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RESUMO 

 
 

A produção textual em sala de aula tem sido objeto de diversas pesquisas na área 
da linguagem, há pelo menos mais de três décadas, no Brasil. A recorrência da 
temática acontece geralmente no sentido de se apresentar o grande distanciamento 
existente entre o ensino de habilidades de escrita e o desempenho dos aprendizes 
ao escreverem. Nesta pesquisa, defende-se a tese de que, no processo de escrita 
em sala de aula, as ações mediadoras do professor no que concerne a levar o aluno 
ao exercício da exotopia sobre os seus textos, encarando-a como uma etapa 
fundamental da sua produção, têm efeito significativo para o desenvolvimento da 
autoria desses textos. Nessa perspectiva, elegeu-se como foco de investigação a 
produção textual de alunos, no curso de Letras da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (UERN), com o propósito de estudar o caráter processual da 
escrita, a partir da mediação da professora. Esta pesquisa apresenta como objetivo 
maior analisar a (re)escrita de alunos do curso de graduação em Letras, a fim de 
compreender o processo de construção da autoria em seus textos e o efeito 
provocado pela mediação da professora nesse processo. Mais especificamente: a) 
analisar a mediação da professora como mecanismo para o desenvolvimento da 
autoria nos textos produzidos por alunos de Letras; b) depreender, a partir das 
diferentes versões do texto produzido, os efeitos da mediação da professora sobre a 
escrita dos alunos; e c) descrever as atividades de produção textual em sala de aula, 
identificando as atitudes/posturas dos alunos ao assumirem uma tarefa de escrita. 
Dentre as vozes trazidas para dialogar na presente pesquisa, destacam-se as 
provenientes dos estudos bakhtinianos. Recorre-se às obras dos autores do 
denominado Círculo de Bakhtin, seja por eles mesmos (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 
[1929] 2006; BAKHTIN, [1979] 2003; [1963] 2008; [1975] 2010a; [1986] 2010b), seja 
por seus debatedores (FARACO, 2008, 2009a, 2009b, 2010; PONZIO, 2010, 2012; 
GERALDI, 2010a, 2010b; OLIVEIRA, 2006, 2008a, 2008b, 2010, dentre outros), 
norteando-se, principalmente, nas suas orientações sobre dialogismo, autor e 
autoria, e suas implicações conceituais: exotopia, acabamento, atividade estética, 
ato ético. Os dados foram constituídos em situação de ensino, envolvendo 
professora/pesquisadora e alunos do 5º período de Letras/UERN. Para tanto, houve 
a aplicação de um Questionário Aberto (QA); discussão de textos; (re)escrita de um 
artigo. A leitura dos dados revela a pouca vivência dos sujeitos com a produção 
textual no curso, como prática sistemática, rotineira, dialogada, cuja função social 
seja explorada. Geralmente, os textos são escritos em única versão e servem como 
avaliação para a aferição de notas. Por meio da análise dos dados, foi possível 
perceber, por um lado, alunos inseguros em relação ao que escrever e com 
dificuldades de fazê-lo. Por outro lado, os movimentos de reescrita sobre os artigos 
analisados revelam que os alunos agem responsivamente às atividades de 
mediação, no sentido de atender à proposta de refacção. Apesar de alguns 
problemas permanecerem irresolutos e outros surgirem a cada versão do artigo, de 
modo geral, considera-se que a mediação da professora teve efeito positivo sobre a 
escrita dos alunos, pois impulsionou o movimento exotópico do autor, algo 
imprescindível à produção de um texto. Todas as três formas de intervenção 
realizadas, em maior ou menor proporção, fizeram com que os sujeitos 
promovessem alterações em seus artigos.  
 
Palavras-chave: Ensino. Escrita. Mediação. Autoria. Formação Inicial. 

 



ABSTRACT 

 
 
Textual composition in classroom has been object of research in language studies 
along this last three decades in Brazil. This thematic recurrence occurs is a 
demonstration of the gap between writing skill teaching and learner‟s performance. In 
this research, we argue that during writing process in classroom, teachers‟ mediated 
actions guide students to the exotopic exercise on their texts, facing it as a 
fundamental phase of their composition, with meaningful effect for the development 
of textual authorship. In this sense, we have chosen as investigation focus the textual 
composition of  Letters Students at Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
– UERN - to study writing processual characteristics, based on teacher‟s mediation. 
The main aim of this research is to analyze students‟ (re)writing along Letters 
Course, to comprehend the process of authorship construction in their texts and the 
effects resulted through teacher mediation in this process. More specifically, a) to 
analyze teacher mediation as a mechanism for authorship development in texts 
composed by Letters Students; b) to deduce, based on different versions of textual 
composition, the effects of teacher mediation on students‟ writing; and c) to describe 
compositional textual process in classroom, identifying students‟ attitudes/behaviors 
before writing task. We have brought several voices into the dialogue, among them 
we highlight those based on bakhtinian studies. Some of those authors are related to 
Bakhtin circle, by themselves (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2006; BAKHTIN, 
[1979] 2003; [1963] 2008; [1975] 2010a; [1986] 2010b), their debaters (FARACO, 
2008, 2009a, 2009b, 2010; PONZIO, 2010, 2012; GERALDI, 2010a; 2010b 
OLIVEIRA, 2006, 2008a, 2008b, 2010, among others), to guide us, mainly, on 
dialogism, author and authorship, and their conceptual implications: exotopy, 
finishing, esthetic activity, and ethical act. Data was constituted in teaching situation, 
involving teacher/researcher and 5th Term Letters/UERN students. Therefore, we 
have submitted an open questionnaire, textual discussion, and an article (re)writing. 
Data analysis has revealed subjects‟ little experience with writing composition in the 
Course, as a systematic practice, in their routine, dialogued, whose social function is 
explored. The texts are generally written in a single version and useful only to receive 
a score. Data analysis show insecure students in relation the writing, and with many 
difficulties to do it. On the other hand, writing movements, on the analyzed articles, 
have revealed that the subjects show a responsive attitude in relation to the mediated 
activities, to respond rewriting proposal. Despite some problems remain unsolved 
and many others emerge in each version of the article, in general, we consider that 
teacher mediation had a positive effect on student writing, considering that it boosted 
the author exotopic movement, something indispensable to compose a text. The 
three interventions carried out, in some way, provided opportunity for the subjects to 
modify their article. 

 
Keywords: Teaching. Writing. Mediation. Authorship. Inicial formation. 
 
 

  



RESUMEN 

 
La producción textual en el aula ha sido objeto de diversas pesquisas en el área del  
lenguaje, hace más de tres décadas, en Brasil. La recurrencia de la temática ocurre 
generalmente en el sentido de presentarse el gran aislamiento existente entre la 
enseñanza de habilidades de escrita y el desempeño de los aprendices al escribir. 
En esta pesquisa, defendemos la tesis de que, en el  proceso de escrita en el aula, 
las acciones mediadoras del profesor en el sentido de llevar el aluno al ejercicio de 
la exotopía  sobre sus textos, desafiándola como una etapa fundamental de su 
producción, tiene efecto significativo para el desarrollo de la autoría de esos textos. 
En ese sentido, elegimos como centro de investigación la producción textual de 
alumnos, en el curso de Letras de la Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte-UERN, con el propósito de estudiar el carácter procesual de la escrita, a partir 
de la mediación de la profesora. El objetivo mayor de esta pesquisa es analizar la 
(re)escrita de alumnos del curso de graduación en Letras, a fin de comprender el 
proceso de construcción de la autoría en sus textos y el efecto provocado por la 
mediación de la profesora  en ese proceso. Específicamente: a) analizar la 
mediación de la profesora como mecanismo para el desarrollo de la autoría en los 
textos producidos por alumnos de Letras; b) percibir, a partir de las diferentes 
versiones del texto producido, los efectos de la mediación de la profesora sobre la 
escrita de los alumnos; e c) describir las actividades de producción textual en el aula, 
identificando las actitudes/posturas de los alumnos al asumir una tarea de escrita. 
Entre las voces que hemos traído para dialogar con nosotros, destacamos las 
provenientes de los estudios bakhtinianos. Recorrimos a las obras de los autores del 
denominado Círculo de Bakhtin, sea por ellos mismos (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 
[1929] 2006; BAKHTIN, [1979] 2003; [1963] 2008; [1975] 2010a; [1986] 2010b), sea 
a través de sus debatientes (FARACO, 2008, 2009a, 2009b, 2010; PONZIO, 2010, 
2012; GERALDI, 2010a; 2010b, OLIVEIRA, 2006, 2008a, 2008b, 2010a, 2010b, 
entre otros), orientándonos, principalmente, en sus orientaciones sobre dialogismo, 
autor y autoría, y sus implicaciones conceptuales: exotopía, acabamiento, actividad 
estética, acto ético. Los datos fueron constituidos en situación de enseñanza, 
abarcando profesora/investigadora y alumnos del 5º Período de Letras/UERN. Para 
tanto, hubo la aplicación de un Cuestionario Abierto, discusión de textos, (re)escrita 
de un artículo. La lectura de los datos reveló poca experiencia de los sujetos con la 
producción textual en el curso, como práctica sistemática, rutinaria, dialogada, cuya 
función social sea explorada. Generalmente, los textos son escritos en única versión 
y sirven como evaluación para la conferencia de notas. El análisis de los datos nos 
pone delante de alumnos inseguros en relación al que escribir, y con dificultades de 
hacerlo. Por otro lado, los movimientos de reescrita sobre los artículos analizados 
revelaron que los sujetos manifiestan actitud responsiva en relación a las actividades 
de mediación, en el sentido de atender a la propuesta de volver a hacerlo. A pesar 
de algunos problemas permanecer irresolutos y otros surgir a cada versión del 
artículo, de un modo general, consideramos que la mediación de la profesora tuvo 
efecto positivo sobre la escrita de los alumnos, pues impulsó el movimiento 
exotópico del autor, algo imprescindible a la producción de un texto. Todas las tres 
formas de intervención realizadas, en mayor o menor proporción, hicieron con que 
los sujetos promovieran alteraciones en sus artículos.  
 
Palabras Clave: Enseñanza. Escrita. Mediación. Autoría. Formación Inicial. 
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1 INTRODUÇÃO

 

 

Contudo, alguma coisa criada é sempre criada a 
partir de algo dado. [...] Todo o dado se transforma 
no criado. Mikhail Bakhtin 

 

Na pesquisa cujos resultados serão textualmente apresentados neste 

trabalho, defendemos a tese de que, no processo de escrita em sala de aula, as 

ações mediadoras do professor, no sentido de levar o aluno ao movimento exotópico 

sobre os seus textos, têm efeito significativo para o desenvolvimento da autoria 

desses textos, devendo o exercício da exotopia ser encarado como uma etapa 

fundamental ao processo de produção da escrita. Ao falarmos em exotopia, estamos 

tratando do princípio da exterioridade, do excedente de visão, da posição exotópica 

assumida pelo autor. (BAKHTIN, [1924/1927] 2003) No nosso caso, refere-se à 

necessidade de o aluno produtor do texto afastar-se do seu texto, distanciar-se do 

“vivido/produzido” para dar início à atividade estética do “criar/autorar”. (OLIVEIRA, 

2006, p. 151). 

Elegemos como foco de investigação a produção textual de alunos no curso 

de Letras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), com o 

propósito de analisar o caráter processual da escrita, a partir da mediação da 

professora. Temos interesse em refletir sobre a escrita desses professores em 

formação inicial e a sua representatividade/implicação para as atividades 

profissionais que exercerão. Embora a formação do professor esteja em nosso 

horizonte de pesquisa, o nosso foco não será o processo formativo do docente, mas 

o processo formativo de produtores/autores de textos em formação docente inicial e 

qual a relevância do papel mediador da professora nesse processo. Em outras 

palavras, é nosso interesse refletir sobre como a relação entre a teoria da escrita e a 

prática da escrita se configura na sala de aula do curso de Letras, lócus de formação 

de futuros formadores de produtores de textos. Por conseguinte, também 

procuraremos saber como os alunos significam os apontamentos/encaminhamentos 

feitos pela professora sobre seus textos e se essas orientações incidem na 

reorganização textual apresentada em versões posteriores. Partindo das 

constatações realizadas por ocasião das análises, buscaremos ainda refletir sobre a 

autoria dos textos desses sujeitos. A autoria é entendida neste estudo no sentido 
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bakhtiniano de negociar/transitar pelas vozes alheias, delas fazendo uso em seu 

texto, mas sem deixar de se responsabilizar pelo seu dizer, colocando no texto a 

própria voz, a qual, por natureza, já está impregnada de vozes outras. 

A discussão sobre a temática da produção textual em sala de aula tem se 

mostrado bastante presente nos estudos da linguagem. É inegável a constatação de 

que os avanços no campo teórico, pela significativa divulgação de pesquisas 

realizadas por diversos autores de diferentes filiações teóricas (dentre tantos outros, 

citamos: KOCH; ELIAS, 2009; MARCUSCHI, 2008; ANTUNES, 2003, 2009, que têm 

se destacado no âmbito da linguística textual; GERALDI, 1997, 2000; OLIVEIRA, 

2006, com trabalhos publicados a partir de pesquisas realizadas em linguística 

aplicada), são notórios. Apesar disso, também é constante a recorrência da temática 

nas salas de aula de formação de professores, nos encontros com profissionais de 

ensino e nos eventos de divulgação científica na área da linguagem, retomada 

geralmente no sentido de se apresentar o distanciamento existente entre o ensino 

de habilidades de escrita e o desempenho dos aprendizes ao escreverem. Embora 

os trabalhos desses autores sinalizem questões pontuais para o nosso entendimento 

sobre os problemas produzidos pela/na escola quanto ao ensino da língua, do texto 

e da leitura, os sistemas de avaliação oficiais (PISA, SAEB, ENEM, ENADE2, para 

citar alguns) evidenciam constantemente os efeitos das práticas escolares sobre a 

aprendizagem dos alunos, ao constatarem as dificuldades que eles têm para lerem e 

produzirem textos. 

Essa dificuldade de escrita tão comum aos alunos da Educação Básica 

também é observada no Ensino Superior. Como professora de cursos de 

licenciaturas, percebemos nos textos produzidos por nossos licenciandos problemas 

semelhantes àqueles encontrados pelos pesquisadores nas produções textuais de 

alunos do Ensino Fundamental e Médio. No caso específico do curso de Letras da 

UERN, no qual somos professora da disciplina Didática da Língua Portuguesa, 

ministrada no 5º Período/Semestre, temos observado que grande parte dos 

discentes, apesar de já ter integralizado mais da metade do curso3 e frequentado 

disciplinas como Metodologia do Trabalho Científico, Produção Textual I e Produção 

                                                           
2
 PISA – Programa Internacional de Avaliação Comparada, realizado pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico. SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica. 
ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio. ENADE – Exame Nacional de Desenvolvimento de 
Estudantes, que integra o SINAES – Sistema Nacional da Educação Superior. 
3
 O curso de Letras/UERN tem duração regular de 08 (oito) Períodos/Semestres. 
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Textual II, dentre outras, as quais objetivam também instrumentalizar a sua prática 

de produção textual no curso, enquanto alunos, e embasar teoricamente o seu fazer 

nas escolas, enquanto professores, declara-se despreparada para trabalhar a 

produção textual em sala de aula (ver Capítulo 05 desta tese). Além disso, sua 

escrita nas aulas dessas disciplinas é reveladora da dificuldade que os alunos têm 

ao produzirem um texto. Tal dificuldade torna-se ainda mais evidente quando, no 7º 

e no 8º Período/Semestre Letivo, eles são levados a produzirem, respectivamente, o 

projeto de pesquisa e a monografia como exigências para a conclusão do curso. 

Acompanhamos bem de perto esse processo, pois também ministramos aulas na 

disciplina Seminário de Monografia I, no 7º Período/Semestre Letivo, no decorrer da 

qual o projeto deve ser elaborado.  

As dificuldades são observadas tanto no aspecto formal 

(linguístico/gramatical) quanto no aspecto discursivo (adequabilidade ao gênero 

proposto/clareza nas informações/organização das vozes no texto/nível de 

linguagem). Embora os problemas do primeiro aspecto sejam relevantes e mereçam 

a nossa atenção, é sobre o segundo que repousa nossa maior preocupação. O 

aluno tem muita dificuldade em “orquestrar” as vozes no texto, em apresentar os 

dizeres outros e em se distanciar deles para inscrever a sua voz. Temos percebido, 

no decorrer da nossa prática docente na academia, que os textos escritos por 

nossos acadêmicos tendem à reprodução de diversos dizeres, por vezes de campos 

teóricos divergentes, que eles reúnem em um só momento, como se produzissem 

uma colcha de retalhos, cujo resultado é assustador ao olhar de quem a vê de fora 

do acontecimento de montagem, de quem procura entendê-la como um só texto e se 

vê diante de fragmentos diversos, cuja costura linguística é incapaz de encobrir os 

defeitos discursivos a um olhar mais atento. 

A experiência docente tem nos levado à leitura de que, tanto nas discussões 

propostas em sala de aula quanto na escrita de trabalhos durante o curso, do ponto 

de vista teórico, grande parte desses alunos de Letras demonstra ter conhecimento4 

das discussões contemporâneas sobre o ensino do texto, em especial aquelas 

filiadas à Linguística Textual, e apresenta domínio quanto à concepção de 

linguagem, texto e ensino numa perspectiva sócio-histórica. Em tais discussões, os 

alunos demonstram conhecimento e leitura de autores que lidam atualmente com a 

                                                           
4
 Não me refiro aqui à profundidade/maturidade desse conhecimento, mas ao fato de demonstrarem 

acesso/contato com tais discussões.   
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temática da produção textual. Se questionados sobre as qualidades de um texto 

bem elaborado, são capazes de nominá-las incansavelmente. No entanto, na 

prática, quando lemos os textos que produzem, visualizamos a ausência dessas 

qualidades que eles tão bem explicitam durante as aulas. Diante dessa constatação, 

há muito nos sentimos motivadas a realizar um trabalho de intervenção, no sentido 

de levar o aluno a refletir sobre a sua própria escrita, de mediar o desenvolvimento 

de habilidades/estratégias de produção textual e de, principalmente, discutir o papel 

que a escrita representa na formação inicial do futuro professor de produção textual. 

Partindo da motivação explicitada, decidimos investigar, durante o curso de 

doutorado, a produção textual de alunos da graduação em Letras – Habilitação em 

Língua Portuguesa e respectivas Literaturas, da UERN. A temática nos pareceu 

relevante, primeiramente, considerando-se a escolha da produção escrita, pelo fato 

de estarmos inseridos numa sociedade na qual o contato com textos escritos é 

constante. Ainda que em diversas situações cotidianas o uso da fala seja suficiente 

para estabelecermos uma interação, como, por exemplo, fazermos comentários 

sobre o resultado de processos eleitorais no país, um programa veiculado na 

televisão, um jogo de futebol, em várias outras situações, o registro escrito 

apresenta-se como mais necessário e apropriado, como no caso de: impetrar uma 

ação contra o resultado oficial das eleições; realizar um estudo sobre como a 

televisão tem influenciado os costumes de uma determinada comunidade; oficializar 

as regras de um campeonato de futebol; estabelecer a comunicação com pessoas 

distantes (cartas, e-mail, mensagens em sites de relacionamentos). Tais situações 

exigem o domínio de habilidades de escrita tanto na perspectiva da produção quanto 

da recepção: é preciso saber expressar-se pela escrita e é necessário compreender 

o que os outros escrevem. Aqueles que não as dominarem sentir-se-ão, ainda que 

parcialmente, excluídos, pois poderão até manifestar o seu pensamento e se fazer 

entender oralmente, mas não conseguirão ter o controle sobre o registro do seu 

dizer, por não visualizá-lo de fora do acontecimento. Assim sendo, tornam-se mais 

facilmente objeto de manipulação daqueles que fazem uso da escrita, pois deles 

dependem para atuarem como “intérpretes” tanto do seu quanto dos dizeres outros 

por meio dessa modalidade. 

A oralidade atende às necessidades mais imediatas dos sujeitos, mas a 

escrita não se limita a elas. A inclusão pela escrita proporciona o acesso aos bens 

simbólicos de uma sociedade, construídos na sua dimensão histórica e cultural. 
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Trata-se de conceber a escrita em sentido macro como importante ferramenta de 

linguagem, portanto, como instrumento de acesso, e de bloqueio, ao poder 

(GNERRE, 1985), indo além do fato de concebê-la simplesmente no seu sentido 

utilitarista, o qual, por vezes, a escola tem comportado. Apesar de sabermos que a 

família desempenha importante papel no acesso do sujeito a esses bens histórico-

culturais mediados pela linguagem, acreditamos que cabe à escola a missão de 

ampliá-lo, de transformá-lo: 

 

Uma escola transformadora é, pois, uma escola consciente do seu 
papel político na luta contra as desigualdades sociais e econômicas, 
e que, por isso, assume a função de proporcionar às camadas 
populares, através de um ensino eficiente, os instrumentos que lhes 
permitem conquistar mais amplas condições de participação cultural 
e política e de reivindicação social (SOARES, 1989, p. 73). 

 

Sabemos que não há novidade quanto a essa função social da escola. Já são 

muitas as pesquisas no país que sinalizam para a necessidade de a escola 

redimensionar o seu fazer (GERALDI, 1986, 1997, 2000, 2008, 2010a, 2010b; LEAL; 

MORAIS, 2006; VAL; ROCHA, 2008; VAL et al., 2009, dentre tantos outros). É 

consensual nesses trabalhos a indicação do papel reprodutor que a escola 

tradicionalmente vem exercendo. Tais pesquisas mostram que, embora haja 

avanços significativos ao longo dos anos, a escola tende a reproduzir 

conhecimentos ou a produzir conhecimentos de pouca repercussão social, de pouca 

contribuição para a efetiva participação social do sujeito.  

 

A organização social rotiniza os acontecimentos, fazendo com que 
neles não vejamos o singular, mas a repetição do mesmo, de modo 
que a cada momento vamos deixando de calcular os horizontes de 
possibilidades – os inéditos viáveis. Para a estabilização da história, 
é necessário não refletir sobre a nossa própria prática. É necessário 
que sequer nos perguntemos se utilizamos hoje o que nos foi 
ensinado no passado, para viver a sociedade que construímos no 
presente. 
 
Certamente, não se trata de imaginar que nós, professores, somos 
culpados pela repetição ou que não nos apercebamos de que muitos 
dos assuntos estudados somente nos servem para repeti-los a 
nossos cansados alunos, como também nós fomos cansados alunos 
que também nos perguntávamos “para que aprender isso?”. Sem 
resposta para a pergunta esquecida no passado, nas dúvidas de 
hoje, para não prejudicar o aluno, acabamos ensinando um conjunto 
de conhecimentos que a tradição da disciplina listou como 
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necessários para construir o futuro sonhado pelo passado 
(GERALDI, 2008, p. 23-24, grifos nossos). 

 

A constatação do linguista, na passagem textual à qual recorremos acima, 

corrobora com o pensamento de que a escola, por vezes, tem assumido um caráter 

excludente, através da manutenção das práticas tradicionais, priorizando a repetição 

do conhecimento produzido. Para Geraldi (2008, p. 24-25), a sociedade atual, cujas 

bases estão “no conjunto de valores, saberes e conhecimento que nos foram 

transmitidos, é cada vez mais excludente. Globaliza para excluir”. Assim, cada vez 

mais vai sendo menor o número de sujeitos capazes de, no presente, definir sobre a 

sociedade que se deseja no futuro, a partir dos questionamentos também 

apresentados no passado. Nisso que chamamos paradoxalmente de movimento 

estabilizado entre os três tempos, quem vai definir (no presente) “o que do passado 

será projetado no futuro são aqueles que se beneficiam com a exclusão e, 

certamente, os professores não estão entre eles” (GERALDI, 2008, p. 24). Nesse 

processo excludente, indubitavelmente, a escrita desempenha importante papel. O 

domínio de habilidades da escrita alarga as nossas possibilidades interativas e de 

participação social. Não por acaso, esse domínio tem sido, há muito, um privilégio, 

restrito ao seleto grupo dos letrados, deixando à margem grande parte dos usuários 

da linguagem. “E antes mesmo que a escrita se tornasse tecnicamente acessível 

àqueles que habitam as periferias das cidades e do poder, a escritura construiria 

uma cidade letrada” (GERALDI, 2008, p. 25). Cabe-nos, portanto, refletir sobre o que 

pode ser feito pela escola, no sentido de contribuir com o desenvolvimento de 

habilidades de escrita pelos alunos, visando à sua efetiva participação social.  

Há de se registrar que, ao longo dos anos, com o advento dos estudos 

contemporâneos sobre a linguagem, a escrita e o ensino, temos percebido avanços 

significativos nas práticas escolares de produção textual, mas os seus efeitos sobre 

a escrita do aluno parecem-nos ainda insuficientes para torná-lo um produtor de 

texto autônomo. É inegável o fato de, nos últimos anos, ter havido mudanças 

institucionalizadas que repercutiram positivamente no ensino do texto (ANTUNES, 

2003; OLIVEIRA, 2003, 2008a). Em pesquisa realizada durante o nosso mestrado 

(ALENCAR, 2010), tivemos a oportunidade de comparar a produção textual de 

alunos do 7º e 8º Ano do Ensino Fundamental em dois momentos distintos, com 

intervalo de 10 anos, a saber: textos produzidos em 1998 e em 2008. Esse período 
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coincide com a implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) no Brasil, 

sendo o Rio Grande do Norte um dos estados pioneiros, no qual tivemos a 

oportunidade de trabalhar como Professora Formadora no Curso de Atualização 

Curricular (CAC/19985), com vistas à capacitação de professores da rede estadual 

de ensino para o trabalho com os PCN. No campo teórico, as discussões sobre 

gêneros textuais e ensino, naquele ano, começavam a ganhar mais notoriedade, o 

que resultou em diversos trabalhos de pesquisas realizadas em todo o país na 

última década. No nosso estudo, verificamos que, do ponto de vista dos 

procedimentos metodológicos para se iniciar uma produção textual em sala de aula, 

houve diferenças entre as aulas ministradas nos dois momentos da pesquisa, 

principalmente, no que se refere ao encaminhamento do tema. No entanto, é 

importante ressaltar que 

 

[...] essas diferenças observadas quanto ao encaminhamento das 
atividades de produção textual não foram suficientes para 
visualizarmos resultados sobre a produção textual do aluno atinente 
à sua habilidade de autorar o próprio texto. Tanto em 1998 quanto 
em 2008, vamos encontrar textos muito semelhantes, que revelam 
uma grande dificuldade dos alunos, seja em relação a aspectos 
linguísticos, seja em relação a aspectos discursivos e, 
principalmente, em relação ao seu papel enquanto autor de texto 
(ALENCAR, 2010, p. 133). 

 

 A constatação acima se configurou em mais um dos motivos que nos 

encaminharam para a realização da pesquisa que desenvolvemos no PPGEL/UFRN, 

cujos resultados constarão desta tese. A análise dos dados da pesquisa 

imediatamente citada nos levou a refletir acerca da possibilidade de que a 

diversidade de textos, de gêneros, de temas (e das suas formas de abordagem), de 

recursos, embora de inegável relevância para a produção textual, terá pouco efeito 

sobre o desenvolvimento da habilidade de escrita do aluno, sem que haja um 

trabalho de intervenção do professor a partir do próprio texto do aluno. Para tanto, é 

preciso que o professor também esteja preparado para o trabalho com a escrita. 

 Ao realizarmos uma revisão da literatura sobre a temática da produção 

textual, constatamos que, embora haja uma vasta publicação a respeito, o seu foco 

tem recaído muito mais sobre a Educação Básica. Mais recentemente, ainda em 

                                                           
5
 Curso promovido pela Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Norte durante todo o ano 

de 1998. 
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proporções bem menores, a produção escrita no Ensino Superior tem despertado 

interesse de pesquisadores. Alguns trabalhos preocupam-se com a escrita em 

outros cursos que não Letras (GHIRALDELO, 2006; SARGENTINI; GÓIS, 2006). 

Outros se debruçam sobre a escrita na formação continuada de professores (CÔCO, 

2006; KRAMER, 2001). Poucos são aqueles que encontramos versando sobre a 

produção escrita na formação do aluno de Letras, futuro formador de produtores de 

textos (MENEGASSI, 2004; OHUSCHI, 2006; MENEGASSI; OHUSCHI, 2008; RAMIRES, 

2010). 

 Se, primeiramente, apontamos o papel social da escrita como forma de 

justificar a nossa investigação, agora, apresentamos o nosso segundo elemento 

justificador. Ao escolhermos os alunos de Letras como sujeitos da nossa 

investigação, intencionamos ir além do resultado imediato, no contexto da pesquisa, 

pois sabemos que, uma vez compreendidos os problemas e desenvolvidas 

estratégias de produção textual com esses alunos, eles serão multiplicadores, pois 

atuarão em sala de aula na formação de outros sujeitos. Atuar como multiplicadores 

não significa transposição/aplicação de conteúdos ou transferência de saberes. 

Todavia, defendemos que a formação de um professor deve estar fundamentada na 

relação teoria/prática, na reflexão de saberes, com vistas à sua introdução nos 

estabelecimentos de ensino. O que esperamos de um curso de formação docente é 

que proporcione ao formando a reflexão em torno do fazer docente, levando-o a 

perceber onde é necessário que ocorram mudanças, tanto institucionais quanto 

pessoais no processo de ensino e aprendizagem.  

As dificuldades de escrita dos alunos, tão enfatizadas pelo professor, que do 

lugar de avaliador é capaz de listar os defeitos e nominar os problemas de cada 

texto, são também manifestadas nos escritos dos próprios professores (CÔCO, 

2006; KRAMER, 2001) e professorandos (conforme mostraremos no Capítulo 05 

desta tese), quando se deparam com uma situação de produção textual nos cursos 

de capacitação e formação docente. Em tais situações, geralmente, eles 

compartilham o temor, o receio, a resistência em relação à escrita, provavelmente, 

originários da sua formação escolar, passando irresolutos pela formação de nível 

superior. Nesse sentido, a presente pesquisa poderá contribuir com a discussão em 

torno da importância, para o ensino do texto, de se refletir sobre a relação que o 

professor mantém com a escrita. A esse respeito, Kramer (2001, p. 103) propõe o 

seguinte questionamento: “É possível tornarmos nossos alunos pessoas que leem e 
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escrevem se nós mesmos, professores, não temos sido leitores e temos medo de 

escrever?”. 

Acreditamos que, ao optar pelo magistério e, principalmente, por ser um 

profissional da área de Letras, o aluno (futuro professor) deve ter o compromisso de 

superar as dificuldades de produção textual, de quebrar os tabus construídos 

na/pela escola, de melhorar a sua relação com a leitura e a escrita. Entendemos que 

para a atuação do professor como mediador no processo de escrita dos alunos, com 

o intuito de fazê-lo avançar a partir do próprio texto, é imprescindível o fato de ele (o 

professor) também realizá-lo com competência. O professor precisa ser um bom 

produtor de textos para levar seus alunos a sê-lo. A sua experiência como 

escrevente irá proporcionar-lhe certa autonomia para fazer evoluir a escrita de seus 

alunos. Portanto, ele deve praticar a escrita, concebendo-a como um trabalho com 

finalidade social, indo muito além de atividades mecânicas, com fins avaliativos (e de 

correção). Assim sendo, concordamos com Oliveira (2008b) ao defender o ponto de 

vista de que o ensino da língua materna precisa ampliar radicalmente suas 

atenções, no sentido de formar leitores e escritores capazes de interpretar e 

reconhecer, na linguagem e por meio dela, os diversos pontos de vista presentes 

nos textos existentes e circulantes nos espaços das esferas públicas e privadas de 

uma sociedade. Para a autora, essa seria uma das formas de atender às exigências 

da responsabilidade social da escola com o processo de construção da cidadania.  

Compreendemos que um dos caminhos para ajudar o professor (em 

formação) a ajudar seus (futuros) alunos no processo de escrita, no que concerne a 

fazê-los perder o receio em relação a esse ato, é levá-los, primeiramente, a refletir 

sobre a produção textual em uma perspectiva discursiva e, depois, a escrever 

regularmente, mas não de forma solitária e improvisada, e, sim, planejada e 

dialogada, com intervenções do outro. Nesse contexto, resolvemos desenvolver esta 

pesquisa, no decorrer da qual consideramos a produção de um artigo 

científico/acadêmico para, a partir da sua primeira versão, realizarmos intervenções 

(direta ou indiretamente) no processo de escrita dos alunos de Letras/UERN. Trata-

se de um gênero usual na academia tanto do ponto de vista da produção quanto da 

recepção, uma vez que o artigo é bastante utilizado por pesquisadores para a 

divulgação de suas pesquisas em revistas especializadas, periódicos e anais de 

eventos científicos, por exemplo. Vale ressaltar que a produção desse artigo já 
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estava prevista no Programa Geral do Componente Curricular (PGCC), sendo uma 

prática comum no decorrer da disciplina Didática da Língua Portuguesa. 

A informação de que a escrita é social, tanto no seu aspecto constitutivo 

quanto no seu caráter inclusivo, conforme enfatizado anteriormente, não representa 

novidade para os estudos já realizados sobre a temática. Assim, torna-se óbvio dizer 

que, sendo o texto fruto de um processo de escrita, ele é constitutivamente 

heterogêneo e ideologicamente marcado. No entanto, as práticas escolares de 

produção textual parecem estar norteadas muito mais pela padronização e 

homogeneização, abrindo pouco espaço para que alguém difira, para que alguém se 

reconheça no texto e o reconheça como sendo também seu. Caberia à escola, em 

uma perspectiva inclusiva, abrir e criar espaço para que o aluno se reconheça no 

processo de escrita e reconheça o fato e a necessidade de estar nele inserido. À 

escola cumpre a missão de “autorizar” esse sujeito a se sentir inserido pela escrita. 

Então, acreditamos que essa “autorização” somente acontecerá quando houver em 

sala de aula um trabalho de escrita no sentido de desenvolver a autoria nos textos 

dos alunos. O termo autoria está aqui relacionado à posição assumida pelo produtor 

no texto, de como “dar voz ao outro” e dela se distanciar para inscrever a “própria 

voz” (POSSENTI, 2002). Nesse sentido, são fundamentais para este trabalho os 

conceitos bakhtinianos de autor e autoria e suas implicações conceituais: exotopia, 

acabamento, atividade estética, ato ético, sobre os quais discorreremos no Capítulo 

04. 

Em pesquisa anterior (ALENCAR, 2010), constatamos que a autoria não tem 

sido o foco das atividades com texto em sala de aula da Educação Básica. No 

entanto, entendemos que desenvolver a capacidade de o aluno autorar os próprios 

textos é uma atividade fundamental, pois ela lhe permite refletir e trabalhar com e a 

partir da sua escrita. Nesse sentido, a presente pesquisa foi desenvolvida com a 

intenção de contribuir diretamente para o processo de ensino e aprendizagem da 

produção textual, pois a realização de um trabalho com foco na autoria vai além de 

questões meramente pedagógicas e passa pelo viés político. Dito de outra forma: vai 

interferir diretamente na postura do professor na condução das atividades de 

produção de texto, levando-o a uma reavaliação do fazer docente e, principalmente, 

do fazer discente nessas atividades. Reconhecemos que toda e qualquer prática 

pedagógica parte de um posicionamento político. Evidentemente, ao lidar com o 

linguístico/discursivo, ainda que nos moldes tradicionais, estamos também lidando 
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com questões políticas, envolvendo relações de poder (e empoderamento). O que 

propomos com este trabalho é atuar nessa relação professor-aluno-texto do aluno, 

visando à autonomia desse sujeito-discente como produtor de texto, a partir da 

intervenção do sujeito-docente. Embora a investigação científica no campo da 

produção textual seja recorrente, a questão da autoria relacionada a textos de 

alunos ainda é pouco explorada (POSSENTI, 2002; OLIVEIRA, 2006), em especial, 

quando se trata de compreender o aluno de Letras (e levá-lo a se perceber) como 

professor de produção textual em formação.  

Feitas as considerações iniciais no intuito de justificar a escolha do tema 

investigado, ainda nos cabe apresentar a questão norteadora da nossa pesquisa, 

orientadora das nossas reflexões sobre os dados: que efeito o agir mediador do 

professor, no processo de escrita em sala de aula, provoca sobre o desenvolvimento 

da autoria de textos produzidos pelos alunos? Ao focalizarmos essa questão, outras 

surgiram: de que maneira o aluno se constrói autor de seu texto? A intervenção da 

professora é relevante para o desenvolvimento dessa autoria?  

Na busca por respostas, ou na tentativa de compreender o surgimento de tais 

questões, decidimos investigar a produção textual de alunos do curso de Letras da 

UERN, tendo como objetivos: 

 

GERAL 

 Analisar a (re)escrita de alunos do curso de graduação em Letras, a fim de 

compreender o processo de construção da autoria em seus textos e o efeito 

provocado pela mediação da professora nesse processo. 

 

ESPECÍFICOS 

 Analisar a mediação da professora como mecanismo para o desenvolvimento 

da autoria nos textos produzidos por alunos de Letras;  

 Depreender, a partir das diferentes versões do texto produzido, os efeitos da 

mediação da professora sobre a escrita dos alunos;  

 Descrever as atividades de produção textual em sala de aula, identificando as 

atitudes/posturas dos alunos ao assumirem uma tarefa de escrita. 

 

Uma vez apresentada a nossa pesquisa, passemos à organização da tese, 

textualmente disposta da seguinte forma: nesta Introdução, tivemos como propósito 
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apresentar, delimitar e justificar o nosso tema, orientando o leitor quanto ao seu 

processo de constituição, passando pela indicação dos conceitos embasadores a 

serem discutidos e das leituras teóricas que fizemos, pelos questionamentos 

norteadores, além da apresentação dos objetivos. No Capítulo 02, Considerações 

metodológicas: o delineamento da pesquisa, apresentaremos nossas 

considerações metodológicas. O percurso a ser delineado busca, primeiramente, 

contextualizar a nossa pesquisa no âmbito da Linguística Aplicada e apresentar os 

pressupostos que orientam o nosso fazer como pesquisadora na área das ciências 

humanas. Depois, concentraremos as discussões em torno do processo de 

investigação constituído, objetivando, além de apresentar os nossos sujeitos, o 

nosso corpus e a sua constituição, explicitar os procedimentos de análise. No 

Capítulo 03, A escrita e a formação do professor, com base na literatura 

existente, discutiremos acerca da escrita acadêmica, enfatizando o artigo científico, 

gênero das produções textuais a serem analisadas, e o papel da escrita na formação 

do professor, mais especificamente na formação do aluno de Letras, sujeito desta 

pesquisa. No Capítulo 04, Bakhtin, Vigotski e os caminhos para se pensar a 

linguagem, o texto e a escrita: autoria e mediação, apresentaremos a nossa 

perspectiva teórica. Nesse momento, traremos para dialogar conosco diversas 

vozes, com destaque para os estudos bakhtinianos. Recorreremos às obras dos 

autores do denominado Círculo de Bakhtin, seja por eles mesmos 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2006, BAKHTIN, [1979] 2003, [1929] 2008, [1975] 

2010a; [1986] 2010b), seja por seus debatedores (FARACO, 2008, 2009a, 2009b, 

2010; BEZERRA, 2008a, 2008b; PONZIO, 2008, 2010, 2012; GERALDI, 2010b; 

OLIVEIRA, 2006, 2008, dentre outros), norteando-nos, principalmente, nas suas 

orientações sobre dialogismo, autor e autoria e nas suas implicações conceituais: 

exotopia, acabamento, atividade estética, ato ético. Para finalizar este capítulo, com 

base na literatura existente, promoveremos um diálogo entre as propostas teóricas 

de Bakhtin e Vigotski no tocante à linguagem, a fim de elucidar a noção de mediação 

apresentada nesta tese. No Capítulo 05, A mediação do professor na 

constituição da autoria em textos de alunos de Letras, nossas discussões se 

darão a partir da análise dos dados, com base na teoria apresentada. Discorreremos 

a respeito do papel mediador do professor na produção textual do aluno e suas 

implicações no desenvolvimento da autoria. Na Conclusão, buscaremos configurá-

la de modo que, com base na análise dos dados, possamos retomar as questões de 
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pesquisa apresentadas no limiar desta tese, trazendo reflexões sobre a escrita na 

academia, mais precisamente, na formação inicial do futuro professor de produção 

textual. Esperamos, assim, contribuir com as discussões a respeito da autoria, no 

sentido bakhtiniano do termo, mostrando ser possível trabalhá-la em sala de aula, a 

partir do texto do próprio aluno, levando-o a assumir a condição de autor do seu 

dizer. 
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2 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS: O DELINEAMENTO DA PESQUISA

 

 

Por toda parte há o texto real ou o eventual e a 
sua compreensão. A investigação se torna 
interrogação e conversa, isto é, diálogo. Nós não 
perguntamos à natureza e ela não nos responde. 
Colocamos as perguntas para nós mesmos e de 
certo modo organizamos a observação ou a 
experiência para obtermos a resposta. Quando 
estudamos o homem, procuramos e 
encontramos signos por toda parte e nos 
empenhamos em interpretar o seu significado. 
Mikhail Bakhtin 

 

O nosso objetivo neste capítulo é delinear os passos da pesquisa, 

delimitando, em traços gerais, as nossas escolhas teórico-metodológicas. Para 

tanto, definimos como estratégia organizacional, em primeiro lugar, contextualizá-la 

no âmbito da Linguística Aplicada, área do conhecimento na qual se insere. Na 

sequência, com base na teoria bakhtiniana, abordaremos aspectos relativos à 

especificidade do conhecimento produzido em ciências humanas, em cujo escopo se 

insere nosso trabalho. Em seguida, concentraremos as discussões em torno do 

processo de investigação constituído. Assim sendo, apresentaremos, nesta seção 

da tese, os pressupostos que fundamentam a nossa metodologia, o contexto e os 

sujeitos da pesquisa, o corpus e a sua constituição e os procedimentos de análise 

dos dados. 

  

2.1 A PESQUISA NO CONTEXTO DA LINGUÍSTICA APLICADA 

 

De antemão, destacamos não ser nossa intenção priorizar o já conhecido, 

acirrado e, a nosso ver, superado debate em torno do estatuto teórico da Linguística 

Aplicada (LA), que esteve tão em evidência no país nos anos 1980-1990. Em grande 

parte, as discussões aconteciam em torno de dois posicionamentos divergentes: a) a 

LA como um campo do saber independente da Linguística, embora mantenha com 

esta uma relação fundamental, já que a linguagem lhe é central (CELANI, 1992); b) 

a LA não constituiria um campo de investigação independente em relação à 

Linguística, pela natureza do seu objeto de investigação (a linguagem), numa 
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concepção já definida pela Linguística Teórica (RAMOS, 1993). Esses 

posicionamentos divergentes, em geral, são advindos 

 

de uma dúvida quanto à relação teoria e prática e entre objeto de 
estudo e objeto de ensino na constituição da LA. Como se sabe, 
entre linguistas e outros não especialistas, a LA já foi pensada como 
uma aplicação da Linguística, lugar da prática, por oposição à 
Linguística “pura” (?), lugar da teoria. O esquema mais automático e 
recorrente para se pensar tal relação é a separação entre objeto de 
estudo (a “Língua”, cujo estudo é atribuído à Linguística) e o objeto 
de ensino (as práticas didáticas do seu ensino, cuja investigação 
caberia à LA) (CORRÊA, 2008, p. 245). 

 

No entanto, alerta o autor citado, essa não é a posição assumida pelos 

estudiosos em LA, que negam essa sua dependência em relação à Linguística 

(SIGNORINI; CAVALCANTI, 1998). Por considerar tal discussão já superada e 

devidamente esclarecida, inclusive, pelo grande e crescente volume de pesquisas 

realizadas no país no âmbito da LA, para este momento, temos como propósito 

destacar alguns de seus aspectos que, pensamos, justificam a inserção desta 

pesquisa em tal campo do saber. 

De acordo com Corrêa (2008, p. 45), ao direcionar o seu olhar sobre as 

questões de linguagem e seu ensino, 

 

a LA se ocupa, em dois sentidos, de um objeto complexo. Num 
primeiro sentido, essa complexidade se deve ao fato de que a LA 
deve lidar com a língua(gem) como um objeto, ao mesmo tempo, de 
estudo/de ensino. Num segundo sentido, ocupa-se, por um lado, de 
um objeto de estudo (língua/linguagem) complexo – lida com a língua 
em discurso e não simplesmente tomada como organização 
gramatical, sistema ou coisa equivalente. Por outro lado, ocupa-se de 
um objeto de ensino complexo – na prática didática, explora o caráter 
reflexivo e processual da linguagem (ênfase nas atividades 
linguísticas e epilinguísticas) e não simples e tão somente da 
transmissão de uma reflexão acabada sobre a linguagem (ênfase na 
atividade metalinguística). 

 

Subjaz à citação acima uma concepção de linguagem na direção da que é 

adotada nesta tese, sobre a qual discorreremos mais adiante no Capítulo 04. Nessa 

tal concepção, a linguagem sempre será vista na sua relação com o falante/sujeito e 

deste com a língua e suas condições de produção. Assim, se em outras concepções 

de linguagem o foco recai sobre a subjetividade do falante ou sobre o código 

linguístico por ele utilizado, nesta, torna-se central o diálogo/dialogismo (sobre o qual 
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também discorreremos no Capítulo 04) enquanto elemento constitutivo da própria 

linguagem, entendida como processo de interação entre sujeitos sócio-

historicamente marcados. Nessa perspectiva, as atenções serão voltadas para as 

posições assumidas pelos falantes/sujeitos e para os contextos que também 

determinam a enunciação (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 2006). 

Para Signorini (1998, p. 101-103), a LA busca como referência “uma língua 

real”, empregada por “falantes reais em suas práticas reais e específicas”, 

procurando “não arrancar o objeto da tessitura de suas raízes”. Em virtude da 

especificidade do seu objeto de pesquisa (“o estudo de práticas específicas de uso 

da linguagem em contextos específicos”), a investigação em LA provoca ruptura e 

deslocamentos em relação a metodologias e pressupostos já conhecidos, “mesmo 

quando comprometidos com valores e sentidos já dados, que os mantêm nas trilhas 

do esperado e do já sabido”. Ainda de acordo com essa autora, esse deslocamento 

vai resultar em percursos investigativos orientados “mais por um plano que por um 

programa fixo pré-montado”. Vale salientar que a LA não se restringe a contextos 

escolares, pois a ela interessa problemas relativos a diversos usos de linguagem. 

Isso posto, cabe-nos, portanto, situar a nossa pesquisa no âmbito da LA, que, 

ao surgir no Brasil, veio inicialmente direcionada ao ensino de línguas. Todavia, 

atualmente, tem se consolidado em diversos contextos investigativos. Em sendo 

uma área de trabalho que promove a integração com outras áreas do conhecimento, 

no âmbito das teorias linguísticas e das ciências humanas e sociais como um todo, a 

LA focaliza a linguagem em sua natureza contínua, buscando identificar e 

compreender os seus problemas de uso nas práticas discursivas. Para tanto, adota 

o texto, nas suas diversas modalidades, como objeto de análise privilegiado. Se em 

princípio, e por algum tempo, a LA foi compreendida como um campo para a 

aplicação da Linguística Teórica, essa concepção tem sido modificada, em virtude 

das críticas de grande parte dos pesquisadores, que a defendem e a compreendem 

como uma área de investigação ampla:  

 

Nesse sentido, tem-se também constituído como uma área feita de 
margens, de zonas limítrofes e bifurcações, onde se tornam móveis 
as linhas de partilha dos campos disciplinares e são deslocados, 
reinscritos, reconfigurados, os constructos tomados de diferentes 
tradições e áreas do conhecimento (SIGNORINI, 1998, p. 99). 
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Esses deslocamentos têm sinalizado para a produção, cada vez mais, de 

novos trabalhos de pesquisa de cunho interdisciplinar, voltados para a resolução de 

problemas da prática de uso da linguagem, na sala de aula ou fora dela, buscando 

bases teóricas fronteiriças para analisá-los (MOITA LOPES, 1996; ALMEIDA FILHO, 

2008; MENEZES; SILVA; GOMES, 2009).  

 Ao ser definida como uma ciência focada nos “problemas da vida real, 

essencialmente humanos” (CELANI, 1992, p. 22), consideramos por demais 

adequado dizer ser essa a área do conhecimento à qual a nossa pesquisa se 

vincula. Ao investigarmos o processo de produção textual na formação inicial do 

aluno de Letras, futuro professor de produção textual, estamos considerando o 

proposto por Moita Lopes (2006) sobre o fazer do linguista aplicado e a teorização 

no seu trabalho. Com base na leitura desse autor, entendemos que, para a LA, 

teoria e prática devem ser consideradas numa relação conjunta, de extrema 

parceria, retroalimentando-se. Portanto, parece-nos apropriado dizer que esta 

pesquisa se insere no âmbito da LA, não apenas pelo fato de ter sido realizada em 

um ambiente de ensino e aprendizagem da linguagem, mas também por tratar de 

uma questão de linguagem bastante presente na vida humana, no cotidiano das 

pessoas. Em uma sociedade letrada como a nossa, trabalhos voltados para o ensino 

da escrita são sempre atuais e relevantes.  

Feitas essas considerações sobre o campo de investigação no qual esta 

pesquisa se insere, é oportuno discorrermos sobre os pressupostos teórico-

metodológicos que orientam o nosso fazer enquanto pesquisadora. 

 

2.2 O MUNDO DA VIDA E A PESQUISA EM CIÊNCIAS HUMANAS: ALGUMAS 

IMPLICAÇÕES 

 

O fato de assumirmos uma concepção de linguagem a partir dos estudos 

teóricos de Bakhtin e seu Círculo, e de adotarmos a sua teoria como fundamento 

para as nossas escolhas metodológicas de análise, coloca-nos a necessidade de, 

neste momento, abordarmos a relação pesquisador-objeto de pesquisa em ciências 

humanas no âmbito dessa teoria. A esse respeito, consideramos significativo 
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trazermos algumas reflexões apresentadas por Bakhtin em seu texto Metodologia 

das Ciências Humanas6 ([1939/1940] 2003). 

 A reflexão bakhtiniana nesse texto parte da relação/distinção entre “a coisa” e 

“o indivíduo” (o objeto e o sujeito). Para o autor russo, trata-se de uma distinção 

fundamental ao pesquisador, pois irá permitir-lhe caracterizar cada um desses 

elementos (objeto e sujeito) a partir das suas especificidades, dos seus limites e do 

modo como eles são tratados na pesquisa. Ao provocar tal discussão, esse 

estudioso aponta a complexidade da dialética do interior/exterior para o 

conhecimento do indivíduo/sujeito. Pondera sobre o conhecimento elaborado a partir 

do contato do sujeito com um objeto desprovido de interioridade, chamando atenção 

para o fato de que, nessa forma de construção do conhecimento, ele pode ser 

revelado por um ato unilateral do sujeito cognoscente: ao se considerar “a coisa 

morta” como objeto de estudo, toma-se como critério a precisão daquilo a ser 

conhecido, sendo tal conhecimento da ordem do prático. No entanto, quando o 

objeto é o próprio indivíduo, o sujeito se abre para o conhecimento do/pelo outro. O 

cognoscente interroga o próprio objeto cognoscível, e não apenas a si próprio sobre 

tal objeto, definindo-se como critério a penetração, o aprofundamento, o interior. O 

indivíduo não se coloca apenas na exterioridade. Nessa perspectiva, 

 

o indivíduo não tem apenas meio e ambiente, tem também horizonte 
próprio. A interação do horizonte do cognoscente com o horizonte do 
cognoscível. Os elementos de expressão (o corpo não como 
materialidade morta, o rosto, os olhos, etc.); neles se cruzam e se 
combinam duas consciências (a do eu e a do outro); aqui eu existo 
para o outro com o auxílio do outro (BAKHTIN, [1939/1940] 2003, p. 
394). 

 

Cabe enfatizar, no entanto, que, de acordo com o postulado por Bakhtin 

([1939/1940] 2003, p. 394), “ao abrir-se para o outro, o indivíduo sempre permanece 

também para si”. Não há possibilidade de o sujeito ser absorvido: cada indivíduo 

possui um núcleo interior que se conserva, não podendo ser absorto. Nesse sentido, 

embora a sua constituição se dê pelo outro, a unicidade do sujeito é garantida pela 

particularidade que cada indivíduo possui. Assim, o sujeito resulta de um processo 

social e se constrói ativamente na interação verbal, da qual emergem signos 

socialmente valorados. Desse modo, mais uma vez, torna-se evidente a importância 

                                                           
6
 Texto escrito no final dos anos 1930 e início de 1940, publicado no Adendo da 4ª edição brasileira 

do livro Estética da criação verbal, em 2003. 
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do conceito bakhtiniano de dialogismo (a ser retomado no Capítulo 04) para a 

compreensão da teoria de Bakhtin e seu Círculo, pois é na relação dialógica (eu-

outro) que a significação social acontece. 

 No citado texto, Bakhtin define como objeto das ciências humanas o ser 

expressivo e falante, não coincidente consigo mesmo. Por isso, esse ser se 

apresenta como inesgotável, múltiplo, inacabado, inexato, sempre em movimento. 

Para o autor, todo indivíduo necessita de uma “livre autorrevelação”. Nesse sentido, 

pontua:  

 

O ser que se auto-revela não pode ser tolhido. Ele é livre e por essa 
razão não apresenta nenhuma garantia. Por isso o conhecimento 
aqui não nos pode dar nada nem garantir, por exemplo, a 
imortalidade como fato estabelecido com precisão [...] o ser da 
totalidade, o ser da alma humana, o qual se abre livremente ao 
nosso ato de conhecimento, não pode ser tolhido por esse ato em 
nenhum momento substancial. [...] A formação do ser é uma 
formação livre. Nessa liberdade podemos comungar, no entanto não 
a podemos tolher com um ato de conhecimento (material) (BAKHTIN, 
[1939/1940] 2003, p. 395). 

 

Subjaz à citação acima a problematização apresentada nos estudos 

bakhtinianos em relação ao positivismo tão comum ao pensamento produzido na 

época em que o Círculo de Bakhtin realiza suas discussões teóricas. Essa nossa 

leitura ganha respaldo nas palavras de Souza e Albuquerque (2012, p. 111), ao 

afirmarem que a “epistemologia das ciências humanas de Bakhtin, pautada em sua 

filosofia da linguagem, tem como premissa problematizar a forte presença do 

positivismo no pensamento ocidental moderno”. Com esses novos estudos, Bakhtin 

e seu Círculo indicam outra possibilidade de produção do conhecimento no âmbito 

das ciências humanas, especialmente quando discutem sobre a natureza do seu 

objeto de estudos, colocando-o no plano ontológico. Nesse sentido, defendem que 

há diferença entre o conhecimento que o homem pode ter sobre o mundo natural e 

aquele sobre si mesmo: 

 

As ciências exatas são uma forma monológica do saber: o intelecto 
contempla uma coisa e emite enunciado sobre ela. Aí só há um 
sujeito: o cognoscente (contemplador) e falante (enunciador). A ele 
só se contrapõe a coisa muda. Qualquer objeto do saber (incluindo o 
homem) pode ser percebido e conhecido como coisa. Mas o sujeito 
como tal não pode ser percebido e estudado como coisa porque, 
como sujeito e permanecendo sujeito, não pode tornar-se mudo; 
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consequentemente, o conhecimento que se tem dele só pode ser 
dialógico (BAKHTIN, [1939/1940] 2003, p. 400, grifos do autor). 

 

Mais uma vez, o dialogismo é reafirmado como fundamental à teoria 

bakhtiniana. Porém, conforme destaca o próprio autor russo, há de se considerar a 

complexidade do ato bilateral de conhecer e penetrar no objeto, da profundidade 

desse conhecimento constituído e revelado na relação dialógica eu-outro. A dialética 

é considerada complexa ao envolver o interior e o exterior na relação entre 

pesquisador e objeto, uma vez que a pesquisa possibilita ao cognoscente o contato 

com a expressão e também com sua compreensão.  

A compreensão que o sujeito tem de si constrói-se na relação com o outro, no 

olhar e na palavra do outro. Para Bakhtin ([1939/1930] 2003, p. 400-401), a 

compreensão se dá pelo “correlacionamento de dado texto com outros textos. O 

comentário. A índole dialógica desse correlacionamento”. Em outras palavras, a 

compreensão exige a confrontação de sentidos, uma vez que ela acontece na 

correlação entre textos que são reapreciados em novo contexto. Portanto, ela é 

valorada e responsiva, pois se dá também no grande tempo: “o ponto de partida – 

um dado texto, o movimento retrospectivo – contextos do passado, movimento 

prospectivo – antecipação (e início) do futuro contexto”. 

Nesse sentido, em O problema do texto na linguística, na filologia e em outras 

ciências humanas7, Bakhtin ([1959/1961] 2003, p. 308) concebe o texto, em sentido 

amplo8, como o ponto de partida de toda e qualquer pesquisa em ciências humanas, 

cujo pensamento “nasce como pensamento sobre pensamentos dos outros”. Dessa 

forma, o estudo de tais ciências considera não o homem em si (fisicamente), mas 

em sua especificidade humana. “A atitude humana é um texto em potencial e pode 

ser compreendida (como atitude humana e não física) unicamente no contexto 

dialógico da própria época” (BAKHTIN, [1959/1961] 2003, p. 312).  

Esse modo bakhtiniano de pensar sobre o tratamento a ser dado às ciências 

humanas apresenta-se como unidade em toda a sua obra. Em um dos seus 

primeiros textos a que tivemos acesso, Para uma filosofia do ato9, Bakhtin já discute 

a relação entre mundo da cultura e mundo da vida. Nele, o estudioso russo observa 

                                                           
7
 Texto assinado por Mikhail Bakhtin, datado de 1959-1961 e publicado na obra de mesma autoria, 

Estética da Criação Verbal ([1979] 2003). 
8
 Discorreremos sobre a concepção bakhtiniana de texto no Capítulo 04 desta tese. 

9
 Texto assinado por Bakhtin, nos anos 1920. Brait (2009) aponta como data de escrita do texto os 

anos de 1920/1924, publicado no livro Para uma filosofia do ato responsável ([1986] 2010b). 
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que o conhecimento produzido no mundo da cultura (mundo da produção do 

conhecimento e da arte) é elaborado de forma isolada do mundo da vida (mundo no 

qual vivemos concretamente). De acordo com Oliveira (2008b), na sua leitura sobre 

o referido texto bakhtiniano, isso decorre do fato de que tais teorias não apreendem 

o ser concreto em sua eventicidade, em sua singularidade. Por não partirem do 

mundo da vida, os conhecimentos são produzidos no mundo da cultura de forma 

separada dos atos realizados por seres humanos concretos e de sua realidade 

histórica. Ao mostrar essa separação entre os dois mundos, Bakhtin ([1986] 2010b, 

p. 42-43, grifos do autor) destaca: 

 

A característica que é comum ao pensamento teórico discursivo (nas 
ciências naturais e na filosofia), à representação-descrição histórica e 
à percepção estética e que é particularmente importante para a 
nossa análise é esta: todas essas atividades estabelecem uma 
separação de princípio entre o conteúdo-sentido de um determinado 
ato-atividade e a realidade histórica de seu existir, sua vivência 
realmente irrepetível; como consequência, este ato perde 
precisamente o seu valor, a sua unidade de vivo vir a ser e 
autodeterminação. Somente na sua totalidade tal ato é 
verdadeiramente real, participa do existir-evento; só assim é vivo, 
pleno e irredutivelmente, existe, vem a ser, se realiza. [...] Como 
resultado, dois mundos se confrontam, dois mundos absolutamente 
incomunicáveis e mutuamente impenetráveis; o mundo da cultura e o 
mundo da vida (este é o único mundo em que cada um de nós cria, 
conhece, contempla vive e morre) – o mundo no qual se objetiva o 
ato da atividade de cada um e o mundo em que tal ato realmente, 
irrepetivelmente, ocorre, tem lugar.  

 

Uma característica bem comum na obra bakhtiniana é a retomada, em outros 

textos, de seus posicionamentos em relação a temáticas já apresentadas, dando à 

sua obra uma unidade de sentido coerente, inclusive, com o seu pensamento sobre 

a construção do conhecimento, que se dá de forma ininterrupta, reconfigurando-se 

no decorrer da sócio-história. No que se refere ao seu olhar sobre o conhecimento 

produzido nas ciências humanas, percorremos, em parte, o caminho sinalizado por 

Sobral (2008) e, assim como ele, percebemos uma unidade de sentido, 

especialmente, entre os textos bakhtinianos já citados nesta seção. Para esse 

estudioso de Bakhtin,  

em meio a todos os percalços, variações, reestruturações e 
fragmentações, a obra como um todo, ainda que não exiba uma 
elaboração sistemática, é marcada por uma unidade de sentido, 
unidade configurada na ideia de que o mundo humano é um mundo 
de sentido, não um mundo material puro e simples, um mundo 
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relacional, não um mundo de indivíduos autárquicos, um mundo de 
processos que envolvem sujeitos ímpares em interação e, portanto, 
um mundo que passa por constantes mudanças, mundo a que não 
se poderiam aplicar leis da física, que são naturais, não humanas 
(SOBRAL, 2008, p. 222). 

 

Essa diferença apontada por Bakhtin entre o conhecimento produzido nas 

ciências humanas e aquele produzido nas ciências naturais leva em consideração, 

sobretudo, a singularidade do encontro do pesquisador com o seu outro e a 

especificidade do conhecimento desenvolvido a partir dessa interação – um 

conhecimento dialógico e alteritário. A questão da alteridade também está presente 

desde os primeiros escritos bakhtinianos, no bojo da sua discussão sobre “a 

arquitetônica do mundo da vida [...] um mundo de „nomes próprios‟, cujos momentos 

fundamentais organizam-se em torno dos centros de valores do eu e do outro, nas 

dimensões do eu-para-mim, do outro-para-mim e do eu-para-outro” (OLIVEIRA, 

2010a, p. 140). Portanto, é na relação eu-outro que, segundo Bakhtin, os valores 

são construídos. Assim sendo, o outro, ao mesmo tempo, é o lugar da busca de 

sentido e também da incompletude e da provisoriedade, caracterizando a condição 

de inacabamento do sujeito. Está justamente nessa concepção de sujeito inacabado, 

sempre em constituição na dinâmica do mundo vivido, a contrapalavra em relação 

às teorias que buscam representar a totalidade da experiência do homem no mundo 

(SOUZA; ALBUQUERQUE, 2012), pois “o acabamento, inscrito no mundo da vida, 

nunca pode ser da totalidade do ser, ele decorre de uma posição exotópica do outro, 

que não é fixa e que sempre assume sua natureza axiológica, um ponto de vista” 

(OLIVEIRA, 2010a, p. 140-141). 

Partindo da discussão sobre os conhecimentos produzidos no mundo da 

cultura e no mundo da vida, Bakhtin nos permite (re)pensar a relação do 

pesquisador com seu outro, no âmbito da pesquisa em ciências humanas, conforme 

explicam Souza e Albuquerque, 2012, p. 112:  

 

Nessa perspectiva o pesquisador rompe com a pretensa neutralidade 
na produção do conhecimento em ciências humanas, deixando-se 
afetar pelas circunstâncias e pelo contexto em que a cena da 
pesquisa se desenrola. Na medida em que este fato é inevitável, a 
questão para o pesquisador não é mais controlar a sua performance 
para minimizar ao máximo as consequências de suas atitudes no 
campo, mas, ao contrário, faz-se mister tornar explícito no seu relato 
o modo como as circunstâncias o afetam. Em outros termos, o 
pesquisador se indaga sobre a especificidade do conhecimento que 
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é produzido de forma compartilhada, na tensão entre o eu e o outro, 
por meio de uma cumplicidade consentida entre ambos. 
 

 Ao observar/analisar seu objeto, o pesquisador deve assumir uma posição 

exotópica10 em relação a ele. Em outras palavras, deve penetrar no horizonte do 

objeto pesquisado, colocando-se em seu lugar para com ele interagir, mas dele 

depois sair, retornando ao lugar de pesquisador. É nesse movimento de 

aproximação e distanciamento do pesquisador em relação ao objeto pesquisado que 

ele passará a ter domínio do seu agir sobre tal objeto, no sentido de dar-lhe 

acabamento (ainda que provisório). Para Bakhtin ([1979] 2003, p. 23), é necessário 

“entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente de dentro dele tal 

qual ele o vê”, para, uma vez retornando ao seu lugar, “completar o horizonte dele 

com o excedente de visão”, que só “se descortina fora dele”. 

 A leitura bakhtiniana sobre o conhecimento produzido em ciências humanas 

realizada até aqui se justifica pelo fato de termos assumido a sua teoria da 

linguagem também como orientadora das nossas preocupações metodológicas. 

Assim sendo, importa-nos o contexto dialógico que se instaura na relação entre 

pesquisador e seu outro, visto concretamente como alguém que tem palavra, a qual 

confronta e refrata a do pesquisador, exigindo-lhe também uma atitude responsiva.  

 

Em contrapartida, a palavra do pesquisador recusa-se a assumir a 
aura de neutralidade imposta por uma determinada concepção de 
método científico e integra-se à vida, participando das relações e das 
experiências, muitas vezes contraditórias, que o encontro com o 
outro proporciona. Assim, vale destacar que entendemos, com base 
nesta abordagem, que qualquer pesquisa que envolva um encontro 
entre pessoas, que buscam produzir conhecimento sobre uma dada 
realidade, se dá em um contexto marcado por um processo de 
alteridade mútua (SOUZA; ALBUQUERQUE, 2012, p. 116). 

 

Nesse contexto, 

 

não é o pesquisador mero convidado, nem um simples articulador de 
conversas alheias, nem o árbitro de uma partida de futebol. O tema o 
chama às falas por primeiro. Não pode deixar de conversar consigo 
mesmo e com os outros. Não pode ele, aliás, conversar 
produtivamente com os outros, sem antes muito e o tempo todo 
conversar consigo mesmo. Queira ou não, estará a todo momento 
palpitando: pelo que é e pelo que pensa, pelo que aprendeu na e da 
vida, pelo que já conhece do tema e, sobretudo, pelo interesse em 

                                                           
10

 O conceito de exotopia será retomado no Capítulo 04. 
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dele mais e melhor aprender, por seu compromisso social de assumir 
como seu o texto que vai produzir (MARQUES, 2008, p. 101). 

 

O nosso olhar sobre/na pesquisa é coerente com o pensamento bakhtiniano, 

que, embora não esteja explicitamente marcado, também se faz presente nas 

palavras de Marques trazidas à discussão. Tal pensamento é caracterizado pelo 

dialogismo e, assim sendo, pelo movimento. Em outras palavras, entendemos que 

os sentidos não estão prontos, nem acabados, muito menos concentrados em 

determinados sujeitos, mas se constroem nas relações dialógicas estabelecidas 

pelo/no contexto histórico em que estão envolvidos pesquisador e objeto. Nessa 

perspectiva, os sentidos emergem do confronto das múltiplas vozes sociais 

construídas na relação do cognoscente com o seu cognoscível, o que faz da 

pesquisa um processo dinâmico de produção de sentidos, no qual o pesquisador 

posiciona-se também como sujeito que, do seu lugar privilegiado no contexto em 

que a investigação acontece, dado o excedente de visão, apresenta diferentes 

valores e perspectivas das vivências da pesquisa. No entanto, é preciso levar em 

conta que, por ocupar tal posição, é esperada em relação ao pesquisador uma 

atuação ética e responsável (BAKHTIN, [1986] 2010b), afinal, conforme destaca 

Marques no excerto acima citado, é seu o compromisso social de assumir o texto 

que produz (e aqui atribuímos ao texto uma dimensão bem mais ampla do que a 

escrita), resultado do conhecimento gerado pela/na pesquisa. 

 Ainda que esses elementos estejam sinalizados nas escolhas teórico-

metodológicas apresentadas até o momento, o percurso realizado até aqui nos 

encaminha para a apresentação do/da tipo/natureza de pesquisa que nos 

propusemos a realizar e do paradigma ao qual se vincula. Eles motivam a discussão 

a ser realizada na seção seguinte. 

 

2.3 OS PASSOS ANDADOS: SOBRE O PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO 

CONSTITUÍDO 

  

Iniciamos esta seção com a retomada de algumas considerações realizadas 

em trabalho anterior (ALENCAR, 2010) sobre o fazer do pesquisador e o tipo de 

pesquisa por ele realizada. Para tanto, mais uma vez, recorremos a Marques (2008), 

no sentido de concordar com o seu pensamento de que é no andar da pesquisa que 
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a sua metodologia vai sendo (re)organizada, na proporção em que os caminhos 

percorridos vão dando o rumo do nosso caminhar: 

 

Na pesquisa, como em toda obra de arte, a segurança se produz na 
incerteza dos caminhos. Aqui também muito tempo se perde e 
muitas angústias se acumulam à procura de um método adequado e 
seguro. É como enfiar-se numa camisa de força por medo da livre-
expressividade, como engessar membros que melhor se 
fortaleceriam no livre-exercício. Se os caminhos se fazem 
andando, também o método não é senão o discurso dos passos 
andados, certamente muito pertinente para a certificação social 
do trabalho concluído, mas de pouca serventia para a orientação 
do que se há de fazer (MARQUES, 2008, p. 116-117, grifo nosso). 

 

 Não é nossa intenção aqui negar a importância das discussões já existentes 

em torno de questões metodológicas envolvendo paradigmas, métodos e técnicas 

de pesquisa. Não estamos defendendo a ideia de que o pesquisador deva trabalhar 

aleatoriamente. Na verdade, concordamos com Marques (2008) ao afirmar que cada 

pesquisador necessita ter a sua própria bússola. É preciso saber o que procura, não 

para identificar respostas previamente estabelecidas, mas no sentido de saber 

questionar o que lhe é apresentado. Nessa perspectiva, é o tema que se constitui 

como elemento primário e fundamental à realização de qualquer pesquisa.  

Conforme discutido nas seções anteriores deste capítulo, no caso das 

pesquisas em ciências humanas, nas quais se insere o nosso trabalho, o tema não 

se constitui em uma proposição fechada, de um juízo de valor concluído, mas em 

algo a ser investigado que, no decorrer da investigação, pode sofrer significativas 

alterações, chegando até a ser parcial ou totalmente descartada a ideia inicial nele 

contida; todavia, é preciso que ele exista para que se inicie a pesquisa. Ainda sobre 

o trabalho do pesquisador nas ciências humanas e sociais, Mills (1980), no seu livro 

A imaginação sociológica, ao denominar esse fazer como “o artesanato intelectual”, 

orienta-nos:  

 

Sejamos um bom artesão: evitemos qualquer norma de 
procedimento rígida. Acima de tudo, busquemos desenvolver e usar 
a imaginação sociológica. Evitemos o fetichismo do método e da 
técnica. É imperiosa a reabilitação do artesão intelectual 
despretensioso, e devemos tentar ser, nós mesmos, esse artesão. 
Que cada homem seja seu próprio metodologista; que cada homem 
seja seu próprio técnico; que a teoria e o método se tornem 
novamente parte da prática de um artesanato (MILLS, 1980, p. 240). 
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 Em ambos os textos trazidos à discussão, há uma orientação no sentido de 

que cada pesquisador deve construir o próprio caminho a ser trilhado no percurso da 

pesquisa e a própria maneira de acercamento do objeto pesquisado. Nesse 

caminho, não há “receitas” prontas e infalíveis, mas “ingredientes” dispostos, cuja 

percepção e utilização são tarefas do pesquisador a serem realizadas ao longo do 

seu caminhar. Assim sendo, há uma constituição de dados, o que pressupõe 

criatividade do pesquisador na seleção de técnicas e instrumentos e, sobretudo, na 

acolhida em relação aos sujeitos e na análise do próprio objeto que se desvela. 

Por apresentarmos uma relação de concordância com as orientações dos 

autores supracitados sobre o fazer do pesquisador, nesta investigação, não houve a 

preocupação, a priori, em defini-la quanto aos paradigmas de pesquisa, 

considerando o método e as técnicas a serem utilizadas. Na verdade, essa 

preocupação torna-se muito mais evidente na elaboração de um trabalho escrito que 

aborda o desenrolar de uma pesquisa, do que no momento de iniciá-la, por se tratar 

da etapa na qual responsavelmente (e responsivamente) assumimos o texto como 

nosso. Nesse sentido, é interessante observar que, embora pensamentos como os 

desses autores nos encorajem a abrir nossos próprios caminhos, buscando abrigo 

apenas quando sentirmos necessidade ao longo da nossa caminhada, Marques 

(2008, p. 98) também nos lembra: 

 

As exigências de um projeto de pesquisa são de dupla natureza: 
requisitos mínimos do próprio pesquisar, ou condições estabelecidas 
por instituições que abrigam e assessoram a pesquisa, ou que a 
subsidiam com os recursos indispensáveis. Nesse segundo caso, 
não se trata de discutir tais condições, mas de, sem perda de tempo, 
tentar atendê-las à medida do possível. O que se tem que fazer se 
faça, ou se busquem outros caminhos. Chama-se a isso a arte de 
fazer da necessidade virtude. 
 

 Mesmo que cada pesquisador, cada produtor tenha a sua maneira, o seu 

estilo de fazer pesquisa e de escrever, no momento de divulgação do seu fazer, há 

uma tentativa institucionalizada de unificar as ações. Portanto, como todo texto, este 

trabalho se insere em uma esfera maior da comunicação humana, que apresenta 

determinadas regularidades e, por isso, está em certa medida a elas sujeito. Assim 

sendo, o trabalho do pesquisador não se configura em um fazer absolutamente 

neutro (nem no momento da realização da pesquisa nem no momento de sua 

divulgação por meio da escrita). Afinal, é o próprio Bakhtin quem nega a pretensa 
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neutralidade de todo e qualquer enunciado, ao apresentá-lo sempre em constante 

diálogo com aqueles que o precedem e aqueles que o sucedem, além de ser 

condicionado a determinado campo/esfera da atividade humana 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 2006; BAKHTIN, [1979] 2003). Nesse contexto, 

toda enunciação pressupõe, por parte do sujeito/enunciador, uma atitude responsiva 

ativa: tanto no que concerne aos enunciados passados (uma resposta) quanto no 

que diz respeito aos enunciados futuros (uma antecipação da posição responsiva do 

seu interlocutor). Essa relação também leva em conta as especificidades do 

campo/esfera (GRILLO, 2006). 

 Dadas as condições anteriormente apresentadas, em se tratando de uma tese 

de doutorado, e como é de se esperar de todo trabalho científico/acadêmico, é 

preciso ancorá-lo em relação aos paradigmas de pesquisa. É relevante observar 

que, ao longo da literatura existente sobre a metodologia científica, há muita 

discussão em torno das abordagens qualitativa e quantitativa de pesquisa. Tem sido 

comum a definição de uma sempre em oposição a outra, focalizando-se as 

diferenças entre ambas, dando-lhes posições polarizadas. A título de exemplo, mais 

uma vez, retomamos a nossa discussão (ALENCAR, 2010), a partir da citação do 

trabalho de Gressler (2004). Para esse autor, 

 

[...] a abordagem quantitativa caracteriza-se pela formulação de 
hipóteses, definições operacionais das variáveis, quantificação nas 
modalidades de coleta de dados e informações, utilização de 
tratamentos estatísticos. Amplamente utilizada, a abordagem 
quantitativa tem, em princípio, a intenção de garantir a precisão dos 
resultados, evitar distorções de análise e interpretação. [...] A 
abordagem qualitativa difere, em princípio, da abordagem 
quantitativa, à medida que não emprega instrumentos estatísticos 
como base do processo de análise. Essa abordagem é utilizada 
quando se busca descrever a complexidade de determinado 
problema, não envolvendo manipulação de variáveis e estudos 
experimentais. Contrapõe-se à abordagem quantitativa, uma vez que 
busca levar em consideração todos os componentes de uma 
situação em suas interações e influências recíprocas, numa visão 
holística do fenômeno (GRESSLER, 2004, p. 43, grifos do autor). 
 

 Também em uma perspectiva polarizante, Oliveira (2004, p. 116, grifos do 

autor) aponta: 

Com relação ao emprego do método ou abordagem qualitativa esta 
difere do quantitativo pelo fato de não empregar dados estatísticos 
como centro do processo de análise de um problema. A diferença 
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está no fato de que o método qualitativo não tem a pretensão de 
numerar ou medir unidades ou categorias homogêneas.  
 

À discussão entre enfoques quantitativos e qualitativos subjazem posições 

epistemológicas bastante diferentes para a compreensão da realidade social, a 

teorização do conhecimento, a constituição dos sujeitos. Longe de adentrarmos 

nessa discussão, gostaríamos de ressaltar aqui o trabalho de Bauer, Gaskell e Allum 

(2002), no sentido de que esses autores não adotam uma perspectiva polarizante, 

definindo os limites intransponíveis dessas abordagens: “Em nossos esforços, tanto 

em pesquisar, como em ensinar pesquisa social, estamos tentando um modo de 

superar tal polêmica estéril, entre duas tradições de pesquisa social aparentemente 

competitivas” (BAUER; GASKELL; ALLUM, 2002, p. 23-24). Para alcançarem seu 

objetivo, os autores fundamentam-se principalmente nos seguintes pressupostos: a) 

“Não há quantificação sem qualificação” (para que haja a mensuração dos fatos 

sociais, é preciso que os fatos tenham sido previamente categorizados); b) “Não há 

análise estatística sem interpretação” (as conclusões a que os pesquisadores 

chegam nas pesquisas quantitativas não são automáticas, mas decorrem de sua 

interpretação dos dados, mesmo que para tanto se utilizem de modelos estatísticos 

sofisticados). 

No percurso realizado até aqui, fomos deixando pistas que nos levam a 

credenciar a nossa pesquisa em uma abordagem qualitativo-interpretativista, de 

natureza aplicada. Passaremos, portanto, a justificar essa nossa caracterização da 

pesquisa. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), a expressão “investigação qualitativa” é 

utilizada de forma genérica para agrupar diversas estratégias de investigação com 

determinadas características semelhantes:  

 

Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que significa 
ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e 
conversas, e de complexo tratamento estatístico. As questões a 
investigar não se estabelecem mediante a operacionalização de 
variáveis, sendo, outrossim, formuladas com o objectivo de investigar 
os fenómenos em toda a sua complexidade e em contexto natural. 
Ainda que os indivíduos que fazem investigação qualitativa possam 
vir a selecionar questões específicas à medida que recolhem os 
dados, a abordagem à investigação não é feita com o objetivo de 
responder a questões prévias ou de testar hipóteses. Privilegiam, 
essencialmente, a compreensão dos comportamentos a partir da 
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perspectiva dos sujeitos da investigação (BOGDAN; BIKLEN, 1994, 
p. 16, grifo dos autores). 

 

 Nesse sentido, Bogdan e Biklen (1994, p. 47-50) apresentam as seguintes 

características da investigação qualitativa: a) “a fonte directa de dados é o ambiente 

natural, constituindo o investigador o instrumento principal”; b) ela “é descritiva”; c) 

“os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos”; d) “os investigadores qualitativos 

tendem a analisar seus dados de forma indutiva”; e) “o significado é de importância 

vital na abordagem qualitativa”. Os autores apontam como estratégias mais 

representativas da investigação qualitativa a “observação participante” e a 

“entrevista em profundidade”. Eles também reconhecem o emprego por outros 

autores de expressões diferentes, mas que dão conta da mesma abordagem ora 

descrita: “investigação de campo”, na antropologia e sociologia; “naturalista e 

etnográfica”, em educação; dentre outras. 

 Segundo Moita Lopes (1994), na perspectiva do paradigma de pesquisa 

interpretativista, o pesquisador não pode contemplar a neutralidade proposta pelo 

paradigma positivista de pesquisa, pois os fatos observados são sociais e estão 

indissociavelmente ligados ao pesquisador como sujeito que constrói a sociedade e 

é por ela também construído. Nesse contexto, o pesquisador integra todo processo 

de pesquisa, interpretando os fenômenos e atribuindo-lhes um significado, 

decorrendo daí a denominação interpretativista. 

 Para Vasconcelos (2002), independentemente da sua denominação, esse tipo 

de pesquisa tem influenciado significativamente, e de maneira afirmativa, as 

investigações na área da educação. Como exemplo, cita os trabalhos desenvolvidos 

em LA nos últimos anos, os quais, por exemplo, permitiram-nos conhecer mais sobre 

a realidade em sala de aula e o processo de ensino e aprendizagem de línguas, 

inclusive, a língua materna. Esse pensamento vai ao encontro daquilo que Signorini 

(1998) pontua sobre o fazer do pesquisador em LA. Exatamente por não tomar como 

guia “um programa fixo pré-montado”, o linguista aplicado manifesta interesse 

 

pelas metodologias de base interpretativista que não obscurecem 
essa participação do pesquisador na construção do campo de 
referência e favorecem o não descolamento ou purificação, nos 
termos de Latour, quando da análise das práticas de linguagem 
(SIGNORINI, 1998, p. 104). 
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 A opção, neste trabalho, por uma orientação teórica que compreende o sujeito 

como um ser de linguagem e esta como lugar de interação humana (ambos 

essencialmente dialógicos, dinâmicos e em constante processo de construção) 

encaminha as nossas escolhas metodológicas para o paradigma qualitativo de 

pesquisa. Nesse sentido, este trabalho assume protocolos da pesquisa qualitativo-

interpretativista, de cunho etnográfico e de natureza aplicada. A investigação 

qualitativa postula uma interpretação holística dos fenômenos. Assim, o seu foco 

não recai simplesmente sobre a quantificação e a repetibilidade dos fenômenos, 

mas sobre as singularidades/individualidades percebidas.  

Cabe-nos, ainda, justificar o que aqui caracterizamos como natureza aplicada 

desta pesquisa. Em certa medida, já o fizemos, quando justificamos a sua inserção 

no âmbito da LA. Coerente com o nosso pensamento de não alimentarmos o debate 

outrora acirrado entre o que seja do âmbito de uma ciência da teoria e de uma 

ciência da aplicação, em relação à natureza da pesquisa, também assumimos 

semelhante postura. Nesse sentido, recorremos mais uma vez a Bogdan e Biklen 

(1994), para afirmar que a investigação de natureza aplicada destina-se a 

audiências diversas, dentre elas professores e alunos, apresentando como traço 

comum a preocupação com as implicações práticas da pesquisa. Os esforços 

empreendidos nesse tipo de investigação visam a resultados que possam ser 

utilizados nas tomadas de decisões práticas do cotidiano dos sujeitos nela 

envolvidos. 

Os autores citados também reconhecem a discussão em torno das posturas 

adotadas no âmbito da investigação qualitativa, no sentido de a assumirem, numa 

relação polarizada, em duas vertentes por eles denominadas como fundamental e 

aplicada. À fundamental corresponde o objetivo de fomentar o conhecimento geral 

sobre determinado tema e à aplicada, as implicações práticas desse conhecimento 

(distinção que muito se aproxima daquela em relação ao escopo da Linguística 

Teórica e da Linguística Aplicada). Todavia, esclarecem os autores, 

 

ambas as investigações, fundamental e aplicada, são frequentes no 
campo da educação. Idealmente, a educação deveria ser o resultado 
de uma articulação entre a teoria e a prática, mas, em muitos casos, 
constata-se hostilidade onde deveria haver cooperação. Os 
educadores enfrentam problemas quando a teoria e a prática se 
encontram rigidamente separadas. [...] Preferimos pensar sobre 
esses dois tipos de investigação de forma não conflituosa, como 
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complementos frequentemente articulados, e não necessariamente 
antagônicos (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 264). 

 

Com base nos pressupostos da investigação qualitativa e levando em conta a 

natureza dos dados, destacamos que as análises realizadas nesta pesquisa 

consideram dados constituídos no “seu ambiente habitual de ocorrência” (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p. 48), no nosso caso, a sala de aula, tendo em vista estarmos 

lidando com professora e alunos e nos propondo a estudar a produção textual nesse 

espaço. Não partimos da preocupação extrema com o controle e manipulação de 

variáveis, mas do princípio de que é possível aprender com os dados (e os sujeitos), 

em vez de buscar neles informações que confirmem pressupostos e definições 

previamente estabelecidos. Por essa razão, procuramos não separar a leitura dos 

dados do seu contexto de produção, pois entendemos que, se assim o fizéssemos, 

perderíamos o seu significado. Acreditamos que os dados desta pesquisa têm muito 

a nos revelar sobre o processo de escrita em sala de aula e a relação que 

professores e alunos estabelecem com a linguagem durante esse processo. 

Feitas as considerações a respeito dos pressupostos teórico-metodológicos 

que orientam o nosso olhar sobre os dados, passaremos agora à apresentação do 

contexto e dos sujeitos envolvidos na nossa pesquisa. 

 

2.4 O CONTEXTO E OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa ora apresentada foi realizada na sala de aula da disciplina 

Didática da Língua Portuguesa, doravante DLP, numa turma do 5º Período/Semestre 

Letivo, do curso de graduação em Letras – Habilitação em Língua Portuguesa e 

respectivas Literaturas, da Faculdade de Letras e Artes (FALA), da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN), durante o Semestre Letivo 2011.2 

(segundo semestre de dois mil e onze), no turno matutino. 

De acordo com informações contidas no Projeto Político-Pedagógico do curso 

de Letras (UERN, 2003), esse curso de graduação foi instalado no ano de 1966 e 

reconhecido pelo Conselho Federal de Educação (CFE), em 21 de novembro de 

1972, pelo Decreto n. 71.406/72-CFE. Inicialmente, o curso era ofertado apenas no 

Campus Central, na cidade de Mossoró-RN. Posteriormente, fez-se presente em 

dois outros Campi Avançados, localizados nas cidades de Pau dos Ferros-RN e 

Assu-RN, além de serem ofertadas vagas nos Núcleos Avançados de Educação 
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Superior vinculados aos Campi, em outros municípios do estado, a saber: Apodi-RN, 

Umarizal-RN e Macau-RN. 

Estiveram envolvidos como sujeitos da pesquisa a professora (assumindo 

também o papel de pesquisadora, embora com olhares distintos sobre o mesmo 

objeto) e 15 alunos do 5º Período de Letras – Habilitação em Língua Portuguesa e 

respectivas Literaturas/UERN, inscritos na referida disciplina, ofertada no turno 

matutino. No Semestre Letivo 2011.2, quando os dados foram constituídos, as aulas 

de DLP aconteceram sempre em bloco de quatro aulas, como costumeiramente 

acontece naquela Unidade de Ensino. 

A seguir, apresentaremos, no Quadro 01, o perfil dos sujeitos-alunos, a partir 

das informações por eles prestadas tanto no Questionário Aberto – QA11 (Apêndice 

A) quanto na Ficha de Autoavaliação – FAA (Apêndice B), instrumentos utilizados na 

constituição dos dados desta investigação. Para efeito de divulgação, em respeito à 

privacidade dos sujeitos, criamos um código identificador de cada aluno. Por 

exemplo, nas expressões A1F e A5M, “AF” e “AM” significam, respectivamente, 

aluna (feminino) e aluno (masculino), enquanto os numerais “1” e “5” referem-se ao 

código identificador do aluno(a) e indicador da posição em que se encontra na 

organização dos dados. No momento de apresentação dos textos dos alunos como 

exemplos ilustrativos das nossas análises, eles serão numerados em relação ao 

capítulo. Por exemplo, em 5.1, leia-se: primeiro exemplo do quinto capítulo. 

 

PERFIL DOS ALUNOS PESQUISADOS 

ALUNO(A) IDADE PROFISSÃO TRABALHO FORMA/ANO DE 
INGRESSO NA 

UERN 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

A1F 25 Técnico em 
Enfermagem 

Sim PSV/2008
12

 Integralmente em 
Escola Pública 

A2M 21 Professor de 
LP 

Sim PSV/2009 Integralmente em 
Escola Privada 

A3F 23 Estudante Não PSV/2009 Integralmente em 
Escola Pública 

A4F 32 Estudante Não Transferência/2010 Integralmente em 

                                                           
11

 O Questionário Aberto não foi inicialmente pensado como instrumento desta pesquisa, pois ele faz 
parte da rotina inicial da DLP, quando, a cada semestre, procuramos saber sobre os conhecimentos 
que os alunos já têm em relação à disciplina, para reorganizarmos o nosso fazer. No entanto, pela 
necessidade de uma leitura mais substancial dos dados, precisamos a ele recorrer, passando, 
portanto, a considerá-lo como um instrumento de pesquisa na constituição dos dados. 
12

 Nome atribuído ao vestibular da UERN (PSV – Processo Seletivo Vocacionado), pela característica 
peculiar de não ter provas unificadas: os candidatos de áreas diferentes realizam provas específicas, 
priorizando as disciplinas pertencentes à área do curso ao qual concorrem. As provas de Língua 
Portuguesa e Redação são comuns a todos os cursos. 
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Escola Pública 

A5M 20 Estudante, 
Bailarino, 

Professor de 
Dança 

Não PSV/2009 Parcialmente em 
Escola 

Pública/Privada 

A6F 24 Estudante e 
Professora 

Sim PSV/2009 Integralmente em 
Escola Pública 

A7F 29 Funcionária 
Pública 

Sim PSV/2009 Integralmente em 
Escola Pública 

A8F 28 ASG Sim PSV/2009 Integralmente em 
Escola Pública 

A9M 25 Estudante Não PSV/2009 Integralmente em 
Escola Pública 

A10F 25 Balconista Sim PSV/2009 Integralmente em 
Escola Pública 

A11F 22 Estudante Não PSV/2009 Integralmente em 
Escola Pública 

A12F 34 Estudante 
 

Não Transferência/2010 Integralmente em 
Escola Privada 

A13F 25 Auxiliar de 
Biblioteca 

Sim PSV/2008 Integralmente em 
Escola Pública 

A14F 22 Professora Sim PSV/2009 Integralmente em 
Escola Pública 

A15F 24 Estudante Não PSV/2009 Integralmente em 
Escola Pública 

Quadro 01 – O perfil dos sujeitos-alunos 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

2.5 O DESENHO DA PESQUISA: SOBRE A CONSTITUIÇÃO DOS DADOS E OS 

PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

A constituição dos dados aconteceu da seguinte forma: 

 

1º Aplicação de um QA, com o propósito de delinear o perfil dos sujeitos e de saber 

sobre seus conhecimentos teóricos, principalmente em relação à concepção de 

linguagem, escrita, leitura e ensino, além das suas vivências com a escrita no curso 

de Letras. 

 

2º Discussão de textos sobre a temática da produção textual em uma perspectiva 

discursiva. Dentre outros, destacamos o estudo do livro A aula como acontecimento, 

de João Wanderley Geraldi (2010a), integralmente lido e discutido em sala de aula.  
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3º Durante o curso da disciplina, os alunos foram orientados a desenvolverem uma 

pesquisa como Trabalho de Crédito13, a qual pretendia relacionar a teoria discutida 

durante o curso da disciplina com a prática de sala de aula da Educação Básica. 

Como forma de apresentação dos resultados da pesquisa, os alunos escreveram um 

artigo e o entregaram à professora.  

 

4º Tendo passado uma semana da entrega do artigo, realizamos a seguinte 

atividade: os textos foram “devolvidos” a seus autores, sem nenhuma intervenção. 

Durante quatro aulas, os alunos foram orientados a, com base na FAA (Apêndice B), 

avaliarem o próprio texto e, se considerassem necessário, poderiam nele fazer 

alterações e entregá-lo novamente à professora. Todos os alunos haviam sido 

orientados a levar os computadores para sala de aula com o artigo que nos fora 

entregue salvo ou, diante da impossibilidade de fazê-lo, a levar uma cópia impressa. 

Isso foi pensado com o intuito de facilitar o trabalho de alteração dos textos. No 

entanto, nenhum aluno foi avisado de que esse seria o propósito da aula até o 

momento do seu início. Ao seu término, quase toda a turma não havia concluído a 

tarefa. Diante disso, os alunos pediram um prazo maior para realizá-la. Então, ficou 

determinado que o artigo poderia ser reenviado por e-mail até os dois dias 

seguintes. Todavia, esse prazo também não foi cumprido, ficando a entrega para a 

aula seguinte, uma semana após a realização da atividade proposta através na FAA. 

A partir daí, para todas as atividades de refacção, ficou estabelecido um intervalo de 

uma semana. Passamos a considerar esse texto reenviado após a atividade de 

autoavaliação, já com possíveis alterações realizadas por seus autores, como sendo 

a primeira versão do artigo a integrar o corpus desta pesquisa. 

 

5º Tendo passado uma semana do reenvio dos artigos, durante quatro aulas, 

utilizando-nos de slides (Apêndice C), realizamos uma aula expositiva, na qual 

discutimos com os alunos os principais problemas encontrados em seus textos (a 

partir da denominada primeira versão, que já poderia ter sofrido alterações com base 

na FAA). Tais discussões abordaram diversos aspectos: tanto da ordem do próprio 

gênero (forma composicional, tema, estilo) quanto de ordem gramatical e normativa 

                                                           
13

 A disciplina Didática da Língua Portuguesa possui uma carga-horária de 90h/a (05 créditos), das 
quais 30h/a equivalem a um trabalho de pesquisa a ser desenvolvido durante o semestre letivo (01 
crédito). 
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(ABNT14). Durante a exposição, trechos dos textos dos alunos eram apresentados 

como exemplos e, em conjunto com a turma, as soluções iam sendo apontadas para 

os problemas detectados. Em todos os casos, a identidade dos sujeitos foi 

preservada e os alunos orientados a não assumirem publicamente a autoria dos 

trechos exemplificados. Somente no final da aula os graduandos foram avisados de 

que todos os artigos seriam “devolvidos” por e-mail aos seus autores, para, uma vez 

considerado necessário, procederem às alterações com base nas discussões 

provocadas pela exposição dos slides. Mais uma vez, os artigos “voltaram” aos seus 

produtores sem nenhuma intervenção nossa realizada diretamente sobre os textos. 

Depois de uma semana, os artigos nos foram reenviados. Passamos a classificar, 

para efeito de organização dos dados, essa como sendo a segunda versão. 

 

6º Sobre a que chamamos aqui de segunda versão, realizamos intervenções sob a 

forma de Comentários Orientadores, os quais consistiam em questionamentos, 

sugestões de acréscimo/supressão, correções gramaticais, adaptação à forma 

composicional do gênero proposto e observações de cunho teórico/discursivo. Em 

todos os artigos, os problemas eram recorrentes, mas, intencionalmente, 

destacamos apenas alguns casos e, logo no início de cada texto, colocamos a 

informação de que os casos destacados eram apenas ilustrativos, ficando sob a 

responsabilidade do autor a revisão completa do seu texto. Há de se considerar que 

grande parte dos comentários foi copiada tanto da FAA quanto dos slides, portanto, 

o seu teor já era, ou deveria ser, do conhecimento dos sujeitos pesquisados. O 

diferencial agora era a indicação das observações diretamente sobre o texto do 

aluno. Novamente, os sujeitos desta pesquisa receberam os seus textos para 

refacção, dessa vez, com intervenções por nós realizadas diretamente sobre a 

produção textual de cada um. Embora tenhamos dado o prazo máximo de uma 

semana, pedimos aos alunos para reenviarem os artigos tão logo fossem feitas as 

alterações. Assim, essa passaria a constituir a terceira e última versão, já que o 

Semestre Letivo aproximava-se do seu final e outras atividades relacionadas à 

disciplina DLP ainda estavam em andamento. 

Os Comentários Orientadores aos quais nos referimos foram empregados 

como instrumento de intervenção, no sentido de nortear a reescrita da segunda para 

                                                           
14

 Associação Brasileira de Norma Técnicas (ABNT). 
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a terceira versão do artigo. Eles foram dispostos, geralmente, à margem do texto 

(em alguns casos, também após ele) e, de forma pontual, como fora dito, o seu 

conteúdo remetia a aspectos diversos (correção gramatical, forma composicional, 

conteúdo e estilo do gênero proposto, incoerências conceituais, dentre outros). A 

maneira como o problema de escrita do aluno é abordado no comentário, na maioria 

dos casos, consiste em questionamentos (e não afirmações), no sentido de leva-lo a 

refletir sobre o seu texto, fazendo alterações a partir deles. 

O que aqui denominamos “Comentários Orientadores” aproxima-se do 

“Bilhete orientador”, nos termos propostos por alguns autores (BUIN, 2004; FUZER, 

2012), que realizaram estudos acerca do emprego do bilhete como estratégia de 

correção em textos de alunos. Falamos em aproximação, porque, embora com 

finalidades semelhantes (favorecer ações que levem ao melhoramento da escrita), 

os comentários por nós realizados não atendem à estrutura composicional do 

gênero bilhete. De acordo com Fuzer (2012, p. 218), no caso do bilhete orientador, 

 

os comentários escritos ao aluno são mais longos do que os que 
fazem na margem ou no corpo do texto (outros procedimentos que 
podem ser usados em combinação com o bilhete). A função básica 
dos bilhetes orientadores é elogiar o que foi feito adequadamente 
pelo aluno e/ou cobrar o que não foi feito, fornecendo instruções e 
sugestões do que e como fazer. 

 

A citação acima foi recuperada para justificar a nossa opção pelo termo 

Comentários Orientadores em vez de “Bilhetes Orientadores”, por entendermos que 

há diferenças metodológicas implicadas no uso desses termos. O bilhete é um 

gênero produzido à parte do texto, embora a partir dele, mais extenso do que o 

comentário, com a função de enaltecer os acertos, apontar os problemas e indicar 

os caminhos para se chegar à solução. No caso dos nossos Comentários 

Orientadores, eles também exercem, em parte, a função da “correção indicativa” 

(SERAFINI, 2000, p. 113) e “textual-interativa” (RUIZ, 2013, p. 47). Para a primeira, 

“a correção indicativa consiste em marcar junto à margem as palavras, frases e 

períodos inteiros que apresentam erros ou são poucos claros”. Para a segunda, a  

textual-interativa corresponde a “comentários mais longos do que os que se fazem 

na margem, razão pela qual são geralmente escritos em sequência ao texto do 

aluno”. Durante as nossas intervenções sobre os artigos, nossos comentários, a 

maioria disposta à margem do artigo, tanto indicavam os problemas textuais quanto 
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buscavam interagir com os seus produtores, no sentido de levá-los a pensar na 

solução. Em alguns casos, houve a necessidade de também dispor “pequenos 

bilhetes” no “pós-texto” (RUIZ, 2013, p. 47). 

 Quanto às aulas que corresponderam às atividades de refacção, elas foram 

registradas através de câmera filmadora e gravadas em aparelho MP3. Na medida 

do necessário, foram transcritas para análise. Os artigos, em suas três versões, 

foram salvos no computador e passaram a integrar o corpus, assim como os QA e 

as FAA, recolhidos e digitalizados. Todas as produções escritas empregadas nesta 

tese serão apresentadas respeitando-se, rigorosamente, a sua escrita original. Não 

faremos qualquer alteração sobre as versões dos textos que constituem o corpus. 

Embora sejam 15 os sujeitos desta pesquisa, apenas 14 responderam ao QA. 

Portanto, a quantidade de QA (14) não coincide com o quantitativo de artigos por 

versão (15). Além desses dados, contamos com um Diário de Campo, no qual 

registramos as nossas observações no final de cada aula ministrada. Tudo isso 

constitui o corpus desta pesquisa, cujos dados subsidiaram as análises a serem 

apresentadas no Capítulo 05. 

No processo de constituição dos dados, utilizamos a observação participante. 

Nessa técnica15, muito comum na pesquisa qualitativa, o pesquisador se insere no 

mundo dos sujeitos observados, na busca por compreender comportamentos, 

ações, reações, nas situações reais e no meio em que eles se constroem. A sua 

cientificidade lhe é atestada, segundo Lüdke e André (1986), pelo seu controle e 

sistematicidade. Nesse sentido, é imprescindível, por parte do observador, o 

comprometimento em planejar cuidadosamente as ações a serem executadas 

durante a observação. Nessa etapa do planejamento, o pesquisador deverá decidir 

sobre o seu grau de envolvimento como pesquisador/observador. De acordo com 

Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2002, p. 167), na observação participante, “o 

nível de participação do observador é bastante variável, bem como o nível de 

exposição de seu papel de pesquisador aos outros membros do grupo estudado”. 

Para esta pesquisa, adotamos a postura do participante observador, que, 

conforme Moreira (2002), secundado por Gold (1958), ocorre quando o pesquisador 

foi previamente autorizado pelos sujeitos a realizar as observações e, assim sendo, 

                                                           
15

 Alguns autores, Lüdke e André (1986), por exemplo, referem-se à observação usando 
indistintamente tanto o termo técnica quanto o termo método de coleta de dados. Aqui, optaremos 
pelo uso do termo técnica. 
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as pessoas investigadas estão cientes da realização da pesquisa, podendo, 

inclusive, alguns acordos serem feitos para a realização do estudo de caráter 

científico, antes de seu início. Embora o pesquisador fale, em linhas gerais, de seus 

objetivos com a pesquisa, ele se preserva de explicitar totalmente o seu interesse, 

evitando o máximo de alterações na postura dos sujeitos (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

Como parte integrante da observação participante, recorremos também a 

entrevistas não estruturadas, por meio das quais obtivemos alguns relatos dos 

sujeitos sobre as suas experiências com a escrita no curso de Letras/UERN. 

Segundo Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2002, p. 158), a entrevista tanto “pode 

ser a principal técnica de coleta de dados” como “ser parte integrante da observação 

participante. Neste último caso, ela costuma ser, pelo menos de início, inteiramente 

informal”. O pensamento desses autores ganha respaldo nas palavras de Bogdan e 

Biklen (1994, p. 134), ao afirmarem que, na “observação participante, o investigador 

geralmente já conhece os sujeitos, de modo que a entrevista se assemelha muitas 

vezes a uma conversa entre amigos”. Portanto, não tivemos a intenção de formular 

questões prévias a serem respondidas pelos sujeitos, mas, em alguns momentos de 

discussão em sala de aula, motivamos os sujeitos a falarem sobre suas experiências 

com a escrita naquele curso.  

Para efeito de organização dos dados, optamos pelo agrupamento de textos 

por alunos. Desse modo, os dados estão dispostos em nosso arquivo de pesquisa 

por conjuntos. Para cada sujeito, há uma pasta de arquivo com todas as suas 

produções consideradas para as análises, a saber: QA, FAA, primeira, segunda e 

terceira versão do artigo.  

Embora já estejam descritas acima, com o objetivo de apresentar uma melhor 

visualização, no quadro a seguir, apresentaremos as etapas desenvolvidas na 

constituição dos dados, as formas de mediação da professora/pesquisadora, os 

recursos/instrumentos utilizados na mediação/pesquisa e o tempo destinado para a 

realização de cada uma das etapas. 
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ETAPA 

 
MEDIAÇÃO/INTERVENÇÃO 

 
RECURSOS/INSTRUMENTOS 

 
TEMPO PARA 
REALIZAÇÃO 

COMUNS AO EXERCÍCIO DA PROFESSORA NA DISCIPLINA 

Coleta dos 
QA 

Aplicação do QA  Questionário impresso 

 Anotações de Campo
16

 

4 aulas 

Estudo de 
textos 
sobre a 
temática 
da 
produção 
textual 

 Discussão em sala de 
aula, a partir da leitura 
prévia de textos. 

 Exposição dos principais 
conceitos subjacentes 
aos textos, 
relacionando-os a 
teoria(s) que lhes dão 
suporte e a suas 
implicações para uma 
prática pedagógica. 

 Leitura dirigida de textos 
diversos. 

 Leitura item a item do livro 
A aula como 
acontecimento (GERALDI, 
2010a). 

 Aulas expositivas e 
dialogadas.  

8 encontros de 4 
aulas. 

Escrita de 
um artigo 
acadêmico 

 Desenvolvimento de 
uma pesquisa como 
Trabalho de Crédito da 
disciplina, com o 
propósito de estabelecer 
relação entre a teoria 
discutida durante o 
curso da disciplina e a 
prática de sala de aula 
da Educação Básica, a 
ser apresentada sob a 
forma de artigo. 

 Orientações para o 
Trabalho de Crédito  

Todo o curso da 
disciplina. 

SISTEMATIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

(Re)Escrita 
de um 
artigo 
acadêmico 
em 
primeira 
versão 

 Exercício do movimento 
exotópico pelos alunos 
sobre seus textos. 

 Exercício da 
autoavaliação pelos 
alunos enquanto 
produtores textuais. 

 Ficha de Autoavaliação 

 Anotações de Campo 

4 aulas em sala e 
uma semana para a 
entrega. 

(Re)Escrita 
de um 
artigo 
acadêmico 
em 
segunda 
versão 

 Exposição/Discussão 
dos principais problemas 
encontrados nos textos 
dos alunos. 

 Exercício movimento 
exotópico pelos alunos 
sobre seus textos. 

 Aula expositiva 

 Slides 

4 aulas em sala e 
uma semana para a 
entrega. 

(Re)Escrita 
de um 
artigo 
acadêmico 
em terceira 
e última 
versão 

 Intervenções (indicativas 
dos problemas) 
realizadas diretamente 
nos textos dos alunos. 

 Exercício movimento 
exotópico pelos alunos 
sobre seus textos. 

 Observações escritas sob 
a forma de Comentários 
Orientadores 

Uma semana para a 
entrega. 

Quadro 02 – Etapas da constituição dos dados 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

                                                           
16

 Trata-se de instrumento da pesquisa e não de intervenção. Por já sabermos desde o início que 
atuaríamos nessa turma também como pesquisadora, todas as atividades de escrita em sala de aula 
foram registradas em vídeo/áudio e/ou Anotações de Campo (transformadas posteriormente em 
Diário de Campo). 
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Uma vez constituídos os dados, e diante das possibilidades diversas de 

estudos que eles nos sugerem, precisávamos estabelecer os nossos procedimentos 

de análise, em virtude dos objetivos pretendidos nesta pesquisa. Para efeito de 

organização da escrita, apresentaremos em etapas tais procedimentos. No entanto, 

é importante destacar que a seguinte sequência não corresponde à ordem 

cronológica das análises, como se suas etapas fossem claramente definidas e 

demarcadas temporalmente. Na verdade, por várias vezes e por todo o tempo das 

análises, esses procedimentos sobrepuseram-se, alternaram-se, complementaram-

se, exigiram-se mutuamente. 

 

1 Nosso primeiro movimento de análise refere-se ao que denominamos de primeira 

versão. O olhar sobre esses dados nos remetia às observações subjacentes à FAA. 

Em nosso movimento inicial de análise sobre os dados já constituídos, buscamos 

observar como/se, na primeira versão do artigo, já mediada pela autoavaliação, o 

autor se preocupou com a inserção do seu texto no gênero discursivo proposto, 

considerando que a sua organização, a sua construção composicional, está 

diretamente relacionada ao projeto de dizer do enunciador. Assim sendo, lançamos 

inicialmente o nosso olhar sobre a forma composicional do texto, buscando 

identificar os elementos que geralmente constituem um artigo acadêmico.  

 

2 Um segundo movimento de análise aconteceu a partir da leitura comparativa entre 

a primeira e a segunda versão dos textos, tendo sido esta elaborada após a 

exposição/discussão realizada pela professora, em sala de aula, a respeito dos 

problemas encontrados nos textos dos alunos na primeira versão. Nosso propósito 

com esse procedimento de análise era observar, pela leitura comparativa entre as 

duas versões do artigo, os efeitos desse tipo de mediação sobre a escrita dos 

sujeitos. Nesse ponto, também buscamos identificar os movimentos responsivos dos 

sujeitos em relação às observações feitas pela professora/pesquisadora através dos 

slides e da discussão em sala de aula. 
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3 Mais um movimento de análise foi realizado, agora, com base na leitura 

comparativa entre a segunda e a terceira e última17 versão do artigo, elaborada a 

partir das observações realizadas pela professora/pesquisadora diretamente nos 

textos dos alunos. Nosso propósito com esse procedimento de análise era observar, 

pela leitura comparativa entre as duas versões do artigo, os efeitos desse tipo de 

mediação sobre a escrita dos sujeitos, buscando identificar os seus movimentos 

responsivos em relação às observações feitas pela professora/pesquisadora, 

escritas sob a forma de Comentários Orientadores e dispostas no corpo do artigo. 

Com o propósito de apresentar uma melhor visualização dos movimentos de 

análise descritos acima, no quadro a seguir, apresentaremos as etapas 

desenvolvidas na análise dos artigos e os respectivos objetivos. 

 

ETAPA OBJETIVO 

1 Análise sobre a primeira versão do 

artigo 

Investigar como/se, na primeira 

versão do artigo, já mediada pela 

autoavaliação, o autor se preocupou 

com a inserção do seu texto no 

gênero discursivo proposto, 

considerando que a sua organização, 

a sua construção composicional, está 

diretamente relacionada ao projeto de 

dizer do enunciador. 

2 Análise sobre a segunda versão do 

artigo 

Comparar a segunda à primeira 

versão do texto, observando os 

efeitos da mediação da professora 

sobre a reescrita do artigo produzido 

pelos alunos. 

3 Análise sobre a terceira versão do 

artigo 

Comparar a terceira à segunda 

versão do texto, observando os 

efeitos da mediação da professora 

sobre a reescrita do artigo produzido 

                                                           
17

 Há de se considerar que o vocábulo “última” está empregado no sentido de “derradeira” versão 
recolhida para a constituição do corpus, não devendo ser lido como “final”, pois compreendemos o 
texto sempre em processo de construção, passível de sucessivas mudanças. 
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pelos alunos. 

Quadro 03 – Etapas da análise dos dados 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Além dos procedimentos de análise acima descritos, também lançamos o 

nosso olhar sobre o QA, com o propósito tanto de retroalimentar a nossa leitura 

sobre os demais dados quanto de conhecer um pouco mais os sujeitos, procurando 

entender as suas reações diante de uma atividade de escrita. Os resultados de 

todas as análises serão apresentados no Capítulo 05 desta tese. Cabe-nos 

informar, ainda, que os dados a serem apresentados no referido capítulo são 

representativos dos resultados obtidos em todos os textos. Dado o seu volume 

significativo, para efeito de exposição e discussão mais detalhada dos dados, 

necessitamos proceder a um recorte. Portanto, no Capítulo 05, especialmente, nas 

discussões a serem estabelecidas em 5.3, partiremos da análise do conjunto de 

textos de três sujeitos, a fim de observarmos, mais acuradamente, os efeitos do agir 

mediador da professora sobre a escrita dos alunos. A seleção dos três sujeitos 

ocorreu aleatoriamente, sem nenhuma preocupação em estabelecermos critérios 

específicos (aluno-professor, aluno-outra profissão, apenas aluno), a não ser com 

uma amostra representativa de pelo menos 20% (vinte por cento) do corpus. 

Feitas as considerações metodológicas, discutiremos, a seguir, a respeito do 

papel da escrita na academia e na formação do professor, mais especificamente, na 

formação do aluno de Letras. 
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3 A ESCRITA E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR

 

 

Onde o homem é estudado fora do texto e 
independente deste, já não se trata de ciências 
humanas. [...] A atitude humana é um texto em 
potencial e pode ser compreendida (como 
atitude humana e não física) unicamente no 
contexto ideológico da própria época. Mikhail 
Bakhtin 

 

 Nosso objetivo com a elaboração deste capítulo é discutir, com base na 

literatura existente, sobre o papel e o lugar da escrita na academia, na formação do 

professor e, mais especificamente, na formação inicial do aluno de Letras. Para 

tanto, optamos pelo seguinte percurso organizacional: inicialmente, em 3.1, 

apresentaremos um levantamento de como tem sido orientada a produção textual 

acadêmica nas últimas décadas, inclusive, nos manuais didáticos tão comumente 

utilizados na universidade (MARCONI; LAKATOS, 2009; SEVERINO, 2007). Logo 

após, em 3.2, destacaremos o papel do artigo científico/acadêmico na escrita de 

Nível Superior e no contexto desta pesquisa. Na sequência, já em 3.3, 

discorreremos sobre o papel e o lugar da escrita na formação do aluno de Letras, 

em cujo bojo se encontram os sujeitos desta investigação. 

 

3.1 A ESCRITA ACADÊMICA 

 

Ao introduzirem a coleção Leitura e produção de textos técnicos e 

acadêmicos18, as autoras Machado, Lousada e Abreu-Tardelli (2004a, p. 13) 

destacam como elemento motivador para a elaboração do material publicado a  

 

constatação das crescentes dificuldades que os alunos dos cursos 
de graduação e até mesmo de mestrado e de doutorado encontram, 
quando se defrontam com a necessidade de produzir textos 
pertencentes a gêneros da esfera tipicamente escolar e/ou científica. 
Este é o caso, por exemplo, da produção de resumos escolares, de 
resenhas críticas, de relatórios, de projetos de pesquisa e artigos 
científicos, dentre outros. 

 

                                                           
18

 Dispomos de quatro volumes dessa coleção assinada pelas autoras Anna Rachel Machado, Eliane 
Lousada e Lília Santos Abreu-Tardelli: Resumo (2004a), Resenha (2004b), Planejar gêneros 
acadêmicos (2005) e Trabalhos de pesquisa: diários de leitura para a revisão bibliográfica (2007).  
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 As autoras admitem que são várias as causas dessas dificuldades, dentre 

elas, “a falta de um ensino sistemático desses gêneros que seja orientado por um 

material didático adequado” (MACHADO; LOUSADA; ABREU-TARDELLI, 2004a, p. 

13). De acordo com essas pesquisadoras, é comum o aluno ser cobrado por algo 

que não lhe fora ensinado, obrigando-o a aprender intuitivamente, o que lhe exige 

um esforço ainda maior. Parece haver na academia a expectativa de que os alunos 

ali ingressos já desenvolveram uma habilidade “geral” para a escrita, dando-lhes a 

possibilidade de produzir adequadamente textos variados e de gêneros diversos. 

Talvez por isso, muitas vezes, a orientação para a produção desses gêneros 

acadêmicos se paute no ensino das características mais globais da organização 

textual do próprio gênero, provavelmente, um dos motivos pelos quais a recorrência 

aos manuais para a elaboração de gêneros acadêmicos seja tão comum, levando-os 

a inúmeras (re)edições.  

 Ao observarmos alguns desses manuais (MARCONI; LAKATOS, 2009; 

SEVERINO, 2007; GIL, 2002), percebemos que, há pelo menos quatro décadas 

(1980, 1990, 2000, 2010), o ensino da produção textual acadêmica tem-se pautado, 

sobretudo, no que determinam a ABNT e os muitos manuais de metodologia 

científica, os quais, por sua vez, já são elaborados a partir dessas normas, 

adotando-as como padrão. Subjaz à leitura desses manuais uma visão uniformizada 

do aluno universitário. Ao lê-los, temos a impressão de que eles comungam, em 

geral, da concepção de que, ao chegar à universidade, o aluno deve apropriar-se de 

um conjunto de textos “acadêmicos” (resumo, resenha, projeto de pesquisa, 

relatório, artigo científico) e de habilidades linguísticas que correspondam às 

exigências estabelecidas para elaboração de cada um desses textos, tais como 

clareza, objetividade, concisão. Uma prova disso é a inserção, na grade curricular de 

diversos cursos universitários, da disciplina Metodologia do Trabalho Científico19. No 

caso específico da universidade onde a nossa pesquisa aconteceu (a UERN), essa 

disciplina é ofertada no primeiro Período/Semestre Letivo de cada curso, objetivando 

instrumentalizar o recém-ingresso quanto aos textos a serem produzidos no seu 

decorrer. 

                                                           
19

 Há denominações diferentes para esse componente curricular em diversas universidades 
(Metodologia da Pesquisa, Metodologia Científica). No entanto, o propósito e a configuração são bem 
semelhantes. 
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 Chama-nos a atenção, tanto nos manuais quanto na inserção dessa disciplina 

já no primeiro período do curso, o fato de tais exemplares de texto serem 

“ensinados” principalmente pelas suas características regulares, estáveis. Parece-

nos haver em comum o pensamento de que a apropriação dessas características 

pelo aluno, no contato inicial do curso, vai instrumentalizá-lo a produzir “bons” textos 

no seu decorrer, havendo poucos, ou quase nenhum, espaços para a discussão 

dessas características. Assim sendo, são postas como verdades a serem 

“ensinadas” e “aprendidas”, tornando-se modelos a serem seguidos. 

Sem negar a relevância de se conhecer as regularidades desses gêneros, 

não podemos deixar de observar que, como tal, eles são marcados pelas condições 

histórico-sociais, ideológico-culturais de sua produção (BAKHTIN, [1951/1953] 

2003), devendo, portanto, o seu ensino estar indissociavelmente relacionado às 

práticas cotidianas de um determinado grupo. Nesse sentido, o texto a ser produzido 

na academia deve estar diretamente relacionado ao conhecimento elaborado na 

comunidade na qual ele se insere. Sendo assim, o aluno, para produzi-lo, precisa 

ser orientado a buscar outros textos já divulgados pelos estudiosos da área, como 

maneira não apenas de observar a organização textual, a sua forma composicional, 

mas, principalmente, de organizar discursos, de estabelecer diálogos e de produzir 

conhecimentos.  

Pensando por esse prisma, é possível imaginar o grau de dificuldade, para o 

aluno recém-chegado à universidade, sem experiência em pesquisa, ao se deparar, 

por exemplo, com a necessidade de elaborar um projeto de pesquisa ou um artigo 

científico como forma de avaliação da disciplina20. Nas declarações feitas pelos 

sujeitos desta investigação, quando das nossas discussões em sala de aula sobre 

suas experiências de escrita no curso de Letras/UERN, eles destacaram como um 

dos motivos para a dificuldade encontrada na produção do artigo 

científico/acadêmico a pouca orientação a partir da própria produção do gênero. 

Ainda de acordo com tais depoimentos, eles foram orientados, no início do curso, a 

como fazer um artigo, mas, ao se depararem com a prática, perceberam a 

superficialidade do aprendizado daquela época inicial, uma vez que as orientações 

foram dadas de forma generalizada, sem considerar uma produção específica. 

                                                           
20

 Trata-se de uma prática comum, segundo depoimento dos sujeitos desta pesquisa, nas discussões 
realizadas em sala de aula sobre suas práticas de escrita.  



60 
 

Pelo exposto, destacamos a necessidade de haver, no Ensino Superior, mas 

não só nele, uma maior aproximação entre o “como” e o “fazer”, entre a “teoria” 

sobre a escrita e a “prática” da escrita, entre o falar “sobre” a escrita e falar “a partir” 

da escrita do próprio aluno. É preciso conceber a escrita na sua dimensão dialógica, 

como uma atividade responsiva, marcada, valorada, heterogênea, dinâmica 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 2006; BAKHTIN, [1979] 2003). Tal concepção vai 

além daquela geralmente proposta em grande parte dos manuais publicados sobre a 

produção de textos acadêmicos, cuja aceitação é bastante comum nas 

universidades21. Não desmerecendo o valor desses manuais, tão presentes nas 

Referências Bibliográficas de cursos voltados para a orientação de trabalhos 

científicos/acadêmicos, defendemos que a escrita, em qualquer gênero discursivo, 

não deve ser concebida como algo uniforme, impessoal, atemporal. O trabalho com 

a produção textual, em todos os níveis de ensino, deve considerar as condições de 

sua produção. 

 O ensino pautado simplesmente nas regularidades, na padronização e na 

organização mais global do texto não levará o aluno a produzi-lo adequando-o à 

situação, a seus objetivos e a seus interlocutores. De acordo com Machado, 

Lousada e Abreu-Tardelli (2005, p. 13), “organizar globalmente um texto em sua 

forma canônica é apenas um dos procedimentos necessários para chegarmos a 

uma produção adequada”. Segundo as autoras, a complexidade característica de 

cada gênero requer o domínio de outras habilidades, muito além da sua organização 

textual e do uso da língua padrão22. As pesquisadoras propõem um trabalho com os 

gêneros acadêmicos, com ênfase no fazer do próprio gênero, apresentando assim 

uma proposta diferenciada em relação aos manuais observados. Na referida obra, 

as regularidades do gênero não são simplesmente elencadas, mas, partindo de uma 

série de atividades, são propiciadas ao leitor condições para apreendê-las. 

Cabe destacar que, neste trabalho, respaldamo-nos numa concepção de 

gênero conforme a proposta bakhtiniana, para quem todo texto é visto como uma 

atividade humana, portanto, social.  

 

                                                           
21

 Se atentarmos para o número de edições desses manuais, veremos o quão são aceitos no 
mercado. Por exemplo, nesta tese, utilizamos um exemplar da 23ª (vigésima terceira) edição do livro 
Metodologia do Trabalho Científico, de Antônio Joaquim Severino, do ano de 2007, bem como a 4ª 
edição do livro Como elaborar projetos de pesquisa, de Antônio Carlos Gil, em 2002. 
22

 Vale destacar que, muitas vezes, os alunos sequer demonstram esse aprendizado. 
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Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso 
da linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as 
formas desse uso sejam tão multiformes quanto os campos da 
atividade humana, o que, é claro, não contradiz a unidade nacional 
de uma língua. O emprego da língua efetua-se em forma de 
enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos 
integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses 
enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de 
cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo 
de linguagem, ou seja, pela seleção de recursos lexicais, 
fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua 
construção composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo 
temático, o estilo, a construção composicional – estão 
indissociavelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente 
determinados pela especificidade de um determinado campo da 
comunicação (BAKHTIN, [1951/1953] 2003, p. 261-262). 

 

O estudioso russo destaca a riqueza e a diversidade dos gêneros em virtude 

das inesgotáveis possibilidades multiformes da atividade humana. Nesse sentido, a 

compreensão do conceito de gêneros do discurso relaciona-se aos demais conceitos 

bakhtinianos, elegendo o movimento como fundamental ao seu entendimento: se 

“cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados, os quais denominamos de gêneros do discurso” (BAKHTIN, [1951/1953] 

2003, p. 262, grifos do autor), essa sua relativa estabilidade está diretamente 

vinculada à historicidade, às relações dialógicas entre sujeitos, à dinâmica social e à 

construção ininterrupta da linguagem (e do sujeito como ser de linguagem). Nessa 

perspectiva, 

 

a possibilidade de os gêneros irem se atualizando, se modificando, 
está relacionada ao trabalho desenvolvido pelo sujeito ocupado com 
um projeto de dizer, junção do seu passado e do seu futuro, frente a 
uma alteridade viva e atuante, seu interlocutor. O trabalho responsivo 
do sujeito instabiliza o gênero a cada vez que determinado 
enunciado é empregado em determinada atividade humana. Esse 
movimento não nega a historicidade do sentido, nem o tipo e a forma 
já relativamente estabilizada, mas a movimenta para novas 
possibilidades, instaurando novas formas e novos tipos de 
enunciados, relacionando com tipos e formas que são usualmente 
empregados em outras atividades humanas; esse movimento 
relaciona gêneros, joga um dentro de outro, obriga enunciados a 
frequentar novas atividades e significá-las e, ao mesmo tempo, 
renova o gênero dentro do qual se enuncia (GEGE, 2009, p. 51). 
 

Portanto, é nessa dialogia, através do trabalho responsivo dos sujeitos, que 

os gêneros vislumbram a sua renovação, sempre passível de outros usos e novas 

possibilidades de ressignificação. Quanto maior for o nosso domínio sobre um 
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gênero empregado numa atividade verbal, maior será a nossa liberdade em relação 

ao seu uso. Assim sendo, um ensino pautado na perspectiva dos gêneros 

discursivos do Círculo de Bakhtin parte da compreensão de texto como fundamental 

“não somente para os estudos da língua mas para a própria reconstrução da 

compreensão do homem e das Ciências humanas” (GEGE, 2009, p. 52). Ao 

concebê-lo como dialógico, dinâmico e passível de renovação, torna-se, de certo 

modo, infrutífera a prática de ensino do texto com base apenas na padronização e 

repetibilidade. 

A discussão sobre a produção textual não implica algo novo, embora continue 

sempre atual. Se, como dissemos no limiar deste subitem, o ensino da escrita 

acadêmica, ainda nos anos 1980, estava pautado nos manuais de metodologia 

científica, o que perdura nos dias atuais, é interessante observar que, nesse mesmo 

período, no Brasil, as investigações no campo da Linguística Aplicada trazem em 

seu escopo, dentre outros temas, discussões sobre concepções de língua e 

linguagem, texto e ensino, relação professor-aluno e suas implicações no ensino e 

na aprendizagem, geralmente, no sentido de apontar os problemas, explicar suas 

ocorrências, indicar as causas e sinalizar soluções. Os efeitos dessas pesquisas 

sobre os currículos e outros documentos oficiais, como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Língua Portuguesa (PCN), são notórios, o que, inevitavelmente, 

reflete-se na prática de ensino do texto. Apesar disso, a abordagem do tema renova-

se constantemente, pela dificuldade de escrita apresentada, inclusive, por aqueles 

que chegam à universidade. Dentre os gêneros discursivos que circulam na 

academia, está o artigo científico/acadêmico, sobre o qual passaremos a tratar, uma 

vez que esse gênero faz parte da constituição dos dados desta pesquisa. 

 

3.2 O GÊNERO ARTIGO CIENTÍFICO/ACADÊMICO NO CONTEXTO DA 

PESQUISA 

 

 As universidades brasileiras, cada vez mais, têm se preocupado com a 

publicação das pesquisas realizadas por professores-pesquisadores e alunos, os 

quais têm se esforçado constantemente para publicarem os seus estudos em 

revistas especializadas, periódicos e livros que concentram diversos trabalhos. Essa 

realidade tem tornado ainda mais comum na academia a produção do gênero artigo 

científico/acadêmico, com fins específicos de divulgação científica. O interesse por 
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esse gênero tornou-se rotineiro nas salas de aula da graduação, algo necessário 

para fazer parte do mundo acadêmico.  

Nesse sentido, alunos e professores têm se voltado para a produção de 

artigo, tornando este um dos gêneros mais usuais na universidade atualmente, tanto 

na esfera da recepção quanto da produção. É válido ressaltar que não se trata de 

um gênero novo, pois há muito os manuais de metodologia científica dispensam 

seções destinadas à orientação de como se elaborar um artigo. Nas obras 

referenciadas em 3.1 desta tese, a concepção de artigo acadêmico se baseia no 

estabelecido na ABNT – NBR 6022, que o define como: “Parte de uma publicação 

com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos 

e resultados nas diversas áreas do conhecimento” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2006, p. 2). Com base na norma, o artigo 

acadêmico/científico nos é apresentado com certa rigidez, sem muito espaço para a 

flexibilidade. Sua definição se dá muito mais pela estrutura do que pela própria 

natureza social do gênero: “Apresentam resultado de estudos ou de pesquisas e 

distinguem-se dos diferentes tipos de trabalhos científicos pela sua reduzida 

dimensão e conteúdo” (MARCONI; LAKATOS, 2009, p. 261). Há, de acordo com a 

norma, pouca indicação do contexto, da situação mais imediata de produção do 

gênero: a quem se dirige? Com qual finalidade ele está sendo produzido? Qual o 

espaço de sua divulgação? Quais os critérios exigidos pelo veículo de divulgação ao 

qual será submetido, se for o caso? Essas questões são importantes para a 

produção de um artigo, no entanto, nem sempre são abordadas nos manuais 

orientadores da sua elaboração. 

Parece haver, nesses manuais orientadores, uma tendência à anulação da 

autoria (embora a NBR 6022 o defina como um trabalho “com autoria declarada”) e 

ao apagamento das condições de produção desse gênero. O artigo nos é 

apresentado como algo estático, havendo pouco (ou quase nenhum) espaço para o 

movimento. Essa concepção parece-nos incoerente, inclusive, com a concepção 

dialógica da linguagem, a qual é compreendida como um processo dinâmico, 

sempre marcado e marcando as condições de sua produção.  

Conforme enunciado, os manuais tomam por base as regularidades do 

gênero, as suas características estáveis. Tratam-no, de certo modo, priorizando a 

uniformidade. Mesmo quando propõem a elaboração de um artigo, por exemplo, 

fazem-no de maneira superficial, não correspondendo a uma situação real. Todavia, 
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a necessidade de publicação no meio acadêmico é real, tornando a produção do 

artigo uma realidade a ser encarada no cotidiano da universidade. Com o advento 

dessa prática, eis que os problemas oriundos da dificuldade de escrita desse gênero 

emergem e, com isso, surgem novos trabalhos voltados para a orientação de 

gêneros acadêmicos, inclusive, o artigo científico/acadêmico. Dentre eles, estão os 

livros da coleção Leitura e produção de textos técnicos e acadêmicos, de Machado, 

Lousada e Abreu-Tardelli, aos quais já nos referimos em 3.1, e Produção textual na 

universidade, de Motta-Roth e Hendges23.  

Segundo informações constantes na “Apresentação” das obras supracitadas, 

elas surgem em atenção às limitações dos manuais de metodologia de trabalhos 

científicos e à demanda da produção acadêmica, apresentando uma proposta de 

escrita vinculada ao processo de produção textual. Subjazem a essas propostas 

princípios teóricos e concepções de escrita e de linguagem diferenciados daqueles 

que parecem embasar os manuais, cujas orientações são dadas a partir de 

definições e características, priorizando sempre o modelo como norteador da escrita.  

Em Machado, Lousada e Abreu-Tardelli (2005), não há uma seção específica 

destinada ao artigo científico. A obra em si, como o próprio título anuncia, é 

dedicada a Planejar gêneros acadêmicos, que consiste no terceiro volume de uma 

coleção24 composta por quatro livros: 1º - Resumo (2004), 2º - Resenha (2004) e 4º - 

Trabalhos de pesquisa: diários de leitura para a revisão bibliográfica (2007). Logo na 

“Apresentação”, somos levados a pensar que se trata de uma proposta diferenciada 

em relação aos manuais aos quais constantemente temos acesso. Os livros são 

organizados de maneira a mobilizar os conhecimentos que o leitor já tem, por meio 

das atividades/oficinas propostas:  

 

E só então os conceitos envolvidos, ou seja, a metalinguagem 
técnica sempre precisa e atualizada, começa a ser ensinada. Ainda 
assim, apenas na medida do necessário para organizar um quadro 
eficaz de informações sobre, construindo com o leitor um saber 
teórico já orientado para a prática de leitura e produção de textos em 
que, a esta altura, ele já está envolvido (RANGEL, 2005, p. 11, grifos 
do autor). 

 

                                                           
23

 Publicado em 2010, pela Parábola Editorial. 
24

 A coleção tem como título Leitura e produção de textos técnicos e acadêmicos, publicada pela 
Parábola Editorial, nos anos de 2004 a 2007. 
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 Em todos os volumes, a partir das atividades que realiza, o leitor é levado a 

compreender as etapas de produção de cada gênero, bem como os recursos 

discursivos e as estratégias textuais nele implicados. Outra diferença em relação aos 

manuais observados é que, em Machado, Lousada e Abreu-Tardelli (2004a, 2004b, 

2005, 2007), o processo interacional e social subjacente a todo e qualquer texto é 

considerado. Por exemplo, no volume sobre trabalhos de pesquisas, as autoras 

apresentam uma seção denominada de O diário de leitura em comparação com 

outros gêneros, na qual enfatizam: 

 

Toda vez que produzimos um texto oral ou escrito, é importante 
refletir sobre o que vamos dizer e como vamos dizer, pensando na 
situação social em que estamos, na pessoa a quem nos dirigimos, no 
tipo de relação que temos com ela. Em muitos casos, o destinatário 
de nosso texto está diante de nós; em outros, está ausente, que o 
conheçamos pessoalmente ou não (MACHADO; LOUSADA; ABREU-
TARDELLI, 2007, p. 13). 

 

 Observamos que as autoras compreendem os textos acadêmicos (resumo, 

resenha, artigo científico, diário de leitura) na perspectiva do gênero, estando, por 

isso, inserido em contextos de circulação e práticas sociais específicos. Assim 

sendo, o trabalho com o texto em sala de aula baseado numa metodologia de ensino 

que priorize fundamentalmente o modelo, conforme encontramos em alguns 

manuais, não faz sentido, pois, mesmo considerando as regularidades de um 

gênero, cada situação de produção apresenta especificidades que devem ser 

levadas em conta. 

 Já em Motta-Roth e Hendges (2010), quatro dos oito capítulos do livro são 

destinados ao trabalho de produção do gênero artigo científico/acadêmico25: 

Capítulo 04: Artigo acadêmico: introdução; Capítulo 05: Artigo acadêmico: revisão da 

literatura; Capítulo 06: Artigo acadêmico: metodologia; Capítulo 07: Artigo 

Acadêmico: análise e discussão dos resultados. O oitavo e último capítulo é 

dedicado à produção do Abstract/Resumo acadêmico e também se volta para a sua 

produção no artigo.  

Logo no primeiro capítulo, cujo título é Publique ou Pereça, Motta-Roth e 

Hendges (2010) introduzem a questão “Por que produzir textos acadêmicos?” na 
                                                           
25

 É válido ressaltar que as autoras optam por usar “a expressão „artigo acadêmico‟ em lugar do 
termo „artigo científico‟, para designar todos os tipos de artigo publicados em periódicos científicos na 
seção intitulada „artigos‟. Eles podem ser de natureza diversa, tais como de revisão da literatura, 
teóricos, experimentais ou empíricos” (MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010, p. 22). 
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forma do subitem 1.1. Nesse tópico, elas destacam a necessidade de publicação 

como forma de garantir espaço profissional na academia, o que tem tornado o artigo 

uma produção cada vez mais usual na universidade. Assim, o livro “tem por objetivo 

trazer informações sobre a prática acadêmica de publicação, enfocando os gêneros 

discursivos mais comumente adotados no contexto universitário” (MOTTA-ROTH; 

HENDGES, 2010, p. 14). Como proposta de discussão para o primeiro capítulo, as 

autoras apontam duas questões centrais para a produção textual na academia: a 

preparação para a escrita (nesse caso envolvendo a escolha de fontes bibliográficas 

de qualidade) e o processo de escrita (função, estilo, público-alvo, etapas do 

escrever). Para tratar desses aspectos, elas subdividiram o capítulo em: 1.2 - 

Redação acadêmica e 1.3 - Gêneros acadêmicos.  

Com o primeiro capítulo, Motta-Roth e Hendges (2010) procuram situar o 

leitor no contexto da produção escrita acadêmica, apresentando-lhe os gêneros mais 

usuais nesse meio, por meio de exemplos, destacando a sua função no âmbito 

universitário. Em 1.2, as autoras elencam alguns fatores que consideram 

importantes de serem observados na escrita acadêmica, sobre os quais discorrem 

em forma de subitem (Tópico, Audiência, Estratégia de apresentação, Organização 

e Desenvolvimento da informação). Em 1.3, discutem a produção dos gêneros mais 

comuns na academia, ressaltando três deles: o abstract, a resenha e o artigo. Nesse 

subitem, as pesquisadoras chamam a atenção para o fato de que a escrita no 

contexto da universidade possui objetivos bem específicos e que gêneros diferentes 

(abstract, monografia, dissertação, resenha) têm funções também diferentes. 

 

Cada um desses gêneros pode ser reconhecido pela maneira 
particular com que é construído, pelo menos, em relação a: 

 tema e objetivo do texto (o que queremos realizar ao publicar o 
texto, como avaliar um novo livro, relatar um experimento ou 
comprovar a eficiência de uma droga); 

 público-alvo para quem escrevemos (para alunos de graduação, 
alunos de doutorado, pesquisadores experientes, público leigo?); 

 natureza e organização das informações que incluímos no texto 
(adotaremos seções para cada etapa da pesquisa como revisão 
da literatura, a metodologia e os resultados, como no artigo 
acadêmico experimental?) (MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010, p. 
23). 

 

Na sequência, as autoras preocupam-se em abordar os três gêneros que 

consideram mais comuns na academia sem se aprofundar em nenhum deles, 
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definindo-os sempre em relação à função e inserção desses gêneros nos meios de 

divulgação científica. Sobre o artigo, destacam que, de acordo com os seus 

objetivos, pode ser classificado como “artigo experimental”, quando objetiva 

“divulgar, discutir ou apresentar dados referentes a um projeto de pesquisa 

experimental sobre um problema específico” ou “artigo de revisão”, cuja proposta é 

“apresentar uma revisão dos livros e artigos publicados anteriormente” sobre a 

temática “dentro de uma área de conhecimento específica” (MOTTA-ROTH; 

HENDGES, 2010, p. 23). 

As autoras ressaltam, ainda, que, seja qual for a natureza do artigo, o seu 

autor precisa demonstrar que é hábil em relação a: 

 

(1) selecionar referências bibliográficas relevantes ao assunto em 
foco; 

(2) refletir sobre estudos anteriores na área; 
(3) delimitar um problema ainda não totalmente estudado na área; 
(4) elaborar uma abordagem para o exame desse problema; 
(5) delimitar e analisar um conjunto de dados/fontes de referência 

representativo do universo sobre o qual se quer alcançar 
generalizações; 

(6) apresentar e discutir os resultados da análise desses 
dados/dessas referências; 

(7) finalmente, concluir por meio de generalizações sobre os 
resultados obtidos no estudo, conectando-as aos estudos prévios 
dentro da área de conhecimento em questão/reformulando 
conceitos conhecidos ou apontando futuros desdobramentos 
teóricos na área (MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010, p. 23-24). 

 

Podemos observar que estão implicadas, nas orientações citadas, feitas pelas 

autoras, as seções que compõem um artigo. No entanto, elas ainda não foram 

evidenciadas, pois a proposta das autoras parece ser a de levar o leitor a 

compreendê-las, para posteriormente apresentá-las como partes da estrutura 

organizacional do texto. É a partir do Capítulo 04 que essas questões 

composicionais são abordadas mais detalhadamente em relação ao artigo. Esse 

capítulo está organizado da seguinte forma: 4.1 O que é um artigo acadêmico?; 4.2 

Razões para se escrever um artigo; 4.3 Por onde começamos a escrever o artigo 

acadêmico?; 4.4 A seção de introdução. 

As autoras definem artigo como sendo  

 

um texto, de aproximadamente 10 mil palavras, produzido com o 
objetivo de publicar, em periódicos especializados, os resultados de 
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uma pesquisa desenvolvida sobre um tema específico. Esse gênero 
serve como uma via de comunicação entre pesquisadores, 
profissionais, professores e alunos de graduação e pós-graduação 
(MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010, p. 65). 

  

Percebemos, dessa definição, que a ênfase recai sobre o papel 

desempenhado pelo artigo na divulgação do conhecimento produzido na academia. 

A universidade é o principal lócus no qual professores e alunos produzem suas 

pesquisas, cujos resultados vão se tornando públicos nos congressos dos quais 

participam, mas, principalmente, esse conhecimento vai se difundindo através dos 

artigos publicados. Nesse aspecto, as autoras destacam, mais uma vez, a função 

social do artigo: por meio dele, o conhecimento produzido na academia é publicado 

e, gradativamente, vai sendo reconfigurado, reescrito de forma mais acessível em 

outros contextos de circulação e, desse modo, os avanços da ciência vão sendo 

assimilados pelo grande público. 

Devemos deixar claro que não é objeto de investigação desta tese a análise 

de nenhuma dessas obras citadas que versam sobre a produção de textos 

acadêmicos. Portanto, qualquer abordagem feita neste texto tem o propósito de 

apresentar a(s) concepção(ões) de artigo científico a que tivemos acesso para a 

construção deste trabalho, uma vez que foi esse o gênero produzido durante a 

constituição dos nossos dados. As obras até aqui citadas sobre a produção do artigo 

foram priorizadas também porque elas aparecem nas referências da Proposta de 

Atividade Prática – Trabalho de Crédito da disciplina Didática da Língua Portuguesa 

(DLP), no curso da qual esta pesquisa foi realizada. No caso específico dos livros de 

Machado, Lousada e Abreu-Tardelli (2005) e Motta-Roth e Hendges (2010), tais 

obras foram disponibilizadas para a turma e indicadas como sugestão de leitura 

norteadora para a elaboração do artigo acadêmico/científico (resultado do Trabalho 

de Crédito) escrito pelos sujeitos desta pesquisa.  

 Cabe-nos, ainda, reiterar que, nesta tese, o artigo científico é visto como um 

gênero do discurso na perspectiva proposta por Bakhtin e seu Círculo. De acordo 

com Bakhtin ([1979] 2003, p. 268), os gêneros enquanto tipos relativamente estáveis 

de enunciados “são correias de transmissão entre a história da sociedade e a 

história da linguagem”. Segundo esse autor, todos os fenômenos que integram o 

sistema da língua percorreram, primeiramente, o caminho “de experimentação e 

elaboração de gêneros e estilos”. Nesse sentido, destaca que 
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o enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva e não 
pode ser separado dos elos precedentes que o determinam tanto de 
fora quanto de dentro, gerando nele atitudes responsivas diretas e 
ressonâncias dialógicas. Entretanto, o enunciado não está ligado 
apenas aos elos precedentes mas também aos subsequentes da 
comunicação discursiva [...] o enunciado se constrói levando em 
conta as atitudes responsivas, em prol das quais ele, em essência, é 
criado. [...] Cada gênero do discurso em cada campo da 
comunicação discursiva tem a sua concepção típica de destinatário 
que o determina como gênero (BAKHTIN, [1979] 2003, p. 300-301). 

 

 Portanto, a produção de um artigo científico/acadêmico deve levar em conta 

tais aspectos discursivos, pois, enquanto linguagem/texto, está inserido em um 

contexto mais amplo, sendo produzido e destinado a partir da relação 

social/dialógica entre sujeitos. No ensino da escrita em sala de aula, essas relações 

devem ser consideradas e trabalhadas com os alunos pelo professor, que tem papel 

fundamental nesse processo. 

O ensino sob a perspectiva dos gêneros discursivos nos termos apresentados 

por Bakhtin e seu Círculo propõe um redirecionamento das práticas pedagógicas, 

devendo estas, desde o início, propiciar ao aluno o contato com diversas 

materialidades discursivas. Tendo em vista que os gêneros são socialmente 

adquiridos, conforme postulam as ideias bakhtinianas, é fato que, ao chegar à 

escola, esse aluno já tenha entrado em contato com muitas das manifestações 

textuais que fazem parte do seu cotidiano. A inserção de novos gêneros ao seu 

cotidiano poderia ser pensada no sentido de lhe oferecer uma oportunidade de 

integrar-se a uma realidade, fazendo parte de uma atividade concreta da 

comunicação humana. Para que essa remodelagem da prática pedagógica 

aconteça, o professor precisa estar preparado para considerar as relações 

dialógicas na situação de escrita em sala de aula. É sobre o papel e o lugar da 

escrita na formação inicial desse professor que discutiremos a seguir. 

 

3.3 O PAPEL E O LUGAR DA ESCRITA NA FORMAÇÃO DO ALUNO DE LETRAS 

 

Os reflexos da maneira como a escola tem tratado a produção escrita na 

Educação Básica são visíveis no Ensino Superior. É comum entre professores 

universitários e pesquisadores a constatação de um quadro discente constituído por 
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alunos que chegam à universidade com desempenho insatisfatório em relação à 

escrita, ou seja, que chegam aos cursos de graduação despreparados em relação à 

prática de produção textual como uma atividade discursiva, na qual o escrevente se 

sinta e se revele também sujeito do seu dizer, dominando formas diferentes de fazê-

lo. 

Essa realidade tem nos instigado a pensar sobre o que se tem feito nos 

cursos de licenciatura, lócus de formação de professores, para superar tal 

dificuldade de escrita apresentada pelos alunos. Ao olharmos alguns trabalhos 

publicados por estudiosos que se debruçam sobre a constituição de saberes 

docentes e a formação de professores, inclusive, sobre a temática da produção 

textual nas licenciaturas, observamos que há um consenso de opiniões quanto à 

“ideia de que os cursos de formação não devem se restringir a ambientes de 

transmissão, mas de diálogo, discussão e reflexão” (BISSOLI, 2012, p. 127). Em 

sintonia com esse pensamento, nosso interesse tornou-se ainda mais específico, 

pois fomos instigados a estudar a respeito da escrita de alunos de Letras, por 

excelência, futuros professores de produção textual. 

De acordo com Andrade (2004), na universidade, a formação inicial de 

professores está apoiada em modos específicos de utilização da leitura e da escrita: 

há, por parte dos professores, a exigência de que as práticas de leitura e escrita 

aconteçam; por parte dos alunos, futuros professores, o dever de saber fazê-las. “A 

escrita e a leitura universitárias se realizam, portanto, mas não se fala sobre os seus 

modos de fazer. Há silêncios em torno destas práticas” (ANDRADE, 2004, p. 1), 

porém esses silêncios nem sempre são quebrados. Nossa experiência como 

professora de Didática da Língua Portuguesa, no 5º Período do curso de Letras da 

UERN, tem nos colocado diante de alunos ansiosos, inseguros, angustiados devido 

à proximidade com o Estágio Supervisionado, que acontece a partir do 6º Período, e 

com a realidade que os espera na sala de aula. Alguns já conhecem essa realidade 

e, ainda assim, ficam temerosos em relação a sair da universidade sem ter 

“descoberto” como lidar com as dificuldades de leitura e de escrita dos seus alunos e 

com as suas próprias limitações. Há também aqueles que se dizem preparados, mas 

percebemos que o seu dizer nega o dito, quando analisamos as suas produções 

escritas. 

Partindo da aplicação de um Questionário Aberto (QA) e do registro (em áudio 

e vídeo) das conversas com os sujeitos investigados nesta pesquisa, a respeito das 
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suas experiências vivenciadas sobre/com a leitura e a escrita em disciplinas 

anteriores à DLP, no curso de Letras, podemos observar que, do ponto de vista 

teórico, houve o contato desses alunos com as teorias linguísticas contemporâneas 

sobre a leitura e a produção textual. Com algumas exceções e distorções, eles 

demonstram conhecimentos teóricos sobre essas teorias, principalmente, sobre a 

Linguística Textual. Todavia, pelos problemas observados na sua escrita, somos 

levados a pensar que esses alunos parecem não ter conseguido construir uma boa 

relação entre o embasamento teórico e a prática da produção de texto. Uma vez 

aceita essa nossa leitura, nesse caso, podemos afirmar que não houve efetivamente 

o aprendizado, embora as habilidades de escrita tenham sido “ensinadas” em sala 

de aula.  

Na perspectiva de Vigotski (1988, p. 101), “o aprendizado adequadamente 

organizado resulta em desenvolvimento mental”. Em outras palavras, o 

desenvolvimento das habilidades de escrita somente se dará pelo aprendizado. No 

entanto, se a forma de ensino é inadequada, se não há a mediação do professor, 

como ser de linguagem com maior experiência, no sentido de promover a interação 

entre os conteúdos estudados sobre a escrita e a sua prática pelos alunos, o 

aprendizado fica fragmentado, resultando em falha no desenvolvimento dessas 

habilidades. Na continuidade desse processo, o professor em formação inicial (no 

nosso caso, no curso de licenciatura em Letras) provavelmente terá dificuldades 

para internalizar os aspectos teóricos da escrita sem que os tenha desenvolvido na 

prática. Consequentemente, pressupomos que também terá dificuldades para 

trabalhar a escrita na sala de aula como professor. Nesse ponto, retomamos o 

questionamento de Kramer (2001, p. 103) do qual já fizemos uso neste trabalho: “É 

possível tornarmos nossos alunos pessoas que leem e escrevem se nós mesmos, 

professores, não temos sido leitores e temos medo de escrever”, ou não 

desenvolvemos as habilidades de escrita de forma satisfatória? 

Nesse contexto, investigar a produção textual de alunos no curso de Letras, 

com o propósito de discutir e analisar o caráter processual da escrita desses 

professores em formação inicial, a partir da mediação da professora, constitui-se na 

problematização desta pesquisa. O desafio reside no enfrentamento e no desejo de 

contribuir para uma formação significativa da escrita autônoma de futuros 

professores, oportunizando-lhes repensar as suas relações com a prática da escrita 
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e, consequentemente, trazendo contribuições para o trabalho com a produção 

textual em sala de aula. 

Em pesquisa realizada no curso de Letras da Universidade Estadual de 

Maringá (UEM), com o objetivo de investigar a formação do acadêmico de Letras em 

relação ao processo de apropriação da escrita durante os anos de sua preparação 

no curso superior, Menegassi e Ohuschi (2008) destacam a necessidade de 

mudanças no referido curso: 

 

Portanto, com este trabalho, desvenda-se que são necessárias 
mudanças no curso de Letras quanto ao ensino da escrita, 
especificamente na habilitação única, Língua portuguesa e 
Literaturas Correspondentes, a fim de que se formem e desenvolvam 
professores competentes na escrita, ou seja, que tenham 
consciência sobre sua própria escrita, para então, poder ensiná-la. 
Acredita-se que essa responsabilidade não pode ser atribuída 
apenas aos professores de Prática de Ensino, que não são capazes 
de dirimir todos os problemas da formação no último ano de 
graduação. Logo, é necessário um embasamento teórico 
consolidado, a partir das fontes teóricas, dos representantes da 
perspectiva interacionista da escrita, inseridas, aos poucos, desde o 
primeiro ano do curso. Também são necessárias, em todo o curso, 
práticas de escrita e reescrita num processo contínuo de ensino-
aprendizagem, em que professor e texto sejam mediadores desse 
processo, com o intuito de que os graduandos se desenvolvam e 
sistematizem o trabalho com a escrita (MENEGASSI; OHUSCHI, 
2008, p. 64-65). 

 

 Embora partam de uma realidade específica, os resultados encontrados pelos 

pesquisadores supracitados na UEM são comuns a muitas faculdades de Letras nas 

mais diversas universidades desse país. Esse dado é, de fato, bastante preocupante 

e merece uma atenção maior por parte de todos que trabalham com a pesquisa e o 

ensino, sobretudo, por se tratar de alunos do curso de Letras26, cuja conclusão dar-

lhes-á a autorização oficial para lecionar na Educação Básica, atuando como 

legítimos professores de Língua Portuguesa, Literatura, Leitura e Produção Textual. 

Serão esses graduandos de hoje os prováveis formadores de leitores e produtores 

de textos que chegarão à universidade no futuro, para se formar um novo ciclo. O 

que temos feito para interferir nesse processo?  

 De acordo com Menegassi (2004, p. 110), é prática comum nos cursos de 

Letras e Pedagogia “a falta de trato com a escrita, mais especificamente, com „o 

                                                           
26

 Estamos nos referindo aos cursos de Letras com Habilitação em Língua Portuguesa e respectivas 
Literaturas. 
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ensinar a ensinar a produção de textos‟, envolvidos aqui os procedimentos de leitura 

e escrita”. Para esse pesquisador, durante os anos de formação nesses cursos, os 

alunos entram em contato com diversas teorias que apontam o texto como unidade 

de ensino da língua materna, no entanto, são poucas as instituições que os levam a 

práticas efetivas de leitura e escrita.  

O lugar e o papel da escrita, da leitura e do texto no curso de Letras são, por 

natureza, diferenciados. Não se trata de deixá-los em segundo plano em outros 

cursos, afinal, o texto (nas mais variadas formas e modalidades) é a base de toda e 

qualquer forma de linguagem e constitui objeto imprescindível das pesquisas e do 

trabalho em ciências humanas: “O texto é o dado (realidade) primário e o ponto de 

partida de qualquer disciplina nas ciências humanas” (BAKHTIN, [1959/1940] 2003, 

p. 319). Evidentemente, o estudioso russo não está se referindo apenas ao texto 

escrito, mas também a ele. Assim, o nosso interesse em refletir sobre a escrita, e o 

seu caráter processual, consiste em um elemento motivador desta pesquisa. 

Portanto, partindo de uma concepção sócio-histórica da linguagem, dos sujeitos e da 

escrita, consideramos importante priorizar o ensino da escrita na universidade, mais 

especificamente no curso de Letras, uma vez que aos profissionais formados nesse 

curso é atribuída a função de ensiná-la. Nesse sentido, o trabalho com a escrita 

nesse curso ganha um status diferenciado em relação às demais licenciaturas, pois, 

conforme mencionamos anteriormente, dentre outros, é seu o papel de ensinar a 

ensinar a escrita.  

Se, como apontamos no limiar deste Capítulo, os problemas de escrita dos 

alunos permanecem irresolutos durante a Educação Básica, fazendo com que eles 

cheguem à universidade sem que tenham um domínio apropriado dessa 

modalidade, é preciso reconhecer a emergente (e urgente) necessidade de 

cuidarmos, na academia, da escrita dos professores em formação inicial. 

Defendemos que o professor formador de novos professores não pode perder de 

vista, no seu horizonte, o fato de que, uma vez egressos da universidade, esses 

profissionais atuarão27 nas escolas da Educação Básica, de onde vieram, muitos 

apresentando problemas semelhantes em relação à produção textual.  

 Há de se reconhecer a existência de muitos estudos relevantes a respeito da 

escrita e seu ensino no nosso país. No entanto, em sua maioria, eles estão voltados 
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 A preocupação torna-se ainda mais pertinente ao se considerar que alguns licenciandos já atuam 
como professores, antes mesmo de concluírem o curso. 
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para o trabalho com a produção textual na Educação Básica. Como já apontamos, 

pesquisas relacionadas à escrita na formação de professores ainda são poucas, 

menos ainda na formação do aluno de Letras, se comparadas ao volume de 

trabalhos sobre a escrita na Educação Básica. A reduzida investigação da escrita no 

nível superior e a maior preocupação em focá-la no início da escolaridade podem ter 

resquícios de uma concepção de leitura e escrita como formas de (de)codificação, 

as quais se ensinam e se aprendem geralmente no início da educação formal. Essa 

concepção gera a expectativa de que o aluno tenha, portanto, pleno domínio dessas 

habilidades ao ingressar na universidade (OHUSCHI, 2006). Trata-se de uma noção 

equivocada, pois o que temos visto, tanto nos textos escritos por universitários 

quanto na divulgação dos resultados daqueles produzidos em situação de concurso 

cujos candidatos já concluíram o Ensino Médio (o ENEM28, por exemplo), revela a 

falta de domínio dos estudantes em relação às habilidades de leitura e escrita.  

 Embora já estejam subjacentes às posições assumidas e às escolhas teórico-

metodológicas apresentadas durante esta tese, a nossa concepção de texto e 

escrita bem como suas implicações para o ensino da produção textual comporão as 

discussões a serem realizadas no capítulo seguinte. Antecipamo-nos, no entanto, ao 

apontar que os princípios defendidos por Bakhtin e seu Círculo contribuem 

significativamente com o ensino do texto, sobretudo, a partir da sua concepção de 

linguagem (e suas formas de aquisição e aprendizagem), de sujeito e de construção 

do conhecimento. No bojo das discussões bakhtinianas, destaca-se a interação, 

entendida como um conjunto de trocas estabelecidas entre interlocutores em um 

determinado contexto social. É na relação com o outro que os sujeitos se 

constituem, uma relação interacional, dialógica, discursiva. “A luta. A tensão. O 

conflito gerado nesse diálogo é o que promove a história, a materialidade e a 

vivência. [...] Discurso e vida nos constituem” (GEGE, 2010, p. 16). Assim, a 

construção do conhecimento está diretamente relacionada à vivência dos sujeitos.  

 Levando em conta essa perspectiva interacional da linguagem, a concepção 

de texto que a partir dela se configura já não o apresenta como produto, mas o 

considera como processo. Nesse sentido, a escrita pressupõe um trabalho complexo 

e contínuo, elegendo o movimento como princípio: o texto ao mesmo tempo que é 

“chegada” é também “partida” para novos textos (GERALDI, 1997). Nesse “novo” 
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 Exame Nacional do Ensino Médio. 
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espaço ocupado pelo trabalho com a escrita, o texto precisa ser visto também como 

meio de interação entre professor e aluno. No caso do aluno de Letras, a produção 

textual deve servir não apenas como forma de construção de conhecimento sobre a 

escrita, mas também a partir da escrita. Ao considerar, por exemplo, as observações 

e os comentários realizados pelo professor sobre o seu texto como ponto de partida 

para uma nova produção, ao ser conduzido ao posicionamento exotópico em relação 

à sua produção escrita como caminho para uma autorreflexão como produtor de 

texto, esse professor em formação inicial será levado a perceber a importância da 

revisão, da reescrita e da mediação do professor no processo de escrita dos alunos. 

Espera-se com essa prática que, uma vez tendo internalizado esses procedimentos 

(VIGOTSKI, 1988), e consciente do seu processo de escrita, esse aluno incorpore-

os à sua futura prática docente. 

 

3.4 O PROFESSOR E O TRABALHO COM A ESCRITA EM SALA DE AULA: 

SOBRE O ENSINAR A APRENDER 

 

A cada dia, temos a sensação de que o mundo acelera o ritmo da sua 

caminhada. Essa dinâmica social coloca diante de nós uma necessidade constante 

de buscarmos conhecimentos que não temos, de corrermos atrás de saberes. Ao 

fazê-lo, inevitavelmente, recorremos ao passado para, no presente, organizarmos 

saberes que nos ajudarão a construir um futuro diferente. Nesse sentido, a nossa 

relação com o conhecimento demanda sempre o movimento (GERALDI, 2010a). 

O autor citado, em seu texto A aula como acontecimento (2010a), apresenta 

um quadro da(s) identidade(s) assumida(s) pelo professor (e a escola) ao longo dos 

anos, a partir da sua relação com o conhecimento. De acordo com esse autor, a 

história mostra que, a partir da dinâmica da própria sociedade, temos encontrado 

olhares diferentes para o que ele denomina de “a tríade” professor, alunos e 

conhecimento. Nessa perspectiva, o autor destaca a identidade da profissão de 

professor como quem se apresenta em crise29: 

 

Há crise nos processos de produção de conhecimentos, há crise nas 
formas de inserção social da juventude sufocada pela destruição dos 

                                                           
29

 Ataliba Castilho, em seu livro A língua falada no ensino de português (1998), ao destacar a crise de 
paradigmas nas ciências da linguagem, relaciona-a ao que ele chamou de crise do magistério, 
provocando uma discussão em torno do papel do professor de língua materna. 
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lugares possíveis de trabalho e convívio. Não poderia deixar de 
haver crise na identidade da profissão de professor. E a construção 
de uma nova identidade não se processará simplesmente na 
redefinição das formas de relações entre a tríade professor, alunos, 
conhecimento. E como nossa forma de conhecer o mundo, as gentes 
e suas relações é constitutiva daquilo que somos, esta nova 
identidade em construção para o professor terá profundas relações 
com as novas formas dos conhecimentos: sempre parciais, locais, 
incertos. Talvez nossa grande aprendizagem com os novos 
paradigmas científicos e culturais seja a aprendizagem da 
instabilidade. Por isso nossa nova identidade profissional se 
constituirá no âmago da solução do conjunto das demais crises, e 
uma nova identidade é já força de construção de soluções 
(GERALDI, 2010a, p. 92). 

 

 Em consonância com as ideias de Geraldi, e com o pensamento bakhtiniano, 

defendemos que a constituição da(s) identidade(s) do professor se dá pela/na 

sociedade, pois, ao mesmo tempo, é(são) determinada(s) e determinante(s) das 

relações sociais. Se acreditarmos no poder de transformação do agir do professor 

em sala de aula, precisamos inverter as posições assumidas por ele e pelo aluno na 

relação com a herança cultural. Nesses novos lugares a serem assumidos, tal 

herança cultural estará disponível como conjunto de conhecimentos e saberes, 

constituídos pelas práticas sociais. “O saber é produto das práticas sociais, o 

conhecimento é a organização desse produto das práticas sociais de forma 

sistemática, racional, na atividade científica” (GERALDI, 2010a, p. 94).  

 Para o autor, essa inversão, além de destacar a herança cultural como algo 

relevante, servirá como proposta de se considerar, para o ensino, a relação do 

professor e do aluno com o objeto do conhecimento. O reencontro com o vivido 

proporcionará novas aprendizagens a partir do que já se conhece. Geraldi (2010a) 

sinaliza aqui uma mudança de movimento: em vez de aprender para/sobre a vida, 

devemos aprender com/na vida. “E „viver aprendendo‟ não descarta a herança 

cultural. Ao contrário, demanda que a usemos e para usá-la é preciso conhecê-la” 

(GERALDI, 2010a, p. 95). Nesse sentido, o uso do conhecimento não é posterior à 

sua aprendizagem, mas também concomitante. É importante destacar que o 

passado estará sempre no presente, porém o futuro jamais será a sua reprodução, 

ainda que as estruturas (sociais, linguísticas etc.) sejam semelhantes, pois não há 

repetição. De acordo com o pensamento bakhtiniano, no qual Geraldi ancora o seu 

dizer, embora o pensamento nasça sempre do outro, marcado pelo outro, os signos 

não se repetem, mas renascem a cada enunciação.  
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Portanto, tornam-se ineficazes práticas de ensino pautadas simplesmente na 

seleção de conteúdos a serem obrigatoriamente repassados pelo professor a 

determinadas séries/níveis, independentemente da realidade/necessidade do aluno. 

Ensinar não significa apenas transmitir, informar, descrever. Ensinar é levar o aluno, 

um sujeito social, “a construir respostas, portanto só se pode partir de perguntas” 

(GERALDI, 2010a, p. 100). Assim sendo, o professor não será aquele que dará 

respostas prontas e acabadas, construídas no passado para responder a 

questionamentos daquela época. A nova identidade do professor o põe na condição 

de sujeito, portanto, marcado pela herança cultural, que em processo de interação 

com o aluno, também sujeito marcado por tal herança, construirá com ele perguntas 

sobre o vivido, percorrendo caminhos em busca de respostas. Por vezes, os 

caminhos já foram abertos; outras picadas precisarão ser abertas, o que certamente 

demandará um esforço maior. No entanto, isso somente a própria caminhada dirá: 

 

A práxis exige construção, permanente, sem cristalizações de 
caminhos. Na práxis, alteram-se sujeitos envolvidos e percepções 
sobre o próprio objeto. Em se tratando de objeto que se move, se 
constitui, a própria natureza do objeto destrói pontes enquanto 
caminhos que se fixam. Então, é preciso eleger o movimento como 
ponto de chegada, que é partida (GERALDI, 1997, p. 28). 
 

O ensino, com base nessa nova realidade, estará pautado nas perguntas dos 

sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem, e não nas respostas já 

disponíveis. Nesse sentido, aprender não significa simplesmente captar, guardar 

para si as respostas dadas a perguntas feitas no passado. Faz-se necessário saber 

questionar, formular perguntas, mesmo que as respostas somente venham a ser 

dadas por gerações futuras. O novo professor deve desenvolver a capacidade do 

aluno de compreender os problemas, questioná-los e buscar respostas/soluções. 

Esse percurso a ser construído pelo aprendente poderá levá-lo a compreender de 

forma mais significativa os caminhos já percorridos até o momento. Por esse motivo, 

essa caminhada não é solitária, já que outros a iniciaram e muitos ainda a 

continuarão. No entanto, o trecho a ser percorrido pelo aluno não pode ser feito por 

mais ninguém. Apenas ele, do seu lugar como sujeito, poderá trilhá-lo. Para tanto, 

no ambiente de sala de aula, a companhia do professor torna-se imprescindível.  

Na prática de produção textual na escola, é também tarefa do professor 

formar produtores de textos proficientes, capazes de estabelecer uma interação pela 
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escrita, em diferentes situações interativas. Todavia, essa tarefa não nos parece ter 

sido facilmente desenvolvida. Os relatos de professores a que frequentemente 

temos acesso, por ocasião da nossa experiência em cursos de capacitação e de 

formação docente, sinalizam uma preocupação dos responsáveis por desempenhar 

tal tarefa em relação a como e o que fazer para formar produtores de textos 

competentes. Em outras palavras: como ensiná-los a escrever? E o que ensiná-los 

para que aprendam a escrever? 

 A essa preocupação dos professores de produção textual subjaz a existência 

da necessidade que a escola apresenta de fazer o aluno escrever. Há aqui o que 

podemos chamar de uma concepção tradicional: a escola tem a obrigação de 

mandar o aluno escrever. Todavia, contrapondo-se a essa ideia, ou, talvez, o mais 

adequado seria dizer complementando-a, a preocupação dos professores também 

sinaliza para outra concepção: existe um processo de escrita subjacente a todo 

texto, cujo entendimento é imprescindível para que se possa ensinar e aprender a 

produzi-lo, tarefas a serem desempenhadas também (e não somente) pela/na 

escola. 

 No campo dos estudos da linguagem, existem diversas pesquisas que 

apontam para a necessidade de se redimensionar o ensino da produção textual. 

Ainda que se insiram em campos teóricos diversos, como, por exemplo, no campo 

dos estudos da linguagem como prática discursiva (GERALDI, 1997, 2000, 2010a, 

2010b; OLIVEIRA, 2003, 2006, 2008, dentre outros) e da Linguística Textual (KOCH; 

ELIAS, 2009; LEAL, 2008; VAL 2009, dentre tantos), esses estudos consideram, 

sobretudo, o caráter interacional da linguagem. Depreendemos da leitura desses 

trabalhos que partem de uma perspectiva mais interacionista (da linguagem e do 

texto) que a reflexão em torno da produção textual não pode prescindir, em primeiro 

plano, da reflexão de que todo texto configura-se como um produto elaborado por 

um sujeito, em uma determinada situação, a partir de condições diversas, na 

tentativa de estabelecer uma relação com outro(s) sujeito(s). 

 Para Leal (2008, p. 54), ao se considerar a produção textual como processo, 

“uma pergunta fundamental emerge: para que se escreve?”. Como uma das 

possibilidades de respostas, a autora aponta: “para ser lido e compreendido”. Nesse 

sentido, podemos ressaltar que o aluno, ao produzir o seu texto, espera uma 

resposta, o que nos remete ao princípio da responsividade apresentado por Bakhtin 
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([1979] 2003): todo texto é uma resposta e suscita outras respostas. Todavia, 

destaca Leal (2008, p. 55), o aluno não espera  

 

[...] um retorno qualquer, mas algo capaz de permitir uma dialogia, 
entendendo-a como um momento de produção de sentido, de dizeres 
e de trocas significativas. Assim, se logo nas primeiras 
aprendizagens o que o aluno obtém como resposta à sua produção 
se transforma em silêncio (atividades que se fecham na própria 
produção textual e são arquivadas em um caderno ou pasta escolar) 
ou obtém a marca de um visto (visto não significa lido, significa 
“vistoria”, ver se fez) ou, ainda, uma nota ou um conceito, pode-se 
deduzir que esse sujeito aprendiz encontra-se destituído das reais 
possibilidades de interação (LEAL, 2008, p. 55, grifo da autora). 

 

 Os trabalhos dos estudiosos citados, que versam sobre a produção textual na 

escola, revelam que as práticas de sala de aula tendem a não considerar o princípio 

dialógico do texto do aluno, a responsividade por ele esperada, pois é comum nesse 

espaço o texto do discente ser concebido como objeto de correção, e não de leitura. 

Em sendo considerado apenas para a correção, o foco incide sobre o produto, a 

materialidade linguística. Diferentemente, se a intenção é se fazer uma leitura, 

diversos fatores vão convergir para se empreender a compreensão. Uma questão 

central em tais estudos é a constatação de que, no contexto escolar, a escrita 

geralmente não é trabalhada como processo interativo, perdendo-se muito da sua 

dimensão social. O aluno parece estar ciente quanto ao fato de, na sala de aula, os 

textos serem produzidos para se aprender a escrever e quanto a quem seja o seu 

interlocutor em potencial: ele escreve em um primeiro momento para que, em 

momento posterior, o professor proceda à correção e aponte os seus defeitos. Em 

alguns casos, há, nesse ambiente, “atividades em que existam finalidades sociais 

miméticas às praticadas fora da escola” (LEAL; MORAIS, 2006, p. 190), numa 

tentativa de aproximar o aluno da escrita que circula no meio social. 

 Contudo, é importante ressaltar que, mesmo nas situações em que há essa 

tentativa de aproximação da esfera social, na sala de aula, os papéis dos 

interlocutores reais (professor e aluno) continuam bem demarcados, o que de certa 

forma anula o jogo das representações proposto pelo professor, a fim de que o aluno 

escreva a um interlocutor imaginário (LEAL; MORAIS, 2006). Além disso, é relevante 

observar que, fora do ambiente escolar, o texto chega à sua versão final após uma 

série de investimentos por parte do seu autor (escrita, leitura, avaliação, revisão, 

reescrita, releitura etc.). Contrariamente, na escola, a avaliação de um texto é feita 
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geralmente de forma definitiva sobre a sua primeira versão. Se a produção textual 

deve ser o “ponto de partida (e o ponto de chegada) de todo o processo de 

ensino/aprendizagem de língua” (GERALDI, 1997, p. 135), é imprescindível que se 

considerem as sucessivas versões pelas quais passa um texto e que isso seja 

trabalhado com o aluno. 

A complexidade do processo de escrita, pelo envolvimento de diversos 

fatores, não se constitui em um impedimento para a realização de um trabalho 

produtivo em sala de aula. O primeiro passo para tanto é reconhecer que, dada a 

sua complexidade, torna-se difícil para o aluno desvendar “os segredos da escrita” 

sozinho. Nessa perspectiva, é fundamental a mediação do professor.  

 

Parece óbvio, mas nem sempre esteve presente na escola a prática 
de ensinar a escrever. Embora hoje se reconheça o trabalho bem-
sucedido de muitos professores nessa área e também a qualidade 
das propostas de escrita de muitos livros didáticos, sabe-se que, 
durante muito tempo, predominou na escola a atitude do mandar 
escrever, mas não ensinar a escrever (VAL et al., 2009, p. 131-132, 
grifo da autora). 

 

Em sendo o professor aquele ser de linguagem com maior experiência, 

caberia a ele a missão de proporcionar ao aluno a possibilidade de se tornar autor 

da sua produção textual. É o professor o responsável pelo planejamento das ações 

a serem desenvolvidas na sala de aula. Desse modo, uma vez tendo bem definidos 

os objetivos da escrita e clareza quanto à diversidade de habilidades específicas 

envolvidas nos processos de interação por ela mediados, ele poderá planejar 

atividades que levarão o aluno a vivenciar práticas de produção textual produtivas, 

no sentido de desenvolver habilidades para lidar e compreender tanto as questões 

de ordem mais estrutural, como ortografia, paragrafação, progressão temática e 

sintaxe, quanto aquelas que envolvem o uso social da escrita: contexto de 

circulação, adequação ao gênero, intencionalidade discursiva e público-alvo. É 

importante destacar que ter clareza dos objetivos a serem alcançados não significa 

inflexibilidade. Ao contrário, ao desenvolver um trabalho dessa natureza na sala de 

aula, o professor certamente chegará à compreensão de “que a seleção do tipo de 

conhecimento a ser trabalhado nos diversos níveis de escolaridade não pode ser 

definida a priori, mas vai depender de um diagnóstico para avaliar o que os alunos já 

sabem e o que ainda precisam aprender” (VAL et al., 2009, p. 132-133). 
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Nesse contexto, é fundamental que professores e alunos estejam cientes 

quanto à natureza processual da escrita, atrelando o seu desenvolvimento a um 

projeto pedagógico mais amplo, com possibilidades de continuidade, investimento e 

aperfeiçoamento. Os objetivos a serem alcançados com a prática de produção 

textual em sala de aula não devem ser previstos em termos imediatos, mas, 

gradativamente, em uma sequência de ações planejadas e elaboradas a partir das 

necessidades individuais e sociais do aluno e da escrita, mediadas pelo professor 

em sala de aula. 

 Retomando a ideia de Geraldi (2010a) quanto à inversão dos 

posicionamentos na “tríade” professor, aluno e conhecimento, tal inversão, ao se 

considerar a herança cultural, exige que tanto o professor quanto o aluno, ambos na 

condição de sujeito, tornem-se autores do/no processo de aprendizagem. Assim 

sendo, há de se considerar o ensino, conforme apontamos no parágrafo anterior, 

como um projeto, o que o coloca em relação direta com o vivido. Nesse sentido, a 

aula e o ensino devem ser considerados na ordem do acontecimento, como parte 

integrante da vida, para, partindo das vivências, construir e ampliar conhecimentos 

sobre ela.   
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4 BAKHTIN, VIGOTSKI E OS CAMINHOS PARA SE PENSAR A LINGUAGEM, O 

TEXTO E A ESCRITA: AUTORIA E MEDIAÇÃO

 

 

 

O texto só tem vida contatando com outro texto 
(contexto). Só no ponto desse contato de textos 
eclode a luz que ilumina retrospectiva e 
prospectivamente, iniciando dado texto no 
diálogo. [...] Por trás desse contato está o 
contato entre indivíduos e não entre coisas. 
Mikhail Bakhtin 

 

4.1 A LINGUAGEM SOB UMA PERSPECTIVA BAKHTINIANA 

 

A chegada dos estudos de Bakhtin ao Brasil aconteceu por volta do final da 

década de 1970 e início da década de 1980, principalmente, por meio do seu 

trabalho com a literatura. A partir da década de 1990, esse estudioso nos vai sendo 

apresentado também pelo viés da linguística. Nosso primeiro contato com o autor se 

deu pela tradução de sua obra, muitas vezes, já a partir de outra tradução, o que nos 

levou a uma relação indireta com seus estudos, por meio da interpretação de 

tradutores. Como resultado dessa recente apresentação, algumas pesquisas 

realizadas em nosso país que se apresentam como fundamentadas em Bakhtin se 

detêm, principalmente, à noção de dialogismo e polifonia, os seus conceitos 

inicialmente e até hoje mais divulgados no Brasil. 

É válido observar que os estudos bakhtinianos, referenciados historicamente 

a partir de 1920, reúnem teorias de um grupo de intelectuais de formações diversas, 

cuja obra tem contribuído cada vez mais na compreensão de diversos campos do 

conhecimento. Dentre os integrantes desse grupo, destacam-se Bakhtin, Volochínov 

e Medvedev. Os textos por eles produzidos têm provocado significativas reflexões 

no universo acadêmico daqueles que se propõem a estudar temas relacionados à 

linguagem.  

Durante alguns anos, quase todos os textos publicados resultantes desse 

grupo de estudiosos teve sua autoria atribuída a Bakhtin. Mais recentemente, surge 

a polêmica em torno dessa autoria: há os que defendam ser Bakhtin o autor, 

atribuindo a Volochínov e a Medvedev a participação na editoração (CLARK; 
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HOLQUIST, 1998); há os que refutam a ideia de uma exclusividade autoral atribuída 

a Bakhtin (MORSON; EMERSON, 2008). Outra postura cada vez mais comum entre 

os estudiosos da linguagem é assumir uma atitude não polarizante em relação à 

autoria de tais textos, reconhecendo que há entre eles (os assinados por 

Volochínov, por Medvedev e por Bakhtin) uma natureza teórica/ideológica em 

comum:  

se a autoria jurídica é diversa, a intelectual pode ser considerada 
convergente, uma vez que os grandes fundamentos teóricos 
desenvolvidos naqueles textos também são encontrados nos de 
Bakhtin, alguns dos quais escritos antes dos assinados por 
Volochínov e Medvedev (RODRIGUES, 2004, p. 417). 
 

A posteriori, atribuída por estudiosos dos escritos desses intelectuais, surge a 

expressão Círculo de Bakhtin, que reúne e identifica o conjunto da sua obra. Bakhtin 

aparece como seu principal representante, em função da representatividade dos 

seus textos (FARACO, 2009a). Nesta tese, quando nos referirmos ao Círculo de 

Bakhtin, estaremos nos voltando, sobretudo, para os estudos que priorizam a 

linguagem como central nas suas discussões. Nesse sentido, ganham destaque, 

para embasamento teórico da nossa pesquisa, os textos assinados por Bakhtin 

([1979] 2003, [1929] 2008, [1975] 2010a, [1986] 2010b) e Bakhtin/Volochínov ([1929] 

2006), já que são eles os que mais se dedicam a uma teoria da linguagem. 

Os estudos bakhtinianos concentram-se essencialmente nas questões de 

linguagem nas múltiplas esferas da atividade humana. A base dos seus conceitos 

está na sua concepção de linguagem como sendo constitutiva do sujeito, essência 

do ser humano. Em outras palavras, para Bakhtin, a linguagem está no sujeito, e 

não fora dele, que só existe como ser de linguagem. Esta é dialógica, constituída 

nas relações sociais e marcada pela alteridade. De acordo com Sobral (2008), as 

propostas do estudioso russo podem ser consideradas como  

 

as bases de uma filosofia da vida (Lebensphilosophie), ou seja, uma 
filosofia não transcendental – porque centrada no mundo concreto e 
não em princípios alheios a ela  – nem imanente – porque centrada 
no agir dos sujeitos, mais no seu processo de ação do que nos 
resultados (SOBRAL, 2008, p. 220, grifos do autor). 

 

Ao abordarmos aspectos da concepção de linguagem apresentada pelo 

Círculo de Bakhtin, somos levados a compreender os principais aspectos da 

interação verbal, que podem ocorrer tanto na modalidade falada (face a face) quanto 
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na escrita (distanciada). Bakhtin/Volochínov ([1929] 2006), ao apresentarem a 

concepção de língua que embasa seus pressupostos teóricos, afirmam:  

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 
abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica 
isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo 
fenômeno social da interação verbal, realizada através da 
enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a 
realidade fundamental da língua (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 
2006, p. 127, grifos dos autores). 

 

As considerações sobre a interação verbal corroboram a concepção de 

linguagem como fenômeno social. A interação acontece em contextos sociais 

específicos, portanto, realiza-se a partir de uma relação dialógica estabelecida entre 

os sujeitos. Por sua natureza, exige e instaura uma relação dialógica e responsiva 

entre esses sujeitos, o que caracteriza a enunciação. Dessa forma, o processo de 

produção dos enunciados pelo sujeito não pode ser considerado um fato individual 

nem isolado: 

 

Qualquer enunciação, por mais significativa e completa que seja, 
constitui apenas uma fração de uma corrente de comunicação verbal 
ininterrupta (concernente à vida cotidiana, à literatura, ao 
conhecimento, à política etc.). Mas essa comunicação verbal 
ininterrupta constitui, por sua vez, apenas um momento na evolução 
contínua, em todas as direções, de um grupo social determinado 
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 2006, p. 128, grifo dos autores). 

 

Depreendemos da afirmação acima que o falante/sujeito está sempre em 

constante diálogo, visto que se encontra inserido em uma realidade mais ampla. 

Nessa realidade, já marcada por outros falares/falantes/sujeitos, torna-se 

imprescindível “tomar a palavra”, não havendo assim originalidade plena no 

processo de utilização da língua (MENEGASSI, 2009). Desse modo, “a língua vive e 

evolui historicamente na comunicação verbal concreta, não no sistema linguístico 

abstrato das formas da língua nem no psiquismo individual dos falantes” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 2006, p. 128, grifo dos autores).  

É interessante observar que o diálogo, a tomada da palavra e a não 

originalidade no processo de utilização da língua são características da linguagem e 

dos sujeitos, estando presentes também na modalidade escrita da língua. 

Bakhtin/Volochínov ([1929] 2006, p. 127), ao falarem sobre o “livro, isto é, o ato de 
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fala impresso”, apresentam-no como um elemento da comunicação verbal. “Ele é 

objeto de discussões ativas sob a forma de diálogo e, além disso, é feito para ser 

apreendido de maneira ativa, para ser estudado a fundo, comentado e criticado no 

quadro do discurso interior”. Os autores destacam ainda o papel das reações 

impressas, institucionalizadas, presentes nas diferentes esferas da comunicação 

verbal, tais como críticas e resenhas, as quais também influenciam na escrita de 

trabalhos posteriores, que, por sua vez, são orientados a partir de intervenções 

realizadas “na mesma esfera de atividade”, pelo próprio autor ou por outros autores. 

Desse modo, “o discurso escrito é de certa maneira parte integrante de uma 

discussão ideológica em grande escala: ele responde a alguma coisa, refuta, 

confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais, procura apoio etc.” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 2006, p. 128). Durante as nossas análises, a 

serem apresentadas mais adiante nesta tese, esse movimento da/na escrita, no 

contexto da sala de aula de professores em formação inicial, é discutido a partir dos 

dados desta pesquisa. 

Pelo apresentado até o momento, destacamos que, nos estudos bakhtinianos, 

torna-se imprescindível a compreensão de que há sempre um outro a quem 

devemos responder e de quem esperamos uma resposta. Trata-se de uma 

característica da vida em sociedade. Eis um dos conceitos que permeiam toda a sua 

obra: o de responsividade. Mesmo sendo responsável por tudo que faço e digo 

(responsabilidade), eu o faço e o digo em resposta ao outro (responsividade). 

Portanto, para entendermos o caráter responsivo das práticas de linguagem, é 

necessário compreendermos o papel fundamental que o outro exerce nas interações 

verbais, na constituição do sujeito. Para o autor russo, é na relação com a alteridade 

que os indivíduos se constituem, ao mesmo tempo que se alteram constante e 

mutuamente. Esse processo é algo consolidado socialmente, através das 

interações, das palavras e dos signos. A nossa constituição, da qual fazem parte as 

transformações, ocorre mediante o outro, o que também movimenta a língua. Nessa 

perspectiva, a palavra é sempre endereçada ao outro, de quem se espera uma 

resposta. 

 

Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada 
tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se 
dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação 
do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em 
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relação ao outro. Através da palavra, defino-me em relação ao outro, 
isto é, em última análise, em relação à coletividade. A palavra é uma 
espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia 
sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se sobre o meu 
interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do 
interlocutor (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 2006, p. 117, grifo dos 
autores). 
 

Nesse sentido, ambos (locutor e interlocutor) são dialógicos. A palavra, na 

sua dupla orientação (procede de alguém e se dirige a alguém), fica situada no que 

os autores denominam de “zona fronteiriça”: não pertence totalmente ao locutor, 

mas “cabe-lhe contudo uma boa metade” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 2006, p. 

117). A palavra, como signo, é resgatada pelo locutor de um “estoque de signos 

disponíveis” e a sua realização na “enunciação concreta é inteiramente determinada 

pelas relações sociais”. Assim, o diálogo não se inicia na realização do “ato 

fisiológico de materialização da palavra”, mas a partir da tomada de consciência pelo 

sujeito das relações sociais das quais ele inevitavelmente participa, o que propicia a 

interação. Esse processo de tomada de consciência pelo sujeito acontece de forma 

gradativa.  

 

Em essência, para a consciência individual, a linguagem enquanto 
concreção socioideológica viva e enquanto opinião plurilíngue 
coloca-se nos limites do seu território e nos limites do território de 
outrem. A palavra da língua é uma palavra semialheia. Ela só se 
torna “própria” quando o falante a povoa com sua intenção, com seu 
acento, quando a domina através do discurso, torna-a familiar com 
sua orientação semântica e expressiva. Até o momento em que foi 
apropriado, o discurso não se encontra em uma língua neutra e 
impessoal (pois não é do dicionário que ele é tomado pelo falante!), 
ele está nos lábios de outrem, nos contextos de outrem e a serviço 
das intenções de outrem. [...] A linguagem não é um meio neutro que 
se torne fácil e livremente a propriedade intencional do falante, ela 
está povoada ou superpovoada de intenções de outrem. Dominá-la, 
submetê-la às próprias intenções e acentos é um processo difícil e 
complexo30 (BAKHTIN, [1934-1935] 2010, p. 100, grifo nosso). 

 

Tanto em Marxismo e Filosofia da Linguagem (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 

[1929] 2006) quanto em O discurso no romance (BAKHTIN, [1934-1935] 2010), a 

questão da propriedade da palavra, da tomada de consciência pelos sujeitos quanto 

                                                           
30

 A citação faz parte do texto O discurso no romance, assinado por Mikhail Bakhtin, datado de 1934-
1935 e publicado na obra de mesma autoria Questões de literatura e de estética: a teoria do romance 
([1975] 2006).  
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à sua apropriação nas interações verbais nos é apresentada como um processo 

complexo, possível de ocorrer somente a partir das relações sociais. Para os 

estudos bakhtinianos, a palavra não pode ser considerada como sinônimo de 

vocábulo descontextualizado. Se ela for percebida pelo receptor apenas como um 

“sinal”, não representará para ele “nenhum valor linguístico”, porque, de acordo com 

Bakhtin/Volochínov, nessa mesma obra já citada, 

 

A pura “sinalidade” não existe, mesmo nas primeiras fases da 
aquisição da linguagem. Até mesmo ali, a forma é orientada pelo 
contexto, já constitui um signo, embora o componente de “sinalidade” 
e de identificação que lhe é correlata seja real. Assim, o elemento 
que torna a forma linguística um signo não é sua identidade como 
sinal, mas sua mobilidade específica; da mesma forma que aquilo 
que constitui a descodificação da forma linguística não é o 
reconhecimento do sinal, mas a compreensão da palavra no seu 
sentido particular, isto é, a apreensão da orientação que é conferida 
à palavra por um contexto e uma situação precisos, uma orientação 
no sentido da evolução e não do imobilismo 
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 2006, p. 97, grifo dos autores). 

 

A exemplo de todos os demais conceitos que permeiam a obra bakhtiniana, 

também na compreensão da definição de palavra, para os autores referenciados, o 

outro tem um papel indispensável. É preciso que haja a aceitação, por parte do 

outro, da palavra dita pelo eu. A palavra como signo necessita do acolhimento do 

outro, ainda que para refutá-la, contestá-la, omiti-la. Portanto, só há concretização 

da unidade linguística se houver a adesão do outro exercendo sobre essa palavra 

uma atividade ativa, responsiva, “capaz de sustentar essa ponte sobre a qual 

trafegam os sentidos socialmente construídos e por meio da qual se efetiva a vida 

em sociedade” (MENEGASSI, 2009, p. 150-151). Assim sendo, a responsividade é 

necessária, é impositiva das práticas sociais e todo discurso é orientado para a 

resposta e é influenciado pelo discurso da resposta antecipada (BAKHTIN, [1975] 

2010a; BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 2006). Não há como desconsiderar o 

caráter essencialmente dialógico da linguagem, e dos sujeitos. 

 Em sendo o sujeito um ser de linguagem, Bakhtin o concebe como histórico, 

cultural, social e ideologicamente marcado. Trata-se, portanto, de um ser dotado de 

uma consciência e, ao mesmo tempo, participante do processo de construção da 

realidade social na qual convive ou conviveu e que deixará marcas naquela em que 

o outro conviverá, pois todo sujeito já chega a um mundo pertencente ao outro, 
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semiotizado, permeado pela linguagem e repleto de vozes alheias. Assim sendo, de 

acordo com Bakhtin ([1979] 2003) e Bakhtin/Volochínov ([1929] 2006), o nosso 

encontro com o outro independe da vontade ou iniciativa do eu, porque o outro 

impõe sua alteridade irredutível sobre o eu, uma vez que o eu é quem precisa se 

constituir; abrir passagens em espaços já habitados e pertencentes ao(s) outro(s) 

(PONZIO, 2008). Tal fato acontece não apenas em nível linguístico, mas também em 

nível da formação da nossa personalidade, da nossa consciência e da construção 

dos nossos valores.  

Na visão bakhtiniana, as palavras que usamos são provenientes do(s) 

outro(s) e, portanto, estão sempre marcadas pelas intenções alheias. Exatamente 

por isso, o estudioso russo defende que todos os nossos discursos interiores 

(pensamentos e valores) são diálogos. Eis aqui um dos conceitos mais difundidos da 

sua teoria: o dialogismo. Para Bakhtin, o dialogismo é constitutivo da linguagem, do 

ser humano, uma vez que este é um ser social. Não estamos no mundo sozinhos: 

somos nele constantemente construídos e construtores, pois nele interagimos 

socialmente. Sendo assim, conforme destaca Ponzio (2008), o diálogo não é uma 

proposta, mas uma imposição: já chegamos em um mundo pertencente a outros. 

Por isso, destaca o autor, com base nas leituras bakhtinianas, o diálogo não é um 

compromisso firmado entre o eu (já existente) e o outro (recém-chegado ao mundo), 

mas sim “é o compromisso que dá lugar ao eu: o eu é esse compromisso, o eu é um 

compromisso dialógico – em sentido substancial, e não formal – e, como tal, o eu é, 

desde suas origens, algo híbrido, um cruzamento, um bastardo” (PONZIO, 2008, p. 

23). Portanto, o eu só existe pelo(s) outro(s). Ao defini-lo como “bastardo”, esse 

estudioso chama a atenção para o fato de que o eu é fruto das diversas relações 

que mantém socialmente, e não de uma relação unívoca. É importante frisar que, na 

concepção bakhtiniana, o sujeito, ao mesmo tempo que é social, também é singular, 

pois é único e o espaço por ele ocupado não pode ser de mais ninguém.  

Na concepção bakhtiniana, o sujeito é inacabado, pois está sempre em 

processo de construção, na interação com o outro, que o complementa, que o 

modifica, que lhe cede espaço num mundo já habitado. Assim, ele se constrói 

constantemente através das relações intersubjetivas mediadas e mediadoras 

pela/da linguagem, pois é um ser essencialmente de linguagem, dialógico. De 

acordo com Bakhtin ([1934-1935] 2010a, p. 88), 
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A orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo 
discurso. Trata-se da orientação natural de qualquer discurso vivo. 
Em todos os seus caminhos até o objeto, em todas as direções, o 
discurso se encontra com o discurso de outrem e não pode deixar de 
participar, com ele, de uma interação viva e tensa. Apenas o Adão 
mítico que chegou com a primeira palavra num mundo virgem, ainda 
não desacreditado, somente este Adão podia realmente evitar por 
completo esta mútua orientação dialógica do discurso alheio para o 
objeto. Para o discurso humano, concreto e histórico, isso não é 
possível: só em certa medida e convencionalmente é que pode dela 
se afastar. 

 

A citação acima parece-nos essencial para ilustrar o princípio dialógico da 

linguagem defendido pelo Círculo de Bakhtin. O grande diferencial nos estudos 

bakhtinianos está no valor que ele dá à linguagem e ao sujeito; está no caráter 

axiológico desse sujeito: ideologicamente marcado e marcante, discursivo, que 

inevitavelmente se encontra com o discurso de outrem e dele “não pode deixar de 

participar”, pois não há “álibi” para esse sujeito.  

Diante do exposto, podemos afirmar que há, com Bakhtin, o que Geraldi 

(2010a, p. 34) aponta como “deslocamento” em relação à concepção de linguagem: 

 

não se trata de linguagem vista como repertório, pronto e acabado, 
de palavras conhecidas ou a conhecer e de um conjunto de regras a 
automatizar; nem da linguagem como tradução de pensamentos que 
lhe seriam prévios; menos ainda da linguagem como um conjunto de 
figuras de enfeite retórico; e muito menos ainda da linguagem vista 
como forma correta, ortográfica, de palavras ou sentenças. Não se 
creia, no entanto, que este deslocamento pretende apenas esvaziar 
o ponto de partida, substituindo com nada concepções correntes, 
Trata-se de um deslocamento para. É eleição de um outro lugar 
(GERALDI, 2010a, p. 34, grifo do autor). 

 

 O outro lugar a que Geraldi (2010a) se refere é o da linguagem como espaço 

de produção de discursos, de constituição dos sujeitos, de interação, ou seja, a 

linguagem como espaço social, cultural, temporal e ideologicamente marcado, e 

sempre em movimento. Esse pensamento bakhtiniano sobre a linguagem (e o 

sujeito) implica um deslocamento metodológico, na forma como ela tem sido tratada 

no campo das ciências e, em especial, no ensino do texto e sua concepção, sobre 

cujo tema trataremos a seguir.  
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4.2 O TEXTO E A ESCRITA NA PERSPECTIVA DIALÓGICA  

 

Do que expomos até o momento neste capítulo, cujo objetivo é apresentar as 

vozes que nos guiam teoricamente, podemos dizer que, partindo da concepção 

bakhtiniana de linguagem, ocorre um deslocamento nos estudos linguísticos: em vez 

de uma linguística da língua, busca-se aqui uma metalinguística, que “vai além dos 

limites da linguística (na sua concepção rigorosa e exata)” (BAKHTIN, [1979] 2003, 

p. 325). Se num modelo estruturalista de análise, no qual Saussure figura como seu 

principal representante, há uma separação entre o individual (a fala) e o social (o 

sistema linguístico), para Bakhtin, numa linha de abordagem discursiva, não é 

possível separar o individual do social31. Segundo o autor, a linguagem é social, 

histórica e, portanto, ideológica. Nesse sentido, é concebida como uma prática 

discursiva. Sendo a linguagem entendida como discurso, ela não constitui um 

universo de signos cuja finalidade é servir como instrumento de comunicação ou 

como suporte do pensamento; a linguagem em sendo discurso é um modo de 

produção social, lugar de manifestação ideológica, portanto, lugar de interação. 

Conforme destacam Bakhtin/Volchínov ([1929] 2006), é na interação verbal, 

realizada por meio das enunciações, que vamos encontrar a verdadeira substância 

da língua, e não em um sistema linguístico abstrato. 

Para os autores, a enunciação é o resultado da interação de dois indivíduos 

socialmente marcados, ainda que não haja um interlocutor real, podendo este ser 

substituído “pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor. A 

palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse interlocutor” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 2006, p. 116). Assim sendo, o que falamos (ou 

escrevemos) é determinado pelas condições sociais de sua produção e apresenta 

as marcas de seus interlocutores, pois estes não são abstratos, ainda que virtuais. 

De acordo com os autores, “não pode haver interlocutor abstrato; não teríamos 

linguagem comum com tal interlocutor, nem no sentido próprio nem no figurado” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 2006, p. 116). Respaldando-nos em tais autores, 

                                                           
31

 Há de se considerar a diferença da concepção de social na língua para os dois autores: ao afirmar 
que a língua é social, Saussure está nos apresentando-a como instrumento que possibilita o exercício 
da linguagem entre os indivíduos, por se tratar de um sistema de convenções. Portanto, não se deve 
confundi-la com o exercício da linguagem por tais indivíduos. É esse exatamente o caminho que 
Bakhtin deseja percorrer: se o exercício da linguagem humana é alijado pelo estruturalista, vai ser 
justamente ele que despertará o interesse do estudioso russo, por entender que a linguagem só pode 
ser compreendida a partir do seu exercício pleno pelos falantes, pelos discursos. 



91 
 

podemos afirmar que toda ação conjunta, independentemente de sua natureza 

(conflituosa, cooperativa), pode ser considerada como uma interação e está inscrita 

em um quadro social, o que implica a presença de outros indivíduos. 

Desse modo, os trabalhos de Bakhtin e do Círculo vão contribuir 

significativamente com pesquisas na área da linguagem, entendendo-a como uma 

prática discursiva, a qual pressupõe a ação e esta é permeada e permeia o social. 

Ao colocar o ser humano como participante do processo histórico constituído e 

constituinte da linguagem, essa concepção vai além das noções empiristas e 

idealistas. Toda ação pressupõe posicionamento, valor. Assim sendo, a linguagem 

como prática social é valorada e valorativa. Nessa perspectiva, a ênfase será dada 

aos processos de significação do objeto de estudo linguístico. Há um deslocamento 

na forma de abordagem desse objeto: da descrição e classificação para a 

compreensão e interpretação.  

Estudos sobre a interação e sobre Bakhtin e seu Círculo têm despertado cada 

vez mais o interesse de pesquisadores provenientes de campos diferentes de 

investigação (Filosofia, Educação, Linguística Aplicada, Sociologia etc.). As 

vertentes contemporâneas das ciências da linguagem vêm apresentando um debate 

teórico e epistemológico sobre a produção de conhecimento que, cada vez mais, 

aponta para a necessidade de buscarmos não apenas em uma, mas em diversas 

áreas do conhecimento a explicação para os fenômenos da linguagem e dos 

conhecimentos produzidos. Segundo Oliveira (2008a, p. 11), “muitos são os 

estudiosos que reivindicam uma ciência da linguagem que atravesse fronteiras, 

muros, investindo em abordagens transdisciplinares que venham contribuir para a 

compreensão das complexidades do ser humano e de suas práticas, entendidas 

como práticas sociais”. Dessa maneira, de acordo com a autora, propõe-se uma 

teoria da linguagem consonante com as inovações e a complexidade da sociedade 

atual, considerando assim o aspecto da contradição, do conflito, da pluralidade, do 

inacabamento, da reconstrução e da ressignificação. No cerne de quase todos esses 

estudos, estão as ideias de Bakhtin.  

Em O problema do texto na linguística, na filologia e em outras ciências 

humanas32 (BAKHTIN, [1959-1961] 2003), o autor apresenta o texto (o enunciado), 

tanto oral quanto escrito, como o ponto de partida para o estudo das ciências 

                                                           
32

 Texto assinado por Mikhail Bakhtin, datado de 1959-1961 e publicado na obra de mesma autoria, 
Estética da Criação Verbal ([1979] 2003). 
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humanas. Esse seria o seu principal objeto de pesquisa, pois tais ciências buscam 

entender o homem, que só existe como texto (discurso); é um ser de linguagem. 

“Onde não há texto não há objeto de pesquisa e pensamento”, pois os textos “são 

pensamentos sobre pensamentos, vivências das vivências, palavras sobre palavras, 

textos sobre textos” (BAKHTIN, [1979] 2003, p. 307). Eis aqui o diferencial em 

relação às ciências naturais: estudar o homem significa estudar textos, pois através 

deles o ser humano constrói e se constrói. Às ciências humanas interessa o estudo 

do homem no texto, enquanto que às naturais, a tentativa de entendê-lo fora dele. 

No entanto, o autor chama a atenção para o fato de que essas fronteiras (humanas 

e naturais) não são “absolutas” nem “impenetráveis”.  

Para Bakhtin, o texto é constituído de dois polos: um primeiro, que 

corresponde ao sistema de linguagem; e um segundo, o texto como 

enunciado/relações dialógicas. Ao primeiro, é atribuído “tudo o que é repetido e 

reproduzido, tudo que pode ser dado fora de tal texto (o dado)”. Ao mesmo tempo, o 

texto como enunciado “é algo individual, único e singular, e nisso reside o seu 

sentido”. Esse segundo polo “é inerente ao próprio texto mas só se revela numa 

situação e na cadeia dos textos” (BAKHTIN, [1979] 2003, p. 309-310), estando 

relacionado a outros textos, às relações dialógicas. Assim, o sistema de linguagem é 

utilizado como “material e meio” para construção do texto como enunciado. Nesse 

sentido, Bakhtin não descarta o estudo do sistema da língua, das unidades 

linguísticas, porém ele acredita que esse estudo é insuficiente para a compreensão 

do real funcionamento da linguagem. Decorre desse entendimento o seu interesse 

em estudar a linguagem como prática discursiva, priorizando, portanto, “aspectos da 

vida concreta do discurso” que são “abstraídos pela linguística”, considerada “no 

sentido rigoroso do termo”. Eis o motivo pelo qual propõe a “metalinguística, 

subentendendo-a como um estudo [...] daqueles aspectos da vida do discurso que 

ultrapassam [...] os limites da linguística”. A metalinguística não exclui nem se funde 

com a linguística. Em vez disso, ambas devem complementar-se, já que “estudam o 

mesmo fenômeno concreto” (BAKHTIN, [1929] 2008, p. 207), mas o fazem 

priorizando diferentes aspectos e sob diferentes ângulos de visão.  

Ao defender o texto como objeto das ciências humanas, segundo Barros 

(2007, p. 23), Bakhtin o define como: a – “objeto significante ou de significação” (às 

ciências humanas vão interessar os processos de significação e não os estudos 

linguísticos do “sistema de signos”); b – “produto da criação ideológica ou de uma 
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enunciação” (o texto só existe na e para a sociedade, não podendo ser reduzido à 

sua materialidade linguística “ou dissolvido nos estados psíquicos daqueles que o 

produzem ou o interpretam”); c – “dialógico” (constrói-se a partir do diálogo entre os 

sujeitos e entre outros textos); e d –“único, não reproduzível” (o texto como 

enunciado é um acontecimento singular, não repetível).  

A exemplo do que ocorre com diversos outros termos (linguagem, sujeito, 

texto, contexto, entre outros), há também em torno da noção de enunciado uma 

série de emprego e conotações, a depender da perspectiva teórica à qual se vincula 

(BRAIT; MELO, 2008). Para essa pesquisa, interessa-nos compreender o enunciado 

na perspectiva dos estudos do Círculo de Bakhtin. De acordo com Brait e Melo 

(2008, p. 65), 

 

As noções de enunciado/enunciação têm papel central na concepção 
de linguagem que rege o pensamento bakhtiniano justamente porque 
a linguagem é concebida de um ponto de vista histórico, cultural e 
social que inclui, para efeito de compreensão e análise, a 
comunicação efetiva e os sujeitos e discursos nela envolvidos. 

 

  Assim como acontece com outras noções bakhtinianas, a tentativa de 

compreender enunciado/enunciação a partir de apenas uma obra/texto, 

provavelmente, não será bem-sucedida. Coerentes com o seu pensamento dialógico 

da linguagem, do sujeito, do texto, da vida em sociedade, as concepções 

apresentadas por Bakhtin e o Círculo estão também numa cadeia ininterrupta e a 

sua compreensão será tão mais ampla (e complexa) quanto mais conhecimento do 

todo da sua obra for possível ao sujeito que se propor a estudá-la. Dito de outra 

forma, os sentidos e as particularidades dos conceitos bakhtinianos são construídos 

no conjunto dos seus textos. Há entre eles (noções e textos) uma relação de 

complementaridade, implicação, evolução, supressão, acréscimo, à medida que tais 

concepções nos são apresentadas por meio de uma obra sempre em construção (e 

não poderia deixar de sê-lo, pela própria natureza dialógica). “Mesmo sem querer 

forçar uma unidade, é inegável que as preocupações de Bakhtin vão ganhando 

forma, num diálogo entre textos e, em certa medida, entre épocas” (BRAIT, 2009, p. 

53). 

 Em Marxismo e filosofia da linguagem, ao fazerem sua crítica ao objetivismo 

abstrato (para quem o sistema linguístico é capaz de dar conta dos fatos da língua, 

rejeitando a individualidade do ato de fala, da enunciação) e ao subjetivismo 
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individualista (para quem o ato de fala é considerado individual, podendo ser 

explicado a partir das condições da vida psíquica individual do sujeito falante), 

Bakhtin/Volochínov ([1929] 2006, p. 113, grifos dos autores) destacam: 

 

Na realidade, o ato de fala, ou, mais exatamente, seu produto, a 
enunciação, não pode de forma alguma ser considerado como 
individual no sentido estrito do termo; não pode ser explicado a partir 
das condições psicofisiológicas do sujeito falante. A enunciação é de 
natureza social.  
 

 Recorremos, mais uma vez, aos autores quando afirmam também que a 

enunciação é o resultado da interação entre dois indivíduos socialmente 

organizados: locutor e interlocutor. Ainda que não haja um interlocutor real, “este 

pode ser substituído pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o 

locutor” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 2006, p. 116), pois não pode haver um 

interlocutor abstrato, uma vez que a interlocução é imprescindível à linguagem. A 

palavra é sempre dirigida a alguém, em função de quem será adequada: “variará se 

se tratar de uma pessoa do mesmo grupo social ou não, se tiver ligada ao locutor 

por laços sociais mais ou menos estreitos (pai, mãe, marido etc.)” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 2006, p. 116). 

A importância de se considerar essa orientação da palavra em função do 

interlocutor é destacada pelos autores. Conforme já mencionamos em 4.1, a palavra 

possui dupla orientação, pois sempre procede de alguém e se direciona para 

alguém, constituindo o produto da interação, “território comum do locutor e do 

interlocutor” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 2006, p. 117). Nesse sentido, a 

palavra desempenha papel mediador entre locutor e interlocutor. Todavia, é 

pertinente observar, a partir da nossa leitura sobre os autores, e conforme já 

abordamos no tópico anterior, que a palavra se situa em uma espécie de zona 

fronteiriça, cabendo tanto ao locutor quanto ao interlocutor uma boa metade. De 

acordo com tais autores, em apenas um momento a palavra torna-se propriedade 

inalienável do locutor: no instante do ato fisiológico de sua materialização. No 

entanto, ao destacarmos que a palavra é exteriorizada pelo locutor, não devemos 

considerar apenas a sua materialização como ato fisiológico, sendo necessário 

ponderarmos que a sua materialização concretiza-se a partir das relações sociais. “A 

situação social mais imediata e o meio social mais amplo determinam 
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completamente e, por assim dizer, a partir do seu próprio interior, a estrutura da 

enunciação” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 2006, p. 117). 

Na obra imediatamente citada, o termo enunciação é empregado muitas 

vezes como ato de fala, sendo a enunciação concreta a realização exterior da 

atividade mental organizada a partir de uma orientação social mais ampla e mais 

imediata, que é a interação com interlocutores concretos. Conforme Brait e Melo 

(2008, p. 68), nessa obra, 

 

o estudo da enunciação ocorre, especialmente, nos momentos em 
que se trata de questões relativas à palavra e ao signo, às duas 
orientações do pensamento filosófico linguístico, às formas marcadas 
de incorporação da enunciação de outrem, à interação. Dessa 
maneira, nessa obra, uma importante perspectiva de enunciação vai 
sendo tecida, sempre numa dimensão discursiva, implicada num 
caráter interativo, social, histórico, cultural.  

 

As autoras destacam a relevância da obra na difusão da ideia de enunciação 

como sendo de natureza constitutivamente social e histórica, em cuja cadeia os 

discursos são produzidos e circulados, sempre em relação a enunciações anteriores 

e posteriores. Seu mérito também está no destaque dado à presença do sujeito 

(social, histórico, cultural) na existência de um enunciado concreto. 

Compactuamos com o pensamento das autoras de que, se em outras obras 

bakhtinianas, por exemplo, Questões de literatura e de estética: a teoria do romance 

([1975] 2010a), a questão do enunciado e da enunciação é também tomada como 

objeto de reflexão, nesse caso, em relação ao romance, vai ser no conjunto de 

textos publicados em Estética da criação verbal ([1979] 2003) que tal questão será 

retomada, contribuindo significativamente para a nossa compreensão do conceito de 

gêneros do discurso e da noção de texto. 

No texto Os gêneros do discurso33, Bakhtin ([1951-1953] 2003, p. 274) define 

enunciado34 como a real unidade da comunicação discursiva: “Porque o discurso só 

pode existir de fato na forma de enunciações concretas de determinados falantes, 

sujeitos do discurso”. O autor diferencia essa unidade real (enunciado) das unidades 

                                                           
33

 Texto assinado por Mikhail Bakhtin, datado de 1951-1953 e publicado na obra de mesma autoria 
Estética da Criação Verbal ([1979] 2003). 
34

 De acordo com o tradutor, nesse texto, Bakhtin não faz a distinção entre enunciado e enunciação. 
Emprega o termo vikázivanie tanto para o ato de produção de discurso oral quanto para o discurso 
escrito. “Em Marxismo e filosofia da linguagem (Hucitec, São Paulo), o mesmo termo aparece 
traduzido como „enunciação‟ e „enunciado‟. Mas Bakhtin não faz distinção entre enunciado e 
enunciação” (Nota do Tradutor. BAKHTIN, [1979] 2003). 
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de língua enquanto sistema (palavras e orações). Para tanto, destaca a presença do 

sujeito e a responsividade constituinte do enunciado. É nesse ponto que reside a 

principal diferença: as palavras e orações tomadas apenas como elementos de um 

sistema linguístico abstraem-se do sujeito, o que jamais pode ocorrer com o 

enunciado, considerando o real objetivo da comunicação discursiva. Embora 

reconheça a sua relevância, o estudioso russo critica o que ele denomina de 

“ficções” linguísticas, porque estas não dão conta da complexidade e amplitude da 

atividade discursiva, em especial, quando apresentam esquemas representativos 

dos parceiros da comunicação discursiva (falante e ouvinte), atribuindo ao falante os 

processos ativos de discurso e ao ouvinte os passivos da recepção. De acordo com 

Bakhtin ([1951-1953] 2003, p. 271), “toda compreensão da fala viva, do enunciado 

vivo é de natureza ativamente responsiva [...]; toda compreensão é prenhe de 

resposta, e nessa ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna 

falante”. 

Nesse mesmo texto, Bakhtin ([1951-1953] 2003) discute as peculiaridades do 

enunciado, ressaltando três como principais: 1) alternância dos sujeitos do discurso 

(todo enunciado tem um princípio e um fim absolutos: “antes do seu início, os 

enunciados dos outros; depois do seu término, os enunciados responsivos dos 

outros” (p. 275)); 2) conclusibilidade (está também relacionada à alternância dos 

sujeitos, como se fosse “o „dixi‟ conclusivo do falante”. Todo enunciado tem uma 

“inteireza” e “assegura a possibilidade de resposta (ou compreensão responsiva)” (p. 

280)); e 3) a escolha de um certo gênero do discurso (falamos e escrevemos por 

meio de gêneros do discurso: “todos os nossos enunciados possuem formas 

relativamente estáveis e típicas de construção do todo” (p. 282)). O autor russo 

aponta ainda nesse texto que a nossa liberdade de emprego dos gêneros será tão 

maior e plena quanto melhor for o nosso domínio sobre eles, o que vai colaborar 

para realizarmos de modo mais completo o nosso projeto de discurso.  

 

Desse modo, ao falante não são dadas apenas as formas da língua 
nacional (a composição vocabular e a estrutura gramatical) 
obrigatórias para ele, mas também as formas de enunciado para ele 
obrigatórias, isto é, os gêneros do discurso: estes são tão 
indispensáveis para a compreensão mútua quanto as formas da 
língua. Os gêneros do discurso, comparados às formas da língua, 
são bem mais mutáveis, flexíveis e plásticos; entretanto, para o 
indivíduo falante eles têm significado normativo, não são criados por 
ele, mas dados a ele. Por isso um enunciado singular, a despeito de 



97 
 

toda a sua individualidade e do seu caráter criativo, de forma alguma 
pode ser considerado uma combinação absolutamente livre de 

formas da língua (BAKHTIN, [1951-1953] 2003, p. 285, grifo do 

autor). 

 

Desconsiderar, em qualquer campo de investigação linguística, a natureza do 

enunciado e a sua relação com as especificidades das diversidades dos gêneros do 

discurso resulta em formalismo e abstração exagerada, enfraquecendo as relações 

da língua com a vida (BAKHTIN, [1979] 2003). 

Na balizagem teórica a que por ora nos propomos, para o entendimento da 

definição de texto segundo Bakhtin, consideramos, portanto, também fundamental 

destacar a sua elaboração sobre enunciado. O realce a essa noção teve o propósito 

de elucidar a concepção de texto que embasa o nosso trabalho. Podemos observar 

que a definição bakhtiniana de texto está diretamente relacionada à atividade do 

sujeito, sendo este determinante na diferença entre o estudo do texto e do sistema 

linguístico. Para Bakhtin ([1959/1961] 2003, p. 308), “todo texto tem um sujeito, um 

autor. Os possíveis tipos, modalidades e formas de autoria. Em certos limites, a 

análise linguística pode até abstrair inteiramente da autoria”. Dito de outra forma, os 

elementos do sistema linguístico não têm sujeito, pois este é condição do enunciado. 

Exatamente por essa razão, o autor considera o objeto da linguística35 repetível, 

reiterável, pois ela pode tomá-lo isoladamente, abstraindo as formas de organização 

do texto das suas funções sociais e ideológicas. Já o texto como enunciado é 

sempre uma atividade de um sujeito realizada em uma determinada situação social, 

por isso não se repete. Para o autor russo, somente é possível a reprodução de um 

texto de forma mecânica (a fotocópia, por exemplo), “mas a reprodução do texto 

pelo sujeito (a retomada dele, a repetição da leitura, uma nova execução, uma 

citação) é um acontecimento novo e singular na vida do texto, um novo elo na 

cadeia histórica da comunicação discursiva” (BAKHTIN, [1959/1961] 2003, p. 311). 

Será, portanto, a partir dessa concepção bakhtiniana de linguagem, de sujeito, de 

texto que procuraremos fundamentar teoricamente nossas análises, a serem 

apresentadas mais adiante. 

O texto será aqui tratado sempre em uma perspectiva discursiva, segundo os 

preceitos bakhtinianos. Assim sendo, devemos considerá-lo como um espaço em 

                                                           
35

 À linguística caberia o estudo do sistema linguístico e à metalinguística, das relações discursivas, 
dialógicas. 
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que circulam vozes e se estabelecem relações dialógicas. Na obra Problemas da 

poética de Dostoiévski36, Bakhtin ([1929] 2008, p. 207), no capítulo intitulado O 

discurso em Dostoiévski, deixa evidente o seu interesse pelo discurso: “porque 

temos em vista o discurso, ou seja, a língua em sua integridade concreta e viva”. O 

autor apresenta a sua concepção de discurso e propõe a metalinguística, que não 

exclui nem se funde com a linguística37. Ambas – linguística e metalinguística – 

estudam o discurso, mas “sob diferentes aspectos e diferentes ângulos de visão” (p. 

207). Nesse capítulo, o estudioso russo faz uma análise detalhada dos discursos na 

obra dostoieviskiana, apresentando as diversas formas de presença do outro no 

discurso. Nesse sentido, em sendo o texto marcado pela dialogicidade, pela 

circulação de vozes, cabe ao autor o papel de “orquestrá-las”, no “coro” em que a 

sua voz também deve ser ouvida. É sobre a temática da autoria que trataremos a 

seguir. 

 

4.3 A AUTORIA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DO TEXTO 

 

Conforme anunciamos na Introdução, é proposta nossa, nesta pesquisa, 

fazermos uma reflexão acerca da produção textual em sala de aula com foco na 

autoria dos textos produzidos nesse contexto. Para nos respaldarmos nessa 

discussão sobre a autoria, recorreremos mais uma vez a Bakhtin. Na abordagem 

teórica feita até o momento, temos mostrado que os conceitos bakhtinianos vão 

sendo apresentados ao longo da sua obra. Coerente com o seu próprio pensamento 

de que estamos sempre em constante processo de construção na relação dialógica 

intrínseca à vida em sociedade, Bakhtin escreve/inscreve os seus textos nessa 

cadeia ininterrupta. Desse modo, torna-se inevitável à discussão sobre autor e 

autoria a recorrência a mais de um texto do autor russo.  

De acordo com Faraco (2008, 2009a), o tema do autor e da autoria é 

recorrente nos escritos conhecidos de Bakhtin. Segundo o linguista, esse tema 

envolve uma extensa elaboração de natureza filosófica e tem apresentado diferentes 

desdobramentos a cada nova abordagem. O princípio desencadeador dessas 

reflexões nos escritos bakhtinianos está relacionado à sua concepção de linguagem 
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 Obra assinada por Mikhail Bakhtin, datada de 1929/1963. 
37

 Há de se considerar que ele está referindo-se a uma linguística de sua época. 
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duplamente orientada, na qual o eu e o outro se encontram e se constituem em uma 

relação dialógica permanente. A questão da autoria torna-se imprescindível à 

discussão de Bakhtin e seu Círculo sobre enunciado e está presente em vários 

textos, entre eles, O autor e a personagem na atividade estética38, escrito nos anos 

1920, em especial, no subitem O autor e a personagem, e O problema do conteúdo, 

do material e da forma na criação literária39.  

Antes de nos voltarmos para tal discussão no âmbito desses textos, 

destacamos que Bakhtin, logo em suas primeiras reflexões filosóficas a que temos 

acesso sobre a responsabilidade ética do autor na atividade estética, apresenta 

algumas observações que serão desenvolvidas no decorrer de sua obra. A 

concepção de que as ações humanas são atos responsivos, marcados por eventos 

únicos e irrepetíveis, está no cerne da proposta teórica bakhtiniana, que é uma 

proposta da atividade humana e, por conseguinte, da linguagem, sempre dialógica e 

vista no processo da interação entre sujeitos. De acordo com o autor, 

 

o princípio arquitetônico supremo do mundo real do ato é a 
contraposição concreta, arquitetonicamente válida, entre eu e outro. 
A vida conhece dois centros de valores, diferentes por princípio, mas 
correlatos entre si; o eu e o outro, e em torno destes centros se 
distribuem e se dispõem todos os momentos concretos do existir. Um 
mesmo objeto, idêntico por conteúdo, é um momento do existir que 
apresenta um aspecto valorativo diferente, quando correlacionado 
comigo ou com o outro; e o mundo inteiro, conteudisticamente uno, 
correlacionado comigo e com o outro, é permeado de um tom 
emotivo-volitivo diferente, é dotado, no seu sentido mais vivo e mais 
essencial, de uma validade diferente sobre o plano do valor. Isto não 
compromete a unidade de sentido do mundo, mas a eleva ao grau de 
unicidade própria do evento (BAKHTIN, [1921] 2010b, p. 14240). 

 

Esse caráter dialógico com o qual Bakhtin concebe a linguagem humana é 

uma marca de todos os seus escritos, conforme abordamos aqui neste capítulo, 

quando, para tanto, recorremos a outras obras desse autor e de seu Círculo, 

especialmente Marxismo e filosofia da linguagem (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 

2006). Na referida obra, os autores explicitam a dupla orientação da palavra 

(procede de alguém e se dirige a alguém), produto da interação entre os 
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 Texto assinado por Bakhtin, nos anos 1920, publicado no livro Estética da criação verbal ([1979] 
2003), uma coletânea de textos escritos em diferentes épocas. 
39

 Texto assinado por Bakhtin, nos anos 1920, publicado no livro Questões de literatura e de estética: 
a teoria do romance ([1975] 2010a), que reúne uma coletânea de ensaios do autor. 
40

 Texto assinado por Bakhtin, nos anos 1920, publicado no livro Para uma filosofia do ato 
responsável (2010). 
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interlocutores. Tendo em vista ser a palavra determinada por tal duplicidade e sendo 

os enunciados por ela constituídos, a dupla orientação é também característica do 

enunciado: sempre serão respostas e suscitarão outras respostas. Assim sendo, o 

enunciador assume uma posição axiológica e valorativa. Não pode haver 

neutralidade, porque as palavras que tomamos da língua já estão carregadas de 

sentidos, pois constituem uma cadeia discursiva.  

 

Na relação criadora com a língua não existem palavras sem voz, 
palavras de ninguém. Em cada palavra há vozes às vezes 
infinitamente distantes, anônimas, quase impessoais (as vozes dos 
matizes lexicais, dos estilos etc.), quase imperceptíveis, e vozes 
próximas, que soam concomitantemente. 
Toda observação viva, competente e imparcial feita de qualquer 
posição e de qualquer ponto de vista sempre conserva o seu valor e 
o seu significado. A unilateralidade e as limitações do ponto de vista 
(da posição do observador) sempre podem ser corrigidas, 
completadas e transformadas (enumeradas) com o auxílio das 
mesmas observações levadas a cabo de outros pontos de vista. Os 
pontos de vistas pobres (sem observadores vivos e novos) são 
estéreis (BAKHTIN, [1959/1961] 2003, p. 330). 

 

O pensamento expresso na citação acima também está presente no ensaio 

Para uma filosofia do ato responsável ([1921] 2010b). Nessa obra de caráter 

embrionário, o conceito de ética, responsividade ativa do ser humano, é discutido 

como essencial à diferença entre atividades enunciativas daquelas mecânicas, 

baseadas em uma concepção de linguagem automatizada, que toma a palavra do 

léxico, sem autor, portanto, descompromissada da vida. De acordo com Faraco, 

naquilo que ele denominou de Um posfácio meio impertinente da referida obra,  

 

PFA41 contém (em gérmen, é verdade, considerando seu caráter de 
rascunho fragmentário) as coordenadas que sustentarão boa parte 
do edifício posterior: a eventicidade (o irrepetível), o sempre 
inconcluso (o que está sempre por ser alcançado), o 
antirracionalismo (o antissistêmico), o agir (o interagir) e, acima de 
tudo (segundo meu ponto de vista), o axiológico (o vínculo 
valorativo), que, em PFA, é designado pela expressão “tom emotivo-
volitivo” (FARACO, 2010, p. 147, grifo nosso). 

 

Não somente no texto citado, mas também nos demais escritos bakhtinianos, 

a presença do autor e o seu inevitável posicionamento axiológico constituem o 

elemento distintivo da palavra tomada como enunciado em relação à palavra tomada 
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 Sigla empregada pelo autor para referir-se à obra Para uma filosofia do ato. 
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apenas como elemento lexical. Seguindo bem de perto o pensamento de Bakhtin, 

Puzzo (2013, p. 332) observa que, uma vez integrando o enunciado, as palavras 

incorporam um sentido atribuído pelo autor, passando a representar pelo menos 

duas vozes: “o sentido literal e o novo sentido que o enunciado faz ecoar”. A 

estudiosa destaca: “Ao imprimir sua assinatura ao enunciado, o autor já expressa 

seu posicionamento pelo qual se torna responsável”. Recorrendo a Bakhtin ([1921] 

2010b, p. 86, grifos nossos), vamos encontrar a seguinte afirmação: 

 

O tom emotivo-volitivo é um momento imprescindível do ato, 
inclusive do pensamento mais abstrato enquanto meu pensamento 
realmente pensado, isto é, na medida em que o pensamento 
realmente venha a existir, se incorpore no evento. Tudo isso com que 
tenho a ver, me é dado em certo tom emotivo-volitivo, já que tudo me 
é dado como momento do evento, do qual eu sou participante. Se eu 
penso num objeto, estabeleço com ele uma relação que tem o 
caráter de um evento em processo. Na sua correlação comigo o 
objeto é inseparável da sua função no evento. Mas esta função do 
objeto na unidade do evento real que nos abarca é o seu valor real, 
afirmado, o seu tom emotivo-volitivo. 

 

Depreendemos das leituras até aqui realizadas que o enunciado é sempre 

marcado tanto pelos valores sociais que as palavras expressam quanto por aqueles 

que constituem o sujeito enunciador, também socialmente construído no decorrer da 

sua vida. Tudo isso se materializa por meio de textos. O texto, em uma perspectiva 

enunciativa, terá sempre um autor, a quem cabe o papel de negociar vozes, pontos 

de vista diversos, mas sem deixar de apresentar a sua voz, o seu ponto de vista, já 

marcado por vozes outras. E é nessa perspectiva de autor que este trabalho se 

ancora: aquele que “orquestra” as vozes no texto, distanciando-se dele para dar-lhe 

o acabamento estético, que não pode deixar de ser também ético. 

Apesar de, no referido texto, escrito por um Bakhtin ainda muito jovem, o 

autor não tratar especificamente da linguagem, ele já apresenta um pensamento 

peculiar da teoria bakhtiniana a ser desenvolvido em escritos posteriores: a 

correlação entre atividade estética e atividade real da vida cotidiana. Não por acaso, 

mas coerente com esse pensamento, Bakhtin ([1951/1953] 2003) vai discutir a 

questão dos gêneros do discurso. De acordo com Alves Filho (2006, 2008), ainda 

que tenha recebido pouca atenção nos estudos que envolvem a questão dos 

gêneros do discurso, a noção de autoria é fundamental para a sua compreensão. No 

entendimento do autor, o acabamento, o estilo e a estrutura composicional dos 
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textos, embora prefigurados pelo gênero, decorrem em grande parte do trabalho de 

autoria: 

 

A autoria é construída através de uma complexa interação que 
envolve o modo como o próprio autor aponta para si nos enunciados 
e o modo como os interlocutores o representam sociocognitivamente. 
Mas é claro que autores e interlocutores trabalham não num vácuo 
enunciativo-genérico, e sim tendo como horizonte de perspectiva os 
gêneros do discurso e as práticas sociais de linguagem que os 
gêneros, a um só tempo, possibilitam e por elas são possibilitados 
(ALVES FILHO, 2008, p. 338).  

 

Na citação acima, o pesquisador defende que a autoria precisa ser estudada 

na sua interface com os gêneros do discurso, o que nem sempre tem ocorrido 

quando do trabalho realizado com estes. Para ele, os sujeitos produzem suas ações 

comunicativas a partir de certo “feitio enunciativo, seja realizando determinados atos 

sociorretóricos, seja justificando as ações que não serão realizadas” (ALVES FILHO, 

2008, p. 339). Embora defenda que tal autoria esteja, em grande parte, já 

determinada pelas características do gênero, esse pesquisador admite que ela pode 

sofrer reenquadramentos, ao se considerar os elementos envolvidos na 

comunicação concreta. Ressaltamos que o trabalho desse autor é fundamentado na 

concepção de gênero de base bakhtiniana, tomando por gêneros do discurso os 

tipos sócio-históricos de enunciados, relativamente estáveis, pois são também 

dinâmicos e complexos, possibilitadores e decorrentes das práticas de linguagem 

(BAKHTIN, [1951/1953] 2003). Nesse sentido, para Alves Filho (2008), secundado 

pelas leituras bakhtinianas, o autor é aquele que reflete e refrata o social em seu 

texto. 

 Essa leitura do linguista sobre a autoria está em sintonia com aquela 

realizada por Faraco (2008, p. 38) sobre a mesma temática no texto bakhtiniano. 

Para ele, em O problema do texto, do material e da forma na criação literária, 

“Bakhtin amplia o escopo da posição axiológica do autor-criador, incluindo nela tanto 

o herói e seu mundo quanto a forma composicional e o material”. Em outras 

palavras, as escolhas composicionais e de linguagem materializadas no objeto 

estético estão diretamente relacionadas ao posicionamento axiológico do autor. 

Ainda de acordo com Faraco (2009a), na referida obra bakhtiniana, o autor não se 

prolonga na sua discussão sobre autor e autoria, diferentemente do que ocorre em 
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O autor e a personagem42, quando Bakhtin estabelece a distinção entre o autor 

pessoa e o autor criador, sendo este a função estético-formal, o criar artístico, a 

figura central da obra, que não coincide ou não se confunde com aquele (autor-

pessoa/o escritor), mas que nos ajuda a compreendê-lo. Partindo dessa concepção 

bakhtiniana de autor e com base na leitura dos escritos desse estudioso russo sobre 

o tema, Faraco (2008, p. 39; 2009b, p. 108) destaca: 

 

O autor-criador é, assim, uma posição refratada e refratante. 
Refratada porque se trata de uma posição axiológica conforme 
recortada pelo viés valorativo do autor-pessoa; e refratante porque é 
a partir dela que se recorta e se reordena esteticamente os eventos 
da vida.  

 

Segundo Bakhtin ([1975] 2010a, p. 58, grifos do autor), “o autor-criador é um 

momento constitutivo da forma artística”. Ele constitui o objeto estético, dando-lhe 

forma. “Eu devo experimentar a forma como minha relação axiológica ativa com o 

conteúdo, para prová-la esteticamente: é na forma e pela forma que eu canto, narro, 

represento, por meio da forma eu expresso o meu amor, minha certeza, minha 

adesão”. Portanto, trata-se de uma posição estético-formal que também materializa 

uma certa relação axiológica com o herói e seu mundo: “ele os olha (de fora) com 

simpatia ou antipatia, distância ou proximidade, reverência ou crítica, gravidade ou 

deboche, aplauso ou sarcasmo, alegria ou amargura, generosidade ou crueldade” 

(FARACO, 2009b, p. 106). No entanto, observa o linguista, devemos ficar atentos ao 

fato de que uma posição axiológica nunca é um todo uniforme e homogêneo. Ao 

contrário, “agrega múltiplas e heterogêneas coordenadas”. Por isso, embora os 

exemplos citados pelo linguista estejam apresentados em alternativas, a posição do 

autor-criador pode requalificá-los com um tom outro: a simpatia pelo herói e seu 

mundo poderá ser nuançada por uma crítica melancólica; e a reverência, por uma 

sutil ironia, e assim por diante (FARACO, 2009b). 

O posicionamento valorativo ao qual Bakhtin se refere é que vai dar ao autor-

criador a possibilidade de construção do todo da obra, de dar forma ao conteúdo. 

“Nisso está a diferença essencial entre a forma artística e a cognitiva; esta última 

não tem autor-criador: a forma cognitiva eu a encontro no objeto, nela não encontro 

nem a mim mesmo, nem a minha atividade criadora” (BAKHTIN, [1975] 2010, p. 58). 

                                                           
42

 Em outras edições, a de 1992, por exemplo, o título deste capítulo foi traduzido como sendo O 
autor e o herói. 
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Ainda de acordo com o estudioso russo, a atividade criadora do autor envolve 

também o trabalho axiológico com a linguagem. Conforme abordado por Bakhtin em 

vários outros textos, muitos já referenciados neste capítulo, a linguagem empregada 

pelo autor-criador é tomada de uma cadeia discursiva ininterrupta, portanto, já 

marcada por vozes outras. No entanto, ao tomá-la em sua criação, o autor dá-lhe 

uma entoação específica, uma determinada direção axiológica. Dessa forma, 

destaca Faraco (2009b), no ato artístico, aspectos do plano da vida são isolados de 

sua eventicidade e organizados de um novo modo, subordinados a uma nova 

unidade. Essa transposição de um plano de valor para outro é realizada pelo autor-

criador, sempre a partir de uma posição axiológica. 

Cabe ressaltar que, nos textos referenciados, Bakhtin analisa o autor na obra 

literária, condição diferenciada da autoria que tratamos neste trabalho. O autor-

criador, específico da esfera literária, lida com vozes da sua criação. Diferentemente, 

o autor-enunciador, de um texto acadêmico, por exemplo, como é o caso dos que 

compõem os dados desta pesquisa, lida com vozes de outros também autores. No 

entanto, em ambos, cabe ao autor (criador/enunciador) o papel de orquestrar as 

vozes neles presentes, dando-lhes um tom harmônico (não necessariamente 

harmonioso). Para isso, torna-se imprescindível o movimento exotópico, o olhar de 

fora, que só a posição de autor (criador/enunciador) permite, para dar o acabamento 

estético. Assim sendo, acreditamos ser coerente defender que é possível (e 

necessária) a atividade de autorar enunciados em esferas não-literárias, no sentido 

de realizar o acabamento estético ao seu todo, pois, como enfatiza o próprio Bakhtin 

([1959/1961] 2003), não há texto sem autor, sem sujeito, e há diversos tipos de 

autoria. A atividade de autorar é um ato estético e também ético, realizada por um 

sujeito, portanto, axiológica. 

A questão do axiológico na linguagem também é retomada por Bakhtin 

([1934/1935] 2010) em O discurso no romance. Nesse texto, é desenvolvido o 

conceito de heteroglossia/plurilinguismo: a linguagem entendida “como um conjunto 

múltiplo e heterogêneo de vozes ou línguas sociais, isto é, um conjunto de 

formações verbo-axiológicas” (FARACO, 2008, p. 40; 2009b, p. 107). Para o 

linguista, embasado nas leituras bakhtinianas, o ato artístico comporta um complexo 

jogo de deslocamentos das vozes sociais. Nesse jogo, o escritor, cuja fala é 

refratada, atribui as palavras às vozes alheias, deixando para uma outra voz a 

construção do todo artístico. Assim, essa voz revelada no criar artístico não coincide 
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com a voz direta do escritor, mas se trata do autor-criador. Ainda que a voz desse 

autor coincida com a daquele como pessoa, somente haverá criação estética se 

houver deslocamento. A esse respeito, Bakhtin ([1934/1935] 2010, p. 105) ressalta: 

 

A linguagem do prosador dispõe-se em graus mais ou menos 
próximos ao autor e à sua instância semântica decisiva: alguns 
momentos de sua linguagem exprimem franca e diretamente (como 
em poesia) as intenções semânticas expressivas do autor, outros as 
refratam; o autor não se solidariza totalmente com esses discursos e 
os acentua de uma maneira particular, humorística, irônica, paródica, 
etc.; outros elementos se afastam cada vez mais de sua instância 
linguística última e refratam ainda mais intensamente as suas 
intenções; e há, finalmente, aqueles elementos que estão 
completamente privados das intenções do autor: o autor não se 
expressa neles (enquanto autor do discurso), ele os mostra como 
uma coisa verbal original; para ele eles são inteiramente objetais. Por 
isto, a estratificação da linguagem, em gêneros, profissões, 
sociedades (em sentido restrito), concepções de mundo, tendências, 
individualidades, diferentes falas e línguas, ao entrar no romance 
ordena-se de uma maneira especial, torna-se um sistema literário 
original que orquestra o tema intencional do autor.  
Deste modo, o prosador pode se destacar da linguagem da sua obra, 
e o faz em diversos graus de algumas das suas camadas e 
elementos. Ele pode usar a linguagem sem se entregar totalmente a 
ela; ele a torna quase ou totalmente alheia, mas ao mesmo tempo 
obriga-a, em última instância, a servir às suas intenções. O autor não 
fala na linguagem da qual ele se destaca em maior ou menor grau, 
mas é como se falasse através dela, um tanto reforçada, objetivada e 
afastada dos seus lábios. 

 

Diante da heteroglossia que compõe o ato artístico, o autor-criador deverá 

também se posicionar. Portanto, mais uma vez, torna-se imprescindível o 

deslocamento por parte do autor envolvido na geração ativa de um novo enunciado 

concreto (FARACO, 2009b). Em seu texto O autor e a personagem na atividade 

estética, Bakhtin ([1924/1927] 2003, p. 11) faz referência à consciência criadora do 

autor, que é “a consciência da consciência”. Para esse estudioso, 

 

o autor não é o agente da vivência espiritual, e sua reação não é um 
sentimento passivo nem uma percepção receptiva; ele é a única 
energia ativa e formadora, dada não na consciência 
psicologicamente agregativa mas em um produto cultural de 
significação estável, e sua reação ativa é dada na estrutura – que ela 
mesma condiciona – da visão ativa da personagem como um todo, 
na estrutura da sua imagem, no ritmo do seu aparecimento, na 
estrutura da entonação e na escolha dos elementos semânticos  

(BAKHTIN, [1924/1927] 2003, p. 6). 
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A posição do autor-criador é privilegiada em relação à personagem, pois o 

espaço que ele ocupa, além de lhe permitir enxergar tudo o que as personagens 

veem e conhecem, possibilita-lhe enxergar além delas, de um lugar a elas 

inacessível. É nesse excedente de visão do autor que se encontram as 

possibilidades de acabamento do todo da obra.  

Nesse sentido, Bakhtin ([1924/1927] 2003) aponta a necessidade de 

deslocamento no ato criativo. Trata-se do princípio da exterioridade, do excedente 

de visão, da posição exotópica assumida pelo autor. O excedente de visão é a 

possibilidade que um sujeito tem de ver mais do outro do que o próprio poderia ver 

de si, de ver o outro lado, inacessível ao outro. Essa possibilidade é permitida pela 

posição em que o sujeito se encontra exterior ao outro. É o olhar de fora: 

 

Quando contemplo no todo um homem situado fora e diante de mim, 
nossos horizontes concretos efetivamente vivenciáveis não 
coincidem. Porque em qualquer situação ou proximidade que esse 
outro que contemplo possa estar em relação a mim, sempre verei e 
saberei algo que ele, da sua posição fora e diante de mim não pode 
ver: as partes de seu corpo inacessíveis ao seu próprio olhar – a 
cabeça, o rosto, e a sua expressão –, o mundo atrás dele, toda uma 
série de objetos e relações que, em função dessa ou daquela relação 
de reciprocidade entre nós, são acessíveis a mim e inacessíveis a 
ele. Quando nos olhamos, dois diferentes mundos se refletem na 

pupila dos nossos olhos (BAKHTIN, [1924/1927] 2003, p. 21). 

 

Diante do outro, eu estou fora dele e por isso tenho o excedente de minha 

visão, que somente é possível pela singularidade e insubstitutibilidade do lugar que 

ocupo no mundo: apenas do meu lugar singular e único, a ser ocupado apenas por 

mim, posso compreender o outro.  

A noção de exotopia (lugar exterior) está relacionada à ideia de acabamento e 

de construção de um todo, “o que implica sempre um trabalho de fixação e de 

enquadramento, como uma fotografia que paralisa no tempo. O espaço é a 

dimensão que permite fixar, inscrever o movimento”. Sendo assim, o conceito de 

exotopia envolve pelo menos dois espaços: “o do sujeito que vive e olha de onde 

vive, e daquele que, estando de fora da experiência do primeiro, tenta mostrar o que 

vê do olhar do outro” (AMORIM, 2006, p. 100-101). É esse distanciamento que 

possibilita ao autor colocar nas vozes alheias a sua própria voz que, por natureza, já 

está carregada de vozes outras. Nessa perspectiva, o acabamento não pode ser 

confundido com fechamento, unilateralidade, pois, na interação com as vozes 
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alheias, os enunciados assumem valores que estão diretamente relacionados àquilo 

que lhes antecede e àquilo que lhes sucede. Portanto, as noções de exotopia e 

acabamento estão intrinsecamente ligadas ao distanciamento e à criação.  

Compactuamos com o pensamento de Faraco (2009b), no sentido de que 

toda essa reflexão bakhtiniana a propósito da obra de arte literária pode contribuir no 

exercício das nossas análises sobre outros gêneros não-literários. Partindo dessas 

concepções bakhtinianas de autor e autoria, Oliveira (2006) nos provoca a fazermos 

uma reflexão de como seriam as práticas pedagógicas orientadoras de atividades 

realizadas em sala de aula que levassem os alunos a serem produtores autores de 

seus próprios textos. Com base em Bakhtin, a autora propõe que, assim como o 

autor da obra literária, o aluno produtor do texto deve afastar-se do seu texto, 

distanciar-se do “vivido/produzido” para dar início à atividade estética do 

“criar/autorar”. Dessa forma, somente quando o aluno/produtor olha o seu texto de 

fora do acontecimento da produção, como se fosse “o outro”, é que ele tem 

condições de dar-lhe acabamento, assumindo a posição de autor, ao trabalhar sobre 

“o seu objeto de sentido, a manifestação do seu querer-dizer, inserindo seu texto no 

gênero discursivo apropriado” (OLIVEIRA, 2006, p. 151). Para a autora, o exercício 

da exotopia na atividade escolar deve se constituir em uma atividade cognitiva, cujas 

operações podem ser mediadas pelo próprio aluno e, por vezes, pelos seus pares e 

pelos professores.  

Nesse sentido, a atividade de autorar exige uma alternância dos sujeitos: é 

preciso que o aluno produtor do texto “troque de lugar” com ele mesmo para dar 

“acabamento” ao seu texto, para realizar uma atividade de criação (BAKHTIN, [1979] 

2003). Como, de acordo com o autor, o ato de criação está diretamente relacionado 

ao distanciamento, na sala de aula, os alunos, por não “operarem” sobre os próprios 

textos, tendem à reprodução do discurso do professor ou daqueles por ele 

apresentados. Desse modo, o ato de criação, o ato estético do texto do aluno, é 

ofuscado pela voz institucional, que acaba por contribuir para a reprodução de 

discursos, pela uniformidade, pela padronização, sem abrir espaço para as 

singularidades do sujeito. Agindo assim, a escola parece esquecer que um texto é 

sempre movimento, ainda que necessite de finitude (ALENCAR, 2010). 

Ao pensarmos o ensino do texto em uma perspectiva bakhtiniana, dentre 

outros aspectos, devemos considerar a discussão realizada pelo estudioso russo 

acerca de autor e autoria. Acreditamos que a categoria filosófica da exotopia 
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desenvolvida por Bakhtin sobre a criação artística pode trazer contribuições 

significativas para o trabalho realizado com o texto na sala de aula. É preciso que 

seja desenvolvido com o aluno o exercício do excedente de visão sobre a sua 

produção escrita, retirando-o da sua condição mais imediata de produtor de texto, 

levando-o a observá-lo de fora do acontecimento da escrita inicial e trazendo-o de 

volta ao seu lugar de produtor para operar sobre a sua escrita. Nesse trabalho, 

também é fundamental que se considere a relação professor-aluno na perspectiva 

bakhtiniana da relação eu-outro: uma relação de complementaridade, de interação 

no processo de ensino e aprendizagem. O reconhecimento de que o outro é tão 

importante para mim quanto eu sou para ele pode possibilitar, na sala de aula, uma 

maior proximidade entre professor e aluno, uma mudança de postura na condução 

das atividades realizadas nesse espaço. Ao promover práticas de produção de texto 

que adotem o movimento, a alternância de sujeitos, o exercício da exotopia como 

princípios norteadores, o professor interage efetivamente com o aluno, possibilitando 

a ambos se sentirem ativos nesse processo: 

 

O excedente de visão é o broto em que repousa a forma e de onde 
ela desabrocha como uma flor. Mas para que esse broto 
efetivamente desabroche na flor da forma concludente, urge que o 
excedente de minha visão complete o horizonte do outro indivíduo 
contemplado sem perder a originalidade deste. Eu devo entrar em 
empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o mundo dele 
tal qual ele o vê, colocar-me no lugar dele e, depois de ter retornado 
ao meu lugar, completar o horizonte dele com o excedente de visão 
que desse meu lugar se descortina fora dele (BAKHTIN, 

([1924/1927] 2003, p. 23). 

 

Para que se respeite esse movimento, é fundamental que o professor atue 

como mediador. O termo mediação está aqui empregado para designar a ação de 

mediar, atuar como mediador, aquele que age como intermediário nos níveis de 

desenvolvimento real e proximal do aluno. É sobre a questão da mediação que 

discutiremos no tópico seguinte.  

 

4.4 BAKHTIN E VIGOTSKI: LINGUAGEM E MEDIAÇÃO 

 

Nesta secção da tese, avaliamos necessário clarificar o que estamos 

denominando de mediação. Para tanto, torna-se fundamental a recorrência, mais 
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uma vez, a Bakhtin, agora, acompanhado das reflexões feitas por Vigotski (2005) ou 

a partir dele. Nesse sentido, trouxemos para nossa discussão tanto textos nos quais 

seus autores propõem uma perspectiva de leitura comparativa de aproximação entre 

esses estudiosos russos (FREITAS, 1996; MORSON; EMERSON, 2008; PONZIO, 

2008) como aqueles que focalizam prioritariamente a teoria vigotskiana (FONTANA, 

2005; BACHERO, 1998). 

De acordo com Ponzio (2008), para se compreender a base (ideológica e 

cultural) comum aos fundamentos de Vigotski e ao Círculo de Bakhtin, é preciso 

inicialmente levar em conta, em virtude da situação histórico-cultural de sua época, a 

relação desses autores com o marxismo e sua intenção de desenvolvê-lo em 

diversos campos da investigação científica. Contudo, destaca o estudioso italiano: 

 

Vigotski e Bakhtin (e seu Círculo) se situam em um mesmo grupo e 
se diferenciam de outros autores da corrente marxista que trabalham 
nos mesmos campos de investigação porque ambos partem das 
carências do marxismo no que se refere ao estudo da consciência, 
da linguagem e de formações ideológicas concretas, como a arte. 
Além disso, ambos conduzem suas investigações na mesma direção, 
procurando determinar as características do objeto estudado, indo 
além de suas formas genéricas, recusando-se a aplicar 
superficialmente categorias como “infraestrutura”, “superestrutura” e 
“classe” com a consequente interpretação mecânica da consciência, 
da linguagem e da ideologia (PONZIO, 2008, p. 71-72). 

 

Para esse autor, ambos os russos, Bakhtin e Vigotski, negam-se a tratar a 

linguagem pelo seu viés de caráter puramente fisiológico, no qual se exclui o seu 

elemento social. Ao não reconhecerem os fenômenos psíquicos como estados 

simplesmente subjetivos, tais pesquisadores defendem a necessidade de se dar a 

eles um enfoque “materialista-dialético em psicologia” para poder valorizar a sua 

natureza histórico-social, o que levou Bakhtin ao estudo das ideologias, da 

linguagem verbal e dos signos humanos em geral.  A questão envolvendo a “relação 

entre o individual e o social, a infraestrutura e a superestrutura, a consciência e a 

ideologia social, o signo e a ideologia, entre a psicologia individual e a social, 

ultrapassa cada um de seus campos de estudo” (PONZIO, 2008, p. 74). Ao tratarem 

de questões dessa natureza, tanto Bakhtin quanto Vigotski destacam o caráter 

mediador dessa relação e se recusam a aceitar a ideia de que a vida psíquica social 

é algo secundário, derivada da individual. Ainda segundo o estudioso italiano, os 

trabalhos desses dois pesquisadores russos, além da corrente marxista, têm como 
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base comum os estudos da escola formalista. Ambos polemizam a psicologia que 

pressupõe o método formal e 

 

chegam a afirmar o caráter objetivo histórico-social de qualquer 
manifestação produtiva propriamente humana, em especial a que 
pertence a essa realidade concreta, que é a esfera dos signos 
verbais e não verbais. [...] Bakhtin e Vigotski consideram que o signo 
é o termo mediador na dialética entre a base e a superestrutura; 
concretamente o signo verbal, que constitui o material de que são 
feitas todas as relações sociais em qualquer nível, desde as relações 
de trabalho até as de tipo artístico-literário, que estabelecem as 
conexões de inter-relações entre o nível das ideologias já 
institucionalizadas, dominantes, e o nível das ideologias não oficiais 
ou em formação (PONZIO, 2008, p. 76-77).  

 

Depreendemos da leitura de Ponzio a respeito da obra desses estudiosos 

russos que, tanto para Vigotski quanto para Bakhtin, os signos não podem ser 

considerados apenas como instrumentos de transmissão de significados, mas 

também como instrumentos de significação. Ambos concebem a linguagem verbal (e 

os signos) como social e semiotizada.  

Essa leitura de Ponzio (2008) sobre a teoria de Bakhtin e Vigotski vai ao 

encontro da apresentada por Freitas (1996), em especial, no seu texto Vigotski e 

Bakhtin: um diálogo, em que a autora objetiva apresentar os pontos semelhantes 

entre esses pesquisadores. Dentre os aspectos coincidentes, a autora aponta: o 

interesse pela literatura; o entendimento da linguagem como caminho para se 

compreender as principais questões epistemológicas que atravessam as ciências 

humanas e sociais; os pressupostos teóricos do materialismo dialético, que lhes 

permitiram construir uma visão totalizante do homem, agora, visto em uma 

perspectiva histórica e cultural, no conjunto das relações sociais; a posição 

antidogmática e antimecanicista diante do marxismo (embora marxistas, opunham-

se à ideologia stalinista), identificando-se com tal corrente de pensamento na 

concepção de homem como sujeito social e histórico. De acordo com Freitas (1996, 

p. 157-158), 

 

Vygotsky criticou a Psicologia racionalista e a empirista procurando 
desenvolver uma Psicologia que respondesse ao homem todo. 
Bakhtin partindo da crítica dos sistemas filosófico-linguísticos do 
subjetivismo idealista e do objetivismo abstrato estendeu sua análise 
à própria Psicologia, mostrando a necessidade de uma dialética do 
externo e do interno. [...] Tentaram encontrar a dialética do subjetivo 
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e do objetivo, mediada pelo fenômeno da linguagem. Por isso a 
Linguagem é uma questão central em seus sistemas. Para eles, o 
sentido das coisas é dado ao homem pela linguagem. 

 

A referida autora ressalta ainda o espaço dado ao sujeito pelos pesquisadores 

em foco: Bakhtin procurou esse espaço pelo viés da mediação da linguagem e das 

questões ideológicas, buscando entender “as relações entre realidade 

(infraestrutura) e a construção das representações dessa realidade no interior da 

atividade mental dos indivíduos (superestrutura)” (FREITAS, 1996, p. 157). Em sua 

teoria social do conhecimento, Vigotski objetivou compreender a possibilidade de 

constituição e desenvolvimento do sujeito por meio das suas relações sociais por 

meio da linguagem. Nesse sentido, ambos consideraram a consciência. Ao fazê-lo, 

Vigotski enfatizou a linguagem como formadora do pensamento e destacou nesse 

processo o papel da fala interior. 

 

Somente uma teoria histórica da fala interior pode lidar com esse 
problema imenso e complexo. A relação entre o pensamento e a 
palavra é um processo vivo; o pensamento nasce através das 
palavras. Uma palavra desprovida de pensamento é uma coisa 
morta, e o pensamento não expresso por palavras permanece uma 
sombra. A relação entre eles não é, no entanto, algo já formado e 
constante; surge ao longo do desenvolvimento e também se modifica 
(VIGOTSKI, 2005, p. 190). 

 

Assim como Vigotski, Bakhtin e seu Círculo também consideraram a 

linguagem como essencial à constituição da consciência e do sujeito, destacando o 

valor da palavra e da interação nesse processo, conforme já mencionamos neste 

capítulo, no subitem 4.1. Bakhtin/Volochínov ([1929] 2006) objetaram ao 

pensamento do subjetivismo individual e do objetivismo abstrato por considerarem 

que eles não possibilitam a compreensão histórica da linguagem e a interpretação 

da consciência como algo constituído pela linguagem social, por meio da interação. 

Nesse sentido, estão em sintonia com o pensamento de Vigotski, ao observar que, 

 

para a psicologia associativa, o pensamento e a palavra estavam 
unidos por laços externos, semelhantes aos laços de duas sílabas 
sem sentido. A psicologia gestaltista introduziu o conceito de 
conexões estruturais, mas, tal como a antiga teoria, não elucidou as 
relações específicas entre pensamento e palavra. Todas as outras 
teorias se agrupavam ao redor de dois polos – a visão behaviorista 
do pensamento como fala menos som, ou a visão idealista [...] de 
que o pensamento poderia ser “puro”, não relacionado com a 
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linguagem. [...] Quer se inclinem para o naturalismo puro ou para o 
idealismo extremo, todas essas teorias têm uma característica em 
comum – sua tendência anti-histórica. Elas estudam o pensamento e 
a fala sem qualquer referência à história de seu desenvolvimento 
(VIGOTSKI, 2005, p. 189, grifos nossos). 

 

Contrariamente ao descrito na citação acima em relação às tendências do 

pensamento psicológico criticadas por Vigotski, tanto ele quanto Bakhtin e seu 

Círculo vão considerar o caráter social da linguagem, destacando a importância dos 

processos de interação por ela mediados para o desenvolvimento dos sujeitos. No 

entendimento de Morson e Emerson (2008), esses teóricos russos desconfiavam 

dos modelos de linguagem idealizados, a exemplo do de Saussure, que pressupõe 

um emissor, um receptor e uma mensagem unilateral. Diferentemente, filiados a uma 

perspectiva sócio-histórica de constituição do sujeito e da linguagem, os 

pesquisadores russos defendem que o homem se constitui como ser humano nas 

relações sociais estabelecidas com o outro. Somos socialmente dependentes uns 

dos outros. Ao mesmo tempo que chegamos ao mundo habitado e pertencente aos 

outros, já valorado, entramos em um processo histórico no qual recebemos desse 

mundo, pelos outros, os dados necessários para a construção dos nossos valores e 

visões sobre ele. 

Nesse viés, a nossa história é marcada pela história do outro, da qual também 

passaremos a fazer parte. Nessa cadeia ininterrupta de construção de valores e 

sujeitos, compomos a nossa história por meio das relações sociais estabelecidas 

pela apropriação do patrimônio cultural da humanidade. Destaca-se, na perspectiva 

dialética de cunho sócio-histórico, a primazia do conhecimento social humano: a 

produção do conhecimento depende das interações entre os sujeitos e é mediada 

pelos sistemas simbólicos construídos ao longo da história da humanidade.  

De acordo Bachero (1998, p. 38), a questão do sujeito está “latente” em 

Vigotski, especialmente, quando esse autor trata da constituição das funções 

superiores a partir da interiorização progressiva de ferramentas culturais. 

Acompanhando o pensamento de Rivère (1988), Bachero (1988, p. 38) chama a 

atenção para o fato de que, na concepção vigotskiana, o sujeito não deve ser visto 

como “reflexo passivo do meio”, tampouco como um “espírito anterior ao contato 

com as coisas e pessoas”. O sujeito é “um resultado da relação”. Assim sendo, não 

é a consciência que origina os signos. Ela é “um resultado dos próprios signos”. 

Nesse sentido, o autor destaca o papel da atividade instrumental e da interação na 
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Psicologia sócio-histórica, considerando-as as suas verdadeiras unidades de 

análise. Ressalta ainda como elemento central da originalidade da proposta de 

Vigotski sobre a formação do psiquismo humano a extensão da noção marxista de 

instrumento aos signos. “Vygotsky atribuía o status de „ferramenta psicológica‟, por 

analogia com as ferramentas físicas, aos sistemas de signos, particularmente a 

linguagem”. Conforme esse estudioso,  

 
enquanto as ferramentas físicas se orientam essencialmente para a 
ação sobre o mundo externo, colaborando na transformação da 
natureza ou do mundo físico, os instrumentos semióticos parecem 
estar orientados principalmente para o mundo social, para os outros. 
Deve-se notar que a linguagem, como exemplo de um dos 
instrumentos semióticos mais versáteis e desenvolvidos, reúne a 
potencialidade de poder ser dirigido e utilizado com funções e 
características diversas. 
A linguagem aparece orientada centralmente para „outro‟, mas seu 
poderoso efeito na formação subjetiva e no desenvolvimento 
cognitivo está em sua propriedade de poder orientar-se, por sua vez, 
para o próprio sujeito, para si mesmo (BACHERO, 1998, p. 38-39). 

 

Segundo a proposição de Vigotski, esse efeito da linguagem sobre “si 

mesmo” resulta das atividades mediadas. No decorrer das relações sociais 

(interpessoais), o indivíduo se apropria (produz e transforma) das atividades 

(práticas e simbólicas) comuns ao seu meio, internalizando-as como modos de ação 

próprios (intrapessoal) e reconstruindo-as internamente para o agir externo. É nesse 

processo que se dá a constituição do sujeito. Por meio da internalização progressiva 

dos instrumentos semióticos se constrói o pensamento consciente, transformador e 

regulador das outras funções psíquicas. Vigotski refere-se à consciência como um 

ato de contato consigo mesmo (FREITAS, 1996). Nessa concepção sócio-histórica 

da teoria vigotskiana, torna-se fundamental o papel desempenhado pelos signos, 

que possibilitam o contato do indivíduo com o mundo exterior e também consigo 

mesmo.  

 

Todas as funções psíquicas superiores são processos mediados, e 
os signos constituem o meio básico para dominá-las e dirigi-las. O 
signo mediador é incorporado à sua estrutura como uma parte 
indispensável, na verdade, a parte central do processo como um 
todo. Na formação de conceitos, esse signo é a palavra, que em 
princípio tem o papel de meio na formação de conceito e, 
posteriormente, torna-se seu símbolo (VIGOTSKI, 2005, p. 70, grifo 
do autor). 
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Essa associação feita por Vigotski entre instrumentos técnicos e sistema de 

signos, principalmente o linguístico, é, segundo Sirgado (1990), uma das suas 

contribuições mais significativas à teoria da atividade humana. Por essa razão, 

considera a função instrumental como central na obra desse pesquisador russo e de 

outros autores filiados à corrente sócio-histórica, uma vez que, de acordo com 

Vigotski, a atividade humana é caracterizada pelo fato de ser “mediada 

„externamente‟, pelos instrumentos técnicos, orientados para regular as ações sobre 

os objetos, e pelos sistemas de signos, orientados para regular as ações sobre o 

psiquismo dos outros e de si mesmo” (SIRGADO, 1990, p. 66, grifos do autor). 

Depreendemos das leituras até aqui realizadas sobre a obra vigotskiana que 

o conceito de mediação semiótica é central na sua teoria, inclusive, no 

desenvolvimento de outros conceitos: ele é imprescindível, por exemplo, ao 

entendimento da noção de internalização, à compreensão do que seja 

desenvolvimento proximal, à relação pensamento e linguagem, ao desenvolvimento 

dos conceitos pela criança. No entendimento de Sirgado (1990, p. 66), 

 

a introdução da mediação semiótica no modelo psicológico permite 
superar antigos dualismos e explicar certos paradoxos que marcaram 
a história da psicologia (corpo/mente, natureza/cultura, 
indivíduo/sociedade, espaço privado/espaço público, etc.). Por outro 
lado, a mediação semiótica torna compreensível a origem e a 
natureza social da vida psíquica, o caráter produtivo da atividade 
humana e o processo da produção social do conhecimento e da 
consciência. 

 

Conforme o exposto, em sua abordagem sobre a origem das funções 

mentais, Vigotski explicita a mediação semiótica através do conceito de 

internalização, processo no qual uma atividade externa torna-se interna. Nesse 

processo, a linguagem e a consciência são vistas como produtos da ação coletiva, 

constituídas nas relações sociais, no decorrer da história. Assim sendo, torna-se 

necessária a mediação do outro no processo de internalização e, por conseguinte, 

de aprendizagem. Vigotski (2005) destaca a necessidade de diferenciar a mediação 

nas interações cotidianas das ocorridas no ambiente escolar: nas interações 

cotidianas, a mediação do adulto acontece naturalmente, provocada pelo próprio 

processo de utilização da linguagem. Nas interações escolarizadas, há uma 

orientação explícita no sentido de aquisição do conhecimento pela criança. A esse 

respeito, Fontana (2005, p. 19), subsidiada pelo pesquisador russo, afirma: 
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 A mediação do outro desperta na mente da criança um sistema de 
processos complexos de compreensão ativa e responsiva, sujeitos 
às experiências e habilidades que ela já domina. Mesmo que ela não 
elabore ou não apreenda conceitualmente a palavra do adulto, é na 
margem dessas palavras que passa a organizar seu processo de 
elaboração mental, seja para assumi-las ou para recusá-las. 

 

Apoiada em Vigotski, a autora diz que é nessa relação mediada pelo outro 

que a criança, mesmo sem ter consciência dessas ações, reproduz, apreende e 

passa a operar com conceitos e praticar o pensamento conceitual. Nesse sentido, 

observamos nas práticas discursivas (mediadas) um movimento que se dá do social 

para o individual, um deslocamento do externo para o interno. Decorre daí a 

importância do papel desempenhado pelo mediador: é ele quem vai mediar o 

conhecimento, agindo de forma intermediária, propiciando ao outro a construção de 

um novo conhecimento. Essa concepção vigotskiana sobre o desenvolvimento e a 

aprendizagem trouxe significativas contribuições para o ensino. De acordo com 

Sirgado (1990, p. 67), 

 

Vigotski, particularmente, contribuiu para esclarecer questões 
extremamente importantes no campo educacional: a natureza e a 
aquisição da fala; as origens e a natureza da linguagem escrita; o 
jogo simbólico; a interligação entre desenvolvimento e aprendizagem, 
onde surgiu o conceito, pedagogicamente rico, de “zona de 
desenvolvimento proximal”. 

 

De fato, é consensual entre aqueles que se propõem a estudar a teoria 

vigotskiana o reconhecimento da sua significativa contribuição para o ensino, em 

especial, com a apresentação do conceito de zona de desenvolvimento proximal, 

entendida como a distância mediadora, o caminho a ser percorrido 

socioculturalmente para que haja o deslocamento da zona de desenvolvimento real 

(a capacidade atual da criança de resolver problemas de modo independente, 

portanto, conhecimento já alcançado), visando ao nível de desenvolvimento 

potencial (a capacidade da criança em realizar tarefas sob a orientação de adultos 

ou com o auxílio de seus pares).  

A partir da proposta teórica de Vigotski, há um redimensionamento do papel 

do professor em sala de aula. Com a troca de experiências postulada pelo 

pesquisador russo, ele não mais será encarado como a principal fonte de saber 
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nesse contexto de aprendizagem. No entanto, seria enganoso considerar que, por 

isso, o seu papel será menos importante no processo de ensino e aprendizagem. Na 

proposta vigotskiana, o professor desempenha função fundamental e decisiva na 

condução das atividades escolares. Com experiência e aprendizagem 

(supostamente) mais desenvolvidas em relação ao aluno, cabe a ele mediar ações 

no sentido de promover aprendizagens. Por exemplo, partindo do conhecimento 

adquirido pelo aluno, é tarefa do professor decidir sobre o que ele tem condições de 

fazer sozinho, o que precisa ser trabalhado em parceria e o que ainda não há 

condição de ser realizado, mesmo com o seu auxílio ou o de outros alunos que se 

revelam mais desenvolvidos. Cumpre ao professor mediador ainda um papel 

desestabilizador e desestabilizante: diante dele, encarado como aquele que sabe 

mais, o aluno, que sabe menos, uma vez por ele auxiliado, passa a saber mais. Em 

contrapartida, o professor alarga sua experiência, aperfeiçoa suas habilidades e 

redimensiona a sua prática a partir dessa troca de experiências. Assim, podemos 

afirmar, com base em Bakhtin e Vigotski, que ambos, professor e aluno, 

(trans)formam-se nas relações mediadas.  

Voltando-nos para a escrita, objeto de análise de nossa pesquisa, veremos 

que a mediação ocorre de diferentes maneiras: desde as atividades externas 

(leituras de textos, discussões realizadas), continuando em todo o processo da 

produção escrita, envolvidas aqui as suas atividades de refacção (OHUSCHI, 2006). 

Nesta pesquisa, é a professora/pesquisadora quem atua entre o conhecimento 

textual/discursivo que o aluno tem (o real) e aquele a ser por ele alcançado (o 

proximal), por meio do desenvolvimento/aperfeiçoamento de suas habilidades. Com 

base nos postulados de Vigotski e Bakhtin, acreditamos que tal mediação é 

fundamental para que o aluno desenvolva e se aproprie de estratégias de produção 

textual, além dos conteúdos necessários à elaboração de um texto, em que a autoria 

se revele como aspecto fundante. Depreendemos dos estudos desses 

pesquisadores russos que o conhecimento não é o resultado da interação direta do 

sujeito com o objeto, mas se dá por meio de instrumentos materiais e simbólicos, 

destacando-se entre eles a linguagem. Dessa forma, a aprendizagem acontece de 

maneira semiótica, pelo contato do sujeito com tais objetos e símbolos, em contato 

com o outro, responsável por orientar o olhar do aprendiz nesse processo de 

aprendizagem.  
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Cabe ao professor, como aquele que supostamente possui domínio das 

operações a serem realizadas sobre um texto, mediar o processo de aprendizagem 

do aluno, levando-o ao exercício do distanciamento (movimento exotópico) 

necessário ao acabamento estético do texto. É o professor quem deveria facilitar 

para o aluno a tarefa de escrever, não no sentido de fornecer-lhe receitas, formas 

prontas ou listagens exaustivas do que deve ou não constar em um texto bem 

elaborado, mas de propiciar o seu aprendizado, acompanhando o curso do seu 

desenvolvimento. A ele cabe a tarefa de, considerando a escrita do aluno, ler, reler, 

questionar, responder, conduzi-lo ao exercício dessas atividades, situando-o quanto 

ao contexto de produção e recepção do texto em processo. Cabe ao professor 

desenvolver um trabalho que leve o aluno a compreender e a desempenhar a sua 

função de produtor autor de texto. Os efeitos da ação mediadora da 

professora/pesquisadora sobre o texto de alunos de Letras serão o foco das nossas 

discussões seguintes. 
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5 A MEDIAÇÃO DO PROFESSOR NA CONSTITUIÇÃO DA AUTORIA EM 

TEXTOS DE ALUNOS DE LETRAS

 

 

O sujeito da compreensão não pode excluir a 
possibilidade de mudança e até de renúncia aos 
seus pontos de vista e posições já prontos. No ato 
da compreensão desenvolve-se uma luta cujo 
resultado é a mudança mútua de enriquecimento. 
Mikhail Bakhtin 

 

 Nesta secção da tese, nossas discussões acontecerão a partir da análise dos 

dados. Conforme já mencionamos no Capítulo 02, em nenhum momento 

desvinculamos a leitura desses dados do seu contexto de produção, pois 

acreditamos que, se assim o fizéssemos, perderíamos muito do seu significado. O 

nosso olhar sobre o corpus foi orientado sempre no sentido de ser possível 

mantermos uma relação de aprendizagem com os dados, em vez de buscar neles a 

confirmação de pressupostos estabelecidos. E não poderia ser diferente, ao 

considerarmos o fato de esta pesquisa ter assumido protocolos da investigação 

qualitativa. Nesse processo, não há espaço para 

 

visões isoladas, parceladas, estanques. Ela se desenvolve em 
interação dinâmica, retroalimentando-se, reformulando-se 
constantemente, de maneira que, por exemplo, a Coleta de Dados 
num instante deixa de ser tal e é Análise de Dados, e esta, em 
seguida, é veículo para nova busca de informações. As ideias 
expressas por um sujeito numa entrevista, verbi gratia, 
imediatamente analisadas e interpretadas, podem recomendar novos 
encontros com outras pessoas ou a mesma, para explorar 
aprofundadamente o mesmo assunto ou outros tópicos que se 
consideram importantes para o esclarecimento do problema inicial 
que originou o estudo (TRIVIÑOS, 1987, p. 137). 

 

 Na investigação qualitativa, a constituição dos dados e a sua análise são 

vitais para o entendimento dos resultados. Nesse contexto, também se torna 

fundamental o papel do investigador, que, com o seu olhar atento e sensível, é 

despertado, pela análise e interpretação dos dados, a buscar novas vertentes no 

curso desse rio para melhor compreender o seu desaguar. Esse nosso pensamento 

se coaduna àquele de Bakhtin ([1979] 2003) sobre o fazer do pesquisador nas 

ciências humanas, também foco das nossas discussões no Capítulo 02, para quem 
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o seu objeto é o ser expressivo e falante, que se autorrevela na interação eu-

outro/pesquisador-objeto. 

 Durante as nossas análises, sentimos a necessidade de recorrermos a outro 

recurso, o qual, embora não tenha sido pensado incialmente como instrumento 

desta pesquisa, tornou-se um deles. Trata-se do QA (Apêndice A), sempre aplicado 

no início do curso do componente curricular DLP, que ministramos no 5º Período de 

Letras/UERN, com o objetivo de aperfeiçoarmos o planejamento das nossas aulas 

no decorrer dessa disciplina. As respostas às questões nele propostas, dadas pelos 

sujeitos desta investigação, passaram a constituir os dados, sobre os quais 

discorreremos em 5.2. Antes de fazê-lo, deter-nos-emos, a seguir, nas reações dos 

alunos de Letras diante da tarefa de responder, por meio da escrita, ao referido 

questionário. 

 

5.1 DIANTE DO PAPEL “EM BRANCO”, POR ONDE COMEÇAR? REAÇÕES DOS 

ALUNOS DE LETRAS A UMA ATIVIDADE DE ESCRITA 

 

 No segundo43 encontro da disciplina DLP, ministrada no 5º Período de 

Letras/UERN, no Semestre Letivo 2011.2, apresentamos como proposta de 

atividade para a turma um QA (Apêndice A), a ser respondido pelos alunos, com a 

finalidade de (re)orientarmos as nossas ações, planejadas para serem 

desenvolvidas no decorrer do seu curso. Para a realização dessa tarefa, foram 

destinadas quatro aulas44, de 50 minutos cada. Trata-se de uma prática habitual nas 

disciplinas que ministramos. Portanto, conforme mencionamos no início deste 

capítulo, não se trata de uma atividade pensada como instrumento desta pesquisa, 

mas que passou a sê-lo a partir do momento que precisamos a ela recorrer para 

uma melhor compreensão dos dados constituídos. Como já sabíamos, desde o 

princípio, que atuaríamos nessa turma também como pesquisadora do processo de 

escrita dos alunos, tivemos o cuidado de registrar, seja através de vídeo/áudio, seja 

de Anotações de Campo (estas posteriormente organizadas como Diários de 

Campo), todas as atividades de escrita exercidas durante a disciplina. As nossas 

                                                           
43

 Essa proposta de atividade, rotineiramente, é realizada no primeiro encontro de DLP. 
Excepcionalmente, em 2011.2, ela aconteceu no segundo encontro, em virtude de, no primeiro dia de 
aula, a turma ter sido liberada para participar de uma palestra como Atividade Complementar.  
44

 As aulas dessa disciplina aconteceram todas em bloco de quatro aulas por dia, uma vez por 
semana. 
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observações (cuja caracterização já foi feita no Capítulo 02) sobre a realização da 

atividade referente ao QA foram registradas em Diário de Campo. 

Durante a apresentação da atividade em sala de aula, esclarecemos não se 

tratar de uma atividade avaliativa, no sentido de aferição de notas, mas de uma 

atividade a servir como norte para a reorganização do nosso fazer (Apêndice A). Tão 

logo os alunos iniciaram a leitura das questões, já observamos certa tensão em sala 

de aula: muitas perguntas, muito barulho, muita conversa entre os pares: 

 

EXEMPLO 5.1: Excerto – Diário de Campo  
 

[...] 
P: vocês conseguem escrever com tanto barulho? Eu não consigo. 
Embora eu saiba que, no novo cenário, há pessoas que conseguem 
produzir várias coisas ao mesmo tempo (ver TV, ouvir música, 
digitar), ainda me é estranho alguém conseguir escrever com tanto 
barulho. 
 
A10F: mas, professora, nós estamos exatamente conversando sobre 
as questões, ajudando uns aos outros a lembrar. 
 
P: mas a nossa intenção é que vocês sejam bem sinceros em 
relação ao que conseguem ou não responder. Não pensem que eu 
vou nivelar vocês com definições do tipo “eles sabem muito” ou “eles 
sabem pouco”. NÃO. Não estarei preocupada com classificações 
individuais, mas em fazer uma sondagem dos conhecimentos 
necessários de serem trabalhados aqui. Por exemplo, se todos já 
leram os PCN de Língua Portuguesa, não há porque eu ainda 
proceder à leitura passo a passo aqui. Já vou trabalhar com a 
perspectiva de que todos conhecem. Caso contrário, vamos discuti-lo 
na íntegra. Por isso, peço que sejam sinceros. 
 
A8F: mas a nossa memória é fraca e a gente nem se lembra. 
 
P: nesse caso, vocês acham que houve aprendizagem ou 
memorização de conteúdos? O fato de o professor ter trabalhado um 
livro, por exemplo, e, hoje, você não conseguir nem saber que livro é 
esse não é algo que merece uma reflexão? O que vocês acham? 
Vamos pensar mais atentamente sobre essa questão? 

[...] 
A11F: professora, é para entregar isso hoje ou eu posso entregar na 
próxima aula? 

[...] 

 

Ao se verem diante de uma proposta de escrita, os alunos de Letras, futuros 

professores de produção textual, pareceram-nos inseguros e até resistentes, 

conforme podemos observar nos excertos trazidos para o Exemplo 5.1. Observamos 

entre eles uma grande preocupação em saber sobre o teor da resposta do outro 
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(como iria fazer? O que iria colocar em suas respostas?), como se desejassem 

alinhar as respostas, aproximando a sua à do outro, que passa a servir de modelo 

para o eu. Não desconhecendo a importância de se considerar, no processo de 

escrita, a alteridade estabelecida na relação eu-outro-eu (BAKHTIN, [1963] 2008), 

no momento inicial da atividade, essa busca pela resposta do outro nos pareceu 

muito mais uma consequência de uma prática de escrita instaurada na tradição 

escolar, pautada no padrão, no modelo de uma escrita ideal, que nem sempre 

corresponde ao real, sobre a qual já discutimos no Capítulo 03. A postura dos 

alunos nos levou ao pensamento de que, provavelmente, atividades dessa natureza 

não se tornaram práticas habituais na formação desses sujeitos. Mais ainda: ela 

pode nos fornecer indícios da falta de autonomia desses professores em formação 

inicial quanto à escrita. Foi muito intenso o “alvoroço” ao introduzirmos a atividade. 

Ela mal começara e A11F (EXEMPLO 5.1) já pensava na possibilidade de levá-la 

para fazer em casa e entregá-la na aula seguinte. Houve resistência por parte deles, 

inclusive, um aluno deixou de entregar a atividade, alegando não estar em 

“condições psicológicas” de fazê-la. Vale ressaltar que o tempo destinado para os 

alunos responderem nove questões foi um encontro semanal, que correspondia a 

quatro aulas de 50 minutos.  

Diante da postura inicial dos alunos, interferimos no sentido de tranquilizá-los, 

pelo menos era essa a nossa intenção, e orientá-los quanto ao fato de que as 

respostas deveriam ser elaboradas individualmente, pois o nosso propósito 

consistia, de fato, em saber mais sobre cada um para (re)pensarmos o nosso fazer 

no curso (EXEMPLOS 5.1, acima, e 5.2, a seguir):  

 
EXEMPLO 5.2: Excerto – Diário de Campo  

 

[...] 
P: Essa atividade não é avaliativa do ponto de vista de aferição de 
notas. Ela servirá de base para a organização do nosso fazer durante 
a disciplina Didática da Língua Portuguesa. Embora, no nosso 
primeiro encontro, eu já tenha apresentado uma proposta, através do 
nosso PGCC45, de organização dos conteúdos, ela será ajustada às 
necessidades da turma. Daí ser tão importante a opinião de cada um, 
individualmente, para que eu possa pensar como agir coletivamente. 
Entenderam? 

[...] 

 

                                                           
45

 Programa Geral de Componente Curricular (PGCC). 
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 Feita a observação recuperada no exemplo anterior, por alguns instantes, a 

sala silencia. Na sequência, são vários os questionamentos dos alunos sobre o 

como fazer. Há, claramente, uma preocupação em escrever para atender às 

expectativas da professora (EXEMPLO 5.3, a seguir). Aqui, a postura dos 

acadêmicos muito se aproxima daquela assumida pelos alunos da Educação Básica, 

já significativamente estudada e divulgada por diversos pesquisadores com 

diferentes filiações teóricas (GERALDI, 1986, 1997, 1998, 2000, 2010a; ANTUNES, 

2003, 2009; VAL; ROCHA, 2008; dentre outros), inclusive, já foi foco de pesquisa 

nossa de mestrado (ALENCAR, 2010). Todos esses trabalhos, embora partindo de 

olhares e perspectivas teóricas diversos, provocam reflexões sobre o papel 

desempenhado pelo professor na produção escrita do aluno, que o concebe como 

seu interlocutor único e não como mais um elemento nesse processo.  

Mesmo considerando que, de fato, a professora seria sua interlocutora 

naquela produção textual, o “projeto de dizer” de um produtor de texto não pode se 

limitar unicamente ao seu interlocutor, sendo este apenas um dos elementos a 

serem levados em conta. De acordo com Geraldi (2010a, p. 167), em toda produção 

textual, além da mobilização de recursos linguísticos para desenvolver o tema e da 

definição de um “projeto de dizer no interior deste tema”, faz-se necessário 

“transacionar com o estilo próprio do gênero, o estilo próprio do autor e o estilo 

suposto adequado para os interlocutores”. Assim sendo, um texto não pode ser 

entendido como um produto da aplicação de um modelo ou de um conjunto de 

regras, a serviço unicamente do seu locutor para cumprir uma exigência do seu 

interlocutor. Conforme destaca o autor, o texto requer a articulação de recursos 

diversos mobilizados em função das condições discursivas que orientam a sua 

escrita. Portanto, na situação de sala de aula, o teor do texto do aluno não deve ser 

determinado apenas em função do suposto querer do professor. Os excertos abaixo 

dão conta de um aluno comprometido não com a escrita em si, mas em escrever da 

forma como a professora espera: 
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EXEMPLO 5.3: Excertos – Diário de Campo  
 

[...] 
A5M: professora, essa questão 03, como a senhora quer que eu 
responda? A senhora quer que a gente fale primeiro de todas essas 
concepções e depois faça um outro parágrafo relacionando ao 
ensino? 

[...] 
A6F: professora, essa pergunta 02 como eu respondo? Eu já fui 
professora em escola pública e hoje eu sou da particular. Como eu 
respondo? 

[...] 
A11F: professora, eu respondi as questões 06 e 07 tudo junto. Tem 
problema? 

[...] 

 

Os questionamentos de A5M, A6F e A11F revelam alunos inseguros em 

relação ao que escrever e preocupados com a leitura a ser feita pela professora 

sobre os seus textos. Essa atitude pode ter relação com a imagem, construída ao 

longo dos anos, que o aluno tem sobre a produção textual na escola: ele escreve na 

escola para ser avaliado, cobrado, corrigido e o parâmetro dessa avaliação está em 

fazer da “forma” que o professor deseja (ALENCAR, 2010). No caso desta pesquisa, 

estamos diante de universitários, graduandos, futuros professores de produção 

textual (alguns já o são), tementes ao ato de escrever. É provável que esse temor 

seja proveniente das experiências tradicionais de escrita no espaço escolar, no qual 

não se deve errar e a voz do professor, como ser institucional, prevalece em 

detrimento da opinião do aluno. Como consequência, vão-se criando bloqueios para 

a escrita, gerando dificuldades que, no caso desses professores em formação inicial, 

refletirão muito provavelmente na sua atuação como profissional do ensino. 

Kramer (2001), ao pesquisar sobre a relação que professores mantêm com a 

escrita, depara-se com narrativas em que eles se apresentam amedrontados, 

envergonhados e frustrados nesse processo. Diante de tal realidade, ela questiona: 

“terá sido a própria escola que ensinou a temer a folha em branco e a tremer diante 

dela?” (KRAMER, 2001, p. 59). Também percebemos a timidez diante do próprio 

texto entre nossos sujeitos. Por exemplo, algum tempo após entregar o questionário 

respondido, A11F indaga à professora: 
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EXEMPLO 5.4: Excertos – Diário de Campo  
 

[...] 
A11F: professora, mulher, a senhora está rindo das minhas 
respostas? 
 
P: EU? Eu nem estou lendo os trabalhos ainda. Apenas estou 
recebendo-os e colocando-os aqui do lado. Estou, na verdade, 
fazendo o meu registro sobre as aulas como sempre faço.  

 

É interessante observar que essa pergunta foi feita já passado algum tempo 

desde o momento em que A11F entregou o seu texto46. Na ocasião da pergunta, o 

nosso olhar se voltara para as Anotações de Campo. Provavelmente, a insegurança, 

a ansiedade e a expectativa negativa da aluna em relação ao próprio texto levaram-

na ao pensamento de que estávamos “corrigindo” o seu questionário. Parece-nos 

clara aqui a imagem que a graduanda tem sobre os papéis desempenhados pelo 

professor e o aluno na produção textual em sala de aula: o aluno escreve o seu texto 

para ser corrigido pelo professor, que deverá encontrar os defeitos. Embora em 

níveis de ensino diferentes, mais uma vez, percebemos a aproximação dessa 

postura com a de alunos da Educação Básica, conforme analisamos em pesquisa 

anterior (ALENCAR, 2010).  

Tecidas as considerações sobre a postura dos sujeitos ao se depararem com 

a necessidade de responder, de forma escrita, o QA, concentraremos as nossas 

leituras a partir das respostas por eles apresentadas.  

 

5.2 CONHECENDO OS SUJEITOS: EXPECTATIVAS, FORMAÇÃO E VIVÊNCIAS 

NO CURSO DE LETRAS 

 

 Na introdução do que denominamos de QA, destacamos: Com o objetivo de 

aperfeiçoar o planejamento das aulas no curso dessa disciplina, elaboramos as 

seguintes questões, cujas respostas auxiliarão as nossas ações, a fim de 

adequarmos as nossas atividades às necessidades e aos interesses da turma 

(Apêndice A). A partir desse ponto, as questões são apresentadas. Todas foram 

elaboradas com o propósito de conhecermos os alunos, desde as suas expectativas 

                                                           
46

 Tão logo entrega o QA, A11F sai de sala, retornando a ela pouco tempo depois, quando faz o 
questionamento recuperado no Exemplo 5.4. 
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em relação à disciplina até suas experiências com a pesquisa, a leitura e a escrita 

no curso de Letras. 

 Para efeito de demonstração dos exemplos, nesta seção, optamos por 

apresentar, para cada questão aqui abordada, as respostas de apenas três (de um 

total de 14) dos nossos sujeitos, a fim de ilustrarmos as análises realizadas. Vale 

salientar que a seleção desses três sujeitos, para este momento, foi feita 

aleatoriamente, sem nenhuma preocupação em estabelecermos critérios específicos 

de escolha, a não ser com uma amostra representativa de pelo menos 20% do 

nosso corpus (no universo dos dados, a amostra selecionada refere-se a 21,4%. 

 Inicialmente, os alunos são questionados sobre as suas expectativas em 

relação à disciplina DLP. Vejamos: 

 

EXEMPLO 5.5: Respostas ao Questionário 

 

1 Quais as suas expectativas em relação à disciplina Didática da 
Língua Portuguesa? 
 
RESPOSTA À QUESTÃO O1 – A6F 
Espero que a disciplina, aqui apresentada nos oriente, a respeito de 
como devemos trabalhar com a LP em sala de aula.  
 
RESPOSTA À QUESTÃO O1 – A10F 
Adquirir conhecimento sobre a disciplina, os quais possam me 
auxiliar na prática escolar. 
 
RESPOSTA À QUESTÃO O1 – A11F 
A minha expectativa é saber como ministrar a Disciplina Língua 
Portuguesa na prática, em sala de aula.  

 

 Nas três respostas apresentadas acima, a exemplo do que ocorre nos demais 

textos, há uma expectativa por parte do aluno de Letras no sentido de que a 

disciplina DLP contribua diretamente com a prática de ensino da Língua Portuguesa 

nas escolas. É consensual entre os sujeitos investigados a ideia de que a disciplina 

existe para “instrumentalizá-los” quanto ao “como” e “o que” fazer na sala de aula de 

Língua Portuguesa.  

 Subjaz a esse entendimento a imagem que o licenciando tem não só da 

disciplina DLP, mas do próprio curso de Letras: é seu o papel de ensinar a ensinar, 

de instrumentalizar o cursista em relação a como fazer em sala de aula. Tanto nas 

respostas ao QA quanto nos relatos orais obtidos por ocasião das Entrevistas não 

estruturadas, essa expectativa dos nossos sujeitos em relação ao curso prepará-lo 
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para o fazer, mostrando o passo a passo de como agir em sala de aula, foi por eles 

exposta, ora de forma esperançosa (alguns acreditam que essa preparação para o 

fazer acontecerá no curso das disciplinas DLP e Prática de Ensino), ora de forma 

pessimista, como algo que lhes fora negado (alguns acreditam que o curso falhou ao 

não prepará-los para o fazer até aquele momento e desacreditam na possibilidade 

de ainda fazê-lo). 

 Parece estar implícita nas respostas dadas por esses professores em 

formação inicial a concepção de que o “saber é produzido fora da prática (por 

exemplo, pela ciência, pela pesquisa pura etc.) e sua relação com a prática, por 

conseguinte, só pode ser uma relação de aplicação” (TARDIF, 2010, p. 235). Nessa 

visão denominada pelo autor de “concepção tradicional de ensino”, os professores 

são vistos como “aplicadores” do conhecimento produzido nas universidades. A 

produção desse conhecimento, em grande parte, desconsidera o ambiente de 

trabalho do professor, portanto, acontece desvinculada da sua prática. Tanto as 

respostas ao QA quanto as discussões provocadas pelas entrevistas nos levam à 

concordância com esse pensamento do autor. Apesar de ainda não podermos nos 

referir, de fato, a uma prática, em virtude de ser um curso de formação inicial, já é 

possível perceber, pelos dados, essa compreensão sobre a relação entre teoria e 

prática, concebendo-as, respectivamente, como conhecimento adquirido e 

conhecimento aplicado. Ao mesmo tempo, esses dados também nos permitem 

inferir, a partir dos relatos dos próprios sujeitos, que há um distanciamento, em 

termos de formação inicial, entre o conhecimento produzido na universidade por 

esses sujeitos investigados e as práticas de ensino nas escolas da Educação 

Básica, nas quais eles estarão em breve autorizados a atuar.  

Nesse sentido, Tardif (2010) instiga-nos a repensar as relações entre a teoria 

e a prática no exercício do professor, compreendendo-o como sujeito do 

conhecimento. Assim sendo, uma vez assumido o postulado de que os professores 

(e os alunos) são sujeitos sociais, na concepção bakhtiniana do termo, portanto, 

ativos, participativos, responsivos e também responsáveis pelo seu saber/fazer, 

entendemos não fazer sentido (embora haja explicação para esse fenômeno) que a 

sua prática (e a sua formação) esteja “assujeitada” a um saber predominantemente 

de outrem. Ela não pode ser vista apenas como um espaço de aplicação de saberes 

outros, mas também como um espaço de saberes produzidos a partir dessa própria 

prática. Em termos de formação inicial, equivaleria também a dizer que se faz 
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necessário estabelecer uma relação intrínseca entre o conhecimento que se está 

produzindo no curso de licenciatura pelo aluno e o que se faz (e o que eles poderão 

fazer) nas escolas da Educação Básica.  

O nosso olhar sobre os dados nos revela um aluno do 5º período de Letras, o 

qual atuará como estagiário a partir do semestre letivo seguinte, ansioso para, no 

decorrer de DLP: Entender o funcionamento, técnicas, e teorias das práticas de 

ensino na disciplina de língua portuguesa (RESPOSTA À QUESTÃO O1 – A5M). A 

expectativa gerada por esse aluno é impossível de se concretizar no curso de 

apenas uma disciplina. Há por parte dele uma preocupação com o saber (técnicas, e 

teorias das práticas de ensino) e o saber-fazer (funcionamento) na sala de aula de 

Língua Portuguesa. Essa resposta, somada às demais dadas a essa questão pelos 

sujeitos desta pesquisa (EXEMPLOS 5.3, acima), também pode nos levar à reflexão 

de como vem sendo tratada a formação inicial desses professores. A esse respeito, 

Tardif (2010, p. 241), ao discorrer sobre a formação de docentes em universidades 

americanas e canadenses, considera estranho o fato de, durante muitos anos, essa 

formação ter sido “bastante dominada por conteúdos e lógicas disciplinares”, 

priorizando o ensino de teorias concebidas, em grande parte, sem nenhuma relação 

com o ensino nem com as realidades cotidianas do trabalho do professor.  

No caso específico do curso de Letras, lócus de nossa investigação, ao nos 

depararmos com alunos, no 5º período, a um passo do estágio, ansiosos por uma 

disciplina que os ensine o “como” fazer em sala de aula, somos levados a pensar 

que essa realidade descrita por Tardif (2010) também/ainda é muito presente por 

aqui. Isso se torna evidente quando analisamos as respostas elaboradas por esses 

sujeitos a partir da questão 09, conforme podemos observar no exemplo a seguir. 
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EXEMPLO 5.6: Respostas ao Questionário 

 

9 Como você avalia a sua formação no curso de Letras até aqui em 
relação à sua futura prática docente? Levando em conta que, no 
próximo semestre letivo, cursará a disciplina de Estágio, você se 
considera preparado? 
 
RESPOSTA À QUESTÃO O9 – A7F 
Na realidade não sei responder, digo isto porque como já citei 
anteriormente, nunca enfrentei uma sala de aula antes, e sabendo 
que no próximo período teremos que estagiar, ora me sinto anciosa e 
com vontade de vencer mais este desafio, ora me sinto temerosa e 
preocupada, porque não sei se estes conteúdos visto em sala de 
aula, me preparam ao ponto de já comandar uma sala. (grifo 
nosso) 
 
RESPOSTA À QUESTÃO O9 – A8F 
Eu acredito que tem que melhorar em tudo. Não. Os conhecimentos 
que adquiri até o momento não são suficientes para serem 
repassados ainda. (grifo nosso) 
 
RESPOSTA À QUESTÃO O9 – A13F 
Avalio minha prática docente muito na área teórica, pois ainda 
não tive a oportunidade de estar ensinando em sala de aula. Espero 
que nesta disciplina estágio tire meus medos e dúvidas. Porém 
diante disto não me sinto totalmente preparada, pois tive alguns 
problemas pessoais que atrasaram um pouco o andamento do meu 
curso, mas o que posso dizer é que concerteza vou dar o melhor 
para esta e outras disciplinas que viram. (grifo nosso) 

 

 A ideia do professor como transmissor/aplicador do conhecimento adquirido 

na universidade também se faz representar a partir da leitura das respostas acima. 

A7F, A8F e A13F, a exemplo de muitos colegas (7 de 14), declaram-se 

despreparadas em relação à (futura) prática docente, indicando como motivo a 

incapacidade de “repassar” o conhecimento “adquirido” na universidade. Esse é um 

dado relevante e preocupante: em primeiro lugar, se considerarmos o fato de alunos 

de licenciatura da atualidade ainda manterem viva a concepção de que ensinar é 

transmitir/transferir/aplicar conhecimento (entendemos que esse pensamento não é 

fortuito, mas advém das próprias experiências educacionais desses licenciandos); 

em segundo lugar, se pensarmos que já cumpriram mais de 50% de um curso de 

graduação e alguns deles nunca visitaram uma sala de aula na condição de aluno 

de um curso de formação inicial de professor, provocados por uma atividade de 

pesquisa, em disciplinas desse curso. Essa constatação pode ser feita através das 

respostas dadas por ocasião da sexta questão. 
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EXEMPLO 5.7: Respostas ao Questionário 

 

6 Durante o curso de Letras, você já desenvolveu alguma atividade 
de pesquisa realizada em estabelecimento de ensino? Em caso 
afirmativo, por favor, responda: essa atividade estava relacionada a 
alguma disciplina? Qual o objetivo da pesquisa? Fale, de forma 
resumida, como ela ocorreu. 
 
RESPOSTA À QUESTÃO O6 – A6F 
Não. Ainda não nos foi propiciada essa dinâmica. 
 
RESPOSTA À QUESTÃO O6 – A10F 
Não. 
 
RESPOSTA À QUESTÃO O6 – A12F 
Nunca desenvolvi atividade de pesquisa, nem na UFRN47. 

 

 A análise do conjunto das respostas ao QA nos faz inferir que os alunos de 

Letras sujeitos desta pesquisa veem pouca relação entre a sua formação nas 

disciplinas e o futuro exercício da sua profissão. Considerando tais respostas, 

observamos que são poucas as disciplinas do curso de Letras que, de acordo com 

os alunos investigados, promoveram a interação entre a teoria e a prática na 

formação desses graduandos. Depreendemos dos dados que a formação para o 

ensino, no caso dos nossos sujeitos, ainda se dá muito na lógica da discussão (por 

vezes, reprodução) de teorias.  

Reconhecemos o importante papel desempenhado pela teoria em relação à 

prática. Por essa razão, defendemos que, em um curso de licenciatura, todas as 

disciplinas devem ter um olhar sobre o futuro exercício profissional dos seus 

aprendizes. Não estamos nos referindo a essa relação nos termos postos pelos 

sujeitos, quando da resposta ao QA, no sentido de ensinar o passo a passo do como 

fazer em sala de aula ou de aplicação da teoria na prática. Estamos propondo 

repensar essa relação no ambiente de formação inicial do professor, no intuito de 

despertar no futuro docente a compreensão de que a sua prática não pode ser vista 

simplesmente como espaço de aplicação/reprodução de conhecimentos de outrem, 

mas, sim, como espaço de sua construção (TARDIF, 2010). Também é preciso 

provocar no licenciando a percepção de que toda prática pressupõe uma teoria, o 

que a torna imprescindível à sua formação. 

                                                           
47

 A12F é aluna da UERN, cujo ingresso se deu pela transferência da UFRN. 
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Nesse sentido, defendemos que a pergunta: em que essa disciplina vai 

contribuir no (futuro) exercício profissional do meu aluno?, uma vez empregada 

como norteadora dos planejamentos de professores de cursos de licenciatura, tem 

muito a contribuir com a formação dos graduandos. Ela se torna imprescindível aos 

professores e alunos de graduação que, de fato, estão preocupados com a relação 

entre teoria e prática na formação desses aprendizes de professor. Não estamos 

aqui priorizando o sentido utilitarista da pergunta (“em que”?), em termos pontuais e 

específicos, mas vendo-a em sentido amplo, como norteadora de todo um 

saber/fazer. A análise das respostas dadas por nossos sujeitos às questões 

propostas, sobre as quais ora discutimos, encaminha-nos ao pensamento de que 

essa não parece ter sido uma preocupação constante na formação dos alunos 

pesquisados.  

 A realidade acima descrita não nos parece peculiar ao curso de Letras/UERN. 

De acordo com Tardif (2010), a formação para o ensino tem sido fundamentalmente 

organizada com base nas lógicas disciplinares. Para o pesquisador canadense, 

 

Essas disciplinas (psicologia, filosofia, didática etc.) não têm relação 
entre elas, mas constituem unidades autônomas fechadas sobre si 
mesmas e de curta duração e, portanto, de pouco impacto sobre os 
alunos. Essa formação também é concebida segundo um modelo 
aplicacionista do conhecimento: os alunos passam um certo número 
de anos “assistindo aulas” baseadas em disciplinas e constituídas, a 
maioria das vezes, de conhecimentos disciplinares de natureza 
declarativa; depois ou durante essas aulas, eles vão estagiar para 
“aplicar” esses conhecimentos; finalmente, quando a formação 
termina, eles começam a trabalhar sozinhos, aprendendo seu ofício 
na prática e constatando, na maioria das vezes, que esses 
conhecimentos disciplinares estão mal enraizados na ação cotidiana 
(TARDIF, 2010, p. 241-242).  

 

Embora o fragmento de texto acima integre uma discussão bem mais ampla, 

realizada pelo autor em relação à lógica organizacional dos cursos de formação de 

professores, ela foi recuperada, porque compactua com a nossa leitura sobre os 

dados, no sentido de que, de acordo com as respostas por estes apresentadas, a 

formação dos alunos de Letras/UERN investigados tem priorizado a teoria em 

detrimento da prática. O falar sobre tem ocupado o espaço do falar a partir de. No 

excerto acima, o autor declara não existir relação entre as disciplinas ministradas 

nos cursos de formação de professor. Parafraseando-o, afirmamos: a análise dos 

dados sinaliza que, apesar de haver essencialmente relação nessas disciplinas entre 
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si e entre elas e a prática docente, no formato em que elas são conduzidas durante 

o curso, parece-nos que tal relação não está sendo devidamente considerada e 

explicitada. Como consequência, no caso da nossa pesquisa, os alunos chegam à 

reta final da sua graduação declarando-se despreparados para o exercício da sua 

profissão. É pertinente frisar que o fato de assim se declararem não 

necessariamente significa que eles não estejam preparados. Talvez até estejam. No 

entanto, a falta de contato com essa prática na sala de aula já os põe em uma 

situação desfavorável: partem da ideia de que não estão. 

É importante destacar que, no caso da resposta à questão 06, um número 

significativo de alunos tinha alguma vivência com pelo menos uma atividade de 

pesquisa desenvolvida em estabelecimento de ensino. No entanto, essas atividades 

foram provocadas por professores de disciplinas vinculadas a outras faculdades, 

como, por exemplo, Didática Geral (Faculdade de Educação), com foco na estrutura 

organizacional da escola. Em se tratando de disciplinas específicas do curso de 

Letras, apenas as disciplinas Tópicos de Gramática e Literatura (Portuguesa e 

Brasileira) foram citadas, conforme ilustram os textos de alunos, constantes do 

Exemplo 5.8: 

 

EXEMPLO 5.8: Respostas ao Questionário 

 

6 Durante o curso de Letras, você já desenvolveu alguma atividade 
de pesquisa realizada em estabelecimento de ensino? Em caso 
afirmativo, por favor, responda: essa atividade estava relacionada a 
alguma disciplina? Qual o objetivo da pesquisa? Fale, de forma 
resumida, como ela ocorreu. 
 
RESPOSTA À QUESTÃO O6 – A4F 
Já realizei um trabalho em uma escola na disciplina Didática Geral, 
proposta por uma professora da Universidade Federal de Tocantins 
onde cursei as disciplinas iniciais deste curso. O objetivo do trabalho 
era conhecer o funcionamento da escola esse trabalho foi realizado 
através de um questionamento. 
 
RESPOSTA À QUESTÃO O6 – A7F 
Já, mas a atividade foi bem simples, fizemos só um questionário aos 
professores em relação as linhas de estudo filosófico e como isso 
refletia em sala de aulas foi na disciplina psicologia da educação. 
 
RESPOSTA À QUESTÃO O6 – A15F 
Sim. Tópicos de Gramática. O objetivo da pesquisa era saber como 
estava o conhecimento dos alunos do 3º ano do ensino médio a 
respeito do uso correto do acento grave, ou melhor, a crase. A 
pesquisa foi realizada numa escola pública da cidade de Grossos, 
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com a turma do 3º ano, durante uma aula de Língua Portuguesa. Os 
alunos apresentavam total dificuldade e alguns disseram nunca ter 
estudado o assunto. Com base num levantamento de dados 
pudemos perceber que esse assunto, crase, é abordado de maneira 
muito superficial em sala de aula e que o mesmo não despertava o 
interesse dos alunos. 

 

Por último, concentraremos nossas análises sobre as respostas dadas à 

oitava questão, a qual instiga os sujeitos desta pesquisa a discorrerem sobre suas 

vivências com a escrita no curso de Letras/UERN, conforme veremos no Exemplo 

5.9. 

 

EXEMPLO 5.9: Respostas ao Questionário 

 

8 Como tem sido a sua experiência com a escrita no curso de 
Letras? Qual(is) gênero(s) você produz com mais frequência nesse 
curso? 
 
RESPOSTA À QUESTÃO O8 – A7F 
Pouca também, caso não me engane, fizemos um artigo em 
produção textual no 1º semestre, um segundo artigo no 2º semestre 
em argumentação, alguns resumos de livros em teorias de literatura, 
e um outro artigo agora no 4º período com a professora Ana. 
 
RESPOSTA À QUESTÃO O8 – A10F 
Tive poucas experiências. Os gêneros textuais produzidos com 
frequência são resumos e artigos. 
 
RESPOSTA À QUESTÃO O8 – A15F 
Não tenho muito o uso da escrita, pois isso só mais quando se trata 
de disciplinas relacionadas a Linguistica, pois os professores exigiam 
muito. Acho que o uso da escrita não está totalmente satisfatório. 

 

 As respostas apresentadas por A7F, A10F e A15F são ilustrativas da 

realidade que, com base nas declarações aqui analisadas, observamos sobre a 

escrita no curso de Letras/UERN. No caso específico da turma investigada, 

depreendemos que o trabalho com a produção textual não se constitui numa prática 

sistemática, rotineira, na qual diversos gêneros do cotidiano fora da universidade, 

local de atuação profissional desses professores em formação inicial, seriam 

priorizados, inclusive, os gêneros acadêmicos. Os textos acima, a exemplo do que 

nos responderam a maioria dos graduandos, revelam a pouca vivência dos alunos 

com a escrita no curso. Dos 14 que responderam o QA, apenas 05 avaliaram 

positivamente essa experiência durante a formação em Letras/UERN. É importante 
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ressaltar que, quando a escrita ocorre, ela acontece em função dos gêneros 

acadêmicos mais usuais no contexto do curso, atendendo às necessidades mais 

imediatas dos cursistas. A relação entre a prática da produção textual, timidamente 

trabalhada no curso, e a (futura) prática da escrita na escola nos parece ainda 

distante nesse curso de formação inicial de professores de Língua Portuguesa e 

respectivas Literaturas, o que implicaria práticas de leitura e escrita. 

  Além disso, nesse contexto, a função social da escrita tem sido pouco 

explorada do ponto de vista prático. Os textos são produzidos pelos alunos, 

geralmente, como avaliação para a aferição de notas no final de uma das unidades 

de ensino da disciplina, tendo como principal destinatário o professor. Essa 

constatação tornou-se bastante evidente pela análise da FAA (Apêndice B), por 

meio da qual os alunos foram instigados a pensar sobre o possível destinatário do 

artigo produzido. Na quase totalidade, a indicação da professora aconteceu (ver 

Quadro 04, no subitem 5.3.1, a seguir). Esse dado nos leva a refletir sobre o 

distanciamento existente entre as teorias contemporâneas sobre a escrita discutidas 

nos cursos de Letras e a sua prática de produção textual. Depreendemos das 

nossas análises que há pouco espaço para uma escrita dialogada, colaborativa, 

interventiva, em que o professor, presumidamente com mais experiência em 

produção textual, possa contribuir com o desenvolvimento dessa habilidade pelo 

aluno. Nesse sentido, torna-se de suma importância se considerar as etapas de 

(re)escrita de um texto.  

 Em apenas uma das 14 respostas dadas à oitava questão do QA, a reescrita 

surge como uma atividade realizada no curso de Letras/UERN:  

 

EXEMPLO 5.10: Resposta ao Questionário 

 

8 Como tem sido a sua experiência com a escrita no curso de 
Letras? Qual(is) gênero(s) você produz com mais frequência nesse 
curso? 
 
RESPOSTA À QUESTÃO O8 – A8F 
Não tem sido muito boa não. Na verdade estou meio confusa sobre 
gêneros textuais, algo que fazemos de vez em quando são resumos, 
muito raramente algum fichamento e de vez em quando artigos que 
sempre voltam para serem refeitos. 
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 Esse dado despertou a nossa curiosidade de saber como aconteciam essas 

atividades de reescrita. Nesse sentido, realizamos discussões48 (Entrevistas não 

estruturadas) em sala de aula com o propósito de levar os alunos a falarem sobre 

suas experiências de escrita no curso de Letras. Na ocasião, as atividades de 

reescrita dos artigos são relatadas como tendo o propósito principal de formatá-los 

em relação ao padrão exigido pelos manuais e ABNT. Há pouca (ou quase 

nenhuma) intervenção sobre o texto em si produzido pelos alunos. A exceção ocorre 

com alguns poucos alunos com vivência em projetos de iniciação científica, que 

relataram sobre experiências de refacção dos artigos a partir da leitura do seu 

orientador.  

 Na Introdução desta tese, mencionamos que os problemas de escrita tão 

comuns aos alunos da Educação Básica eram também percebidos no Ensino 

Superior. Um olhar sobre as respostas apresentadas nos faz acreditar que muitos 

dos problemas continuam irresolutos nesse nível de ensino. Observamos alunos do 

curso de Letras, futuros professores de Língua Portuguesa, que, além de se 

desviarem das normas mais usuais da língua no que se refere à ortografia, à 

pontuação e à concordância49, também enfrentam dificuldades ao se encontrarem 

em uma situação de produção textual. O temor, o receio e a resistência em relação à 

escrita foram percebidos durante, por exemplo, a escrita das respostas ao 

questionário. Um dos alunos, após passar mais de 50 minutos tentando escrever as 

suas respostas, saiu de sala sem ter escrito uma linha sequer, alegando não estar 

se sentindo muito bem. Ficou a promessa de trazer o questionário respondido na 

aula seguinte, o que não ocorreu. 

 Foi diante dessa realidade que iniciamos as nossas atividades de pesquisa, 

movidas, inclusive, pela curiosidade de sabermos como esses alunos manifestariam, 

em seus textos, reação às intervenções realizadas pela professora. É sobre a 

análise desses dados que trataremos no tópico seguinte. 

 

                                                           
48

 Essa atividade foi gravada em áudio e vídeo, para que pudéssemos analisá-la posteriormente 
também de fora do acontecimento. 
49

 A título de ilustração: EXEMPLO 5.5: ... “a disciplina, aqui apresentada nos orienta, a [...]” (A6F) – 
emprego inadequado da vírgula. EXEMPLO 5.6: “anciosa” e “conteúdos visto” (A7F) – ortografia e 
concordância, respectivamente.  
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5.3 A ESCRITA NO CURSO DE LETRAS: O PAPEL DA MEDIAÇÃO NA 

CONSTITUIÇÃO DA AUTORIA EM TEXTOS DE ALUNOS 

 

 No limiar desta tese, destacamos a importância, para o ensino do texto, de se 

refletir sobre a relação que o professor mantém com a escrita. Defendemos o ponto 

de vista de que o aluno de Letras precisa ter o compromisso de superar as suas 

dificuldades de produção textual, quebrando os tabus muitas vezes construídos 

na/pela escola, e melhorar a sua relação com a leitura e a escrita. Defendemos 

ainda que, para atuar como mediador no processo de produção textual dos seus 

alunos, o professor precisa desenvolver as suas próprias habilidades de escrita. Um 

dos espaços para que isso ocorra é a sala de aula do curso de Letras. Nesse 

sentido, realizamos intervenções nos textos produzidos pelos graduandos de Letras 

sujeitos desta investigação, para fazermos uma análise posterior dos efeitos dessas 

intervenções sobre a sua escrita.  

Neste, assim como nos subtópicos seguintes do presente capítulo, o nosso 

foco será a apresentação dos resultados obtidos pelas análises dos dados, 

constituídos com base nas intervenções mencionadas no parágrafo anterior. Em 

virtude do volume de dados que dispúnhamos, optamos por apresentar exemplos a 

partir do conjunto de textos50 de apenas três sujeitos, a fim de ilustrar o nosso olhar 

sobre todos os demais dados desta pesquisa. Como a condição para ser sujeito 

desta investigação foi ser aluno de DLP, portanto, professor em formação inicial, 

esse também foi o nosso critério para a escolha daqueles cujos textos ilustrariam as 

nossas análises. Em outras palavras, seguimos a mesma linha de escolha adotada 

para os subitens 5.1 e 5.2: a seleção de três sujeitos, escolhidos aleatoriamente, 

sem nenhuma preocupação em estabelecermos critérios específicos (aluno-

professor, aluno-outra profissão, apenas aluno), a não ser com uma amostra 

representativa de pelo menos 20% dos sujeitos. 

 

5.3.1 O aluno de Letras como o outro de si mesmo 

 

 Depreendemos da leitura dos dados, apresentada em 5.1 e 5.2, que os 

graduandos de Letras investigados, do ponto de vista prático, não compreendem a 

                                                           
50

 O conjunto de textos é composto por: FAA e as diferentes versões do artigo acadêmico. 
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escrita como um processo contínuo, para além do seu contexto. Isso nos leva ao 

pensamento de que tais alunos não praticam a produção textual como ponto de 

partida para uma nova produção, tampouco vivenciam a escrita numa perspectiva 

interacionista na universidade, embora, do ponto de vista teórico, essa concepção 

pareça estar bastante difundida nos textos a que tiveram acesso, conforme 

verificamos pela leitura da terceira questão do QA (Apêndice A) e pelas discussões 

em sala de aula sobre as experiências de escrita desses sujeitos na academia. 

 Outra constatação, diretamente relacionada à anterior, é a de que os 

acadêmicos aqui investigados apresentam dificuldades de se tornarem o outro de si 

mesmo (BAKHTIN, [1979] 2003; KRAMER, 2001; OLIVEIRA, 2006), compreendendo 

ser o professor o único interlocutor do seu texto (ver EXEMPLO 5.11 e Quadro 04, a 

seguir). Como consequência, temos um aluno preocupado muito mais em escrever 

no formato “desejado” pelo professor (ver EXEMPLO 5.3, anterior) do que em se 

tornar autor do seu texto. O professor, para a maioria, visto como seu único leitor, 

tem a função bem definida de avaliador e corretor. A ele (o professor) cabe a missão 

de “atuar sobre” (numa verdadeira operação de “caça” aos erros) e não a “partir de”, 

como aquele com a função de mediar e fazer o aluno avançar no texto, 

estabelecendo o diálogo, na perspectiva bakhtiniana do termo, e mostrando a 

importância de se considerar os possíveis outros leitores nesse processo. É 

preocupante perceber que, cumprida mais da metade de um curso de Letras, seus 

alunos, em breve autorizados oficialmente a atuarem como professores de produção 

textual, tenham uma atitude responsiva passiva (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 

2006) em relação ao professor, visto como seu único interlocutor no processo de 

produção textual.  

 A postura dos graduandos em relação à atividade de escrita, pauta das 

nossas discussões nos tópicos anteriores deste capítulo, levou-nos a pensar não 

serem nem eles próprios leitores dos textos que escrevem. Nesse caso, referimo-

nos à postura exotópica (BAKHTIN, [1979] 2003) assumida pelo sujeito-produtor de 

textos, que deve trocar de lugar consigo mesmo para se permitir avançar na escrita. 

Nesse sentido, seria relevante que o incentivo, dado pelos professores-formadores, 

à postura exotópica dos alunos em relação aos textos produzidos fosse um 

procedimento comum no curso de Letras. Ao desenvolverem com eles a habilidade 

de se tornarem o outro de si mesmo, esses professores-formadores assumiriam e os 

levariam também a assumir uma atitude responsiva ativa (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 
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[1929] 2006) e responsável em relação aos textos que escrevem. Faz-se necessário 

que se formem professores conscientes da sua própria escrita e, mais ainda, que se 

desenvolva com professores-formadores e com formandos de Letras a consciência 

do papel assumido pela escrita nesse curso, sobre o qual já discutimos no Capítulo 

03.  

 A concepção de ser o professor o principal, para não dizer o único, 

interlocutor do texto do aluno se confirma na análise da FAA (Apêndice B), 

preenchida pelos graduandos em relação ao artigo produzido. Conforme explicitado 

no Capítulo 02, a nossa primeira atitude de mediação/intervenção sobre os textos 

dos graduandos foi conduzi-los, por meio da referida FAA, à leitura do próprio artigo, 

com o objetivo de autoavaliá-lo. Essa atividade foi realizada uma semana após a 

entrega do texto à professora, sem que nenhuma intervenção tivesse sido procedida 

sobre ele. Para a sua realização, foram destinadas quatro aulas de 50 minutos cada. 

A FAA é composta de duas partes, sendo a primeira para as informações de 

Identificação e a segunda para Autoavaliação em relação ao artigo produzido na 

disciplina Didática da Língua Portuguesa. No seu item 2.3, perguntamos: 

 

EXEMPLO 5.11: Excerto da FAA 

 

2.3 Ao produzir o seu texto, você pensou em seu(s) destinatário(s)? 
(   )Sim   (   )Não 
Em caso afirmativo: 
a) Qual(is) o(s) seu(s) destinatários(s)?__________________ 
b) O texto está adequado ao(s) destinatário(s)? 
(   ) Sim      (...)Não     (   ) Em parte 

 

 As respostas a essa questão indicam ser a professora, de longe, a principal 

interlocutora dos sujeitos ao escreverem os seus artigos. Ela foi apontada por 11 dos 

15 alunos. Esse dado corrobora com o entendimento de que, em situação de ensino, 

os alunos, até mesmo os de nível superior, escrevem para o professor. Sabemos 

que “o enunciado se constrói levando em conta as atitudes responsivas, em prol das 

quais ele, em essência, é criado” (BAKHTIN, [1951/1953] 2003, p. 301), conforme 

bem ilustra o Exemplo 5.3. No caso desta pesquisa, o outro a quem os sujeitos se 

dirigem vem configurado dos outros que a professora representa para eles: a 

instituição de ensino, o ensino, o papel do professor e da escrita nesse contexto. É 

interessante observar que, embora tenha sido empregada pela pesquisadora como 

instrumento de pesquisa, a FAA, ao ser utilizada por ela no papel de professora de 
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DLP, configura-se em um instrumento didático. Somente a professora/pesquisadora 

sabia da sua dupla função instrumental, no momento da sua aplicação. Da mesma 

forma, os artigos, conforme já explicitamos no Capítulo 02, também foram 

produzidos como uma atividade da disciplina e não necessariamente da pesquisa 

que desenvolvíamos. Portanto, o fato de estarem produzindo um texto, o qual seria 

objeto de análise na nossa pesquisa, não deveria interferir na escrita do artigo, uma 

vez que a produção desse gênero já era prevista dentre as atividades de DLP. 

Assim sendo, em tendo conhecimento sobre a natureza desse gênero, o destinatário 

deveria ser outro(s) e não necessariamente a professora. O Quadro 04, a seguir, é 

demonstrativo das respostas à questão 2.3 da FAA: 

 

INTERLOCUTORES PRESUMIDOS PARA O ARTIGO 

 

 

INTERLOCUTOR 

Professora 

de DLP 

Professora de 

DLP e alunos 

interessados 

no assunto 

Professores e 

alunos de 

licenciaturas 

Professores 

em geral 

 

 

TOTAL 

NÚMERO DE 

INDICAÇÃO 

TT
51

 % TT % TT % TT %  

15 9 60 2 13,3 2 13,3 2 13,3 

Quadro 04 – Interlocutores presumidos pelos alunos para a escrita do artigo 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A constatação, ilustrada pelo Quadro 04, acima, referente ao papel do 

professor enquanto principal interlocutor do texto do aluno, não nos é apresentada 

como algo novo. Conforme já dito neste capítulo, são muitas as pesquisas no Brasil 

que, ao longo de pelo menos 30 anos (citamos, por exemplo, Geraldi (1986)), 

destacam esse fato. Porém, a pertinência de evidenciá-lo nesta tese, para além da 

divulgação dos resultados obtidos, dá-se pela especificidade do lócus de 

investigação e dos nossos sujeitos. É por demais preocupante, e chega a ser 

contraditório, constatar ser essa uma realidade no curso de Letras, em que a maioria 

dos graduandos parece não compreender, na prática, a dimensão social do texto, 

para além das paredes de uma sala de aula. No entanto, entendemos haver uma 

explicação para tal postura, que está na própria experiência do sujeito com essa 

escrita, ao longo da sua formação. Sabemos que o sujeito, como ser de linguagem, 

constrói-se nas práticas sociais das quais participa, nas relações sociais com os 

                                                           
51

 TT: leia-se total. 
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outros, sendo, portanto, fruto de uma herança cultural. De acordo com o 

pensamento bakhtiniano, tudo o que constitui a consciência do sujeito chega a ela 

pelo outro, por meio da palavra alheia:  

 

Porque a nossa própria ideia – seja filosófica, científica, artística – 
nasce e se forma no processo de interação e luta com os 
pensamentos dos outros, e isso não pode deixar de encontrar o seu 
reflexo também nas formas de expressão verbalizada do nosso 
pensamento (BAKHTIN, [1951/1953] 2003, p. 298). 

 

No caso desta pesquisa, tratou-se da produção de um artigo, gênero bastante 

usual na academia (se não pela produção, certamente, pela recepção). Apesar 

disso, os professores em formação inicial, em maioria expressiva, não atentaram 

para a função social desse texto. Fica evidente que, na concepção da maior parte 

dos graduandos pesquisados, essa produção textual aconteceu exclusivamente para 

a disciplina. Pela análise das respostas dos alunos à questão 2.3 da FAA, parece 

não haver por parte deles o entendimento de que o artigo produzido durante o curso 

de uma disciplina possa ser apresentado fora do espaço da sala de aula da 

graduação, desconsiderando, portanto, que “cada gênero do discurso em cada 

campo da comunicação discursiva tem sua concepção típica de destinatário que o 

determina como gênero” (BAKHTIN, [1951/1953] 2003, p. 301). 

 Feitas as considerações introdutórias deste subitem, passemos à análise dos 

textos produzidos pelos alunos, após a atividade provocada pela FAA. Os 

procedimentos adotados para o desenvolvimento da atividade de autoavaliação dos 

sujeitos investigados, a partir dos artigos produzidos em DLP, já foram explicitados 

no Capítulo 02 desta tese, o que nos desobriga de fazê-lo agora, evitando  

repetições. 

Conforme discutimos nos Capítulos 03 e 04, de acordo com Bakhtin ([1979] 

2003), todo texto participa de uma atividade humana e os diversos campos dessa 

atividade estão ligados pelo uso da linguagem. Em sendo esta uma prática social, o 

seu emprego se caracteriza pela multiformidade em consonância com os diversos 

campos da atividade humana em que ela ocorre. Nessa relação de uso em 

sociedade, os enunciados, sob a forma dos quais o emprego da língua se efetua, 

vão se constituindo em seus tipos relativamente estáveis, denominados por esse 

estudioso como gêneros discursivos. Nesse sentido, a noção de gênero deve ser 

pensada em relação à historicidade dos enunciados, a seus usos anteriores em 
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outras atividades humanas. Os enunciados “são a memória e o acúmulo da história 

de suas utilizações” e “vão se constituindo em tipos e formas mais consistentes para 

uso em esferas específicas, com estilos específicos, se compondo com formas 

específicas” (GEGE, 2009, p. 50). 

No nosso movimento inicial de análise sobre os dados já constituídos, 

buscamos perceber como/se, na primeira versão do artigo, já mediada pela 

autoavaliação, o autor se preocupou com a inserção do seu texto no gênero 

discursivo proposto, considerando que a sua organização, a sua construção 

composicional, está diretamente relacionada ao projeto de dizer do enunciador. 

Nesse sentido, preliminarmente, lançamos o nosso olhar sobre a forma 

composicional do texto, buscando identificar os elementos que geralmente se 

presentificam na elaboração de um artigo acadêmico.  

Assim sendo, passemos, agora, à análise da primeira versão do texto de A6F. 

De acordo com informações prestadas através da FAA, A6F tem 24 anos, é 

professora de uma escola da rede privada de ensino, ingressou no curso de 

Letras/UERN no ano de 2009, por meio do PSV. A sua formação básica se deu 

integralmente em escola pública.  

No que se refere à divisão dos tópicos do artigo, em um primeiro olhar sobre 

os subtítulos, somos levadas a pensar que a aluna se preocupou em atender às 

exigências composicionais do gênero. Embora as partes que geralmente são 

comuns a um artigo acadêmico não estejam explicitamente denominadas em seu 

texto, os subtítulos do artigo e a divisão das seções nos fazem pensar, inicialmente, 

que elas foram contempladas, conforme podemos ver no Exemplo 5.13, mais 

adiante. Antes mesmo de procedermos à leitura aprofundada do artigo de A6F, 

fizemos o cruzamento deste em relação a outro dado construído pela aluna: a 

FAA52, no sentido de analisar os itens 2.8, 2.9 e 2.10.  

 

 

 

                                                           
52

 No exemplo seguinte, no qual reproduzimos parcialmente a FAA de A6F, a alternativa inicialmente 
marcada e anulada pela aluna aparece em destaque (tachada e realçada). Colocamos as demais 
respostas em vermelho, para se sobressaírem em relação ao texto da FAA. Esse último procedimento 
foi comum às outras respostas que serão aqui apresentadas. 
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EXEMPLO 5.12: Excerto da FAA – A6F 
 

2.8 Na organização do seu texto, você apresentou as partes que 
compõem a estrutura de um artigo acadêmico: título, resumo, 
introdução, perspectiva teórica, metodologia, resultados, conclusão e 
referências? 
( X ) Sim  (   ) Não   ( X ) Em parte 
2.9 Você observou as regras para citações e referências de acordo 
com a ABNT? 
( X ) Sim  (   ) Não   ( ..) Em parte 
2.10 Você fez a revisão do seu texto, verificando se há problemas de: 
pontuação, desvios gramaticais, ortografia, coesão, coerência e 
formatação? 
(   ) Sim  (   ) Não   ( X ) Em parte 

 

Ao procedermos à análise da FAA de A6F, percebemos que há dupla 

marcação e rasuras nas alternativas propostas em relação aos elementos apontados 

pelo instrumento de autoavaliação como sendo partes da estrutura composicional do 

gênero proposto. Essa atitude pode ser lida como uma demonstração de 

insegurança por parte da aluna em relação à identificação desses elementos no seu 

artigo. No entanto, a sua resposta definitiva é no sentido de declarar que nenhum 

desses elementos estava faltando. Portanto, é essa afirmação quanto ao 

cumprimento da forma composicional do gênero que devemos considerar como 

sendo a resposta da aluna. Dito de outra forma, de acordo com A6F, constam em 

seu texto os elementos questionados em 2.8, 2.9 e 2.10 da FAA. 

Pela leitura dos excertos do artigo constantes no Exemplo 5.13, a seguir, 

poderíamos inferir que se trata do(a/s) título, resumo, introdução, aspectos teórico-

metodológicos, resultados e referências. Nesse primeiro momento em que lançamos 

o nosso olhar sobre o texto, pareceu-nos faltar apenas a seção destinada à 

conclusão. Em sendo assim, o texto revelaria o compromisso da sua autora em 

relação a intencionar atender às exigências da forma composicional do gênero artigo 

acadêmico, no sentido de apresentar as suas características relativamente estáveis 

(BAKHTIN, [1979] 2003).  
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EXEMPLO 5.13: Excertos da primeira versão do artigo – 
A6F 

PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE TEXTO: PRÁTICAS 
ABORDADAS EM SALA DE AULA 

 
A6F 

 
As práticas docentes são indispensáveis à aplicabilidade 
dos conteúdos propostos pela política pedagógica das 
instituições de ensino. Porém o ensino, principalmente de 
Língua Portuguesa, nas escolas brasileiras se resume aos 
livros didáticos, inclusive quando se trata de produção 
textual, ou seja, as práticas acabam se tornando 
mecanizadas e metódicas. Os conteúdos trabalhados 
nessa disciplina são complexos, isso acaba uma recusa por 
partes dos alunos, porém uma aula dinâmica contribui 
muito melhor com o acervo linguístico dos indivíduos em 
formação. O ponto de partida está justamente no estímulo. 
Vemos que muitos recursos já foram introduzidos em sala 
de aula, e cabe ao docente envolver os alunos na sua 
metodologia para que se tenha um melhor aproveitamento 
na aplicação dos conteúdos a serem assimilados, desta 
forma as práticas pedagógicas devem ir além do quadro e o 
giz, proporcionando atração as aulas de Língua Portuguesa 
no que tange ao ensino de produção textual. Outro ponto 
ser discutido é a falta de comprometimento das partes 
envolvidas no processe de ensino aprendizagem, ou seja, o 
interesse por parte dos alunos e professores, pois muitas 
vezes o professor não consegue ministrar as aulas 
planejadas, pois devido ao fato dos alunos estarem 
habituados ao circulo vicioso de normatização, não 
conseguem entender as proposta do professor. Desta 
forma, entender as possíveis relações dos processos de 
ensino/aprendizagem nas escolas torna-se um desafio, mas 
cabe à escola desemprenhar seu papel perante a 
sociedade, o papel de formar e preparar cidadãos 
pensantes para o futuro. 
 
Palavras-chave: Práticas Pedagógicas, Produção Textual 
e ensino. 
 
PARTINDO DA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA 
[...] 
BREVE RELATÓRIO SOBRE A VIVÊNCIA EM SALA DE 
AULA E APONTAMENTO TEÓRICO SOBRE O SISTEMA 
EDUCACIONAL 
[...] 
POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DA EXPERIÊNCIA À 
FORMAÇÃO ACADÊMICA: PARINDO DA TEORIA PARA 
PRÁTICA. 
[...] 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS:[...] 

 

 

Título 

Nome do autor 

Introdução 

Aspectos teóricos e 
metodológicos 

Análises/Resultados 

Resumo  

Referências 
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 Embora o nosso primeiro olhar sobre o texto tenha nos levado à identificação 

dos elementos de um artigo nele constantes, conforme indicamos, ao procedermos a 

uma análise acurada do texto produzido por A6F, logo percebemos que o conteúdo 

das seções apresentadas não corresponde ao que o título sugere, nem ao que cabe, 

por exemplo, ao resumo, à introdução, à metodologia da pesquisa realizada. 

Conforme afirmamos por ocasião da apresentação das nossas filiações teóricas no 

capítulo anterior, de acordo com Bakhtin ([1951/1953] 2003, p. 262), “o conteúdo 

temático, o estilo e a construção composicional estão indissoluvelmente ligados ao 

todo do enunciado”, estando sujeitos ao campo da comunicação onde são 

produzidos. Nesse sentido, compreendemos, com base na leitura dos dados, que a 

aluna não atendeu satisfatoriamente às exigências composicionais do gênero 

proposto. A título de ilustração, ao observarmos o conteúdo do resumo (EXEMPLO 

5.13), observamos que ele não desempenha a função de “sumarizar, indicar, 

predizer, em um parágrafo curto, o conteúdo e a estrutura do texto que segue” 

(MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010, p. 152). Identificamos o resumo no artigo pela 

própria disposição na página e pelas palavras-chave, não pelo seu teor. Mesmo 

reconhecendo que o resumo, como gênero, também tem características 

relativamente estáveis, podendo variar de acordo com as intenções do produtor e o 

meio de circulação, quando ele integra um artigo acadêmico, deve funcionar como 

um conjunto de informações sucintas, claras e precisas do texto que o acompanha, 

o que não acontece no artigo de A6F.  

 Vale destacar que não é nosso propósito nesta pesquisa analisar se o texto 

está bem ou mal elaborado, tampouco nossas mediações tiveram o propósito de 

“corrigir” exaustivamente o texto para uma reescrita posterior. Conforme explicitado 

na Introdução, é nosso interesse analisar a mediação como mecanismo para o 

desenvolvimento da autoria dos textos produzidos pelos sujeitos desta investigação. 

Nessa perspectiva, quando o nosso olhar se concentra mais especificamente sobre 

um determinado aspecto do conteúdo é porque, de algum modo, ele foi abordado na 

mediação. No exemplo a seguir, retirado da FAA de A6F, veremos que, durante a 

autoavaliação, a aluna foi levada a refletir não só sobre os elementos que compõem 

o gênero (EXEMPLO 5.12, acima), mas também sobre o seu conteúdo (EXEMPLO 

5.14, a seguir).  
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EXEMPLO 5.14: Excerto da FAA – A6F 
 

2.7 O seu texto apresenta:  
a) os objetivos? ( X ) Sim  (   ) Não   (   ) Em parte 
b) a(s) questão(ões) de pesquisa? ( X ) Sim  (   ) Não   (  ) Em parte 
c) o porquê de a pesquisa ser realizada? ( X ) Sim (   ) Não  (   ) Em 
parte 
d) o contexto da pesquisa? ( X ) Sim  (   ) Não   (   ) Em parte 
e) a perspectiva teórica central ao trabalho? ( X ) Sim  (   ) Não   (   ) 
Em parte 
f) como a pesquisa foi realizada? ( X ) Sim  (   ) Não   (   ) Em parte 
g) os resultados obtidos? ( X ) Sim  (   ) Não   (   ) Em parte 
h) a relevância desses resultados para a área da sua pesquisa? ( X ) 
Sim  (   ) Não   (   ) Em parte 

 

No cruzamento desse dado com o artigo, constatamos a ausência de muitos 

desses elementos questionados na FAA, apesar de a aluna, no momento de 

autoavaliação, ter se colocado como uma produtora que os apresentou em seu 

texto. Por exemplo, os elementos contemplados em a), b) e c) não aparecem 

claramente na parte em que se intencionou ser a introdução do artigo, conforme 

veremos a seguir.  

 

EXEMPLO 5.15: Excertos da primeira versão do artigo – 
A6F 

[...] 
PARTINDO DA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA 
 

 Sendo o principal proposito deste trabalho, avaliar, ou entender 
o mundo dentro da sala de aula e as práticas aplicadas aos 
discentes, a vivência em sala de aula nos deu uma orientação 
de como seremos ou estamos inseridos como multiplicador no 
cotidiano dos alunos e de que forma podemos interferir na sua 
aprendizagem. Essa vivência possibilitou um olhar diferente a 
respeito das práticas estabelecidas pelas instituições de ensino, 
o que nos fez refletir a cerca dos pontos positivos e negativos 
dentro da sala de aula. 
 

Sabemos que as práticas pedagógicas aplicadas em sala de 
aula serão companheiras dos formandos em todo o processo 
de aprendizagem e não somente neste, pois a formação de um 
aluno será resultado de nossos esforços enquanto doentes, ou 
seja, o todo está relacionado nessa formação. Geraldi, em seu 
livro A aula como acontecimento, aborda no capítulo 14 
(quatorze), essa temática ao falar que a imprensa é taxativa ao 
tratar de textos de alunos que prestam o exame vestibular, 
fazendo críticas contra as escolas, o ensino e as políticas 
publicas, esquecendo-se de que há várias situações envolvidas 
nesse processo de produção textual. 
 

A imprensa, de modo geral, esquece de 

Objetivo 
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O fragmento de texto recuperado no exemplo acima corresponde à Introdução 

do artigo em foco na íntegra. Nele, não há clareza quanto à pesquisa realizada. Ao 

introduzir o texto, a aluna apresenta como “o propósito” do trabalho “avaliar, ou 

entender o mundo dentro da sala de aula e as práticas aplicadas aos discentes”, o 

que nos parece ser uma tentativa de apresentação do objetivo da pesquisa. No 

entanto, também pela ausência dos demais elementos (tema, questão, justificativa), 

o sentido do texto fica comprometido. Da mesma forma, as demais seções do artigo 

apresentam semelhante vagueza nas informações.  

No tópico seguinte, cuja leitura do seu título nos criou a expectativa de que 

seriam detalhados tanto os passos da atividade de pesquisa quanto os pressupostos 

teóricos que fundamentariam o fazer e o dizer da autora, é possível identificar tais 

aspectos, mas não de forma sequenciada, que possa revelar uma autora cuidadosa 

em delimitar as etapas do trabalho, de forma clara e organizada, para o seu leitor. 

Nesse momento do artigo, A6F se alterna entre apresentar: descrições do contexto 

da pesquisa; análise/conclusões a partir da aula observada (sem apresentar nenhum 

dado); e citar autores. Não há uma ordem sequencial. Esses aspectos se alternam, 

sem necessariamente a autora estabelecer uma relação explícita entre eles. 

Vejamos o exemplo seguinte.  

 

analisar as condições de produção de 
produção de textos, os sujeitos autores e 
suas condições sociais ou mesmo o fato de 
que hoje um número maior de socialmente 
excluídos está tentando a sorte nos estudos 
– motivados pela própria idealização da 
mídias que tem falsamente afirmado que 
quem tem maior escolaridade encontra mais 
fácil colocação no restrito mercado de 
trabalho. Em suma, para a imprensa não 
importam os sujeitos, suas dificuldades, seu 
pouco convívio com o mundo letrado, 
consequência da escandalosa desigualdade 
social que sempre nos afligiu, aflige e tudo 
indica que continuará afligindo. (GERALDI, 
2010, p. 165). 

 
Não somente a mídia, mas frequentemente a sociedade exclui 
o aluno que não teve uma boa formação. Desta feita, 
esclareceremos a seguir essa visão de Geraldi ao tratar do 
ensino de produção de texto e das práticas aplicadas em sala 
de aula como contribuinte na formação do aluno. 
[...] 
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EXEMPLO 5.16: Excertos da primeira versão do 
artigo – A6F 

BREVE RELATÓRIO SOBRE A VIVÊNCIA EM SALA 
DE AULA E APONTAMENTO TEÓRICO SOBRE O 
SISTEMA EDUCACIONAL 
 
A tabela a seguir refere-se às 5hs/aulas de observação 
em sala de aula, dando um detalhamento do conteúdo 
abordado pela docente de Língua Portuguesa, na 
Escola Municipal Professor Manoel Assis, na cidade de 
Mossoró/RN, na turma do 7° ano “C” vespertino, com 
35 alunos matriculados e 33 alunos frequentes. Vale 
ressaltar que essas 5hs/aulas foram ministradas em 
três dias semanais, como veremos abaixo: 
[...] 
Trabalhar com uma numerosa turma de adolescentes 
exige muito esforço e dedicação por parte dos 
professores, no caso acima, foi observado certo 
desinteresse por parte dos alunos, portanto não seria 
viável mudar as táticas de ensino? Principalmente pelo 
fato de nesse semestre estar sendo priorizado o estudo 
de textos, pois se o aluno não foi trabalho desde o 
inicio da formação mantendo o habito de leitura, essa 
estratégia proposta pela docente dificilmente 
conseguirá prender a atenção dos alunos se não 
houver estimulo. Criar um texto demanda pensamento, 
e exploração de ideias, mas será que as escolas de 
hoje estão formando alunos pensantes? 
 
Pela nossa vivencia em sala de aula em relação à 
leitura, duas realidades foram observadas: no primeiro 
dias (quarta – feira) os alunos corresponderam ao que 
foi feito em sala, no momento em que a professora 
entregou o texto aos alunos rapidamente 
reconheceram-no e ouviram a música de maneira que 
a mensagem ficou clara para eles. No segundo e 
terceiro dias (quinta - feira e sexta - feira), não houve 
essa receptividade por parte dos alunos, pois ao 
chegar à sala de aula a professora pediu que todos 
abrissem o livro e fizessem leitura silenciosa, neste 
momento a turma se manteve relutante, e demorou a 
fazer o que foi proposto pela professora. Partindo da 
observação dessa situação, reportamo-nos a questão 
anterior: Será que as escolas de hoje estão preparando 
alunos pensantes para o futuro? 
 
É gritante a ideia de que os alunos não conseguem 
escrever, vale ressaltar que a nossa vivência foi 
realizada numa uma de 7° ano e que uma das 
atividades propostas pela professora era que cada um 
criasse uma redação a partir da leitura de um texto. A 
docente pediu para que todos os alunos extraísse o 
tema central do texto e partindo daí fizessem o seu 
próprio texto (conhecemos essa ação academicamente 
como parafrasear), foi exorbitante a rejeição da tarefa 

Descrição do 
Contexto 

Análise/ 
Conclusões 

Descrição do 
Contexto 

Análise/ 
Conclusões 
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por parte dos alunos, justamente pela falta de habito de 
escrita (assim entendemos). O que encontramos em 
muitas salas de aula é a “rotina do pronto e acabado”, 
em que muitas vezes é o aluno lê um texto e responde 
um texto denominado “interpretação de texto”, que 
nada mais é do que a resposta de um questionário que 
obviamente tem uma resposta pronta, formulada sem a 
necessidade de exigir reflexão dos alunos. 
 
Geraldi, no livro O texto na sala de aula, reuniu textos 
de diversos autores e esses nos apontam uma 
seríssima realidade. Através do texto de Britto (incluído 
no livro de Geraldi), que vai desde o aluno até 
distinções maiores, como os órgãos estudantis. 
Segundo Britto, há vários fatores que determinam o 
porquê do aluno ter dificuldade em escrever e reflete 
sobre essa problemática. 
 
Se você quiser deixar um vestibulando de cabelo em 
pé, fale com ele sobre exame de redação. Se quiser 
atiçar os ânimos de um severo professor de gramática, 
pergunte sobre a qualidade das redações escolares. 
Se quiser provocar um linguista, diga-me que “o aluno 
de hoje não sabe mais escrever”. (BRITTO, 2010, p. 
117). 
[...] 

 

Na seção final do seu artigo, A6F sinaliza uma tentativa de fechamento, como 

se intencionasse aquela ser a conclusão do trabalho. Mais uma vez, o título 

empregado sugere algo ao leitor, cujo conteúdo não o confirma. À primeira vista, o 

tópico nos pareceu tratar das análises dos dados da pesquisa e dos resultados. No 

entanto, a leitura desse tópico apresenta um caráter mais conclusivo do artigo (e não 

da pesquisa) do que analítico.  

 

EXEMPLO 5.17: Excertos da primeira versão do 
artigo – A6F 

POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DA EXPERIÊNCIA À 
FORMAÇÃO ACADÊMICA: PARINDO DA TEORIA 
PARA PRÁTICA. 
 
É inegável que o ensino encontrado nas instituições 
escolares é sistematizado e normativo, isso ocorre pelo 
fato de que tudo já está posto, as relações de 
aprendizagem se dão de forma mecanizada, em que as 
relações se materializam através do livro didático, o 
professor e o aluno. Muito se fala em professor como 
pesquisador, mediador, auxiliador, estimulador, porém 
essa realidade é um tanto distante do que se pretende 
conseguir através das práticas de ensino, pois a maioria 
dos professores os de disciplinas específicas precisam 

Fundamentação 
Teórica 

Conclusões para além 
do estudo realizado 
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trabalhar em várias instituições tornando difícil a 
dedicação exclusiva a uma turma, por exemplo, pois 
esse mesmo professor tem que conta de várias turmas. 
Com isso o ensino torna-se fragmentado, e o maior 
prejudicado nessa relação de ensino/aprendizagem é o 
aluno. O papel de formar o aluno leitor está inserido nas 
séries iniciais, porém se isso não se articular como se 
deve cabe aos professores de ensino fundamental e 
médio tentar contornar essa situação agregando a si um 
desafio, pois enquanto mediador o estímulo dado pelo 
professor faz toda diferença na formação e preparação 
desse aluno para o mundo. 
 
Enquanto discente, as experiências vivenciadas para 
realização deste trabalho nos mostraram o quão 
complexo é uma sala de aula, e possibilitou-nos 
enquanto docentes em processo de formação um olhar 
diferente do que nos é apresentado nas salas de aulas 
da universidade. Os recursos que nos são oferecidos 
em sala de aula, embora sejam insuficientes, 
possibilitam-nos dinamizar a aula e conquistar o 
ambiente escolar ao ponto de possibilitar aos discentes 
em processos de formação uma nova perspectiva sobre 
a importância de estudar a língua e sobre a maneira de 
utilizá-la no nosso cotidiano. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS: 
[...] 

 

Depreendemos da análise sobre a primeira versão do artigo de A6F que, 

apesar de ser possível perceber, por parte da aluna, alguma familiaridade com a 

forma composicional do artigo acadêmico, ela ainda demonstra pouca experiência 

com a escrita desse gênero, nos termos postos por Bakhtin e seu Círculo, no sentido 

de apresentar uma relação intrínseca entre a forma composicional, o conteúdo e o 

estilo integrados ao projeto de dizer do enunciador, sempre inserido em um 

determinado campo, que também o condiciona. Nessa perspectiva, as análises 

apontam que, mesmo já tendo sido mediada pela nossa primeira atividade sobre os 

textos produzidos, através da FAA, a produção textual de A6F, em sua primeira 

versão, ainda contém muitos problemas no que concerne à construção 

composicional do artigo acadêmico, bem como não revela uma escrita mais 

elaborada, cuidadosamente revisada, respeitando a norma padrão, que é 

característica do próprio gênero. É válido salientar que os problemas encontrados no 

texto de A6F não lhe são peculiares. Na verdade, eles são comuns a muitos outros 

artigos analisados. Todos os textos apresentados na/para discussão neste capítulo 

têm função ilustrativa das demais análises dos artigos. Vale destacar ainda que o 

Conclusão do trabalho 
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fato de essa professora em formação inicial já ser também uma professora atuante 

em escola da Educação Básica não foi impactante no sentido de desenvolver uma 

escrita mais cuidada do que a dos outros colegas que ainda não exercem a prática 

docente.  

Outro texto que trouxemos para ilustrar as nossas análises é o da também 

professora A14F. De acordo com informações prestadas através da FAA, A14F tem 

22 anos e já atuou como professora em escolas da Educação Básica. No período 

em que os dados foram constituídos, ela estava trabalhando como professora 

particular. Ingressou no curso de Letras/UERN no ano de 2009, por meio do PSV. A 

sua formação básica se deu integralmente em escola pública.  

No que se refere ao compromisso da autora em relação às exigências 

composicionais requeridas pelo gênero proposto, podemos dizer que o texto de 

A14F demonstra situação inversa ao que analisamos em A6F. Enquanto esta 

apresenta as seções, embora o seu conteúdo não necessariamente corresponda ao 

que se espera constar naquele tópico, aquela (A14F) emprega os elementos 

composicionais de um artigo acadêmico, sem seccioná-lo. A exceção acontece 

apenas com o resumo e as referências, que são explicitamente denominados, 

conforme mostraremos no exemplo seguinte. 
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EXEMPLO 5.18: Excertos da primeira versão do artigo – 
A14F 

GRAMÁTICA: UMA ABORDAGEM PRESCRITIVA NO 
ENSINO MÉDIO 

 
A14F 

RESUMO 
O presente trabalho tem como finalidade apresentar uma 
análise da Gramática, como uma abordagem no ensino 
médio. Constituído da prática de observação em uma sala 
do 2º ano, respectivamente nas aulas da professora de 
Língua Portuguesa. A metodologia e os princípios de 
ensino presenciado por nós, nos revelou que apesar das 
novas tendências, concepções e abordagens de ensino, o 
professor ainda encontra-se enraizado ao modelo de 
ensino modalizado e desgastante, utilizado na abordagem 
da gramática prescritiva. Fato este, responsável na 
transformação de indivíduos reprodutores e copiadores de 
conhecimento, e não verdadeiros autores e produtores de 
conhecimento.   
 
Palavras-chave: Gramática, Ensino Médio, Abordagem 
prescritiva. 
[...] 
REFERÊNCIAS 

 

Trouxemos esse texto de A14F para esta seção da tese com o intuito de 

ilustrar outra realidade que encontramos na escrita do artigo pelos sujeitos: a aluna 

não secciona o artigo. Somente uma leitura mais atenta sobre o texto da autora é 

capaz de nos levar à identificação dos elementos que compõem o gênero, pois eles 

aparecem no conjunto do texto, conforme mostra o Exemplo 5.19, a seguir. Nesse 

caso, é necessário que se faça uma leitura integral do artigo, para localizar tais 

elementos.  

 

EXEMPLO 5.19: Excertos da primeira versão do artigo – 
A14F 

[...] 
Apesar de existir hoje várias concepções de ensino de 
língua, quando se fala em ensino de língua materna, logo 
nos reportamos ao ensino de gramática. Isso acontece, 
porque desde muito tempo atrás, a escola sempre privilegiou 
o ensino de gramática, como também os livros didáticos.[...] 
 
Diante do exposto, buscaremos por meio deste artigo 
analisar a metodologia do ensino da gramática. Para tanto, 
foi realizada uma observação em sala de aula, com duração 
aproximadamente de 5 horas/aulas, na Escola de Ensino 
Médio Professor Gabriel Epifânio dos Reis, na cidade de 
Icapuí/CE, em uma turma de 2° ano. Vale ressaltar que 

Título 

Nome do autor 

Resumo  

Referências  

Introdução 
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Contexto/ 

Descrição da 

pesquisa 
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durante a presença e participação nas cinco aulas, houve 
somente a desempenho da professora em ensinar à 
gramática, não acontecendo assim, a junção das aulas de 
Literatura e Produção Textual. As leituras, podemos afirmar, 
foram praticamente inexistentes nas aulas. [...] 
 
As aulas de gramática consistiram numa simples 
transmissão de conteúdos expostos no livro didático em uso, 
associado apenas à análise sintática das palavras. Talvez 
por esta razão, os alunos mostram-se desmotivados, 
desinteressados e consequentemente questionam que a 
aula é muito chata e cansativa. Essa falta de interesse, a 
falta de vontade de pensar, a falta de maturidade, de 
capacidade, de abstração e a falta de percepção da utilidade 
da gramática, são grandes problemas que desafiam os 
professores de língua portuguesa. Quando os alunos são 
questionados pela professora a respeito da matéria exposta 
no quadro, não sabem responder, o que nos comprova o alto 
índice de deficiência no entendimento das normas 
gramaticais. Ou seja, as dificuldades em geral, dizem 
respeito a uma incapacidade de avaliar a língua em uso nas 
suas diversas dimensões. [...] 
 
Tudo isso talvez se deva ao fato de que nas aulas de 
português o que continua predominando é o estudo inócuo 
das nomenclaturas e classificações gramaticais. Segundo 
Almeida, citado por Antunes (2004, p. 16-17):[...] 
 
Com base nessa pesquisa podemos perceber como o ensino 
de língua portuguesa ainda continua com a tradição de um 
ensino prescritivo, em que o mais importante é saber as 
regras e normas gramaticais.[...] 
 
REFERÊNCIAS 

 

 

A estratégia organizacional empregada por A14F não é facilitadora, nem 

atraente ao leitor que se propõe a ler o seu texto, por isso, pouco usual para um 

artigo acadêmico. A organização textual de um gênero deve facilitar a sua leitura por 

parte daquele que já o conhece, pois sabe onde se concentram determinadas 

informações no texto. Por exemplo, conforme mencionamos há pouco, no gênero 

artigo acadêmico, o resumo (outro gênero) geralmente é lido para que o leitor tenha 

acesso mais rápido às informações gerais do texto, optando por seguir ou não com a 

sua leitura. Mesmo não julgando o mérito da qualidade das informações prestadas 

nem o da escrita, diríamos que o resumo do artigo de A14F segue essa 

característica de sumarizar o que o texto vai tratar, apesar de lhe faltar a indicação 

da metodologia e da perspectiva teórica. Nesse sentido, o resumo produzido por 

Conclusão 

Análises 

Fundamentação 

teórica 

Referências 
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A14F (EXEMPLO 5.20, a seguir) em muito difere daquele identificado no artigo de 

A6F (EXEMPLO 5.13, anteriormente mostrado). 

 

EXEMPLO 5.20: Excertos da primeira versão do 
artigo – A14F 

[...] 
 
RESUMO 
O presente trabalho tem como finalidade apresentar 
uma análise da Gramática, como uma abordagem no 
ensino médio. Constituído da prática de observação 
em uma sala do 2º ano, respectivamente nas aulas da 
professora de Língua Portuguesa. A metodologia e os 
princípios de ensino presenciado por nós, nos revelou 
que apesar das novas tendências, concepções e 
abordagens de ensino, o professor ainda encontra-se 
enraizado ao modelo de ensino modalizado e 
desgastante, utilizado na abordagem da gramática 
prescritiva. Fato este, responsável na transformação 
de indivíduos reprodutores e copiadores de 
conhecimento, e não verdadeiros autores e 
produtores de conhecimento.   
 
Palavras-chave: Gramática, Ensino Médio, 
Abordagem prescritiva. 
[...] 

 

Diante do exposto, entendemos que, embora seja possível observar, em 

ambos os textos (de A6F e A14F), uma intencionalidade das autoras em atender às 

exigências do artigo, a produção desse gênero não nos parece ser muito comum no 

cotidiano dessas alunas. Essa nossa leitura ganha respaldo nas próprias palavras 

dos sujeitos. Apesar de alguns, no QA, declararem ter produzido artigos, no 

momento das entrevistas/discussões em sala de aula, na ocasião em que os dados 

foram constituídos, poucos disseram ter experienciado a produção de um artigo 

acadêmico como processo de escrita. Em vez disso, quando essa produção ocorre, 

o artigo é tratado como produto, à exceção daqueles que participaram de projetos de 

pesquisa, os quais relataram sobre as intervenções dos seus orientadores. No 

entanto, como leitores, todos declararam conhecer o artigo, uma vez que esse 

gênero é bastante usual na academia.  

Mais um dado que trouxemos para ilustrar as nossas análises foi produzido 

por A3F. Com base nas informações prestadas na FAA e no QA, A3F tem 23 anos e 

já atuou como professora nas séries iniciais da Educação Básica. No entanto, no 

Objetivo 

Descrição do 
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Palavras-chave 

Resultado/Conclusão  
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momento de realização da pesquisa, ela não estava atuando como docente. Nos 

dois instrumentos de pesquisa referidos, a aluna identifica-se como estudante. 

Ingressou no curso de Letras/UERN no ano de 2009, por meio do PSV. A sua 

formação escolar se deu integralmente em escola pública.  

Sob a orientação desse olhar primeiro sobre a primeira versão dos artigos, o 

trabalho de A3F representa outro formato que identificamos entre os artigos 

analisados em relação à construção composicional do gênero. Neste texto, a autora 

secciona o artigo, explicitando os elementos que o compõem, cuja presença é 

confirmada pela leitura. Consideramos esse formato como aquele que mais atende 

às exigências do gênero proposto quanto à sua forma composicional. Vejamos o 

Exemplo 5.21, a seguir. 

 

EXEMPLO 5.21: Excertos da primeira versão do 
artigo – A3F 

O TEXTO NA SALA DE AULA: UM DESAFIO DOS 
PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
A3F 

RESUMO 
Este artigo tem como principal objetivo analisar os 
métodos de ensino da produção de texto bem como a 
utilização de suas práticas em sala de aula e os 
critérios utilizados pelo professor para a avaliação 
textual de seus alunos. Para isso serão usados dados 
de uma pesquisa feita numa escola municipal, mais 
precisamente no 9º ano do ensino fundamental. 
Através dos dados da pesquisa realizada, será 
buscado identificar porque a maioria dos alunos 
sentem-se paralisados diante da proposta de uma 
produção de texto e como o professor pode encontrar 
caminhos para motivar seus alunos a produzir e serem 
bons escritores. 
 
Palavras-chave: Métodos de ensino, Produção de 
Texto, Avaliação.  
 
INTRODUÇÃO [...] 
 
 
1 O TEXTO NA SALA DE AULA [...] 
 
2 RELATO DO TRABALHO DE OBSERVAÇÃO NA 
ESCOLA 
2.1 1º dia de observação  
 [...] 
2.2 Os equívocos cometidos pelos professores 
[...] 
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Considerações Finais 
[...] 
 
Referências Bibliográficas 

 

A3F demonstra domínio sobre a estrutura organizacional de um artigo 

acadêmico. Essa familiaridade com a escrita do artigo nos parece estar presente 

desde a escolha dos títulos e subtítulos: eles são, de fato, sinalizadores do conteúdo 

da seção. É possível observar, pelos excertos acima, a presença de um maior 

número de elementos do artigo do que encontramos em A6F, por exemplo. Além 

disso, em relação aos textos anteriores recuperados nesta discussão, o texto de A3F 

revela um maior equilíbrio entre a forma composicional, o conteúdo e o estilo do 

gênero. Em outras palavras, a autora nos parece mais comprometida com o seu 

projeto de dizer, ao demonstrar um maior cuidado em relacionar, por exemplo, o 

título da seção com o seu conteúdo, bem como em apresentar os elementos que 

constituem o artigo de forma mais clara e organizada, ao empregar uma linguagem 

mais elaborada, adequada ao contexto de produção. Não estamos declarando com 

isso que não havia intervenções a serem feitas sobre o seu texto, mas, sim, que, 

considerando o fato de, nesse primeiro movimento de análise, nosso olhar sobre 

todos os textos ter focalizado a construção composicional, o artigo de A3F, nesse 

aspecto, está mais coerente com o gênero proposto. A título de ilustração, 

apresentamos o fragmento seguinte. 

 

EXEMPLO 5.22: EXCERTOS DA PRIMEIRA VERSÃO DO ARTIGO – 
A3F 

 

1. RELATO DO TRABALHO DE OBSERVAÇÃO NA ESCOLA 
1.1. 1º dia de observação 

[...] 
 

Durante a aula, porém, algo me chamou mais atenção. Um dos 
alunos, com os olhos bem fechados e a cabeça encostada no caderno 
que estava sobre a mesa, parecia se esforçar muito pra dar início ao 
texto. A professora tendo percebido, perguntou seriamente se o aluno não 
gostava de escrever, ao que o menino respondeu que não, que não sabia 
falar sobre o tema e que também não queria inventar uma história. A 
professora apenas meneou a cabeça e disse que ele tinha um grande 
problema, porque o texto era avaliativo e sem produzir seria provável que 
ele não passasse de ano. 

Esta cena pode nos mostrar inicialmente, que o texto utilizado pela 
professora era apenas parte de um método avaliativo, em nenhum 
momento M. D. C abordou por que, pra que e pra quem os alunos 

Referências  

Conclusão 
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estavam escrevendo. Tratava-se apenas de um texto solto, de uma 
atividade como outra qualquer, nada mais que isso. 

O garoto (que disse não gostar de escrever) deu início ao seu 
texto, e confesso que a curiosidade me invadia: sobre o que será que ele 
estava escrevendo? Mais tarde tive acesso ao texto do menino, e muito 
me surpreendi com o que o garoto havia produzido, adiante tentarei fazer 
um breve relato da história. 

Tratava-se da historia de um menino que não gostava de produzir 
textos. Este era basicamente o título da história. A professora havia 
passado uma tarefa: escrever um texto narrativo sobre o carnaval e ele 
não conseguia pensar em nada. A professora o havia “incentivado”, 
mesmo assim o menino ainda não sabia escrever. Em seguida, após 
muito esforço, ele começou a escrever o texto e a professora ao corrigi-lo, 
disse que havia ficado ótimo. 

 Comprovando a existência desse tipo de acontecimento, Geraldi 
afirma que: 

O texto abre portas para o inusitado, para o mundo da 
vida invadir a sala de aula, para o acontecimento 
conduzir a reflexão, sem que os sentidos se fechem nas 
leituras prévias e privilegiadas com que os textos têm 
sido silenciados quando presentes na sala de aula. 
(GERALDI, 2010, p. 124). 

 
Como pode ser percebido, escrever sobre o carnaval era uma 

tarefa que gerava certo bloqueio no aluno, talvez porque essa festividade 
não fizesse parte da sua vida, do contexto em que estava inserido. 
Entretanto, com base na sua experiência em sala de aula, o menino 
conseguiu produzir um texto narrativo sobre a sua própria vida, abordando 
a sua experiência, deixando o seu “mundo da vida” invadir a sala de aula.  

O exemplo do menino só foi aqui utilizado para mostrar que a 
produção de um texto não pode ser regrada, que do aluno não pode ser 
exigido a produção de um texto cujo tema ele não conheça, com o qual 
ele não tenha nenhuma experiência. O texto deve ser usado para que o 
interlocutor exponha o seu posicionamento, o seu pensamento, sabendo 
que este posicionamento sempre estará relacionado a sua experiência de 
vida. 
[...] 

 

A descrição pormenorizada da sua observação sobre a aula é um diferencial 

do texto de A3F em relação aos dos outros sujeitos, cujos textos já foram 

apresentados nesta tese. Enquanto estes fazem a descrição, sucintamente, em um 

parágrafo, aquela dedica uma seção do artigo para fazê-lo. A autora opta por 

intercalar/relacionar descrição, análise e, sempre que se faz necessário, os dizeres 

outros a quem recorre para sustentar o seu dizer, mesmo já tendo dedicado uma 

seção para a fundamentação teórica. As estratégias de produção textual 

empregadas por A3F parecem nos colocar diante de alguém com maior habilidade 

de escrita do gênero produzido. 
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Com base nos dados recuperados nos exemplos anteriores desta seção da 

tese, damos conta de três situações encontradas quanto à postura dos sujeitos em 

relação à forma composicional do gênero proposto: a) os elementos que compõem 

um artigo não são nominalmente indicados, mas os títulos das seções sugerem a 

sua localização no texto, o que nem sempre se confirma com a leitura daquele 

tópico (A6F); b) os elementos composicionais de um artigo não são nominalmente 

indicados, nem a sua localização é sinalizada no texto, no entanto, a leitura do artigo 

permite ao leitor identificá-los no seu interior (A14F); c) os elementos de um artigo 

são nominalmente indicados/sinalizados no texto, cuja leitura confirma a informação 

apontada (A3F). 

Diante do exposto, nesse nosso primeiro movimento de análise sobre os 

artigos já produzidos, observamos um sujeito disposto a atender às exigências 

composicionais do gênero, ao mesmo tempo que revela a sua dificuldade em fazê-

lo. Todavia, essa dificuldade está muito mais relacionada ao conteúdo do que à 

forma composicional do gênero. Do total de 15 artigos produzidos, nessa primeira 

versão, cinco estão situados em a), três em b) e sete em c). Portanto, todos os 

autores-sujeitos se revelaram (mais ou menos) atentos à forma composicional do 

gênero, tendo a maioria - (b) e (c) corresponde a 66,6% (sessenta e seis vírgula 

seis)), cumprido às exigências quanto aos elementos (estruturais) da organização 

textual de um artigo acadêmico.  

Assim sendo, consideramos a atividade de autoavaliação da escrita pelo 

aluno um momento importante no seu processo de ensino e aprendizagem tanto 

para ele quanto para o professor: para este, pode servir como medida das 

intervenções necessárias ao avanço dos educandos nesse processo; para aquele, é 

uma forma de ajudá-lo a tomar consciência do seu nível de escrita em relação ao 

gênero produzido e a se responsabilizar em avançar. Assim, um dos caminhos para 

essa evolução é o distanciamento, o movimento exotópico, o olhar sobre o seu texto 

de fora do acontecimento da sua produção inicial, a troca de lugares consigo mesmo 

da condição de escrevente a revisor/avaliador, para se formar o produtor, sempre 

em construção como sujeito (BAKHTIN, [1979] 2003). No entanto, parece-nos que 

essa atividade, para obter êxito, precisa ser vista, de fato, como forma de 

intervenção habitual, planejada e dialogada. Do contrário, pelo que nos mostram os 

dados da primeira versão dos artigos produzidos, sobre os quais discorreremos no 

subtópico a seguir, ela terá, do ponto de vista do conteúdo, um impacto pouco 
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significativo para se evitar os problemas de escrita dos produtores textuais iniciados 

nessa tarefa de autoavaliar-se53.  

Uma vez tendo lido os artigos produzidos pelos alunos em primeira versão54, 

planejamos a nossa intervenção sobre esses textos, no sentido de, a partir dos 

problemas mais recorrentes, (re)orientarmos a escrita do artigo. Duas semanas após 

a atividade de autoavaliação (e uma semana após a entrega da considerada 

primeira versão), realizamos uma aula expositiva retomando, pelo uso de slides 

(Apêndice C), as mesmas orientações subjacentes às questões da FAA (Apêndice 

B). Dessa vez, preservando-se a identidade de seus autores, utilizamos ilustrações 

extraídas dos próprios artigos dos sujeitos, as quais foram apresentadas de forma 

generalizada. Ao final desse encontro, os alunos foram avisados de que receberiam 

os seus artigos para serem lidos e, uma vez considerando necessário, poderiam 

fazer alterações para reenvio à professora.  

Feitas essas considerações, passaremos, na sequência, à discussão dos 

resultados obtidos a partir do nosso segundo movimento de análise sobre os artigos 

produzidos. 

 

5.3.2 O professor como um outro: a propósito da segunda versão dos textos 

de alunos de Letras 

 

Tão logo iniciamos a nossa leitura sobre a primeira versão dos artigos 

produzidos pelos graduandos de Letras, constatamos que estávamos diante de 

textos ainda problemáticos em relação ao conteúdo, ao estilo e, ainda que em menor 

proporção, à forma composicional do gênero. Percebemos que alguns desses 

problemas deveriam ter sido sanados se os seus autores tivessem, de fato, se 

norteado pelas orientações subjacentes à FAA. Embora, no instrumento de 

                                                           
53

 Nas entrevistas, os alunos relataram nunca terem vivenciado atividades de autoavaliação na escrita 
durante a graduação. Alguns se lembravam de uma experiência realizada, no primeiro período do 
curso, na disciplina Produção Textual I, quando o professor, após um texto por eles produzido, pediu 
para que cada um desse a nota considerada justa para a sua produção. Não foi dado nenhum 
instrumento para avaliar o texto nem provocada qualquer discussão a partir dos resultados. O que se 
denominou de autoavaliação naquele momento foi na verdade a autoaferição de uma nota, a qual 
passou a valer como sendo a da unidade. Os próprios sujeitos destacaram que, uma vez mais 
maduros no curso, avaliam essa tarefa como improdutiva, considerando o fato de à época não 
estarem preparados para fazê-la. Segundo eles, se aquela tarefa lhes fosse atribuída no momento 
atual (da pesquisa), sem dúvidas, as notas seriam bem diferentes. 
54

 É importante lembrar que, anterior à versão aqui considerada como sendo a primeira, já houve a 
atividade de autoavaliação. Essa versão é primeira na constituição do corpus. 
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autoavaliação, constassem apenas perguntas (e alternativas de respostas), todas 

elas foram elaboradas a partir de uma orientação sobre os elementos 

(composicionais/discursivos) do artigo acadêmico. Apesar disso, os textos dos 

professores em formação inicial, em sua maioria, apresentavam-se muito aquém do 

desempenho esperado em relação a um aluno de nível superior, mais, ainda, de um 

aluno de Letras. Apesar da inevitável constatação, conforme já mencionamos, não é 

nosso propósito julgar o texto sob o aspecto da sua qualidade. No entanto, uma vez 

verificados os problemas, vislumbramos neles uma possibilidade de mediação, a fim 

de analisarmos, na versão seguinte, os efeitos dessa prática interventiva sobre os 

textos produzidos pelos sujeitos.  

Diante do exposto, tivemos a impressão primeira de que a atividade de 

autoavaliação realizada por meio da FAA teve pouco impacto sobre a produção 

textual dos alunos investigados, no sentido de evitar os problemas já referidos no 

parágrafo anterior. Não estamos afirmando com isso que ela não consiste em um 

importante recurso para o trabalho com a produção textual. Ao contrário, 

defendemos ser a autoavaliação de suma relevância para o “acabamento estético” 

do texto e para a postura “ética” do seu produtor, consistindo, portanto, em algo 

essencial no processo de autoria. Ao levar o produtor a refletir sobre o seu texto de 

fora do acontecimento da sua produção, a atividade de autoavaliação promove o 

exercício exotópico (BAKHTIN, [1979] 2003), necessário ao acabamento (estético) 

do texto. Uma vez obtendo o excedente de sua visão sobre o que escreveu, o 

escrevente terá condições de melhor negociar as outras vozes no texto, cuidando 

também de, na posição de autor, nele imprimir a própria voz (sempre valorada), que 

não pode ser de mais ninguém (postura ética). Nesse sentido, concordamos com 

Oliveira (2010b, p. 4-5), quando afirma: 

 

A nosso ver, assim como a noção de ato é basilar para a compreensão 
da relação com a ética e com o “ser” responsável e responsivo, a noção 
de distanciamento, possibilitada pelo excedente de visão, próprio da 
posição exotópica ocupada pelo autor, é a pedra angular para a 
realização da atividade estética, ou seja, para “dar acabamento” à obra 
artística.  
Essa noção de acabamento, em Bakhtin, envolve aspectos desde os 
estilísticos, plásticos, pictóricos, rítmicos, até a articulação das vozes 
sociais e suas visões de mundo.  
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Nesse texto, à luz das leituras bakhtinianas, a autora defende que todo ato 

ético pressupõe uma atividade estética, a ser realizada pelo autor, seja esse criador 

– esfera literária –, seja esse enunciador, nas outras esferas. Ao expor esse seu 

entendimento, Oliveira (2010b, p. 7) questiona: em sendo, na esfera artística, a 

atividade estética de responsabilidade do autor-criador (da ordem do “criado”), “que 

características poderiam assumir essa atividade estética no caminho de dar 

acabamento ao outro nas outras esferas onde a ordem é a do vivido, portanto, da 

temporalidade finita, e onde se produzem atos éticos e não atos estéticos?”. A 

própria autora pondera: se os atos éticos são emergentes das relações sociais entre 

sujeitos,  

 

as relações entre estética e ética apontam necessariamente para a 
natureza das relações dialógicas que se travam nas diversas 
dimensões da relação entre o eu e o outro e essa relação apenas 
pode ser pensada no quadro da problemática da alteridade, 
articulando a atividade estética com a categoria da responsabilidade 
ou responsividade do sujeito presente no ato ético (OLIVEIRA, 
2010b, p. 8). 

 

 Como não poderia ser diferente, já que é social, a relação aluno-professora 

(eu-outro) também se torna imprescindível de ser considerada no processo de 

escrita em sala de aula. Com base nas análises feitas, chegamos ao entendimento 

de que a realização da atividade de autoavaliação, se considerada como exclusiva 

do aluno, terá pouco efeito sobre a sua escrita. Se assim o fizermos, corremos o 

risco de transformá-la em mera formalidade, para que se faça um “apanhado” dos 

problemas textuais dos alunos. Ao contrário, ela precisa ser tratada como uma etapa 

de um processo, como uma prática de ensino, envolvendo, dessa forma, tanto os 

alunos quanto o professor. Trata-se de uma atividade de mão dupla em que ambos 

“os condutores” precisam, de fato, envolver-se como atores, porque a produção 

textual deve ser vista sempre como movimento (GERALDI, 2010a). 

Nosso entendimento, diante das análises feitas, é o de que, uma vez tendo 

promovido uma reflexão dos alunos a respeito da sua produção escrita, o professor, 

ser de linguagem presumidamente com maior experiência de escrita, deve planejar e 

realizar um conjunto de ações no intuito de solucionar os problemas encontrados e 

diminuir a distância entre o produzido e aquilo que se esperava que produzisse. 

Acreditamos que, em sendo essa uma prática comum no ensino de produção 
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textual, os alunos avançarão no sentido de conquistarem a sua autonomia e, à 

medida que isso for acontecendo, cada vez mais, eles vão precisando menos do 

acompanhamento do professor e vão se tornando o outro de si mesmo.  

Por conseguinte, ao procedermos à leitura dos artigos, fomos organizando 

alguns slides (Apêndice C) para, em uma aula expositiva, reorientarmos os seus 

autores. Respeitando-se a privacidade da sua autoria, priorizamos alguns exemplos 

extraídos dos artigos dos próprios sujeitos para serem apresentados em sala e, a 

partir deles, pontuarmos alguns aspectos a serem considerados na refacção dos 

textos. Além disso, retomamos aqueles subjacentes à elaboração da FAA, dessa 

vez, acrescentando, a cada parte que compõe o artigo, outros questionamentos 

orientadores. A nossa apresentação em slides foi organizada da seguinte forma (ver 

Apêndice C):  

 

a. aspectos estruturais: título e subtítulos; resumos; introdução; 

revisão da literatura/perspectiva teórica; metodologia; resultados e 

conclusão; referências; formatação (ABNT). 

b. aspectos de lingua(gem): sobre o conteúdo (coerência; 

informatividade; clareza nas informações; condições de produção etc.); 

sobre a gramática: desvios mais comuns (uso da vírgula; quebra de 

paralelismo; concordância verbal e nominal; uso da crase; acentuação; 

pontuação; período composto, no qual a ideia introduzida pela oração 

principal não é concluída: o autor começa a intercalar novas orações e 

não retoma a principal; etc.). 

c. sobre o nível de linguagem: marcas da oralidade na escrita; 

adjetivações; adequação vocabular ao gênero proposto. 

 

É válido destacar que a divisão dos aspectos acima em agrupamentos tem 

efeito apenas organizacional, para uma exposição em sala de aula. Somos cientes 

de que eles não se excluem entre si; ao contrário, complementam-se. Conforme 

mencionamos, todos os aspectos descritos foram explicitados com base nos 

exemplos extraídos dos próprios artigos produzidos pelos alunos, como 

mostraremos no Quadro 05, a seguir: 
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ASPECTO  EXEMPLO INTERVENÇÃO 

1. De linguagem: sobre o 
conteúdo. 

1. O presente artigo tem 
como objetivo, analisar as 
práticas de ensino de uma 
professora de português, em 
uma turma do sexto ano 
fundamental II, bem como, 
sua metodologia, fazendo 
uma análise crítica e 
relacionando suas práticas 
efetivas com os nossos 
conhecimentos teóricos 
adquiridos no decorrer da 
disciplina. 
(Introdução de um dos 
artigos) 

1. Em que consiste o trabalho? 
Qual o tema de pesquisa? O 
trabalho está contextualizado 
dentro de uma área do 
conhecimento? A relevância da 
pesquisa foi explicitada? 
 

2. De língua(gem): sobre o 
conteúdo 

2. Embora saibamos que o 
andamento da aula seja em 
suma direcionado pelo 
professor, cabe a este o 
interesse dos alunos, o 
material disponível às aulas, 
o corpo pedagógico da 
escola e a formação do 
profissional de letras, como 
também o seu entendimento 
sobre a aula ministrada, 
essas questões formam o 
conjunto que cooperam para 
uma boa aula. 

2. Problema de coerência externa 
ao texto: o professor da educação 
básica tem todas essas 
atribuições? 
 

3 De língua(gem): sobre a 
gramática 

3a. Está inserida neste artigo, 
a descrição e análise 
decorrente de uma 
observação em sala de 
aula...  
 
3b. A proposta apresentada 
pela professora de Língua 
Portuguesa M. D. C, era 
trabalhar o texto narrativo. 
 
3c. É através da 
compreensão critica do que é 
posto em textos, sejam eles 
escritos, visuais, ou 
enunciados, que se pode 
expandir os horizontes dos 
alunos. E é tarefa do 
professor de Língua 
Portuguesa considerar a 
leitura como fator primordial 
para a formação crítica-
reflexiva do seu alunado. 

3. Não se usa vírgula entre o sujeito 
e o predicado (nos dois primeiros 
exemplos); quebra de paralelismo 
(primeiro exemplo); concordância 
verbal e nominal (primeiro 
exemplo); acentuação (último 
exemplo). 
 

Quadro 05 – Exemplos de textos dos alunos e intervenção do professor 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os exemplos constantes do Quadro 05 são ilustrativos de como foram as 

nossas intervenções em sala de aula com base na produção a qual denominamos 
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de primeira versão dos artigos escritos pelos alunos. Embora tenhamos recuperado 

nesse exemplo um fragmento como ilustrativo de cada aspecto, no momento da 

discussão, sobre um mesmo fragmento, discutíamos todos aqueles ali ocorridos. 

Nesse sentido, é possível constatar no Apêndice C que os slides apresentavam os 

textos com alguns destaques em outras cores, com o propósito de chamarmos a 

atenção para a ocorrência de problemas.  

Não há, nos fragmentos de textos do Quadro 05, qualquer indicação de seus 

produtores (nem mesmo a codificação que criamos para a organização dos dados), 

pois assim o fizemos em sala, para preservar a identidade dos sujeitos, sem causar-

lhes nenhum tipo de constrangimento. Coaduna-se ao cuidado com o anonimato a 

nossa curiosidade em saber se, uma vez não indicando a autoria de nenhum desses 

exemplos em sala, ao reescreverem os artigos em uma segunda versão, em 

momento posterior, os alunos identificariam esses trechos destacados pela 

professora, resolvendo os seus problemas de escrita. 

Em nenhum momento, durante a nossa exposição sobre as observações 

realizadas com base nos artigos lidos, foi dito que os devolveríamos para refacção. 

Somente ao final de nossa exposição e das discussões por ela provocadas naquela 

aula, informamos aos alunos que os textos seriam devolvidos para, se assim 

julgassem necessário, eles procederem às alterações e nos enviarem em segunda 

versão. Em continuidade, assim o fizemos, sem que nenhuma observação tivesse 

sido realizada individualmente sobre o texto escrito pelos graduandos.  

No segundo movimento de análise, com o objetivo de comparar a segunda à 

primeira versão do texto, observamos os efeitos da mediação/intervenção da 

professora sobre a reescrita do artigo produzido pelos alunos. Buscamos 

compreender, por meio da reescrita, focando as operações linguístico-discursivas 

realizadas em cada artigo, a responsividade do aluno em relação às ações 

interventivas da professora. 

Comecemos por apresentar o texto de A6F, que, em sua primeira versão, 

pareceu-nos não ter sido submetido a uma revisão mais cuidadosa pela sua autora. 

Nossa atitude inicial de análise sobre os artigos foi sempre a de visualizarmos 

alguma mudança que “saltasse aos olhos”, na superfície do texto. Nessa 

perspectiva, a segunda versão do artigo de A6F não nos apresentava grandes 

alterações, a não ser a presença de parágrafos recuados, agora, diferente da 
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primeira versão, o que já sinalizava algum movimento de refacção do seu texto, 

conforme ilustraremos no quadro a seguir: 

 

PRIMEIRA VERSÃO SEGUNDA VERSÃO 

[...] 
PARTINDO DA VIVÊNCIA EM SALA DE 
AULA 
 
 Sendo o principal proposito deste 
trabalho, avaliar, ou entender o mundo 
dentro da sala de aula e as práticas 
aplicadas aos discentes, a vivência em 
sala de aula nos deu uma orientação de 
como seremos ou estamos inseridos 
como multiplicador no cotidiano dos 
alunos e de que forma podemos interferir 
na sua aprendizagem. Essa vivência 
possibilitou um olhar diferente a respeito 
das práticas estabelecidas pelas 
instituições de ensino, o que nos fez 
refletir a cerca dos pontos positivos e 
negativos dentro da sala de aula. 
 
Sabemos que as práticas pedagógicas 
aplicadas em sala de aula serão 
companheiras dos formandos em todo o 
processo de aprendizagem e não 
somente neste, pois a formação de um 
aluno será resultado de nossos esforços 
enquanto doentes, ou seja, o todo está 
relacionado nessa formação. Geraldi, em 
seu livro A aula como acontecimento, 
aborda no capítulo 14 (quatorze), essa 
temática ao falar que a imprensa é 
taxativa ao tratar de textos de alunos que 
prestam o exame vestibular, fazendo 
críticas contra as escolas, o ensino e as 
políticas publicas, esquecendo-se de que 
há várias situações envolvidas nesse 
processo de produção textual. 
[...] 

[...] 
PARTINDO DA VIVÊNCIA EM SALA DE 
AULA 
 

 Sendo nosso principal propósito 
neste trabalho, avaliar, ou entender o 
mundo dentro da sala de aula e as 
práticas aplicadas aos discentes, à 
vivência em sala de aula nos deu uma 
orientação de como seremos, ou estamos 
inseridos como multiplicador de 
conhecimento no cotidiano dos alunos e 
de que forma podemos interferir na sua 
aprendizagem. Essa vivência possibilitou 
um olhar diferente a respeito das práticas 
estabelecidas pelas instituições de 
ensino, o que nos fez refletir a cerca dos 
pontos positivos e negativos dentro da 
sala de aula. 

Sabemos que as práticas 
pedagógicas aplicadas em sala de aula 
serão companheiras dos formandos em 
todo o processo de aprendizagem e não 
somente neste, pois a formação de um 
aluno será resultado de nossos esforços 
enquanto docentes, ou seja, o todo está 
relacionado nessa formação. Geraldi, em 
seu livro A aula como acontecimento, 
aborda no capítulo 14 (quatorze), essa 
temática ao falar que a imprensa é 
taxativa ao tratar de textos de alunos que 
prestam o exame vestibular, fazendo 
críticas contra as escolas, ao ensino e as 
políticas públicas, esquecendo-se de que 
há várias situações envolvidas nesse 
processo de produção textual. 
[...] 

Quadro 06 – Comparação entre trechos da primeira e da segunda versão do artigo – A6F 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nos demais aspectos composicionais, a aluna optou pela manutenção da 

estrutura organizacional do artigo apresentada na primeira versão (EXEMPLO 5.13, 

anterior). Em uma análise mais pontual sobre as duas versões, percebemos 

algumas ações de A6F que sinalizam movimentos de reescrita para a segunda 

versão. Muitos desses movimentos estiveram concentrados em aspectos formais da 
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língua (em maior quantidade) e de formatação textual (norma da ABNT, em menor 

proporção).  

No Quadro 06, esses movimentos receberam destaque (sublinhado) para 

tornarmos mais evidente a sua visualização. Podemos afirmar que A6F assumiu 

uma postura responsiva no sentido de atender a proposta de refacção do seu texto. 

Suas ações de reescrita sobre a primeira versão sinalizam um compromisso seu em 

tentar melhorar a sua produção. No entanto, algumas das nossas orientações tanto 

na FAA quanto nas discussões em sala de aula não foram consideradas nessa 

segunda versão, em especial, aquelas que focalizavam o conteúdo. Embora 

tenhamos observado o compromisso da aluna em refazer o texto, muitos dos seus 

problemas de escrita permanecem na segunda versão ou (res)surgem no novo 

formato das construções textuais55. Por exemplo, no Quadro 06, o uso indevido da 

preposição “a” (à vivência, ao ensino) na segunda versão não apareceu na primeira. 

Por outro lado, alguns problemas pontuais de conteúdo são (parcialmente) 

resolvidos, conforme veremos no Quadro 07. 

 

PRIMEIRA VERSÃO SEGUNDA VERSÃO 

[...] 
É gritante a ideia de que os alunos não 
conseguem escrever, vale ressaltar que a 
nossa vivência foi realizada numa uma 
de 7° ano e que uma das atividades 
propostas pela professora era que cada 
um criasse uma redação a partir da 
leitura de um texto. A docente pediu para 
que todos os alunos extraísse o tema 
central do texto e partindo daí fizessem o 
seu próprio texto (conhecemos essa ação 
academicamente como parafrasear), foi 
exorbitante a rejeição da tarefa por parte 
dos alunos, justamente pela falta de 
habito de escrita (assim entendemos). O 
que encontramos em muitas salas de 
aula é a “rotina do pronto e acabado”, em 
que muitas vezes é o aluno lê um texto e 
responde um texto denominado 
“interpretação de texto”, (1) que nada 
mais é do que a resposta de um 
questionário que obviamente tem uma 
resposta pronta, formulada sem a 
necessidade de exigir reflexão dos 
alunos. 
 

[...] 
É gritante a ideia de que os alunos 

não conseguem escrever, vale ressaltar 
que a nossa vivência foi realizada numa 
uma de 7° ano e que uma das atividades 
propostas pela professora era para que 
cada um criasse uma redação a partir da 
leitura de um texto. A docente pediu para 
que todos os alunos extraíssem o tema 
central do texto e partindo daí fizessem o 
seu próprio texto (conhecemos essa ação 
academicamente como parafrasear), foi 
exorbitante a rejeição da tarefa por parte 
dos alunos, justamente pela falta de 
hábito de escrita (assim entendemos). O 
que encontramos em muitas salas de 
aula é a “rotina do pronto e acabado”, em 
que muitas vezes o aluno lê um texto e 
responde perguntas denominadas 
“interpretação de texto”, (1) que nada 
mais é do que a resposta de um 
questionário que obviamente já tem uma 
resposta pronta, formulada, sem a 
necessidade de exigir reflexão dos 
alunos. 

Geraldi, no livro O texto na sala de 

                                                           
55

 Esses casos serão sinalizados, nos exemplos, pelo uso do negrito no texto do aluno. 
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Geraldi, no livro O texto na sala de aula, 
reuniu textos de diversos autores e esses 
nos apontam uma seríssima realidade. 
Através do texto de Britto (incluído no 
livro de Geraldi), que vai desde o aluno 
até distinções maiores, como os órgãos 
estudantis. Segundo Britto, há vários 
fatores que determinam o porquê do 
aluno ter dificuldade em escrever e 
reflete sobre essa problemática. (2) 
 
Se você quiser deixar um vestibulando de 
cabelo em pé, fale com ele sobre exame 
de redação. Se quiser atiçar os ânimos 
de um severo professor de gramática, 
pergunte sobre a qualidade das redações 
escolares. Se quiser provocar um 
linguista, diga-me que “o aluno de hoje 
não sabe mais escrever”. (BRITTO, 2010, 
p. 117). (3) 
 
O que Britto quer estimular com esse 
ponto é uma reflexão sobre o que circula 
na sociedade em relação aos textos 
escolares.  
[...] 

aula, reuniu textos de diversos autores e 
esses nos apontam uma seríssima 
realidade. O texto de Britto (incluído no 
livro de Geraldi) nos apontam questões 
que vão desde o aluno e o professor até 
distinções maiores, como os órgãos 
estudantis. Há vários fatores que 
determinam o porquê do aluno ter 
dificuldade em escrever e reflete sobre 
essa problemática. (2) 

 
Se você quiser deixar um 
vestibulando de cabelo em pé, 
fale com ele sobre exame de 
redação. Se quiser atiçar os 
ânimos de um severo professor 
de gramática, pergunte sobre a 
qualidade das redações 
escolares. Se quiser provocar um 
linguista, diga-me que “o aluno de 
hoje não sabe mais escrever”. 

(BRITTO, 2010, p. 117). (3) 
 

O que Britto quer estimular com 
esse ponto é uma reflexão sobre o que 
circula na sociedade em relação aos 
textos escolares. [...] 

Quadro 07 – Comparação entre trechos da primeira e da segunda versão do artigo – A6F 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Além da correção de alguns (muitos outros ainda permanecem sem alteração) 

aspectos gramaticais (por exemplo, acentuação gráfica: proposito/propósito, 

publicas/públicas, habito/hábito; concordância verbal: alunos extraísse/alunos 

extraíssem), a análise comparativa dos trechos acima também nos revela que a 

aluna, nessa segunda etapa, conseguiu identificar alguns trechos problemáticos do 

seu texto não percebidos na primeira atividade interventiva (FAA). Em (1) e (2), no 

Quadro 07, a reformulação de A6F na segunda versão atesta a sua disponibilidade 

em tentar aperfeiçoar o seu texto. É válido destacar que, também nesse excerto, o 

novo texto apresenta/repete novos/velhos problemas (ver expressões em negrito). 

Todavia, apesar de haver no seu artigo evidências de uma aluna com dificuldades 

de escrita, ainda com pouca autonomia para avançar como autora de um artigo 

acadêmico, avanços são percebidos. Diante dessa análise, consideramos que o 

movimento exotópico da autora sobre o seu texto, promovido pela segunda atividade 

de intervenção, teve efeito positivo sobre ele, levando-nos ao entendimento de ser 

essa uma etapa fundamental da produção textual. Contribui ainda com essa nossa 

compreensão o fato de, mesmo não tendo considerado várias das observações por 
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nós realizadas nas duas etapas que antecederam essa versão do artigo, o contato 

posterior da autora com o seu texto ter-lhe permitido um excedente de visão sobre 

ele, fazendo com que outros aspectos fossem por ela própria observados, conforme 

ilustram os excertos constantes nos quadros anteriores. 

Outra ação de reescrita recuperada pelo excerto contido no Quadro 07 está 

relacionada à apresentação das vozes no texto. Em (3), percebemos uma mudança 

significativa da primeira à segunda versão do artigo quanto ao tratamento dado à 

palavra outra, consequentemente, quanto à autoria: o mesmo texto que aparece 

como citação direta na segunda versão fora apresentado como uma citação indireta 

na primeira (apenas uma frase é apresentada como citação direta). Para usar 

termos bakhtinianos, diríamos que, de uma versão para outra, A6F alterou o 

“esquema de transmissão do discurso de outrem” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 

2006, p. 161), apresentando o mesmo trecho que outrora integrava o “contexto 

narrativo” (autoral) como um “discurso indireto”, agora, como “discurso direto”. Cabe 

destacar aqui que tal mudança não implica uma operação puramente linguística, 

mas efetivamente discursiva: não é uma questão de formas (linguísticas), mas de 

esquema de transmissão do discurso citado que, segundo esses autores, “é o 

discurso no discurso, a enunciação na enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um 

discurso sobre o discurso, uma enunciação sobre a enunciação” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 2006, p. 150, grifo dos autores). 

Destacamos que essa discussão sobre “o discurso de outrem” está 

diretamente relacionada à concepção filosófica de Bakhtin e seu Círculo sobre a 

linguagem, que têm no princípio dialógico (interacional e responsivo) o eixo 

transversal da sua teoria. Não podemos prescindir da palavra alheia, que a 

tomamos, em diferentes formas e proporções, para a nossa palavra. Esta, em 

nenhuma hipótese, pode ser de mais ninguém: como sujeito (sem álibi), a minha 

palavra só cabe a mim.  

As diversas formas de transmissão do discurso do outro estão também 

relacionadas ao gênero do discurso. No caso do artigo acadêmico, a retomada do 

discurso de outrem confere ao texto autoridade, atestando a sua fundamentação 

teórica. Nesse sentido, há uma hierarquia que deve ser considerada: “Quanto mais 

forte for o sentimento de eminência hierárquica na enunciação de outrem, mais 

claramente definidas serão as suas fronteiras” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 

2006, p. 159). No gênero artigo acadêmico, espera-se que haja sempre uma posição 
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de valor do autor em relação ao discurso do outro, manifestada no seu texto, seja 

pelos comentários que antecedem e/ou sucedem as citações, seja pela própria 

escolha vocabular, por exemplo. 

Portanto, ao verificarmos a mudança de postura de A6F no que concerne à 

apresentação da voz alheia, na segunda versão, interpretamos essa atitude como 

uma consequência da mediação realizada pela professora, que promoveu o olhar 

exotópico da própria autora sobre o seu texto, levando-a a refletir sobre a estrutura e 

o conteúdo da Fundamentação Teórica (Apêndices B e C). Nessa perspectiva, 

consideramos que tal atividade de mediação tem efeitos positivos sobre a escrita da 

aluna. 

Outro dado recuperado é a segunda versão do artigo de A14F. O nosso 

primeiro olhar sobre a sua segunda versão do artigo já nos mostra que houve 

alteração: os parágrafos, antes sem recuo, agora, aparecem recuados. Portanto, 

ainda que apenas sobre o aspecto da formatação textual, já há sinais de mudança. 

Ao olharmos mais atentamente, percebemos que a aluna optou pela manutenção do 

texto quase em sua totalidade. Foram poucas as ações de mudança da primeira 

para a segunda versão. Além da estruturação dos parágrafos, é possível identificar 

algumas alterações referentes ao uso de iniciais maiúsculas, conforme 

destacaremos no quadro seguinte.  

 

PRIMEIRA VERSÃO SEGUNDA VERSÃO 

[...] 
Apesar de existir hoje várias concepções 
de ensino de língua, quando se fala em 
ensino de língua materna, logo nos 
reportamos ao ensino de gramática. Isso 
acontece, porque desde muito tempo 
atrás, a escola sempre privilegiou o 
ensino de gramática, como também os 
livros didáticos. [...] 

[...] 
Apesar de existir hoje várias 

concepções de ensino de língua, quando 
se fala em ensino de Língua Materna, 
logo nos reportamos ao ensino de 
gramática. Isso acontece, porque desde 
muito tempo atrás, a escola sempre 
privilegiou o ensino de gramática, como 
também priorizou os livros didáticos. [...] 

Quadro 08 – Comparação entre trechos da primeira e da segunda versão do artigo – A14F 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

É interessante observar que a alteração realizada pela aluna (Quadro 08) 

revela-se desnecessária do ponto de vista de uma correção gramatical, pois não 

havia inadequação quanto ao emprego de iniciais minúsculas/maiúsculas nas 

palavras sublinhadas no excerto da primeira versão. Tal fato pode ser interpretado 

como uma demonstração de insegurança da aluna diante da tarefa de refazer o seu 
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texto, uma atitude responsiva que simboliza os papéis representados por 

professores e alunos em sala de aula: é preciso mostrar à professora que algo foi 

feito e, nesse sentido, não se deve devolver o texto exatamente como foi entregue. 

Ao mesmo tempo, pode revelar uma produtora de textos com pouca autonomia para 

identificar, sozinha, os problemas presentes no texto por ela produzido. Nosso 

entendimento se respalda no fato de que há, em diversas passagens do artigo de 

A14F, desvios gramaticais e inadequação de conteúdo que permaneceram 

irresolutos na segunda versão (ver expressões em negrito no Quadro 08 e no 

Quadro 09). Porém, as suas ações de reescrita, nessa segunda versão, como a 

formatação textual e aspectos gramaticais, coincidem com algumas das 

observações realizadas em sala de aula pela professora (Apêndices C).  Sendo 

assim, a exemplo do que aconteceu nos demais artigos produzidos pelos alunos 

investigados, percebemos, no texto de A14F, uma atitude responsiva em relação à 

mediação da professora. No entanto, os dados revelam que ainda há pouca 

autonomia por parte da aluna para avançar na escrita, partindo do próprio texto. 

 

PRIMEIRA VERSÃO SEGUNDA VERSÃO 

[...] 
RESUMO 
O presente trabalho tem como finalidade 
apresentar uma análise da Gramática, 
como uma abordagem no ensino 
médio. Constituído da prática de 
observação em uma sala do 2º ano, 
respectivamente nas aulas da 
professora de Língua Portuguesa e 
Literatura. A metodologia e os 
princípios de ensino presenciado por 
nos, nos revelou que apesar das 
novas tendências, concepções e 
abordagens de ensino, o professor 
ainda encontra-se enraizado ao 
modelo de ensino modalizado e 
desgastante, utilizado na abordagem 
da gramática prescritiva. Fato este, 
responsável na transformação de 
indivíduos reprodutores e copiadores de 
conhecimento, e não verdadeiros autores 
e produtores de conhecimento.   
[...] 

[...] 

RESUMO 
O presente trabalho tem como finalidade 
apresentar uma análise da Gramática, 
como uma abordagem no ensino 
médio. Constituído da prática de 
observação em uma sala do 2º ano, 
respectivamente nas aulas da 
professora de Língua Portuguesa e 
Literatura. A metodologia e os 
princípios de ensino presenciados, 
nos revelou que apesar das novas 
tendências, concepções e abordagens 
de ensino, o professor ainda encontra-
se enraizado ao modelo de ensino 
modalizado e desgastante, utilizado na 
abordagem da gramática prescritiva. 
Fato este, responsável na transformação 
de indivíduos reprodutores e copiadores 
de conhecimento, e não verdadeiros 
autores e produtores de conhecimento.   
[...] 

Quadro 09 – Comparação entre trechos da primeira e da segunda versão do artigo – A14F 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Os fragmentos acima integram as duas versões (primeira e segunda) do 

artigo de A14F. Como podemos perceber, não há entre eles nenhuma alteração. Tal 

constatação nos leva ao entendimento de que a aluna, mesmo após o exercício 

exotópico promovido pelas atividades de mediação, não conseguiu 

identificar/resolver os problemas de escrita constantes do resumo do seu artigo, 

apesar de tê-lo feito em outras passagens. O trecho em destaque, a título de 

ilustração, apresenta tanto problemas formais (por exemplo, o emprego inadequado 

da vírgula, separando o sujeito do predicado) quanto de conteúdo (indefinição 

quanto a objetivos, metodologia, resultados: da pesquisa? do artigo? e vagueza nas 

informações: “ensino modalizado e desgastante”, “respectivamente”, dentre outros).  

Não apenas no excerto acima, mas quase na totalidade do seu artigo, A14F 

optou por uma operação que identificamos ser comum aos sujeitos sobre os seus 

textos, quando da atividade de refacção: trata-se da manutenção, caracterizada pela 

permanência, na versão posterior, de um problema sinalizado indiretamente (foi o 

caso da primeira para a segunda versão dos artigos) ou diretamente (foi o caso da 

segunda para a terceira versão, sobre cuja análise discorreremos no tópico 

seguinte). O texto de A14F foi um dos que menos apresentaram alteração da 

primeira para a segunda versão, tendo em vista que a aluna optou por entregar o 

artigo praticamente idêntico ao anterior. 

Antes de nos voltamos para os resultados das análises da terceira versão, 

recorreremos à segunda versão do artigo de A3F, ainda para ilustrar a nossa 

análise. Não diferentemente dos demais trabalhos aqui recuperados, a aluna 

também promove poucas alterações no seu artigo, mas, mesmo assim, ela o fez. 

Nesse sentido, podemos dizer que, assim como os outros sujeitos, A3F procurou 

produzir um novo texto. Ao lançar um outro olhar sobre o já produzido, após ter dele 

se distanciado, a aluna também sentiu a necessidade de realizar alguma alteração 

no seu artigo, conforme mostraremos no Quadro 10, a seguir. 
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PRIMEIRA VERSÃO SEGUNDA VERSÃO 

[...] 
 

1. O TEXTO NA SALA DE AULA 
 

O texto na sala de aula tem sido 
resultado de um conjunto de regras 
impostas pelo professor, tanto das 
normas gramaticais quanto da 
adequação aos critérios dos gêneros 
textuais. Desse modo, as famosas 
“redações” produzidas nas escolas visam 
unicamente avaliar o domínio que o aluno 
tem sobre as normas do “bem falar”, não 
considerando o verdadeiro objetivo do 
texto: despertar o gosto do aluno pela 
leitura e produção, oportunizando-o a 
criar, a inserir no próprio texto os seus 
valores, as suas experiências.  

Segundo Geraldi (2001, p.141), um 
texto não é produto da aplicação de um 
conjunto de regras, ou seja, até mesmo 
os critérios que definem o gênero de um 
texto não são suficientes para definir um 
modelo de como se produzir, por esse 
motivo, a maioria dos professores prefere 
trabalhar gramática, já que o texto pode 
ser para a aula uma “caixa de surpresas”, 
pois nele o aluno deposita as suas 
experiências, A sua vida vivida, 
(GERALDI, 2010, p. 124), e isso exige do 
professor a desenvoltura de saber lidar 
com o acaso, com o não pronto, não 
acabado, com as instabilidades que o 
texto pode trazer para a sala de aula. 
[...] 
 

2. RELATO DO TRABALHO DE 
OBSERVAÇÃO NA ESCOLA 

 
2.1. 1º dia de observação 
[...] 

[...] 
 

1. O uso do texto na sala de aula 
 

O texto na sala de aula tem sido 
resultado de um conjunto de regras 
impostas pelo professor, tanto das 
normas gramaticais quanto da 
adequação aos critérios dos gêneros 
textuais. Desse modo, as famosas 
“redações” produzidas nas escolas visam 
unicamente avaliar o domínio que o aluno 
tem sobre as normas do “bem falar”, não 
considerando o verdadeiro objetivo do 
texto: despertar o gosto do aluno pela 
leitura e produção, oportunizando-o a 
criar, a inserir no próprio texto os seus 
valores, as suas experiências.  

Segundo Geraldi (2001, p.141), um 
texto não é produto da aplicação de um 
conjunto de regras, ou seja, até mesmo 
os critérios que definem o gênero de um 
texto não são suficientes para definir um 
modelo de como se produzir, por esse 
motivo, a maioria dos professores prefere 
trabalhar gramática, já que o texto pode 
ser para a aula uma “caixa de surpresas”, 
pois nele o aluno deposita as suas 
experiências, A sua vida vivida, 
(GERALDI, 2010, p. 124), e isso exige do 
professor a desenvoltura de saber lidar 
com o acaso, com o não pronto, não 
acabado, com as instabilidades que o 
texto pode trazer para a sala de aula. 
[...] 
 
2. A utilização do texto nas aulas de 
língua materna: relato do 1º dia de 
observação 

 
[...] 

Quadro 10 – Comparação entre trechos da primeira e da segunda versão do artigo – A3F 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Mantendo a nossa postura inicial de análise, em um primeiro olhar sobre a 

segunda versão, torna-se evidente a alteração organizacional das seções do 

trabalho de A3F: os subtítulos, antes, em caixa alta (maiúsculas), agora, aparecem 

digitados em caixa baixa (minúsculas). Na segunda parte, o que antes constituía 

uma subseção (2.1), dessa vez, reaparece como subtítulo (2), conforme consta do 
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excerto recuperado no Quadro 10. Em um olhar mais atento sobre a totalidade do 

artigo, vimos que a postura da aluna nesta segunda versão é muito semelhante à 

dos demais sujeitos, especialmente, daqueles cujo conjunto de dados está sendo 

aqui recuperado para ilustrar os resultados das nossas análises. Dito de outra forma, 

A3F também optou por manter o seu texto, quase em sua totalidade, da forma 

originariamente escrita na primeira versão, desconsiderando alguns aspectos 

abordados pela professora nas atividades de mediação, os quais poderiam 

solucionar problemas conteudísticos do seu artigo. 

 No Quadro 10, por exemplo, ao lidar com as vozes alheias, por meio das 

citações dos textos do autor Wanderley Geraldi, A3F, nas duas versões, não deixa 

claros os limites do seu e dos discursos outros, conforme se espera de um artigo 

acadêmico. A indicação do ano e da página da obra do autor citado sugere tratar-se 

de uma citação direta, mas a ausência de elementos outros de formatação (aspas, 

recuo) comuns ao gênero proposto nos faz vê-la como uma citação indireta. 

Observamos um conflito da autora entre o que apresentar como seu e como os 

dizeres de outros. Trata-se de uma constatação significativa à questão da autoria, 

uma vez que a compreendemos também como o trabalho realizado pelo produtor de 

um texto com as diversas vozes nele presentes, sendo imprescindível ao escrevente 

delas se distanciar para imprimir a própria voz, sempre marcada e valorada. É válido 

destacar, mais uma vez, que esse esquema de transmissão da voz alheia está 

diretamente relacionado ao gênero: 

 

É evidente que o processo não se realiza diretamente sob a forma de 
discurso direto ou indireto. Essas formas são apenas esquemas 
padronizados para citar o discurso. Mas esses esquemas e suas 
variantes só podem ter surgido e tomado forma de acordo com as 
tendências dominantes da apreensão do discurso de outrem; além 
disso, na medida em que esses esquemas assumiram uma forma e 
uma função na língua, eles exercem uma influência reguladora, 
estimulante ou inibidora, sobre o desenvolvimento das tendências da 
apreensão apreciativa, cujo campo de atuação é justamente definido 
por essas formas (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 2006, p. 153). 

 

  A dificuldade da aluna em estabelecer as fronteiras entre as vozes no seu 

artigo pode revelar, nesse momento, uma falta de clareza quanto ao papel 

desempenhado pela fundamentação teórica no artigo acadêmico. Não somente no 

texto de A3F, mas também em alguns outros, observamos a dificuldade dos 

produtores na elaboração dessa seção. Analisando as produções de uma forma 
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geral, duas situações foram comuns: a) os alunos reproduzem o discurso do outro, 

fazendo referência ao autor, mas o apresentam como se fossem seus, sem 

demarcar as vozes; b) os alunos citam os discursos outros, demarcando as vozes, 

mas não apresentam a sua voz a partir das vozes outras. 

 Embora tenhamos a compreensão de que o simples fato de trazer a voz outra 

para o seu texto já se configure em uma apreciação, uma valoração por parte do 

autor, o gênero artigo acadêmico exige que o seu produtor marque de forma mais 

efetiva a sua voz, a voz do outro e a sua apreciação sobre essa outra voz, 

estabelecendo entre elas uma relação (de concordância ou discordância, de 

afirmação ou negação, de cooperação ou conflito etc.). Além disso, há de se 

considerar uma outra voz: aquela para quem o artigo se destina. De acordo com 

Bakhtin ([1934-1935] 2010, p. 91), nessa “relação dialógica para com o discurso de 

outrem no objeto e para com o discurso de outrem na resposta antecipada do 

ouvinte”, essas vozes podem “se entrelaçar muito estreitamente, tornando-se quase 

que indistinguíveis entre si para a análise estilística”. Todavia, 

 

a língua pode esforçar-se por delimitar o discurso citado com 
fronteiras nítidas e estáveis. Nesse caso, os esquemas linguísticos e 
suas variantes têm a função de isolar mais clara e mais estritamente 
o discurso citado, de protegê-lo de infiltração pelas entoações 
próprias do autor (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 2006, p. 155). 

 

Devemos levar em conta que essas passagens dos textos de Bakhtin ([1934-

1935] 2010) e Bakhtin/Volochínov ([1929] 2006) integram uma discussão bem mais 

ampla sobre a constituição dos discursos, para além daquela, por vezes feita, 

restrita ao esquema de citação das vozes alheias no texto, podendo também servir a 

ele. Conforme já discutimos no capítulo teórico desta tese, ao se propor a trabalhar 

com as vozes do/no discurso, Bakhtin está lidando com visões de mundo, não 

havendo, portanto, como separá-las. Nesse sentido, ao lidar com os discursos, não 

podemos ficar apenas no campo da sintaxe, pois ela não é suficiente para 

compreendermos a apropriação da palavra alheia. Em outras palavras, para 

entendermos o esquema de transmissão dos discursos do outro, é preciso ir além da 

discussão sintática em torno do discurso direto, indireto e indireto livre. Ao trazermos 

essa discussão para a análise dos dados, pretendemos mostrar que, partindo dos 

resultados obtidos, somos levadas a inferir que muitos dos sujeitos produtores dos 

artigos em foco, apesar de se revelarem com pouca habilidade na apresentação das 
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vozes outras em seu texto, inevitavelmente lidam com elas, uma vez que esse é um 

processo intrínseco à atividade de produção textual. Ainda que não estejam 

explícitas, ao lermos os artigos, percebemos a presença das vozes dos outros, 

inclusive, daqueles que estiveram conosco durante as aulas, pois “a palavra vai à 

palavra. É no quadro do discurso interior que se efetua a apreensão da enunciação 

de outrem, sua compreensão e sua apreciação” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 

2006, p. 154). 

  Ao considerarmos os resultados da análise da segunda versão dos artigos, 

podemos afirmar que os sujeitos assumiram uma postura responsiva no sentido de 

atender à proposta de refacção do seu texto. Suas ações de reescrita sobre a 

primeira versão sinalizam um compromisso em melhorar a escrita. No entanto, 

algumas das nossas orientações realizadas, tanto na FAA quanto nas discussões 

em sala de aula, não foram levadas em conta nessa segunda versão. O fato de 

desconsiderarem muitos dos aspectos discutidos em sala não diminui a importância 

dessa atividade de mediação. Em vez disso, revela o significativo papel 

desempenhado pelo exercício exotópico do autor sobre o seu texto. Ainda que os 

textos apresentem muitos problemas, essa atividade nos mostra que, após ter se 

distanciado do seu artigo, o autor, ao voltar a ele, consegue perceber aspectos antes 

não vistos.  

Portanto, os movimentos de reescrita dos sujeitos desta pesquisa nos 

colocam diante de alunos que agem responsivamente às atividades de mediação. 

Há, nas ações de refacção por parte dos alunos, sempre uma intenção de melhorar 

o seu texto, o que não implica dizer que vão conseguir. Esse é o ponto no qual o 

professor exerce papel fundamental: como ser de linguagem mais experiente, ele 

deve atuar como mediador entre o conhecimento produzido (o real) e aquele 

pretendido (o potencial), o qual se espera que o aluno alcance. Trata-se da relação 

de mediação nos termos vigotskianos (ver Capítulo 03), que ocorre, no nosso caso, 

na relação interventiva do professor, agindo como intermediário (atuando na ZDP) 

no processo de construção do conhecimento a partir da escrita dos sujeitos. Essas 

ações devem ser planejadas e rotineiras na prática docente. 
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De acordo com Serafini (2000, p. 81), ao discorrer sobre a atividade por ela 

denominada de revisão56 de texto, “várias revisões contribuem para melhorar a 

forma final do texto”. A autora afirma ainda que, em sendo a revisão realizada pelo 

próprio produtor, quanto maior for o intervalo de tempo entre a primeira versão de 

um texto e a sua revisão, melhores serão os efeitos sobre versões posteriores. 

Nessa perspectiva, todas as nossas atividades sobre os artigos produzidos foram 

realizadas com um intervalo de uma semana, da versão entregue à atividade 

interventiva e desta à versão posterior. Assim sendo, o intervalo entre a produção 

anterior à atividade da FAA, a qual nem chegou a constituir o corpus, e a 

denominada segunda versão foi de cinco semanas, prazo por nós considerado 

significativo para que mudanças fossem feitas no sentido do melhoramento do texto.  

A nossa preocupação com o tempo destinado para cada atividade de 

refacção dos artigos ocorreu com o intuito de levar seus produtores a se 

distanciarem cada vez mais, aumentando, a nosso ver, a eficácia do movimento 

exotópico sobre o ato da escrita. Todavia, ao lançarmos o nosso olhar sobre a 

segunda versão dos textos ainda são muitos os problemas de escrita mantidos da 

primeira, conforme ilustram os excertos dos quadros constantes desta seção.  

Sabemos que muitos são aqueles que compactuam com Serafini (2000) 

quanto à ideia de apontar a reescrita como uma atividade positiva no sentido de, 

uma vez proporcionando ao produtor refletir sobre o seu próprio texto, haver sempre 

um melhoramento da sua escrita. No entanto, na condição de professora de um 

curso superior, temos acompanhado alunos que, mesmo tendo a chance de 

reescreverem os seus textos, não conseguem fazê-lo a contento. A análise dos 

dados mostrou-nos que, quanto maior for o grau de intervenção do professor sobre a 

reescrita do texto produzido pelo aluno, maiores são as chances de seu 

aperfeiçoamento. Em favor dessa nossa constatação, temos as alterações da 

primeira para a segunda versão provocadas pelos questionamentos apresentados 

em sala. É interessante observar que muitos desses questionamentos foram 

extraídos da FAA, à qual os alunos pesquisados tiveram acesso, antes de 

entregarem o artigo na versão aqui denominada de primeira. Eles observaram os 

seus textos à luz desses questionamentos, mas ainda assim não resolveram o 

                                                           
56

 Embora saibamos que alguns autores dão acepções diferentes para essas palavras, nesta tese, 
não faremos distinção entre os termos revisar, reescrever, refazer, reelaborar. Portanto, quando por 
nós empregados neste trabalho, serão semanticamente equivalentes. 
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problema para a primeira versão. Corroboram ainda esse nosso entendimento os 

resultados obtidos pela análise comparativa da segunda à terceira versão dos 

artigos. É sobre a leitura feita com base nesses dados que passaremos a discorrer 

agora.  

 

5.3.3 O professor como o outro: um olhar sobre a terceira versão dos textos de 

alunos de Letras 

 
 Se não fossem os elementos contextualizadores e o emprego de alguns 

termos reveladores de uma outra época, a declaração feita por Lara (1993) teria 

ares de atualidade, podendo muito bem servir de introdução para as discussões que 

faremos neste subitem: 

 

Muito se fala e se escreve sobre o uso inadequado e deficiente da 
língua pelos jovens nos dias de hoje. E a inclusão da redação no 
vestibular (decreto nº 79298 de 24/02/77) serviu para enfatizar ainda 
mais esse problema, sobretudo devido à sua divulgação pela 
imprensa através de revistas e jornais de ampla circulação em todo o 
país. Reportagens como "Em 8 mil e 500 redações na PUC, só uma 
mereceu nota 10" (Jornal do Brasil. 18/01/87); "Ensino em crise" 
(Estado de Minas. 22/01/87); "UNICAMP quer aluno que saiba ler e 
escrever" (Folha de São Paulo. 09/11/87); "Vestibular põe ensino em 
xeque" (Jornal da USP. 19 a 25/02/90), para citar apenas alguns 
exemplos, denunciavam a "incapacidade", revelada pela maioria dos 
vestibulandos, não apenas de produzir textos originais, criativos e 
corretos do ponto de vista gramatical, como também de ordenar e 
transmitir o pensamento de forma razoavelmente compreensível. [...] 
Na verdade, reportagens desse tipo [...] apenas tornam pública uma 
situação sobejamente conhecida por todos os que lidam com a 
questão do ensino; a de que, depois de passar pelo menos onze 
anos por salas de aula, a maioria dos estudantes chega à 
universidade com grandes dificuldades no que tange à produção de 
textos (redações). Dessa forma, o baixo desempenho textual dos 
jovens de hoje, fato corriqueiro na escola, ganha status de fato 
jornalístico e passa a ser alardeado pelos quatro cantos do país 
(LARA, 1993, p. 11-12). 

 

Na sequência, a autora apresenta um panorama das discussões divulgadas 

no país há pelo menos uma década anterior à realização do seu trabalho. Tais 

discussões são provenientes, em grande parte, de pesquisas realizadas com base 

na produção de textos na Educação Básica. O trabalho da autora nos dá conta de 

que, há mais de 30 anos, divulgam-se pesquisas sobre essa temática no Brasil, as 

quais são indicadoras dos problemas (e sinalizadoras das soluções) em relação à 
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produção textual na Educação Básica. No entanto, cada vez mais, torna-se comum 

a constatação das dificuldades de escrita apresentadas por esses alunos ao 

ingressarem na universidade.  

Essa realidade coaduna-se à nossa leitura sobre os dados no sentido de que, 

na busca por soluções dos problemas de escrita dos alunos na Educação Básica, 

precisamos agir intensamente também na formação inicial dos professores que 

atuarão como formadores oficiais de produtores de textos. Temos enfatizado, desde 

o limiar desta tese, a importância de se considerar a relação entre a formação inicial 

de professores no curso de Letras e a sua (futura) prática docente, especialmente 

em relação à produção textual. Quando nos deparamos com tais alunos, já na reta 

final do seu curso, cujos problemas de escrita saltam-nos aos olhos, como acontece 

com muitos dos textos analisados, alguns já exemplificados nos subitens anteriores, 

sempre retomamos o questionamento apresentado por Kramer (2001), no sentido de 

refletir a respeito da possibilidade de esse (futuro) professor tornar seus (futuros) 

alunos produtores de textos proficientes, diante das suas próprias limitações de 

escrita. Como professora de um curso de formação inicial de professor, essa 

realidade sempre nos incomodou, instigando-nos a pensar em possibilidades de agir 

sobre tal problema de escrita dos alunos, levando-os ao desenvolvimento das 

habilidades de escrita. 

 Como importante caminho para o desenvolvimento das habilidades de escrita 

pelos aprendizes, apontamos a mediação pedagógica (FONTANA, 2005; VIGOTSKI, 

2005), sempre entendida de forma dialógica, no sentido de considerá-la como uma 

etapa fundamental do processo de ensino e aprendizagem da produção textual. 

Nesse contexto, todas as atividades de escrita devem ser planejadas como etapas 

mediadoras do aperfeiçoamento do texto pelo aluno. Assim sendo, a avaliação de 

um texto, que historicamente vem sendo tratada no processo educacional em uma 

perspectiva que prioriza a quantidade (aferição de notas) em detrimento da 

qualidade, também deve ser vista como uma forma de intervenção, uma 

possibilidade de atuação do professor com base nas dificuldades de escrita do 

aluno, a partir do texto por ele produzido. Defendemos que a avaliação dos textos 

dos alunos deve ser entendida como um processo e não como um produto; como 

uma importante etapa na formação de produtores de textos e não como medida. 

Quando falamos em avaliação dos textos produzidos pelos alunos, pensamos muito 

além das atividades para aferição de notas. Estamos nos referindo à necessidade de 
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o professor ampliar o seu olhar sobre as atividades de escrita realizadas pelos 

aprendizes, planejando intervenções com o propósito de fazê-los avançar nesse 

processo. Desse modo, torna-se imprescindível o deslocamento do foco dado pelo 

professor às atividades de escrita dos alunos: da correção à mediação.  

 Partindo desse nosso entendimento, e com base em nossa leitura a partir da 

segunda versão dos artigos produzidos pelos sujeitos desta investigação, realizamos 

intervenções sobre os seus textos, dessa vez, com observações escritas no próprio 

trabalho, a serem consideradas para a escrita do artigo em terceira (e última) versão. 

Na realização da atividade interventiva, adotamos os seguintes procedimentos: 

 

a) recuperamos as observações já realizadas nas atividades de mediação 

anteriores, tanto na FAA quanto nos slides, agora, dispostas sob a forma de 

Comentários Orientadores no próprio texto do aluno; 

b) realizamos intervenções de diferentes natureza: discursivas, estruturais, 

gramaticais, normativas etc.; 

c) utilizamos cores e recursos diferentes para intervenções de natureza distinta 

(ver Figura 01, a seguir); 

d)  realizamos intervenções apenas ilustrativas do que encontramos, não 

esgotando todas as ocorrências, devendo os autores procederem à revisão 

completa dos seu textos. 

 

No início de cada artigo, as estratégias acima descritas eram explicitadas através 

de uma legenda, apresentada em forma de comentário, conforme demonstra a 

Figura 01 a seguir. 
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Figura 01 – Legenda das intervenções dispostas sobre a segunda versão dos 
artigos 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 O Comentário Orientador acima, [c1], é comum a todos os artigos, pois 

funciona como uma legenda, indicando aos alunos a que corresponde cada um dos 

recursos gráficos empregados pela professora sobre os seus textos, quando da sua 

leitura sobre a segunda versão. Assim sendo, em [c1], adotamos a estratégia 

denominada por Ruiz (2013, p. 47) como “correção textual-interativa”, nesse caso, 

com a função de esclarecer “acerca da própria tarefa de correção pelo professor”. 

 Nesta seção da tese, as nossas discussões se concentrarão sobre os 

resultados obtidos no terceiro movimento de análise, que se deu a partir da terceira 

versão do artigo, com o objetivo de compará-la à segunda versão, identificando os 

efeitos da mediação da professora sobre a reescrita do artigo produzido pelo aluno. 

 Para manter a sequência estabelecida pela apresentação dos resultados nas 

seções anteriores, começaremos por discutir os resultados da análise dos dados 

produzidos por A6F. Ao lançarmos o nosso olhar sobre a terceira versão do artigo de 

A6F e procedermos à leitura comparativa entre esta e a segunda versão, 

identificamos vários movimentos de reescrita, em especial, sobre aquelas 

passagens destacadas no texto pela professora. Tal constatação sinaliza que a 

aluna esteve disposta a promover mudanças em seu artigo, a partir das intervenções 

da professora, conforme exemplificaremos a seguir.  

Embora o novo texto ainda apresente problemas de escrita, há de se 

considerar que a aluna esteve atenta àqueles sinalizados através dos Comentários 



179 
 

Orientadores. Depreendemos das análises sobre as duas versões que as ações de 

reescrita promovidas por A6F estão diretamente relacionadas à mediação docente. 

Para melhor visualizarmos os seus efeitos sobre a terceira versão, destacamos, pelo 

uso de sublinhas, no Quadro 11, a seguir, as expressões observadas e alteradas, 

nas duas versões, pela professora e aluna, respectivamente. 

 

SEGUNDA VERSÃO TERCEIRA VERSÃO 

[...] 
PARTINDO DA VIVÊNCIA EM SALA DE 
AULA 
 

 Sendo nosso principal propósito 
neste trabalho, avaliar, ou entender o 
mundo dentro da sala de aula e as 
práticas aplicadas aos discentes, à 
vivência em sala de aula nos deu uma 
orientação de como seremos, ou estamos 
inseridos como multiplicador de 
conhecimento no cotidiano dos alunos e 
de que forma podemos interferir na sua 
aprendizagem. Essa vivência possibilitou 
um olhar diferente a respeito das práticas 
estabelecidas pelas instituições de 
ensino, o que nos fez refletir a cerca dos 
pontos positivos e negativos dentro da 
sala de aula. 
 

 [...] 

[...] 
PARTINDO DA VIVÊNCIA EM SALA DE 
AULA 
 

 Sendo nosso principal propósito 
neste trabalho entender o mundo dentro 
da sala de aula e as práticas aplicadas 
aos discentes, realizamos uma vivência 
em sala de aula na Escola Municipal 
Manoel Assis, na turma do 7º ano “C”. 
Esta vivência nos deu uma orientação, 
enquanto alunos e futuros professores, 
de como podemos contribuir na 
aprendizagem dos alunos. Essa vivência 
possibilitou um olhar diferente a respeito 
das práticas estabelecidas pela 
professora observada, o que nos fez 
refletir a cerca dos pontos positivos e 
negativos dentro da sala de aula. 

 
 [...] 

INTERVENÇÃO DA PROFESSORA 
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Quadro 11 – Comparação entre trechos da segunda e da terceira versão do artigo - A6F 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A primeira alteração realizada por A6F, no excerto acima, foi motivada pelo 

seguinte questionamento da professora apresentado no [c8]: Não são objetivos 

diferentes? Afinal, qual o objetivo geral da sua pesquisa? E os específicos? Na 

sequência, mais uma indagação: Eles não deveriam vir na Introdução? Se 

atentarmos para a legenda disposta pela professora no início de cada artigo (ver 

Figura 01, anterior), vamos perceber que tais questionamentos estão por ela 

sinalizados como sendo referentes ao conteúdo (os três primeiros) e, no caso do 

último, como uma sugestão/proposta de alteração. Em outro(s) momento(s), a saber: 

nas intervenções realizadas na FAA e na exposição dos slides em sala de aula, já 

haviam sido destacadas a formulação e a disposição dos objetivos em um artigo. 

Apesar disso, a aluna parece não ter sido capaz, até o momento da terceira versão, 

de resolver o problema quanto à formulação dos objetivos, presente desde a 

primeira versão, conforme podemos visualizar nos Exemplos 5.13, 5.15 e Quadro 

06, nas seções anteriores deste capítulo.  

O objetivo da professora, ao fazer várias questões a respeito de um mesmo 

problema, era provocar uma reflexão da aluna sobre o seu texto, levando-a a 

perceber, não somente na parte sinalizada, mas também na totalidade do seu texto, 

as lacunas conteudísticas do seu artigo. Nesse sentido, tanto no trecho acima 

quanto na maioria dos casos, a intervenção foi do tipo textual-interativa, com a 
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função de abordar “mais especificamente, os problemas do texto” (RUIZ, 2013, p. 

47). Como quem parece ainda não muito familiarizada com a prática da refacção 

textual nos termos propostos, A6F demonstra compreendê-la como do tipo resolutiva 

(SERAFINI, 2000), na qual “o aluno obtém uma solução pronta para seus 

problemas” (RUIZ, 2013, p. 77). Esse nosso entendimento parte da constatação de 

que, em alguns momentos do texto, A6F, a exemplo de grande parte dos sujeitos, 

apenas acata a indicação da professora, realizando uma alteração localizada, sem 

demonstrar preocupação em realizar uma revisão do todo, o que a levaria, 

provavelmente, a alterações mais significativas.  

No caso do primeiro termo sublinhado no excerto da terceira versão (Quadro 

11), sinalizando a alteração feita, a aluna, na segunda, optou por empregar, 

alternativamente, dois verbos para a apresentação do objetivo da pesquisa. Ao ser 

questionada pela professora, A6F apenas eliminou um dos verbos como forma de 

resolução do problema. Vale destacar que, no mesmo [c8], há outros 

questionamentos envolvendo não somente a coerência interna, mas também a 

externa do próprio texto: O que é o “mundo da sala de aula”? Que instrumentos você 

utilizará para alcançar o objetivo de “entender” esse mundo? Isso é possível de 

acontecer em uma pesquisa como a sua? A observação da professora não apenas 

sugere haver problema com o emprego de um ou dois verbos na apresentação do 

objetivo do trabalho, mas também indaga sobre a possibilidade de execução de uma 

pesquisa com o objetivo proposto, o que não nos parece ter sido compreendido por 

A6F. A atitude da aluna, ao demonstrar o seu cuidado em atender principalmente a 

problemas localizados e sinalizados pela professora, pode revelar a sua 

compreensão de que aquela tarefa de reescrita está muito mais relacionada à 

superfície do texto do que à sua profundidade, ao seu conteúdo. As alterações do 

artigo de A6F, quase na sua totalidade, foram realizadas especificamente em função 

dos Comentários Orientadores.  

Outro exemplo do que acabamos de declarar no parágrafo anterior é o 

segundo trecho que aparece sublinhado no excerto da terceira versão, recuperado 

no quadro acima. Ao compará-lo à segunda versão e à intervenção da professora, 

veremos que as alterações são respostas aos seguintes questionamentos 

apresentados em [c9]: Que vivência? Como aluna? Como professora? Onde e 

quando ela ocorreu? Mais uma vez, percebe-se a atitude responsiva da aluna em 

relação à intervenção da professora: A6F está disposta a apresentar uma resposta 
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àquilo que fora questionada. No entanto, provavelmente pela pouca familiaridade 

com a escrita dialogada (entendendo-se o diálogo em termos bakhtinianos), a aluna, 

assim como faz no trecho em análise, parece compreender as intervenções da 

professora não como questionamentos a encaminhá-la para uma reflexão mais 

ampla da sua escrita, mas como perguntas cujas respostas devem aparecer de 

forma direta na versão posterior. A aluna parece não compreender que “toda 

resposta gera uma nova pergunta” e, “se a resposta não gera uma nova pergunta, 

separa-se do diálogo e entra no conhecimento sistêmico, no fundo impessoal” 

(BAKHTIN, [1979] 2003, p. 408). Nesse sentido, em uma perspectiva dialógica da 

produção textual, a aluna, como resposta aos questionamentos da professora, 

deveria também se questionar, por exemplo, sobre a possibilidade de recorrência do 

problema na totalidade do seu texto. Entretanto, seus movimentos de reescrita são 

localizados e sempre em função dos Comentários Orientadores. 

Cabe ressaltar, ainda sobre o artigo de A6F, a sua pouca habilidade para 

negociar as vozes no texto, fazer uso dos discursos outros e deles se distanciar para 

imprimir a sua voz como autora, conforme podemos ilustrar pela leitura dos excertos 

constantes do Quadro 12, a seguir. 

 

SEGUNDA VERSÃO TERCEIRA VERSÃO 

[...] 
Geraldi, em seu livro A aula como 

acontecimento, aborda no capítulo 14 
(quatorze), essa temática ao falar que a 
imprensa é taxativa ao tratar de textos de 
alunos que prestam o exame vestibular, 
fazendo críticas contra as escolas, ao 
ensino e as políticas públicas, 
esquecendo-se de que há várias 
situações envolvidas nesse processo de 
produção textual. 

 
A imprensa, de modo geral, 
esquece de analisar as 
condições de produção de 
produção de textos, os sujeitos 
autores e suas condições 
sociais ou mesmo o fato de que 
hoje um número maior de 
socialmente excluídos está 
tentando a sorte nos estudos – 
motivados pela própria 
idealização da mídias que tem 
falsamente afirmado que quem 
tem maior escolaridade 

[...] 
Geraldi, em seu livro A aula como 

acontecimento, aborda essa temática ao 
falar que a imprensa é taxativa ao tratar 
de textos de alunos que prestam o exame 
vestibular, fazendo críticas contra as 
escolas, o ensino e as políticas públicas, 
esquecendo-se de que há várias 
situações envolvidas nesse processo de 
produção textual. 

 
A imprensa, de modo geral, 
esquece de analisar as 
condições de produção de 
textos, os sujeitos autores e 
suas condições sociais ou 
mesmo o fato de que hoje um 
número maior de socialmente 
excluídos está tentando a 
sorte nos estudos – 
motivados pela própria 
idealização da mídias que 
tem falsamente afirmado que 
quem tem maior escolaridade 
encontra mais fácil colocação 
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encontra mais fácil colocação 
no restrito mercado de 
trabalho. Em suma, para a 
imprensa não importam os 
sujeitos, suas dificuldades, seu 
pouco convívio com o mundo 
letrado, consequência da 
escandalosa desigualdade 
social que sempre nos afligiu, 
aflige e tudo indica que 
continuará afligindo. 

(GERALDI, 2010, p. 165). 
 

Não somente a mídia, mas 
frequentemente a sociedade exclui o 
aluno que não teve uma boa formação. 
Desta feita, esclareceremos a seguir essa 
visão de Geraldi ao tratar do ensino de 
produção de texto e das práticas 
aplicadas em sala de aula como 
contribuinte na formação do aluno. 
 [...] 

no restrito mercado de 
trabalho. Em suma, para a 
imprensa não importam os 
sujeitos, suas dificuldades, 
seu pouco convívio com o 
mundo letrado, consequência 
da escandalosa desigualdade 
social que sempre nos afligiu, 
aflige e tudo indica que 
continuará afligindo. 
(GERALDI, 2010, p. 165). 

 
Não somente a mídia, mas 

frequentemente a sociedade exclui o 
aluno que não teve uma boa formação. 
Desta feita, esclareceremos a seguir essa 
visão de Geraldi ao tratar do ensino de 
produção de texto e das práticas 
aplicadas em sala de aula como 
contribuinte na formação do aluno. 

 
 [...] 

INTERVENÇÃO DA PROFESSORA 
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Quadro 12 – Comparação entre trechos da segunda e da terceira versão do artigo - A6F 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Já observamos, pelos excertos recuperados no Quadro 07 da seção anterior, 

que A6F, da primeira para a segunda versão, promoveu alterações no “esquema de 

transmissão” dos discursos outros (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 2006), 

apresentando, na versão mais recente, como citação da palavra alheia aquela que 

antes parecia ser a sua leitura sobre essa tal palavra. Enfatizamos a relevância de 

se considerar esse movimento de reescrita para nossas análises, pois se trata de 

um aspecto diretamente relacionado à autoria, tema central desta investigação. 

Também em relação a tal aspecto, destacamos os excertos trazidos ao Quadro 12. 

Ao procedermos à análise comparativa entre a segunda e a terceira versão, 

percebemos que a professora destacou dois aspectos: o primeiro de cunho mais 

formal/normativo ([c13]) e o segundo de natureza conteudística/autoral ([c14]). As 

ações de reescrita de A6F revelam que a aluna esteve atenta aos comentários da 

professora também nesse trecho. Contudo, a versão mais recente do seu artigo 

apresenta alteração somente sobre o que fora sinalizado no [c13]. Se atentarmos 

para a legenda utilizada pela professora (Figura 01), a sua intervenção, nesse caso, 

sugeria a retirada da expressão em destaque, o que foi acatado pela autora. Já o 

[c14] sinaliza a necessidade de se rever uma questão relacionada ao próprio 

conteúdo do artigo, uma questão de autoria, no sentido de conduzir a aluna a 

apresentar a sua voz a partir da voz outra recuperada naquele trecho. Em outras 

palavras, a professora, pelas questões feitas no [c14], objetivava provocar A6F a 

apresentar o seu discurso a partir daquele reportado no artigo, levando-a a perceber 

o que já fora questionado pelos movimentos de mediação anteriores, tanto na FAA 

quanto nos slides apresentados na aula expositiva, sobre o papel da 

Fundamentação Teórica em um artigo: não se trata de apenas recuperar os dizeres 
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outros, mas de, com base neles, sustentar o seu dizer. Entretanto, A6F ignora essa 

observação e mantém, na versão atual, a escrita da anterior, sem qualquer alteração 

sobre esse aspecto no referido trecho. 

A nossa análise sobre esse movimento de (não)reescrita de A6F nos leva ao 

entendimento de que a opção da aluna em manter a escrita e ignorar a observação 

da professora não é fruto da sua desatenção, já que nos demais casos ela se 

mostrou atenta às intervenções. Sua atitude pode revelar uma inabilidade em 

orquestrar a sua e as outras vozes no texto. Essa nossa leitura não parte 

exclusivamente desse trecho de A6F, mas resulta da análise da totalidade dos 

artigos produzidos pelos sujeitos: grande parte apresenta limitações em relação à 

Fundamentação Teórica, parecendo entendê-la como a simples presença de uma 

citação, por vezes, absolutamente desconexa no artigo. Temos a impressão de que, 

para esses produtores de texto, a simples presença de um “argumento de 

autoridade”57 é suficiente para dar sustentação teórica ao seu artigo, a ponto de o 

autor eximir-se de apresentar a própria voz, considerando-a insignificante diante do 

“empoderamento” dado ao texto pela voz da autoridade (no caso, o texto trazido 

pela própria professora para embasar as discussões em sala de aula). Todavia, 

conforme destaca Bakhtin ([1934-1935] 2010, p. 141), a palavra alheia, uma vez 

introduzida no discurso, estabelece com ele “não um contexto mecânico, mas uma 

amálgama química (no plano do sentido e da expressão)”. Eis o motivo pelo qual, 

ainda de acordo com o estudioso russo, “não se pode separar os procedimentos de 

elaboração deste discurso dos procedimentos do seu enquadramento contextual 

(dialógico): um se relaciona indissoluvelmente ao outro”. 

A metáfora da amálgama química empregada por Bakhtin reforça o seu 

pensamento de que os diversos discursos presentes em um texto devem ser 

interligados e, ao integrarem o contexto discursivo, apresentar-se unos, ainda que 

demarcados os limites, em relação ao discurso citante. No mesmo texto do qual 

recuperamos a citação acima, o autor destaca duas formas que a escola utiliza para 

a transmissão do discurso de outrem: “de cor” e “com suas próprias palavras”, 

destacando que essa segunda modalidade “inclui toda uma série de variantes da 

transmissão que assimila a palavra de outrem em relação ao caráter do texto 

                                                           
57

 Para Platão e Fiorin (1997), “argumento de autoridade” consiste na citação de autores com 
conhecimento reconhecido numa determinada área da atividade humana, para sustentar um 
determinado ponto de vista.  
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assimilado e dos objetivos pedagógicos de sua compreensão”. Para esse autor, “no 

processo de formação ideológica do homem”, ou seja, no mundo da vida, essa 

assimilação “adquire um sentido mais profundo e mais importante”, pois, nesse 

contexto, “ela surge como a palavra autoritária e como a palavra interiormente 

persuasiva”. De forma impositiva, a palavra de autoridade “exige de nós 

reconhecimento e assimilação”, e não uma compreensão livre com nossas palavras. 

Ela pode até gerar outras palavras a partir de interpretações diversas, mas não se 

confunde com elas, pois “ela foi reconhecida no passado. É uma palavra encontrada 

de antemão” (BAKHTIN, ([1934-1935] 2010, p. 142-143, grifos do autor). 

Essa discussão trazida por Bakhtin, em O discurso no Romance, sobre as 

modalidades de transmissão do discurso de outrem (“de cor” e “com suas próprias 

palavras”, “autoritário” e “interiormente persuasivo”) em muito se aproxima daquela 

anteriormente apresentada, em Marxismo e filosofia da linguagem, por 

Bakhtin/Volochínov ([1929] 2006, p. 156), sobre os estilos linear (primeira 

orientação) e pictórico (segunda orientação). De acordo com os autores, nessa 

primeira orientação, os recursos linguísticos são empregados para delimitar, isolar, 

proteger o discurso reportado das infiltrações apreciativas do autor. “A tendência 

principal do estilo linear é criar contornos exteriores nítidos à volta do discurso 

citado”. Já na segunda orientação, ao contrário, “a língua elabora meios mais sutis e 

mais versáteis para permitir ao autor infiltrar suas réplicas e seus comentários no 

discurso de outrem”. 

Portanto, com base nos estudos bakhtinianos, acima retomados, há de se 

considerar que “reportar não é fundamentalmente reproduzir, repetir, é 

principalmente estabelecer uma relação ativa entre o discurso que reporta e o 

discurso reportado” (FARACO, 2009a, p. 140). Assim sendo, a voz do autor torna-se 

imprescindível e insubstituível em todo e qualquer texto. Ainda que escondê-la seja 

a intenção de quem produz um texto, ela sempre estará lá, marcada pela ausência 

ou pela presença. Para Bakhtin ([1934-1935] 2010, p. 86),  

 

todo discurso concreto (enunciação) encontra aquele objeto para o 
qual está voltado sempre, por assim dizer, já desacreditado, 
contestado, avaliado, envolvido por uma névoa escura ou, pelo 
contrário, iluminado pelos discursos de outrem que já falaram sobre 
ele. O objeto está amarrado e penetrado por ideias gerais, por pontos 
de vista, por apreciações de outros e por entonações. Orientado para 
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o seu objeto, o discurso penetra neste meio dialogicamente 
perturbado e tenso de discursos de outrem.  

 

Nessa perspectiva, a retomada do discurso do outro, de forma explícita ou 

implícita, não pode substituir a voz do autor (como agiram os nossos sujeitos), mas 

deve corroborá-la. No caso da citação em trabalhos acadêmicos, por exemplo, ela 

cria a imagem de que o produtor do texto já leu o que escreveram outros autores 

sobre o assunto em discussão, os quais endossam o seu dizer. Esse endosso não 

necessariamente se dá pela coincidência de ponto de vista, pela concordância entre 

discursos, mas também pela discordância, pelo embate de ideias. 

 Diante do exposto, e com base na análise comparativa dos textos de A6F, 

chegamos à conclusão de que a terceira versão do seu artigo revela uma atitude 

responsiva da aluna em relação à mediação da professora sobre a segunda versão. 

A6F mostrou-se disposta a atender ao observado pela docente nos Comentários 

Orientadores, deixando de fazê-lo, em alguns casos, acreditamos, pelas próprias 

limitações tanto em relação à produção quanto à refacção textual, atividade que, 

segundo os próprios sujeitos investigados, não constitui uma prática em seu 

cotidiano acadêmico. 

Feitas as considerações sobre a leitura do artigo de A6F, passaremos aos 

resultados obtidos pela análise dos textos de A14F. O nosso primeiro olhar sobre a 

terceira versão do seu artigo já foi impactado pela mudança na forma composicional 

do texto. Vejamos o Quadro 13, a seguir. 

 

SEGUNDA VERSÃO TERCEIRA VERSÃO 

GRAMÁTICA: UMA ABORDAGEM 
PRESCRITIVA NO ENSINO MÉDIO 

 
A14F 

RESUMO  [...] 
 
REFERÊNCIAS [...] 

GRAMÁTICA: UMA ABORDAGEM 
PRESCRITIVA NO ENSINO MÉDIO 

A14F 
 

RESUMO [...] 
 
INTRODUÇÃO [...] 

 
A PRÁTICA DE ENSINO NA SALA DE 
AULA: UMA ABORDAGEM 
PRESCRITIVA  [...] 
 
CONCLUSÃO [...] 
 
REFERÊNCIAS [...] 
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INTERVENÇÃO DA PROFESSORA 

 

 

Quadro 13 – Comparação entre trechos da segunda e da terceira versão do artigo – A14F 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme observamos, pela apresentação dos Exemplos 5.18 e 5.19, na 

seção 5.3.1 deste capítulo, o texto de A14F, na sua primeira versão, não 

apresentava nominalmente os elementos composicionais de um artigo (nem 

sinalizava a sua localização pelos termos empregados), todavia, a leitura integral do 

seu trabalho permitia-nos identificá-los no seu interior. Esse mesmo formato textual 

foi mantido na segunda versão. Contudo, ao produzir a terceira versão, A14F 
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elaborou uma estrutura composicional diferente daquela apresentada/mantida nas 

versões anteriores, segundo o Quadro 13. 

É interessante destacar que a alteração somente aconteceu sobre a terceira 

versão do artigo, após observação escrita pela professora diretamente no texto da 

aluna ([c4]). No entanto, A14F já havia estado em contato com o teor dessas 

observações: primeiramente, no momento da atividade de autoavaliação anterior à 

primeira versão (a informação consta da FAA – Apêndice B); depois, pela sua 

retomada durante a aula expositiva antecedente à segunda versão (a informação 

também consta dos slides – Apêndice C). Contudo, é apenas a partir da observação 

escrita sobre esta última [c4] que a aluna manifesta reação. 

Ao procedermos à análise das duas versões do artigo de A14F, observamos 

que os movimentos de reescrita da aluna não se limitaram a mudanças no formato 

de apresentação da estrutura composicional do gênero. Na verdade, a aluna 

promoveu uma mudança quase na totalidade do texto para esta versão, 

apresentando partes completamente (re)escritas para a terceira versão. Ao 

compará-la às anteriores, vemo-nos diante de outro texto, de fato: muitos trechos 

são novos em relação às versões anteriores e aqueles que permaneceram também 

sinalizam alterações, conforme veremos a seguir. 

 

SEGUNDA VERSÃO TERCEIRA VERSÃO 

[...] 
 
RESUMO 
O presente trabalho tem como finalidade 
apresentar uma análise da Gramática, 
como uma abordagem no ensino médio. 
Constituído da prática de observação em 
uma sala do 2º ano, respectivamente nas 
aulas da professora de Língua 
Portuguesa e Literatura. A metodologia e 
os princípios de ensino presenciados, nos 
revelou que apesar das novas 
tendências, concepções e abordagens de 
ensino, o professor ainda encontra-se 
enraizado ao modelo de ensino 
modalizado e desgastante, utilizado na 
abordagem da gramática prescritiva. Fato 
este, responsável na transformação de 
indivíduos reprodutores e copiadores de 
conhecimento, e não verdadeiros autores 
e produtores de conhecimento.  
 

[...] 
 
RESUMO 
O presente trabalho tem como finalidade 
apresentar os resultados de uma análise 
em uma sala de aula do 2º Ano do Ensino 
Médio, na E. E. M. P. G. E. R., em 
Icapuí/CE. A metodologia e os princípios 
de ensino presenciados nos revelaram 
que apesar das novas tendências, 
concepções e abordagens de ensino, o 
(a) professor (a) ainda encontra-se 
enraizado ao modelo de ensino 
modalizado e desgastante, utilizado na 
abordagem da gramática prescritiva. Fato 
este responsável na transformação de 
indivíduos reprodutores e copiadores de 
conhecimento, e não verdadeiros autores 
e produtores do saber. Para isso, nos 
fundamentamos nos escritores Travaglia 
(2001), Geraldi (2010) e Neves (2003), 
com o intuito de revelarmos que a 
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 Palavras-chave: Gramática, Ensino 
Médio, Abordagem prescritiva. 
 
[...] 

mudança da concepção de “ensino 
prescritivo” para o “ensino produtivo” de 
língua é de fundamental importância para 
o desenvolvimento positivo do 
conhecimento/aprendizagem do 
educando.      
Palavras-chave: Ensino Médio; Ensino 
prescritivo; Ensino produtivo. 
 
[...] 
 

INTERVENÇÃO DA PROFESSORA 

 

 

Quadro 14 – Comparação entre trechos da segunda e da terceira versão do artigo – A14F 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A14F, assim como A6F, também assumiu uma postura responsiva diante das 

intervenções realizadas pela professora, no sentido de explicitar respostas aos 
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questionamentos por ela realizados. Se observarmos os termos destacados com 

sublinhas na segunda e na terceira versão do artigo, cujos excertos constam do 

quadro acima, e compará-los com os Comentários Orientadores ([c2] e [c3]), vamos 

concluir que há entre tais comentários e os movimentos de reescrita realizados pela 

aluna uma intrínseca relação, a exemplo do que ocorre na totalidade do texto. A 

título de ilustração, se atentarmos para o último trecho sublinhado na terceira 

versão, perceberemos que a sua elaboração se deu a partir dos questionamentos da 

professora em [c3]. Nas versões anteriores, não havia, no resumo, qualquer 

indicação da orientação teórica empregada pela aluna no seu trabalho. Essa 

informação surge, agora, após intervenção direta da professora sobre o artigo. Outro 

fato merecedor de destaque é que, além das correções da norma (emprego de 

iniciais maiúsculas, pontuação, adequação vocabular), destacadas, no excerto 

acima, em vermelho pela intervenção docente, A14F, dessa vez, também revisou 

concordância, repetição e promoveu outras mudanças para além das sinalizadas, de 

forma bem mais significativa do que nas versões anteriores.  

A constatação acima nos faz lembrar aquilo que postula Vigotski (1988) a 

respeito da aprendizagem da criança. Conforme abordamos no Capítulo 04 desta 

tese, de acordo com o pensamento vigotskiano, por meio das relações sociais 

(interpessoais), o indivíduo se apropria das atividades comuns ao seu meio, 

internalizando-as como modos de ação próprios (intrapessoal). Essas atividades são 

por ele reconstruídas internamente para agir externamente. Nesse processo de 

internalização, constrói-se o pensamento consciente. De acordo com esse 

estudioso, a aprendizagem acontece na relação social, mediada pela linguagem, de 

forma progressiva. Sendo assim, Vigotski (1988) destaca a temporalidade 

necessária na transformação do processo interpessoal em intrapessoal, pois ele 

resulta de eventos diversos. Retomamos o pensamento vigotskiano, nesse momento 

de apresentação dos resultados obtidos pelas análises, para embasar o nosso 

entendimento de que, no processo de construção da escrita, precisa-se de tempo 

para amadurecer como autor. Mais do que tempo, no processo de ensino e 

aprendizagem da escrita, é necessário que sejam realizadas atividades mediadoras 

(e mediadas) com o objetivo de promover esse amadurecimento.  

 A terceira versão do artigo de A14F ilustra o que apontamos no parágrafo 

anterior: a aluna, agora, faz alterações significativas em seu texto, para além 

daquelas sinalizadas pela professora (Quadro 15, a seguir). É válido ressaltar que 
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duas outras versões foram por ela elaboradas, sem que tais alterações fossem 

realizadas, apesar de, a cada nova versão, outras terem sido feitas. Essa nossa 

constatação não implica dizer que a aluna apresentou um texto qualitativamente 

superior ou inferior às versões outras, mas, sim, temos a intenção de mostrar a 

relevância: de se promover o movimento exotópico (BAKHTIN, [1979] 2003) do autor 

sobre o seu texto; de se considerar a temporalidade (VYGOTSKY, 1988) como um 

fator que contribui para a eficácia desse exercício como uma etapa da produção 

textual; de se conceber a escrita como um processo dinâmico e interativo, no qual, a 

cada etapa, tem-se a chance de “responder” a questões deixadas em aberto e, 

inclusive, a possibilidade de “abrir” novas questões. Vejamos: 

 

SEGUNDA VERSÃO TERCEIRA VERSÃO 

GRAMÁTICA: UMA ABORDAGEM 
PRESCRITIVA NO ENSINO MÉDIO 

 
A14F 

 

RESUMO 
O presente trabalho tem como finalidade 
apresentar uma análise da Gramática, como 
uma abordagem no ensino médio. Constituído 
da prática de observação em uma sala do 2º 
ano, respectivamente nas aulas da professora 
de Língua Portuguesa e Literatura. A 
metodologia e os princípios de ensino 
presenciados, nos revelou que apesar das 
novas tendências, concepções e abordagens 
de ensino, o professor ainda encontra-se 
enraizado ao modelo de ensino modalizado e 
desgastante, utilizado na abordagem da 
gramática prescritiva. Fato este, responsável 
na transformação de indivíduos reprodutores 
e copiadores de conhecimento, e não 
verdadeiros autores e produtores de 
conhecimento.   
 
Palavras-chave: Gramática, Ensino Médio, 
Abordagem prescritiva. 

 
Apesar de existir hoje várias 

concepções de ensino de língua, quando 
se fala em ensino de língua materna, logo 
nos reportamos ao ensino de gramática. 
Isso acontece, porque desde muito tempo 
atrás, a escola sempre privilegiou o 
ensino de gramática, como também 
priorizou os livros didáticos. O que não 
deveria acontecer, uma vez que, “a 
língua em uso oferece complicadores no 

GRAMÁTICA: UMA ABORDAGEM 
PRESCRITIVA NO ENSINO MÉDIO 

 
A14F 

 
RESUMO 
O presente trabalho tem como finalidade apresentar 
os resultados de uma análise em uma sala de aula 
do 2º Ano do Ensino Médio, na E. E. M. P. G. E. R., 
em Icapuí/CE. A metodologia e os princípios de 
ensino presenciados nos revelaram que apesar das 
novas tendências, concepções e abordagens de 
ensino, o (a) professor (a) ainda encontra-se 
enraizado ao modelo de ensino modalizado e 
desgastante, utilizado na abordagem da gramática 
prescritiva. Fato este responsável na transformação 
de indivíduos reprodutores e copiadores de 
conhecimento, e não verdadeiros autores e 
produtores do saber. Para isso, nos 
fundamentamos nos escritores Travaglia (2001), 
Geraldi (2010) e Neves (2003), com o intuito de 
revelarmos que a mudança da concepção de 
“ensino prescritivo” para o “ensino produtivo” de 
língua é de fundamental importância para o 
desenvolvimento positivo do 
conhecimento/aprendizagem do educando. 
 
Palavras-chave: Ensino Médio; Ensino prescritivo; 
Ensino produtivo. 

 
INTRODUÇÃO 

O trabalho proposto consistiu numa 
prática de observação em uma sala de aula do 
2º Ano do Ensino Médio, na E. E. M. P. G. E. 
R., em Icapuí/CE. Essa prática se constituiu 
respectivamente em cinco horas/aulas e um 
questionário respondido pela professora. 
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nível semântico e no nível pragmático-
discursivo” (NEVES, 2003, p.49). A 
gramática trabalhada na escola, ainda 
aborda em seu conteúdo, lições de 
gramática normativa e gramática 
tradicional. Para Franchi, citado por 
Travaglia (2001, p. 24): “Essa concepção, 
que normalmente é rotulada de gramática 
normativa é o conjunto sistemático de 
normas para bem falar e escrever, 
estabelecidas pelos especialistas, com 
base no uso da língua consagrada pelos 
bons escritores”.  
[...] 

Através dessa observação pudemos averiguar 
que o método de ensino de língua transmitido 
pela educadora era moldado na concepção de 
“ensino prescritivo”. Os dados adquiridos foram 
coletados e serão apresentados e examinados 
ao decorrer deste artigo. Para isso, nos 
baseamos nos escritores Travaglia (2001), 
Geraldi (2010) e Neves (2003), com o intuito 
de revelarmos que a concepção de ensino é de 
fundamental importância para o 
desenvolvimento positivo do conhecimento do 
(a) estudante.      

O ensino de gramática nas escolas de 
Ensino Médio tem sido rigorosamente criticado, 
assim como o ensino de Língua Portuguesa 
vem sendo por muito tempo confundido com o 
ensino de gramática, apesar de que novas 
concepções de ensino tenham surgido, como 
por exemplo, “o ensino produtivo” que se 
constrói a partir do princípio de que a língua 
materna deve ter como objetivo desenvolver a 
capacidade comunicativa do falante, do 
usuário da língua, o que significa desenvolver 
a capacidade de produzir e compreender 
textos nas mais diversas situações de 
comunicação (Travaglia, 2001). No entanto é o 
“ensino prescritivo”, aquele que considera 
errado e inaceitável os padrões linguísticos 
possuídos pelos alunos e desse modo tem 
como objetivo a correção gramatical, o tipo de 
ensino de gramática aplicado pela maior parte 
dos educadores no ensino de língua nas 
escolas. 

No entanto, apesar de existir hoje várias 
concepções de ensino de língua, quando se 
fala em ensino de língua materna, logo nos 
reportamos ao ensino de gramática. Isso 
acontece, porque desde muito tempo atrás, a 
escola sempre privilegiou o ensino de 
gramática, como também priorizou os livros 
didáticos. O que não deveria acontecer, uma 
vez que, “a língua em uso oferece 
complicadores no nível semântico e no nível 
pragmático-discursivo” (NEVES, 2003). Como 
já foi mencionada a gramática trabalhada na 
escola, ainda aborda em seu conteúdo, lições 
de gramática normativa e gramática tradicional. 
Para Franchi, citado por Travaglia (2001, p. 
24):  [...] 

Quadro 15 – Comparação entre trechos da segunda e da terceira versão do artigo – A14F 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 Os excertos recuperados no Quadro 15, correspondem à parte introdutória do 

artigo de A14F, na segunda e terceira versão. Nessa última, destacamos, pelo 
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emprego de sublinhas, um fragmento que não constava nas anteriores. Trata-se de 

um acréscimo realizado por A14F ao texto já apresentado em duas versões. Embora 

haja alguma relação entre o conteúdo desse novo trecho com algumas observações 

realizadas pela professora em outras partes do artigo em segunda versão, é 

interessante observar que esse movimento de reescrita da aluna não foi diretamente 

condicionado por um Comentário Orientador localizado nessa parte introdutória. 

Trouxemos esse exemplo para ilustrar, pelo texto de A14F, um movimento de 

reescrita observado na análise de alguns artigos: o autor, na última versão do seu 

texto, revela mais autonomia, no sentido de fazer alterações para além daquelas 

sinalizadas pelas atividades de mediação. Observamos, ainda, nessa nova escrita, a 

presença de velhos problemas que, se fosse o caso, numa quarta versão, seriam 

objetos de intervenções por parte da professora e, provavelmente, de alterações 

pela aluna, continuando com o diálogo estabelecido e necessário ao processo de 

escrita. 

 Diante do exposto, em relação a A14F, percebemos que as suas ações de 

reescrita sobre a terceira versão revelam o seu compromisso em atender à proposta 

de refacção textual. Embora essa versão ainda apresente diversos problemas, a 

aluna revela uma maior autonomia de escrita em relação às anteriores, no sentido 

de promover mais alterações independentes, para além daquelas 

sinalizadas/localizadas.  

 Para encerrarmos, por ora, a apresentação dos resultados das análises dos 

dados, passaremos à leitura do texto de A3F. É bom lembrar que, já na primeira 

versão do artigo, a aluna, se comparada à maioria dos colegas, revelou uma maior 

habilidade de escrita em relação ao gênero proposto, demonstrando um maior 

comprometimento com o seu projeto de dizer, um maior cuidado em relacionar a 

forma e o conteúdo do seu artigo, em empregar uma linguagem mais cuidada, 

adequada ao contexto de produção. Isso não significa dizer que seu texto já estava 

“pronto”, dispensando qualquer intervenção. Na segunda versão, conforme 

destacamos no subitem anterior, A3F realizou alguns movimentos de reescrita, mas 

optou por manter, quase que integralmente, o texto conforme o apresentou 

primeiramente, postura diferente da adotada na terceira versão, conforme podemos 

observar nos exemplos constantes do Quadro 16, a seguir. 
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SEGUNDA VERSÃO TERCEIRA VERSÃO 

[...] 
Resumo 
Este artigo tem como principal objetivo 
analisar os métodos de ensino da 
produção de texto bem como a utilização 
de suas práticas em sala de aula e os 
critérios utilizados pelo professor para a 
avaliação textual de seus alunos. Para 
isso serão usados dados coletados a 
partir de uma pesquisa feita numa escola 
municipal, mais precisamente, no 9º ano 
do ensino fundamental. Através dos 
dados da pesquisa realizada, será 
buscado identificar, com base na 
observação de cinco aulas, mais 
precisamente dois dias de aula, porque a 
maioria dos alunos sente-se paralisados 
diante da proposta de uma produção de 
texto e como o professor pode encontrar 
caminhos para motivar seus alunos a 
produzir e serem bons escritores. Serão 
utilizados como fundamentos teóricos 
autores como Sírio Possenti, João 
Wanderley Geraldi, além de artigos 
publicados via internet com temas 
referentes ao assunto aqui abordado, 
entretanto, é sob as perspectivas de 
Geraldi, apresentadas em seu livro A aula 
como acontecimento, que será embasada 
a análise a seguir. 

 
Palavras-chave: Métodos de ensino, 
Produção de Texto, Avaliação. [...] 

[...] 
Resumo 
Este artigo tem como principal objetivo 
divulgar alguns dos métodos de ensino da 
produção de texto bem como a utilização de 
suas práticas em sala de aula e os critérios 
utilizados pelo professor para a avaliação 
textual de seus alunos. Para isso serão 
usados dados constituídos a partir de uma 
pesquisa feita numa escola municipal 
localizada na cidade de Mossoró, mais 
precisamente no 9º ano do Ensino 
Fundamental. Através dos dados da pesquisa 
realizada identificaremos, com base na 
observação de cinco aulas, o comportamento 
dos alunos diante da proposta de uma 
produção de texto, a maneira como a 
professora, que aqui será tratada como M.C., 
utiliza o texto nas aulas de Língua 
Portuguesa, e como o professor pode 
encontrar caminhos para motivar seus alunos 
a produzirem e serem bons escritores. Para 
fundamentar a análise que será apresentada 
serão utilizados autores como Possenti 
(1996) e Geraldi (2010), a fim de dar maior 
sustância as ideias expostas a seguir. 

 
Palavras-chave: Métodos de ensino; 
Produção de Texto; Avaliação; Motivação. [...] 
 

INTERVENÇÃO DA PROFESSORA 
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Quadro 16 – Comparação entre trechos da segunda e da terceira versão do artigo – A3F 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Os trechos sublinhados, nos excertos constantes do quadro acima, dão-nos 

conta da disposição de A3F em resolver os problemas sinalizados através dos 

Comentários Orientadores. Diferentemente do que aconteceu quando da refacção 

da primeira para a segunda versão, nessa terceira, a aluna promove diversas 

alterações em seu artigo, as quais estão diretamente relacionadas às intervenções 

realizadas pela professora sobre ele.  

Ao focalizarmos os Comentários Orientadores dispostos sobre os artigos, 

constatamos que, de um modo geral, a professora  

 

evita a instrução direta, colocando questões ao estudante, que 
orientam, dirigem, provocam sua reflexão sobre um determinado 
aspecto que detectou, e percebe que o estudante, voltando ao ponto 
para releitura, pode solucioná-lo. Esse modo de participação não tem 
a característica estática do andaime ou suporte, como tinha sido 
descrito por Cazden, mas apresenta um perfil dinâmico de impulso, 
de encorajamento, que provê um contexto apropriado para a atuação 
do outro como resultado de uma ação deliberadamente colaborativa 
(GARCEZ, 2010, p. 136). 
 
 

A descrição da autora recuperada na citação acima é oportuna, pois define 

apropriadamente o modo de participação da professora/pesquisadora sobre os 
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artigos produzidos pelos sujeitos desta pesquisa. Como professora, conforme 

anteriormente explicitado, evitamos ao máximo a instrução resolutiva (SERAFINI, 

2000), optando pela intervenção do tipo textual-interativa (RUIZ, 2013). Contudo, em 

alguns momentos, a indicação resolutiva aconteceu. Por exemplo, ao analisarmos 

os Comentários Orientadores dispostos sobre o excerto da segunda versão do artigo 

de A3F (Quadro 16), percebemos que há em dois deles ([c4] e [c6]) indicações 

resolutivas sobre problemas detectados pela leitura da professora. Há também, na 

referida passagem, intervenções do tipo textual-interativo ([c3] e [c5]). A aluna se 

mostrou disposta a atender, indistintamente, aos dois tipos de intervenção. Nesse 

sentido, não observamos a sua disposição para realizar um em detrimento de outro.  

Para efeito de ilustração do que defendemos no parágrafo anterior, tomemos 

os [c3] e [c4], respectivamente, de cunho interativo e resolutivo: [c4] é motivado pela 

apresentação por parte da autora do objetivo do seu artigo: Este artigo tem como 

principal objetivo analisar os métodos de ensino da produção de texto (A3F, 

segunda versão). Ao lê-lo, a professora questiona: Ele vai analisar ou divulgar os 

resultados de uma análise? ([c3]). Na versão posterior, a aluna escreve: Este artigo 

tem como principal objetivo divulgar alguns dos métodos de ensino da produção de 

texto (A3F, terceira versão). Em [c4], a professora sugere a substituição da palavra 

“coletados” por “constituídos”, no que fora prontamente atendida por A3F, quando da 

versão posterior do seu texto. Portanto, em ambos os procedimentos interventivos 

(textual-interativo e resolutivo), a aluna manifestou reação, no sentido de proceder a 

mudanças.  

Outro movimento de escrita de A3F recuperado para esta exposição foi sobre 

a apresentação das vozes intencionalmente trazidas ao seu texto. Vejamos o 

Quadro 17, a seguir. 

 

SEGUNDA VERSÃO TERCEIRA VERSÃO 

[...] 
1 O uso do texto na sala de aula 
O texto na sala de aula tem sido 

resultado de um conjunto de regras 
impostas pelo professor, tanto das 
normas gramaticais quanto da 
adequação aos critérios dos gêneros 
textuais. Desse modo, as famosas 
“redações” produzidas nas escolas visam 
unicamente avaliar o domínio que o aluno 
tem sobre as normas do “bem falar”, não 

[...] 
1. O uso do texto na sala de aula 

O texto na sala de aula tem sido 
resultado de um conjunto de regras impostas 
pelo professor, tanto das normas gramaticais 
quanto da adequação aos critérios dos 
gêneros textuais. Desse modo, as famosas 
redações produzidas nas escolas visam 
unicamente avaliar o domínio que o aluno tem 
sobre as normas do bem falar, não 
considerando o que a meu ver seria o 
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considerando o verdadeiro objetivo do 
texto: despertar o gosto do aluno pela 
leitura e produção, oportunizando-o a 
criar, a inserir no próprio texto os seus 
valores, as suas experiências.  

Segundo Geraldi (2001, p.141), um 
texto não é produto da aplicação de um 
conjunto de regras, ou seja, até mesmo 
os critérios que definem o gênero de um 
texto não são suficientes para definir um 
modelo de como se produzir, por esse 
motivo, a maioria dos professores prefere 
trabalhar gramática, já que o texto pode 
ser para a aula uma “caixa de surpresas”, 
pois nele o aluno deposita as suas 
experiências, A sua vida vivida, 
(GERALDI, 2010, p. 124), e isso exige do 
professor a desenvoltura de saber lidar 
com o acaso, com o não pronto, não 
acabado, com as instabilidades que o 
texto pode trazer para a sala de aula. 
 [...] 

verdadeiro objetivo do texto: despertar o gosto 
do aluno pela leitura e produção, 
oportunizando-o a criar, a inserir no próprio 
texto os seus valores, as suas experiências.  

Segundo Geraldi (2010), “um texto não 
é produto da aplicação de um conjunto de 
regras”, ou seja, até mesmo os critérios que 
definem o gênero de um texto não são 
suficientes para definir um modelo de como se 
produzir, por esse motivo, a maioria dos 
professores preferem trabalhar gramática, já 
que o texto pode ser para a aula uma caixa de 
surpresas, pois nele o aluno deposita as suas 
experiências, e isso exige do professor a 
desenvoltura de saber lidar com o acaso, com 
o não pronto, não acabado, com as 
instabilidades que o texto pode trazer para a 
sala de aula. 
 [...] 
 

INTERVENÇÃO DA PROFESSORA 
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Quadro 17 – Comparação entre trechos da segunda e da terceira versão do artigo – A3F 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O excerto do artigo de A3F, acima recuperado, já fora objeto de discussão 

neste capítulo, quando da nossa leitura comparativa entre as suas primeiras 

versões, no subitem anterior (Quadro 10). Na ocasião, destacamos a pouca 

habilidade da aluna ao lidar com as vozes alheias em seu texto, empregando o 

recurso da citação. Observamos que, nas duas versões, A3F não deixava claros os 

limites do seu e dos discursos outros. Tal constatação motivou as intervenções 

(Quadro 17) realizadas pela professora sobre a segunda versão do artigo da aluna.  

Os três Comentários Orientadores ([c14], [c15], [c16]), acima, referem-se a 

problemas pontuais do artigo de A3F sobre a forma como a aluna apresenta as 

vozes em seu texto. Por exemplo, no primeiro parágrafo do trecho da segunda 

versão, recuperado no Quadro 17, a autora faz uso de aspas, mas não deixa claro, 

para o leitor, tratar-se de uma citação. Como decorrência da falta de clareza nessa 

passagem, a professora interfere por meio do [c14]: Por que as aspas? Elas indicam 

citação direta? De quem? E sugere: Se são empregadas aqui apenas para dar 

algum destaque, padronize. Veja [c9]. A informação derradeira se deve ao fato de, 

anteriormente, a professora já ter percebido que a aluna, alternadamente, usava 

mais de um recurso gráfico (aspas e o itálico) para expressões em destaque. Como 

forma de reação ao questionamento, na terceira versão, A3F passa a usar apenas o 

itálico com esse fim. Também nesse parágrafo, a aluna faz uma afirmação 

categórica sobre aquilo que denominou ser “o verdadeiro objetivo do texto”, o que 

levou a professora a questionar a respeito da origem da assertiva (De acordo com 

quem você define esse como sendo “o verdadeiro objetivo do texto”? Essa 

concepção é sua? [c15]) e a sugerir: Talvez fosse bom deixar isso mais claro [c15]. 

Na versão posterior, A3F, de forma diretamente relacionada a tal intervenção, 

escreve: “o que a meu ver seria o verdadeiro objetivo do texto” (Excerto da terceira 

versão – A3F – Quadro 17).  

 Ainda sobre o discurso reportado, no segundo parágrafo dos fragmentos do 

artigo de A3F trazidos para a nossa discussão, pelo uso de sublinhas nas duas 
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versões, destacamos os movimentos de reescrita da autora sobre as citações por 

ela realizadas. De uma versão para outra, A3F também alterou o “esquema de 

transmissão” do discurso alheio (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 2006, p. 161): o 

mesmo trecho já apresentado como citação indireta, nesse momento, surge como 

citação direta. No entanto, ao fazê-lo, naquele trecho, antes, sem nenhum elemento 

gráfico/linguístico que delimitasse as fronteiras do discurso citado e citante, agora, 

ao apresentá-lo, A3F suprime a indicação da página, quando deveria ocorrer o 

contrário. Outra alteração se dá pela correção da data de publicação da obra 

reportada (de 2001 para 2010). As ações de (re)escrita analisadas sobre esse 

excerto revelam pouca habilidade da aluna ao lidar com os discursos outros em um 

artigo acadêmico. 

Apesar de alguns problemas permanecerem irresolutos e outros surgirem a 

cada versão do artigo produzida pelos sujeitos, de um modo geral, consideramos 

positiva a mediação da professora, pois, conforme ilustram os exemplos aqui 

recuperados, impulsiona o movimento, algo imprescindível à produção de um texto. 

Todas as três formas de intervenção realizadas, em maior ou menor proporção, 

fizeram com que os sujeitos manifestassem reação através dos seus textos, 

promovendo alterações na escrita. Entretanto, reafirmamos não ter sido nosso 

propósito julgar o mérito dessas alterações quanto à qualidade do texto nas três 

versões. Em outras palavras, não foi nosso propósito elaborar critérios para avaliar 

se as alterações resultaram em textos bem ou mal escritos, melhores ou piores entre 

si, mas, sim, qual a sua relação com as atividades de mediação. 

No caso específico das atividades de mediação que intermediaram a 

(re)escrita de uma versão para outra, os resultados das análises dos artigos 

corroboram o nosso entendimento, fortemente influenciado pelas leituras 

bakhtinianas, de que as atividades de escrita, se entendidas enquanto práticas 

discursivas, não podem prescindir do movimento exotópico, pois este permitirá ao 

autor um novo olhar sobre o seu texto, que a própria condição de escrevente o 

impede de tê-lo no momento em que escreve. Portanto, ao planejar as ações em 

sala de aula, o professor deve sempre considerar a temporalidade necessária ao 

exercício do movimento exotópico, fundamental à apropriação, por parte do aluno, 

de conhecimentos necessários ao desenvolvimento das suas habilidades de escrita. 

 

   



201 
 

6 CONCLUSÃO

 

 

Não existe a primeira nem a última palavra, e não 

há limites para o contexto dialógico (este se 

estende ao passado sem limites e ao futuro sem 

limites). Nem os sentidos do passado, isto é, 

nascidos no diálogo dos séculos passados, podem 

jamais ser estáveis (concluídos, acabados de uma 

vez por todas): eles sempre irão mudar (renovando-

se) no processo de desenvolvimento subsequente, 

futuro do diálogo. [...] Não existe nada 

absolutamente morto: cada sentido terá sua festa 

de renovação. Questão do grande tempo. Mikhail 

Bakhtin 

 

Em sendo todos os nossos discursos partes integrantes (e integradas) de um 

grande diálogo, dele também fazem parte as pausas. No diálogo estabelecido nesta 

tese, imprescindível à apresentação dos resultados da nossa pesquisa, é chegada a 

hora de fazermos a nossa pausa, entendida na sua acepção dicionarizada como 

suspensão temporária de um ato, para que possamos dar o acabamento necessário 

ao próprio gênero discursivo em produção. Ainda que este fosse o nosso desejo, 

não poderíamos jamais apresentar a presente seção da tese em caráter definitivo, 

com o propósito de encerrar a discussão a que nos propomos com a realização 

deste estudo. 

 Nossa proposta para o momento é no sentido de, com base na análise dos 

dados, retomarmos as questões de pesquisa apresentadas no limiar desta tese e, 

partindo delas, promovermos reflexões sobre a escrita na academia, mais 

precisamente, na formação inicial do futuro professor de produção textual. 

Esperamos contribuir com as discussões sobre a autoria no sentido bakhtiniano do 

termo, mostrando ser possível trabalhá-la em sala de aula, a partir do texto do 

próprio aluno, levando-o a assumir a condição de autor do seu dizer. Portanto, o 

nosso posicionamento diante de cada uma das questões apresentadas na 

Introdução não deve ser compreendido como uma resposta definitiva, mas como 
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possibilidades de respostas, pensadas a partir das leituras sobre os dados desta 

pesquisa. Se as conclusões a que, por enquanto, chegamos provocarem novas 

inquietações e gerarem outros questionamentos, certamente, nosso discurso terá a 

sua festa de renovação, pois não estamos dando nem a primeira, nem a última 

palavra neste momento. Antes de apresentá-las, julgamos pertinente a retomada do 

percurso realizado para a elas chegarmos e de alguns resultados já sinalizados no 

decorrer desta tese,  

 No Capítulo 02, delineamos os passos da pesquisa e, em linhas gerais, as 

nossas escolhas teórico-metodológicas. Nesse sentido, primeiramente, justificamos 

a inserção da pesquisa no âmbito da LA, mostrando que, ao investigarmos o 

processo de produção textual na formação inicial do aluno de Letras, futuro 

professor de produção textual, estávamos considerando o proposto por Moita Lopes 

(2006) sobre o fazer do linguista aplicado e a teorização no seu trabalho: para a LA, 

teoria e prática devem ser consideradas numa relação conjunta, de extrema 

parceria, retroalimentando-se. Portanto, consideramos apropriado dizer que esta 

pesquisa está inserida no âmbito da LA, não apenas pelo fato de ter sido realizada 

em um ambiente de ensino e aprendizagem da linguagem, mas por tratar de uma 

questão de linguagem bastante presente na vida humana, no cotidiano das pessoas: 

numa sociedade letrada como a nossa, trabalhos voltados para o ensino da escrita 

são sempre atuais e relevantes. Nesse mesmo capítulo, apresentamos uma leitura 

bakhtiniana sobre o conhecimento produzido em ciências humanas e o papel do 

pesquisador na sua produção. Julgamos necessário fazê-la pelo fato de, uma vez 

tendo assumido a teoria bakhtiniana da linguagem também como orientadora das 

nossas preocupações metodológicas, ser fundamental considerar o contexto 

dialógico que se instaura na relação pesquisador e seu outro, visto concretamente 

como alguém que tem palavra, a qual confronta e refrata a do pesquisador, exigindo-

lhe também uma atitude responsiva.  

 No Capítulo 03, discutimos, com base na literatura existente, sobre o papel e 

o lugar da escrita na academia, na formação do professor, mais especificamente, na 

formação inicial do aluno de Letras. Essa discussão esteve diretamente relacionada 

ao nosso interesse manifestado na Introdução em refletir sobre como a relação 

entre teoria da escrita e prática da escrita se configura na sala de aula do curso de 

Letras, lócus de formação de futuros formadores de produtores de textos. 

Observamos que o lugar e o papel da escrita, da leitura e do texto no curso de 
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Letras devem ser, por natureza, diferenciados. Não se trata de deixá-los em 

segundo plano em outros cursos, afinal, o texto (nas mais variadas formas e 

modalidades) é a base de toda e qualquer forma de linguagem e se constitui objeto 

imprescindível das pesquisas e do trabalho em ciências humanas (BAKHTIN, [1979] 

2003). Consideramos importante priorizar o ensino da escrita nas licenciaturas, mais 

especificamente, no curso de Letras, uma vez que aos profissionais formados nesse 

curso é atribuída a função de ensiná-la. Nesse sentido, o trabalho com a escrita no 

curso ganha um status diferenciado em relação às demais licenciaturas. 

Defendemos que o professor formador de novos professores não pode perder de 

vista, no seu horizonte, o fato de que, uma vez egressos da universidade, esses 

profissionais atuarão nas escolas da Educação Básica como professores de 

produção textual. 

 Essa nossa discussão intensifica-se, em 5.2, quando da apresentação dos 

resultados obtidos pelas análises dos dados constituídos por meio do QA. São os 

próprios sujeitos da pesquisa que, por meio das respostas dadas ao QA, revelam 

uma formação ancorada na teoria, com pouco espaço para a prática da escrita, por 

exemplo, menos ainda para uma escrita dialogada e colaborativa. Buscamos, na 

literatura, uma explicação para essa realidade preocupante e digna de reflexão. 

Chegamos ao entendimento de que a relação entre teoria e prática tem se 

configurado em um entrave na formação inicial do professor (TARDIF, 2010; 

MENEGASSI, 2014). Os cursos de licenciatura no país ainda estão fundados em 

pressupostos que estabelecem a distinção entre teoria e prática, priorizando aquela 

em detrimento desta. 

 

Assim, há muito discurso sobre como isso se efetiva, contudo, há 
uma prática disseminada de que o acadêmico deve receber teoria na 
Instituição Superior, algumas parcas orientações metodológicas, para 
que possa efetivar sua prática diretamente na situação de ensino, 
isto é, que só se aprende a fazer, fazendo. Trocando em bom 
português: aprende-se a ministrar aula, ministrando. [...] Nesse 
sentido, na relação teoria e prática na formação docente inicial, ainda 
temos muito a teoria como peso maior, deixando a prática para uma 
situação que só levará o professor a um estado de ansiedade nada 
prazeroso para o seu início de carreira. Penso que ainda há falhas 
que precisam ser repensadas, mas isso envolve a mudança de 
paradigma da formação docente no país como um todo 
(MENEGASSI, 2014, p. 10). 
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Os dados analisados em nossa pesquisa, especialmente aqueles produzidos 

pela aplicação do QA e das Entrevistas não estruturadas, corroboram o 

entendimento do autor, que, uma vez trazido a esta seção da tese, passa também a 

ser nosso. O distanciamento entre a teoria e a prática, no caso da escrita dos alunos 

de Letras, objeto desta investigação, fica evidente pela comparação entre o que 

dizem sobre e o que fazem com a escrita. Do ponto de vista teórico, grande parte 

desses alunos apresenta, de algum modo, conhecimento quanto às concepções de 

linguagem, texto e ensino numa perspectiva sociointeracional. Nas discussões em 

sala de aula, eles demonstram leituras de autores que lidam atualmente com a 

temática da produção textual. Se questionados sobre as qualidades de um texto 

bem elaborado, são capazes de nominá-las incansavelmente. No entanto, na 

prática, quando lemos os textos que produzem, visualizamos a ausência dessas 

qualidades que eles tão bem explicitam durante as aulas. Essa nossa constatação 

nos impulsionou a realizar momentos de intervenção, no sentido de levar o aluno a 

refletir sobre a sua própria escrita, de mediar o desenvolvimento de habilidades e de 

estratégias de produção textual.  

Defendemos que a lacuna existente entre teoria e prática precisa ser 

preenchida nos cursos de formação inicial de professores. No caso da produção 

textual dos alunos de Letras, um dos caminhos que consideramos produtivo para o 

preenchimento de tal lacuna é promover atividades nas quais questões teóricas e 

metodológicas sejam postas em discussão com os professores em formação, a 

partir, inclusive, dos textos por eles produzidos, provocando uma reflexão “sobre 

práticas descritas e possíveis práticas efetivas, dando-lhes condições de despertar a 

consciência técnica dos conhecimentos necessários e também a consciência 

pragmática da execução da prática em situação de ensino” (MENEGASSI, 2014, p. 

12). 

No Capítulo 04, traçamos nossos principais diálogos para a realização da 

pesquisa e a escrita da tese. Trouxemos para o nosso debate diversas vozes, com 

destaque para os estudos bakhtinianos. Recorreremos às obras dos autores do 

denominado Círculo de Bakhtin, seja por eles mesmos (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

[1929] 2006; BAKHTIN, [1979] 2003; [1929] 2008; [1975] 2010a; [1986] 2010b), seja 

por intermédio de seus debatedores (FARACO, 2008, 2009a, 2009b, 2010; 

BEZERRA, 2008a, 2008b; PONZIO, 2008, 2010, 2012; GERALDI, 2010b; 

OLIVEIRA, 2006, 2008, dentre outros), norteando-nos, principalmente, nas suas 
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orientações sobre dialogismo, autor e autoria e nas suas implicações conceituais: 

exotopia, acabamento, atividade estética, ato ético. Finalizamos o capítulo 

promovendo um diálogo entre as propostas teóricas de Bakhtin e Vigotski no tocante 

à linguagem, a fim de elucidar a noção de mediação apresentada nesta tese. 

Subsidiadas por essas propostas, acreditamos que tal mediação é fundamental para 

que o aluno desenvolva e se aproprie de estratégias de produção textual, além dos 

conteúdos necessários à elaboração de um texto, em que a autoria se revele como 

aspecto fundante. 

 Depreendemos dos estudos desses pesquisadores russos que o 

conhecimento não é o resultado da interação direta do sujeito com o objeto, mas se 

dá através de instrumentos materiais e simbólicos, destacando-se entre eles a 

linguagem. Dessa forma, a aprendizagem acontece de maneira semiótica, pelo 

contato do sujeito com tais objetos e símbolos, pelo outro, responsável por orientar o 

olhar do aprendiz nesse processo de aprendizagem. No tocante à escrita, cabe ao 

professor, como aquele que supostamente tem domínio sobre as operações a serem 

realizadas sobre um texto, mediar o processo de aprendizagem do aluno, levando-o 

ao exercício do distanciamento (movimento exotópico), necessário ao seu 

acabamento estético. Portanto, das discussões realizadas no Capítulo 04, 

destacamos a relevância de se considerar, para o ensino do texto, além da noção de 

mediação (semiótica e pedagógica), a concepção de dialogismo e exotopia. “Ao 

aproximar os conceitos de exotopia e dialogismo, ou seja, a experiência espaço-

temporal com a experiência vivida na linguagem, Bakhtin dirá que do mesmo modo 

que a minha visão precisa do outro para eu me ver, a minha palavra precisa do outro 

para significar” (SOUZA; ALBUQUERQUE, 2012, p. 113). Esse outro, na sala de 

aula, pode ser o professor, que, com o seu olhar e a sua palavra, deve mediar a 

escrita do aluno, levando-o a perceber, por meio do movimento exotópico e da 

dialogia estabelecida pela intervenção docente sobre o seu texto, aquilo que não 

fora possível observar do seu lugar e sob o seu olhar inicial de escrevente.  

No Capítulo 05, apresentamos os resultados das nossas análises. Para tanto, 

além das respostas dos alunos ao QA e da FAA, recuperamos alguns excertos dos 

artigos, os quais serviram de ilustração das nossas leituras sobre os dados. Para 

efeito de apresentação dos resultados, organizamos esse capítulo em seções: 5.1 

Diante do papel “em branco”, por onde começar? Reações dos alunos de Letras a 

uma atividade de escrita; 5.2 Conhecendo os sujeitos: expectativas, formação e 
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vivências no curso de Letras; e 5.3 A escrita no curso de Letras: o papel da 

mediação na constituição da autoria em textos de alunos.  

 A leitura dos dados recuperados em 5.1 coloca-nos diante de alunos 

inseguros em relação ao que escrever e preocupados com a leitura a ser feita pela 

professora sobre os seus textos. Entendemos que essa atitude pode ter relação com 

a imagem construída, ao longo dos anos, pelo aluno sobre a produção textual em 

situação de ensino: ele escreve na sala de aula para ser avaliado, cobrado, corrigido 

e o parâmetro dessa avaliação está em fazer da “forma” que o professor deseja 

(ALENCAR, 2010). No nosso caso, estamos diante de universitários, graduandos, 

futuros professores de produção textual (alguns já o são), tementes ao ato de 

escrever. É provável que esse temor seja proveniente das experiências tradicionais 

de escrita no espaço escolar, onde não se deve errar e onde a voz do professor, 

como ser institucional, prevalece em detrimento à opinião do aluno. Como 

consequência, vão-se criando bloqueios para a escrita, gerando dificuldades que, no 

caso desses professores em formação inicial, refletirão muito provavelmente na sua 

atuação como profissional do ensino. 

Em 5.2, a leitura sobre as respostas apresentadas pelos sujeitos ao QA nos 

leva à conclusão de que, no caso específico da turma investigada, o trabalho com a 

produção textual até o momento da pesquisa não se constituiu numa prática 

sistemática, rotineira, na qual diversos gêneros do cotidiano fora da universidade, 

local de atuação profissional desses professores em formação inicial, também foram 

priorizados. Pelos dados, os sujeitos revelam a pouca vivência com a escrita no 

curso. Dos 14 que responderam ao QA, apenas 05 avaliaram positivamente essa 

experiência durante a formação em Letras/UERN (em termos percentuais, 35,7%). É 

importante ressaltar que, segundo declaração dos próprios sujeitos, quando a escrita 

ocorre, ela acontece em função dos gêneros acadêmicos mais usuais no contexto 

do curso, atendendo às necessidades mais imediatas dos cursistas. Depreendemos, 

pela leitura dos dados recuperados na seção 5.1 desta tese, que, em se tratando 

dos sujeitos investigados, a relação entre a prática da produção textual, timidamente 

trabalhada no curso, e a (futura) prática da escrita na escola nos pareceu ainda 

distante nesse curso de formação inicial de professores de Língua Portuguesa e 

respectivas Literaturas, portanto, de leitura e produção textual. 

  Além disso, os dados indicam que, no contexto em que a pesquisa foi 

realizada, a função social da escrita tem sido pouco explorada do ponto de vista 
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prático. Os textos são produzidos pelos alunos, geralmente, como avaliação para a 

aferição de notas no final de uma das unidades de ensino das disciplinas. Eles têm 

como principal (quase sempre único) destinatário o professor. Essa constatação nos 

leva a refletir a respeito do distanciamento existente entre as teorias 

contemporâneas sobre a escrita discutidas nos cursos de Letras e a prática de 

produção textual nesses cursos. Inferimos pelas análises que há pouco espaço para 

uma escrita dialogada, colaborativa, interventiva, em que o professor, 

presumidamente com maior experiência em produção textual, possa contribuir com o 

desenvolvimento dessa habilidade pelo aluno.  

Em 5.3, apresentamos as análises dos dados constituídos com base nas 

ações mediadoras da professora sobre os textos produzidos pelos graduandos de 

Letras. Esta seção foi organizada da seguinte forma: 5.3.1 O aluno de Letras como o 

outro de si mesmo; 5.3.2 O professor como um outro: a propósito da segunda versão 

dos textos de alunos de Letras; e 5.3.3 O professor como o outro: um olhar sobre a 

terceira versão dos textos de alunos de Letras. Antes de apresentarmos as nossas 

conclusões sobre os dados analisados nessa seção, convém retomar as seguintes 

questões norteadoras desta pesquisa, contidas na Introdução: Que efeito o agir 

mediador do professor, no processo de escrita em sala de aula, provoca sobre o 

desenvolvimento da autoria de textos produzidos pelos alunos? De que maneira o 

aluno se constrói autor de seu texto? A mediação da professora é relevante para o 

desenvolvimento dessa autoria?  

Conforme explicitamos, quando do nosso detalhamento metodológico 

(Capítulo 02), foram três as formas de mediação empregadas pela professora: FAA, 

exposição/discussão em sala de aula (slides) e Comentários Orientadores sobre o 

texto do aluno. Todas essas ações, em menor ou maior grau, surtiram efeitos sobre 

cada uma das versões dos artigos produzida pelos sujeitos, em momento 

subsequente à atividade de mediação. 

Em 5.3.1, buscamos perceber como/se, na primeira versão do artigo, já 

mediada pela FAA, o autor se preocupou com a inserção do seu texto no gênero 

discursivo proposto, considerando que a sua organização, a sua construção 

composicional, está diretamente relacionada ao projeto de dizer do enunciador. 

Pelas análises dos dados, identificamos três situações encontradas quanto à postura 

dos sujeitos no que concerne à forma composicional do gênero proposto: a) os 

elementos que compõem um artigo não são nominalmente indicados, mas os títulos 
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das seções sugerem a sua localização no texto, o que nem sempre se confirma com 

a leitura daquele tópico; b) os elementos composicionais de um artigo não são 

nominalmente indicados, nem a sua localização é sinalizada no texto, no entanto, a 

leitura do artigo permite ao leitor identificá-los no seu interior; c) os elementos de um 

artigo são nominalmente indicados/sinalizados no texto, cuja leitura confirma a 

informação apontada. No nosso primeiro movimento de análise sobre os artigos já 

produzidos, observamos um sujeito disposto a atender às exigências composicionais 

do gênero, ao mesmo tempo que revelou a sua dificuldade em fazê-lo. Todavia, 

constatamos que essa dificuldade está muito mais ligada ao conteúdo do que à 

forma composicional do gênero. Do total de 15 artigos produzidos, na primeira 

versão, 05 estão situados em a), 03 em b) e 07 em c). Portanto, todos os autores-

sujeitos se revelaram (mais ou menos) atentos à forma composicional do gênero, 

tendo a maioria (66,6% estão situados em b) e c)) cumprido as exigências quanto 

aos elementos (estruturais) da organização textual de um artigo acadêmico.  

Portanto, consideramos a atividade de autoavaliação da escrita pelo aluno um 

momento importante no seu processo de ensino e aprendizagem tanto para ele 

quanto para o professor: para este, pode servir como medida das intervenções 

necessárias ao avanço dos educandos nesse processo; para aquele, é uma maneira 

de ajudá-lo a tomar consciência do seu nível de escrita em relação ao gênero 

produzido e a se responsabilizar em avançar. No entanto, parece-nos que essa 

atividade, de plausível intenção, para obter êxito, precisa ser vista, de fato, como 

forma de intervenção habitual, planejada e dialogada. Do contrário, pelo que nos 

mostraram os dados da primeira versão dos artigos produzidos, ela terá, do ponto de 

vista do conteúdo, um impacto pouco significativo para se evitar os problemas de 

escrita dos produtores de textos iniciados nessa tarefa de autoavaliar-se. 

Em 5.3.2, comparamos a segunda à primeira versão do texto, observando os 

efeitos da mediação da professora sobre a reescrita do artigo produzido pelo aluno, 

buscando compreender, por meio das operações linguístico-discursivas por ele 

realizadas em seu artigo, a sua responsividade em relação às ações interventivas da 

professora. Ao considerarmos os resultados da análise da segunda versão dos 

artigos, concluímos que os sujeitos assumiram uma postura responsiva no sentido 

de atender à proposta de refacção do seu texto. Suas ações de reescrita sobre a 

primeira versão sinalizam o seu compromisso em melhorar a escrita. No entanto, 

algumas das nossas orientações realizadas, tanto na FAA quanto nas discussões 
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em sala de aula, não foram consideradas nessa segunda versão. Todavia, o fato de 

desconsiderarem muitos dos aspectos discutidos em sala não diminui a importância 

dessa atividade de mediação. Em vez disso, evidencia o significativo papel 

desempenhado pelo exercício exotópico do autor sobre o seu texto, pois, mesmo o 

artigo apresentando velhos/novos problemas, essa atividade nos revela que, após 

dele ter se distanciado, o autor, ao voltar ao seu texto, consegue perceber aspectos 

antes não vistos.  

Em 5.3.3, nossas discussões concentraram-se sobre os resultados obtidos a 

partir da leitura comparativa entre a segunda e a terceira versão do artigo, 

identificando os efeitos da mediação da professora sobre o texto produzido pelo 

aluno. Com base na análise comparativa dos textos, chegamos à conclusão de que 

a terceira versão dos artigos revela uma atitude responsiva dos sujeitos no que 

tange à mediação da professora sobre a segunda versão. Todos os sujeitos 

mostraram-se dispostos a atender ao observado pela docente nos Comentários 

Orientadores, deixando de fazê-lo, em alguns casos, acreditamos, pelas próprias 

limitações tanto no que diz respeito à produção quanto à refacção textual, atividade 

que, segundo os próprios sujeitos investigados, não constitui uma prática no seu 

cotidiano acadêmico. Embora essa versão ainda contenha diversos problemas, a 

maioria dos alunos apresenta uma maior autonomia de escrita em relação às 

versões anteriores, no sentido de promover mais alterações independentes, para 

além daquelas sinalizadas/localizadas pela professora. 

Portanto, os movimentos de reescrita dos sujeitos desta pesquisa nos 

colocam diante de alunos que agem responsivamente às atividades de mediação. 

Há, nas ações de refacção por parte dos alunos, sempre uma intenção de melhorar 

o seu texto, o que não implica dizer que vão conseguir. Nesse ponto, o professor 

exerce papel fundamental: como ser de linguagem mais experiente, ele deve atuar 

como mediador entre o conhecimento produzido (o real) e aquele pretendido (o 

potencial), o qual se espera que o aluno alcance. Trata-se da relação de mediação 

nos termos vigotskianos, que ocorre, no nosso caso, na relação interventiva do 

professor, agindo como intermediário (atuando na ZDP) no processo de construção 

do conhecimento a partir da escrita dos nossos sujeitos. Essas ações devem ser 

planejadas e rotineiras na prática docente. 

Apesar de alguns problemas permanecerem irresolutos e outros surgirem a 

cada versão do artigo produzida pelos sujeitos, de um modo geral, consideramos 
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positiva a mediação da professora, pois impulsiona o movimento, algo 

imprescindível à produção de um texto. Todas as três formas de intervenção 

realizadas, em maior ou menor proporção, fizeram com que os sujeitos 

manifestassem reação por meio dos seus textos, promovendo alterações na escrita. 

Entretanto, reafirmamos não ter sido nosso propósito julgar o mérito dessas 

alterações quanto à qualidade do texto nas três versões. Em outras palavras, não foi 

nosso propósito elaborar critérios para avaliar se as alterações resultaram em textos 

bem ou mal escritos, melhores ou piores entre si, mas, sim, qual a sua relação com 

as atividades de mediação. 

 No caso específico das atividades interventivas que intermediaram a 

(re)escrita de uma versão para outra, os resultados das análises dos artigos 

corroboram o nosso entendimento, fortemente influenciado pelas leituras 

bakhtinianas, de que às atividades de escrita é imprescindível o movimento 

exotópico, pois ele permitirá ao autor um novo olhar sobre o seu texto, que a própria 

condição de escrevente o impede de tê-lo no momento em que escreve. Portanto, 

ao planejar as ações em sala de aula, o professor deve sempre considerar a 

temporalidade necessária ao exercício do movimento exotópico, fundamental à 

apropriação, por parte do aluno, de conhecimentos necessários ao desenvolvimento 

das suas habilidades de escrita. 

Diante do exposto, e na tentativa de responder aos questionamentos iniciais, 

concluímos:  

O agir mediador do professor, no processo de escrita em sala de aula, 

provoca no aluno uma atitude responsiva, no que diz respeito a procurar atender ao 

proposto pelo docente. No entanto, em virtude das próprias limitações, a tarefa da 

refacção textual terá efeito mais positivo quanto maior for o nível de interferência do 

professor que, uma vez percebendo os problemas de escrita dos alunos, deve 

planejar e realizar um conjunto de ações no intuito de solucionar os problemas 

encontrados e diminuir a distância entre o produzido e aquilo que se esperava que 

produzisse. Acreditamos que, em sendo essa uma prática comum no ensino de 

produção textual, os alunos avançarão no sentido de conquistarem a sua autonomia 

e, à medida que isso for acontecendo, cada vez mais, eles vão precisando menos do 

acompanhamento do professor e vão se tornando o outro de si mesmo. Essa nossa 

compreensão é fundada na análise comparativa entre as três versões dos artigos 

produzidos pelos alunos-sujeitos desta pesquisa. 



211 
 

As análises sobre os dados nos revelaram que os alunos sujeitos desta 

pesquisa demonstram dificuldades em “orquestrar” as vozes no texto, em apresentar 

os dizeres outros e em deles se distanciar para inscrever a própria voz. Os textos 

escritos tendem à reprodução de vários dizeres, por vezes de campos teóricos 

divergentes, que eles reúnem em um só momento, como se produzissem uma 

colcha de retalhos, cujo resultado é assustador ao olhar de quem a vê de fora do 

acontecimento de montagem, de quem procura entendê-la como um só texto e se vê 

diante de fragmentos diversos, cuja costura linguística é incapaz de encobrir os 

defeitos discursivos a um olhar mais atento. Há de se considerar, ainda, que, em 

alguns casos, eles não apontam as filiações teóricas tampouco autorais desses 

dizeres, apresentando-os, sem nenhuma marca indicativa do discurso de outrem, 

como se fossem seus. 

A terceira atividade de mediação da professora foi a que mais repercutiu na 

escrita da versão subsequente do artigo. A principal característica distintiva dessa 

para as demais mediações está nas intervenções realizadas pela professora 

diretamente sobre o texto do aluno, imprimindo, através dos Comentários 

Orientadores, um caráter mais dialógico ao texto e estabelecendo com o autor uma 

relação mais dialogada. Tais comentários, em sendo também textos, são 

enunciados e, portanto, elos na cadeia da comunicação verbal (BAKHTIN, [1979] 

2003). Nesse sentido, a análise dos dados nos revela que, principalmente no caso 

da terceira forma de intervenção, os alunos parecem entender que o elo entre o que 

foi por eles escrito e o que deveriam escrever em seu texto é estabelecido pela 

leitura da professora. É a sua intervenção quem dá o tom das mudanças da segunda 

para a terceira versão. Diante dessa constatação, mais uma vez, destacamos o 

papel significativo exercido pela mediação do professor para o desenvolvimento da 

autoria. 

 

As influências extratextuais têm um significado particularmente 
importante nas etapas primárias de evolução do homem. Tais 
influências estão plasmadas nas palavras (ou em outros signos), e 
essas palavras são palavras de outras pessoas, antes de tudo 
palavras da mãe. Depois, essas “palavras alheias” são reelaboradas 
dialogicamente em “minhas-alheias palavras” com o auxílio de outras 
“palavras alheias” (não ouvidas anteriormente) e em seguida [nas] 
minhas palavras (por assim dizer, com a perda das aspas), já de 
índole criadora (BAKHTIN, [1939/1940] 2003, p. 402). 
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Na tentativa de relacionar o postulado pelo autor na citação acima com a 

atividade de produção textual em sala de aula, reafirmamos a nossa tese, 

apresentada na Introdução deste trabalho: no processo de escrita em sala de aula, 

as ações mediadoras do professor no sentido de levar o aluno ao exercício da 

exotopia sobre os seus textos, encarando-a como uma etapa fundamental da sua 

produção, têm efeito significativo para o desenvolvimento da autoria desses textos. 

Esse nosso ponto de vista é fortemente influenciado por nossas leituras bakhtinianas 

em relação à linguagem, ao sujeito, ao autor, ao texto e a própria vida em 

sociedade, que nos coloca inevitavelmente em uma relação de alteridade, pois é 

pelo outro que nos tornamos quem somos. 

No trabalho com a escrita em sala de aula, torna-se imprescindível que se 

considerem, além das relações travadas com o texto, as relações travadas com a 

própria escrita em situação de ensino, com a imagem historicamente construída do 

papel representado pelo professor em sala de aula e das implicações de poder que 

subjazem a relação professor e aluno em sala de aula. Quando tratamos de poder 

no contexto em que a pesquisa aconteceu, não estamos nos referindo à postura 

autoritária, mas de “autoridade do conhecimento” que o professor representa na sala 

de aula. Os movimentos de reescrita dos sujeitos desta pesquisa sobre a terceira 

versão revelam, pelas reações dos alunos aos Comentários Orientadores, que eles 

estão atentos e dispostos a apresentar uma resposta às intervenções da professora.  

 

Mas a dialogicidade interna do discurso não se esgota nisso. Nem 
apenas no objeto ela encontra o discurso alheio. Todo discurso é 
orientado para a resposta e ele não pode esquivar-se à influência 
profunda do discurso da resposta antecipada. 
O discurso vivo e corrente está imediata e diretamente determinado 
pelo discurso-resposta futuro: ele é o que provoca esta resposta, 
pressente-a e baseia-se nela. Ao se constituir na atmosfera do “já 
dito”, o discurso é orientado ao mesmo tempo para o discurso-
resposta que ainda não foi dito, discurso, porém, que foi solicitado a 
surgir e que já era esperado. Assim é todo diálogo vivo (BAKHTIN, 
[1934-1935] 2010, p. 89). 

 

É nessa cadeia discursiva que inscrevemos o nosso trabalho ora 

apresentado. Procuramos, por meio desta pesquisa, responder às nossas 

inquietações iniciais, em parte, fruto da nossa própria experiência como docente, 

buscando, com base no já dito, possibilidades para o discurso-resposta futuro, que 

foi solicitado a surgir. Dito de outra forma, esperamos que os resultados desta 
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pesquisa possam contribuir com as discussões já existentes sobre o ensino e a 

aprendizagem do texto, acrescentando nossa reflexão sobre a escrita de alunos de 

Letras, futuros professores de produção textual. Por ora, pausamos o nosso dizer 

sobre os resultados obtidos nesta pesquisa. Estamos cientes de que os sentidos 

atribuídos a eles não podem jamais ser estáveis (concluídos, acabados de uma vez 

por todas): eles sempre irão mudar (renovando-se) no processo de desenvolvimento 

subsequente, futuro do diálogo.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO ABERTO 
 
ALUNO (A):_________________________________________ IDADE:_____  
 
PRIMEIRO CURSO SUPERIOR: (    ) Sim         (   ) Não 
 
FORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA: 
(    ) Integralmente em Escola Pública 
(    ) Integralmente em Escola Privada 
(    ) Parcialmente em Escola Pública/Privada 
 

 Com o objetivo de aperfeiçoar o planejamento das aulas no curso dessa disciplina, 
elaboramos as seguintes questões, cujas respostas auxiliarão as nossas ações, a 
fim de adequarmos as nossas atividades às necessidades e aos interesses da turma. 

 
1 Quais as suas expectativas em relação à disciplina Didática da Língua Portuguesa? 
 
2 Você exerce (ou já exerceu) atividades docentes? Em caso afirmativo, diga por quanto 
tempo, em qual nível e rede de ensino e, se for o caso, em qual disciplina. 
 
3 Por favor, discorra um pouco sobre as concepções de linguagem, texto, leitura, gramática, 
literatura e sua relação com o ensino da língua portuguesa.  
 
4 Você já leu os Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa – PCN? Em caso 
afirmativo, informe se parcial ou integralmente e o que motivou essa leitura. Se possível, fale 
um pouco sobre esse documento. 
 
5 O que você considera como unidades básicas do ensino de língua portuguesa? Em outras 
palavras: o que você imagina/acredita que deve ser trabalhado na disciplina Língua 
Portuguesa no Ensino Fundamental e Médio? 
 
6 Durante o curso de Letras, você já desenvolveu alguma atividade de pesquisa realizada 
em estabelecimento de ensino? Em caso afirmativo, por favor, responda: essa atividade 
estava relacionada a alguma disciplina? Qual o objetivo da pesquisa? Fale, de forma 
resumida, como ela ocorreu. 
 
7 Como tem sido a sua experiência de leitura no curso de Letras? Que tipo de leitura você 
faz com mais frequência nesse curso? Você tem uma ideia de aproximadamente quantos 
livros você precisou ler (na íntegra) até agora? Em quais disciplinas eles foram 
trabalhados/motivados? 
 
8 Como tem sido a sua experiência com a escrita no curso de Letras? Qual(is) gênero(s) 
você produz com mais frequência nesse curso? 
 
9 Como você avalia a sua formação no curso de Letras até aqui em relação à sua futura 
prática docente? Levando em conta que, no próximo semestre letivo, cursará a disciplina 
Estágio, você se considera preparado? 
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APÊNDICE B – FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO 

 
1 IDENTIFICAÇÃO 
1.1 Nome:__________________________________________________________________________ 
1.2 Idade:__________________________________________________________________________ 
1.3 Profissão:_______________________________________________________________________ 
1.3.1 Trabalha atualmente: (   ) Sim   (   ) Não. Em caso afirmativo, indique o local de 
trabalho:___________________________________________________________________________ 
1.4 Ano de ingresso no curso de Letras/UERN:____________________________________________ 
1.4.1 Forma de ingresso:  
(   ) Processo Seletivo Vocacionado/Vestibular da Instituição 
(   ) Transferência de outra IES 
(...) Outra: ________________ 
1.5 Formação na Educação Básica: 
(   ) Integralmente em escola pública 
(   ) Integralmente em escola privada 
(   ) Parcialmente em escola pública/privada 
(   ) OUTROS: ______________ 
 
2 AUTOAVALIAÇÃO EM RELAÇÃO AO ARTIGO PRODUZIDO NA DISCIPLINA DIDÁTICA DA LÍNGUA PORTUGUESA 
2.1 O texto que você escreveu está adequado às orientações propostas para a realização da pesquisa e para a elaboração 
do trabalho a ser escrito com base em seus resultados? 
(   ) Sim  (   ) Não   (   ) Em parte 
2.2 O texto que você escreveu corresponde a um artigo acadêmico/científico? 
(   ) Sim  (   ) Não   (   ) Em parte 
2.3 Ao produzir o seu texto, você pensou em seu(s) destinatário(s)?  
(   ) Sim  (   ) Não    
Em caso afirmativo: 
a) Qual(is) o(s) seu(s) destinatário(s)? ___________________________________________________ 
b) O texto está adequado ao(s) destinatário(s)? 
(   ) Sim  (   ) Não   (   ) Em parte 
2.4 O texto transmite a imagem de quem fez um trabalho sério, de quem conhece o assunto, de quem procura empregar 
uma linguagem adequada ao gênero proposto? 
(   ) Sim  (   ) Não   (   ) Em parte 
2.5 O título do seu trabalho é interessante e motiva a leitura? 
(   ) Sim  (   ) Não   (   ) Em parte 
2.6 Os subtítulos do seu trabalho apresentam uma sequência lógica? 
(   ) Sim  (   ) Não   (   ) Em parte 
2.7 O seu texto apresenta:  
a) os objetivos? (   ) Sim  (   ) Não   (   ) Em parte 
b) a(s) questão(ões) de pesquisa? (   ) Sim  (   ) Não   (   ) Em parte 
c) o porquê de a pesquisa ser realizada? (   ) Sim  (   ) Não   (   ) Em parte 
c) o contexto da pesquisa? (   ) Sim  (   ) Não   (   ) Em parte 
d) a perspectiva teórica central ao trabalho? (   ) Sim  (   ) Não   (   ) Em parte 
e) como a pesquisa foi realizada? (   ) Sim  (   ) Não   (   ) Em parte 
d) os resultados obtidos? (   ) Sim  (   ) Não   (   ) Em parte 
e) a relevância desses resultados para a área da sua pesquisa? (   ) Sim  (   ) Não   (   ) Em parte 
 
2.8 Na organização do seu texto, você apresentou as partes que compõem a estrutura de um artigo acadêmico: título, 
resumo, introdução, perspectiva teórica, metodologia, resultados, conclusão e referências? 
(   ) Sim  (   ) Não   (   ) Em parte 
2.9 Você observou as regras para citações e referências de acordo com a ABNT? 
(   ) Sim  (   ) Não   (   ) Em parte 
2.10 Você fez a revisão do seu texto, verificando se há problemas de: pontuação, desvios gramaticais, ortografia, coesão, 
coerência e formatação? 
(   ) Sim  (   ) Não   (   ) Em parte 
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APÊNDICE C – SLIDES DA AULA EXPOSITIVA: 
OBSERVAÇÕES SOBRE OS ARTIGOS PRODUZIDOS 
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