e dos contraargumentos; e, por fim, da fase da conclu 
são ou nova tese.

3. Pré-projeto de práticas de letramento em sala de aula
3.1. Hipóteses 

1. Atualmente, a escola deve propor atividades que atendam às reais necessi 
dades e anseios dos alunos, que estão imersos nas tecnologias de informação 
e comunicação, como: escrever e-mails, produzir vídeos, documentários, 
slides, jornais digitais, entre outros. Dessa forma, os estudantes participarão 
efetivamente das demandas sociais atuais.

2. Uma das formas possíveis de trabalho pela perspectiva do multiletramento 
diz respeito à utilização do fórum de discussão ou outros veículos de comu 
nicação como ferramentas pedagógicas para as práticas de leituras e escritas 
de textos multimodais. Para cumprir sua função social, a escola precisa 
trabalhar com práticas de letramento próprias da função da escola e das 
mentalidades letradas da época atual. 

3. Utilizando a educação através de um fórum de discussão, a escola consegue 
estabelecer uma interrelação entre as diferentes áreas do conhecimento, 
pois, para fazer parte de uma plataforma on-line de discussão, os alunos 
precisam de leituras do tema polêmico a ser discutido. Dessa forma, o conhe 
cimento a ser apreendido vai muito além da linguagem, pois passa pelos 
demais campos do saber e desenvolve múltiplas competências e habilidades.

3.2. Aspectos metodológicos

O presente estudo, com base no fórum analisado “A internet tem influenciado 
na publicidade e no consumo da sociedade atual?”, foi realizado com 30 alunos do 
1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual de Educação Profissional Jaime Alencar de 
Oliveira, da cidade de Fortaleza, Ceará.

A sequência didática foi organizada com base em um conjunto de oficinas plane 
jadas para serem realizadas em tempos diferentes e sistematicamente estruturados 
conforme o seguinte quadro:
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3.3. Resultados alcançados

TempO 1
QuesTiOnáriO da pesQuisa

Concepções  
de alunos

Concepções  
de professores

Concepções de gestores

expressão de ponto de vista 
(preferencialmente por meio 
da linguagem oral).

interesse em interação virtual 
(não serem identificados e 
não atenderem à normas 
gramaticais).

Competência comunicativa 
na cultura digital (necessária 
para aquisição de múltiplas 
habilidades exigidas no mundo 
do trabalho).

Fórum no ensino do artigo 
(ferramenta adequada e 
necessidade de preparo do 
professor).

Tecnologias digitais (necessário 
para o desenvolvimento dos 
múltiplos letramentos exigidos 
pela sociedade).

Contribuição para o 
desenvolvimento da 
proposta (conscientização/
mobilização da comunidade, 
disponibilização de laboratórios 
e sugestões de metodologia).

TempO 5
avaliaçãO da COnTribuiçãO dO Fórum

Concepções dos alunos 

Contribuição efetiva do fórum para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem da 
escrita argumentativa (o computador tem recursos que motivam a leitura e a escrita, no caso do 
fórum, participar foi prazeroso, pois o tema era interessante e a conversa com os colegas também). 
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4. Anexos 
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