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especialistas, congregados em pro-

-

ção entre investigadores e práticas 

letivas reais, designadamente da 

 dá nota histórica da 

realidade educacional brasileira, 

 sobre-

escolas com poucos alunos e outras 

carências de recursos bem como à 

-

rizando a insegurança de que se 

ressente por inteiro a sociedade bra-

-

zado nas circunstâncias do ensino e 

o que vem a enfatizar, academica-

mente, é, porventura, ainda mais 

elenca medidas recentes, de con-

nomeadamente, que visam a melho-

transmissão de saberes em concor-

rência com outros media cuja fun-

ção socializadora integrativa é de 

-

cial é parte tem consequências a que 

e sua leitura para escrita estão diag-

que empreende, destaca como o 

junto do aluno não pode transigir 

com a expressão nativa já trazida, 

integrando a violência simbólica da 

materna, particularmente com vista 

-

mente de uma oralidade que deixa a 

contraposição ao trabalho, relativa-

mente desmerecido junto do aluno 

está, ainda, na conceção mercantil 
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que promove o livro didático de tal 

forma que há que chamar a atenção 

para outros instrumentos orientado-

-

quação aos novos media, o papel 

conformador da prática letiva pre-

conizado revaloriza a literatura 

clássica (em contrapeso à infantil) e 

vê vantagens no ensino gramatical, 

nacional ou buscar ampliar as pos-

sibilidades de expressão segundo 

critérios de correção gramatical 

-

dade criativa com que todos lidam 

com a linguagem verbal em meio 

-

frente às ordens que regulam a sua 

-

tização, em particular e, mais gene-

ralizadamente, na relação literatura/

outros media -

aporte de textos aos manuais esco-

lares, em detrimento da proveniên-

e histórico – pelo qual o Brasil é 

mais recente e tardiamente letrado 

e, mesmo, que a população foi 

posta perante comunicação audio-

visual antes da alfabetização mais 

alargada – resultam mudanças: a) 

movimento do olhar sobre o texto 

mais frequentemente exposto à 

fragmentos verbais e a um volume 

prioritariamente verbal se vê substi-

mudança estabelece um outro ritmo 

ao olhar leitor na apreensão da tex-

de produtos mediáticos está tanto 

pelo padrão de consumo imediato 

-

rencial que corroboraria a verdade 

-

Tfouni na oposição conceptual rela-

-

tituem o sujeito, na linha da escola 

francesa de Análise do Discurso, 

e de escrita guardam estreita rela-

ção com o sujeito e o modo como 

ele se insere, participa e interage no 

A escola e literacias académi-

cas no ambiente virtual são vistas 

pela formação discursiva, socio-
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-

-

prazer tão em pauta nos discursos 

sobre leitura e escrita tem origem 

nessas dimensões apontadas pelos 

-

ção, rapidez de acesso, liberdade 

de escolha, construção de arquivos 

Assolini trata do discurso peda-

-

designadamente, e Lacan, pelo que 

levanta dados de ideologia e cli-

uma forma de subjetividade, mas, 

forma, ao modo pelo qual o sujeito 

Em conclusão de análise de dados, 

o dizer tem a sua história e que os 

sentidos não vêm do nada, mas são 

produzidos, a partir de relações de 

-

cio responsável da docência, sobre-

tudo em uma sociedade tecnológica, 

Trescastro e Burlamaque pre-

-

-

sivizado assente num código mul-

-

tes conceitos adequados à comu-

nicação na rede, tida como objeto, 

trazidas para a disciplina a partir 

de outras materialidades estudadas, 

o que atinge lugares e géneros

 vê-se 

-

desenraizamento contextual, está 

num dispositivo que, pela partilha, 

no seu sentido, obriga o destinatá-

-

divulgar o produto multimodal com 

fortes restrições interpretativas, 

-

nes sejam partilhados e comenta-

dos na univocidade de mensagem, 

que o dispositivo desambigua pela 

abundam por serem produto que 

tem propriedades (visuais) dos 

-

cia geral à fragmentação textual, no 
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media sociais supõem ações que 

-

cones, dentre os que estão afori-

zações secundárias em regime de 

memória, histórica ou sapiencial

-

a heteroaforização, como na página 

como práticas favorecem dispositi-

-

rior e discurso: género e sexismo 

sentido latente que séculos de cul-

tura

ser tomado como sinónimo textual 

na medida em que vinha sendo 

a vida em sociedade patriarcal 

que tinha tornado natural alguma 

A sua recusa é aberta, 

espanhol sul-americano que conti-

nuam a favorecer uma representa-

ção sexuada e dependente apenas 

para a mulher, como a alternância 

de sujeito imprime a adjetivos como 

negativa nas expressões referidas 

-

res, o sentido contextual do adje-

tivo se refere quase sempre à sua 

vida sexual, enquanto os sentidos 

dos adjetivos empregados para os 

homens fazem alusão ao compor-

da linguagem levado a cabo pela 

, desa-

-

disciplinar e tem propósitos decla-

rados junto da sociedade, donde o 

seu caráter transdisciplinar potencia 

-

tribuições de outros analistas, desig-

nadamente desta universidade, que, 

Relativamente aos investigadores 

sempre será caso de as enunciações 

tidas aqui serem objeto -

zante -

gueneau é decisivo pela exigência 

de que citações, o modo académico 

constitutivo do campo, motivem 


