
1 
 

 

 

 



2 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

O PORTFÓLIO COMO GÊNERO DISCURSIVO  

DESVELADOR DAS VOZES DE PROFESSORAS TECELÃS 

 

 

 

 

 

MARIA JOSÉ CAVALCANTE DE LIMA 

                                                

 

 

 

NATAL/RN 
2017 

 



3 
 

 

MARIA JOSÉ CAVALCANTE DE LIMA 

 

 

 

 

 

 

O PORTFÓLIO COMO GÊNERO DISCURSIVO  

DESVELADOR DAS VOZES DE PROFESSORAS TECELÃS 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Estudos da Linguagem, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, como requisito 

parcial para a obtenção do título de Doutora. Área 

de Concentração: Linguística Aplicada. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Maria da Penha Casado 

Alves 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NATAL/RN 

2017 



4 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 
Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas,  
Letras e Artes - CCHLA 

 

 

 

  Lima, Maria José Cavalcante de.  

   O Portfólio como gênero discursivo desvelador das vozes de 

professoras tecelãs / Maria José Cavalcante de Lima. - 2017.  
   153f.: il.  

 

   Tese (doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de Pós-graduação em 
Estudos da Linguagem.  

   Orientadora: Profa. Dra. Maria da Penha Casado Alves.  

 

 

   1. Portfólio. 2. Gênero discursivo. 3. Formação Continuada. I. Alves, 

Maria da Penha Casado. II. Título.  
 

RN/UF/BS-CCHLA                                      CDU 377.8 

 

 

 

  

 

 

 

 



5 
 

MARIA JOSÉ CAVALCANTE DE LIMA 

 
 
 

O PORTFÓLIO COMO GÊNERO DISCURSIVO  
DESVELADOR DAS VOZES DE PROFESSORAS TECELÃS 

 
 
 

Tese de Doutorado, examinada e defendida por Maria 

José Cavalcante de Lima, aluna do Programa de Pós-

Graduação em Estudos da Linguagem, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, na área de Linguística 

Aplicada, aprovada pela banca examinadora, em 

fevereiro de 2017. 

 

BANCA EXAMINADORA 

___________________________________________________________________________

Profa. Dra. Maria da Penha Casado Alves 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Orientadora 
 
 

Profa. Dra. Rosineide de Melo 
Centro Universitário Fundação Santo André (FSA) 

Examinador Externo 
 
 

Profa. Dra. Araceli Sobreira Benevides 
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) 

Examinador Externo 
 

 

Profa. Dra. Maria Bernadete Fernandes de Oliveira 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Examinadora Interna 
 
 

                           Profa. Dra. Marília Varella Bezerra de Faria 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Examinadora Interna 
 

 
 
 
 

 

 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A meu pai (in memoriam), que anteviu a 
trama pronta desta conquista, e a minha 
mãe, que tramou em minh’alma as primeiras 
letras, criando enredos infindos. 

  
 

 
 

 



7 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 
 

 
 
 

 À professora Maria da Penha Casado Alves, pelo carinho, por exercitar uma 

escuta responsiva, pelo bom humor, pela sabedoria, segurança e generosidade com 

que me orientou e que só fez aumentar minha antiga admiração. 

 Às professoras Maria Bernadete Fernandes de Oliveira e Marília Varella 

Bezerra de faria, pelas valorosas aulas que serviram de base ao meu trabalho e pela 

gentileza de aceitarem o convite para fazer parte da banca examinadora. 

 À professora Araceli Sobreira Benevides, participante do exame de 

qualificação e da banca examinadora, pelas sugestões pertinentes feitas desde a 

leitura minuciosa das primeiras linhas desta pesquisa até o seu resultado final. 

 À professora Ana Santana, participante do exame de qualificação, pelas 

relevantes sugestões dadas, principalmente as relacionadas a metáfora deste 

trabalho. 

 À professora Rosineide de Melo pela generosidade em aceitar o convite para 

fazer parte de minha banca, trazendo contribuições importantes para essa pesquisa. 

 Aos meus filhos, Cíntia e Arthur, pelo incentivo e carinho durante todo o 

Doutorado. 

 Às minhas irmãs, Graça, Edite, Margarida e Rita, pelo apoio e pelas palavras 

de força, fé e carinho.  

 Aos meus irmãos, Francisco, Zeca, Paulo e João, pelas palavras de 
estímulos. 
 
 À professora Adeílza Gomes, amiga de todas as horas, pelo incentivo 

constante e pelos conhecimentos construídos dialogicamente, regados a um bom 

vinho francês. 

 À professora Gianka Bezerril, pelo apoio, pela sensibilidade e pelas palavras 

de incentivo. 

 À professora Francisca das Chagas Nobre, pela amizade e gentileza de 

disponibilizar o seu acervo teórico. 

 À professora Josiane Alves Moreira, formadora do Gestar II, pela amizade e 

confiança. 

 



8 
 

  

Às colaboradoras da pesquisa, professoras da rede municipal de ensino, pelo 

carinho e sincero interesse em contribuir em minha pesquisa. 

 Aos amigos que conquistei ao longo do curso de doutorado, Fabiana, 

Ladmires, Nizinha, Anne, Edson, Juliana, Rômulo, Rokátia, Sandra, Leidivânia e 

Alzira. 

 Aos professores, servidores e colegas do Curso de Pós-Graduação em 

Estudos da linguagem da UFRN, pelo auxílio e pela amizade. 

       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RETRATOS 
 

Saúdo as minhas irmãs 
de suor, papel e tinta 

fiandeiras 
guardiãs,  

ao tecer o embalo 
da rede rubra ou lilás 

no mar da palavra 
escrita voraz. 

 
Saúdo as minhas irmãs 

de suor, papel e tinta 
fiandeiras  

tecelãs 
 

      retratos do que sonhamos   
retratos do que plantamos 

no tempo em que nossa 
voz era só silêncio. 

 
Graça Graúna 

 



10 
 

 
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

 
AAA – Atividade de Apoio à Aprendizagem do Aluno 

ADD – Análise dialógica do discurso 

AP – Avançando na Prática 

CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  

EF – Ensino Fundamental  

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

GESTAR II – Gestão da Aprendizagem Escolar 

LA – Linguística Aplicada 

LC – Lição de Casa  

LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/06) 

LP – Língua Portuguesa 

MEC – Ministério de Educação e Cultura  

PARFOR - Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais anos iniciais (1ª a 4ª séries)  

PCNLP – Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (5ª a 8ª séries)  

PDC – Práticas discursivas na Contemporaneidade 

PISA – Programa Internacional de Avaliação de Alunos 

PNAIC -  Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

PNE – Plano Nacional de Educação  

PROFA –Programa de Formação de professores Alfabetizadores 

PROINFANTIL – Programa de Formação Inicial para Professores em exercício na 

                            Educação Infantil 

PROLETRAMENTO - Programa de Formação Continuada de Professores Pró- 

                                   Letramento 

PPgEL – Programa de Pós-graduação em Estudos da linguagem 

SAEB - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica  

SME – Secretaria Municipal de Educação  

TP – Caderno de Teoria e Prática  

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

UnB – Universidade de Brasília 



11 
 

 
LISTA DE FIGURAS 

 
 
 
 

  
Figura 01: Paineira 

Figura 02: Tecelagem feita com fibras da Paina 

Figura 03: Juta 

Figura 04: Tecelagem com fibras da Juta 

Figuras: 05 a 07 – Buriti 

Figura 08: Tecelagem com fibras de Buriti 

Figura 09: Agave 

Figura 10: Processo de secagem do Agave 

Figuras 11: Tecelagem com fibras de Agave 

Figura 12: Algodão 

Figura 13: Tecelagem com fibra de Algodão 

Figura 14: Demonstrativo do Perfil das colaboradoras por tempo de magistério,  

por formação inicial, por Instituição e por ano de escolaridade 

Figura 15: Ementa do Curso de Língua Portuguesa, GESTAR II 

Figura 16:  Divisão de categorias 

Figura 17: Perfil da professora Agave 

Figura 18:  Perfil da professora Buriti 

Figura 19:  Perfil da professora Juta 

Figura 20: Perfil da professora Paina 

Figura 21: Demonstrativo do Perfil das colaboradoras por tempo de magistério,  

por instituição da formação inicial e por período da formação inicial 

Figura 22: Perfil da professora Algodão 

Figura 23: Lição de casa 2 do TP3 (BRASIL, 2008a, p. 187) 

Figura 24: Relação de proposta e escolha do gênero nos Cadernos de Teoria e 

Prática 

Figura 25: Atividade do Avançando na Prática, TP 3 (BRASIL, 2008a, p. 25) 

Figura 26: Vozes da prática educativa com o gênero Biografia – Agave 

Figura 27: Vozes da prática educativa com o gênero Biografia – Buriti 

Figura 28: Vozes da prática educativa com o gênero Biografia – Juta 



12 
 

Figura 29: Vozes da prática educativa com o gênero Biografia – Paina  

Figura 30: Vozes da prática educativa com o gênero Biografia – Algodão 

Figura 31: Vozes avaliativas da formação continuada – Agave 

Figura 32: Vozes avaliativas da formação continuada – Buriti 

Figura 33: Vozes avaliativas da formação continuada – Juta 

Figura 34: Vozes avaliativas da formação continuada – Paina 

Figura 35: Vozes avaliativas da formação continuada - Algodão 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



13 
 

 
RESUMO 

 
 
 
 
 
Partindo da concepção de linguagem produzida pelo Círculo de Bakhtin, esta 
pesquisa de doutorado tem como objetivo analisar enunciados produzidos por 
professoras em formação continuada no âmbito do Gestar II, tendo o gênero 
discursivo portfólio como catalisador do processo de desvelamento das vozes de 
professoras tecelãs. Realizada com participantes do Programa Gestar da 
Aprendizagem Escolar – GESTAR II, Programa de Formação Docente Continuada, 
oferecido pelo Ministério da Educação - MEC, na modalidade semipresencial, 
destinado aos professores do 6º ao 9º ano, do Ensino Fundamental, em Língua 
Portuguesa. Pretende-se compreender, a partir dos enunciados selecionados para o 
corpus, como a professora que passou pelo processo de formação docente 
continuada do Gestar II mobiliza, atualiza, constrói e elabora didaticamente 
conhecimentos em situações cotidianas de sala de aula, principalmente, no que 
concerne à concepção de linguagem, de ensino e de escrita. Busca-se, também, 
perceber no portfólio, como esse curso de formação continuada, o GESTAR II, 
influencia às práticas pedagógicas do ensino de Língua Portuguesa em sala de aula. 
Na tese, analisam-se as práticas discursivas, sobre o gênero portfólio a partir dos 
conceitos bakhtinianos de dialogismo e vozes sociais presentes em enunciados que 
materializam o conhecimento das professoras. Além de ter como referência a teoria 
dialógica da linguagem, as concepções de enunciado e de gênero discursivo de 
Bakhtin e seu círculo (1992), a abordagem de Villas Boas (2005) sobre portfólio e de 
Halté (1998) sobre o fenômeno da Elaboração Didática e numa visão mais ampliada, 
abordamos a Formação Docente Continuada com base em Nóvoa (2009). Na 
análise, interpretamos cinco portfólios, procurando entender a forma como os 
posicionamentos das professoras aparecem nos textos. Apreende-se dessa 
pesquisa que, tornar-se professora tecelã é saber elaborar didaticamente os 
conteúdos em sala de aula, reconhecer que o erro faz parte do processo de 
formação inicial e continuada do professor; que o registro escrito, tanto das vivências 
pessoais como das práticas profissionais, é essencial para se adquirir maior 
consciência do seu trabalho e de sua identidade como professor; e que a teoria é 
indissociável da prática.  
 
 
   
PALAVRAS-CHAVE: Portfólio. Formação Docente Continuada. Gênero discursivo. 
Elaboração didática do GESTAR II. 
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ABSTRACT 

 

 

From the  language conception  produced by the Bakhtin Circle, this doctoral 
research aims to analyze utterances produced by teachers in continuing education in 
the Gestar II, having  the portfolio discursive genre as a catalyst for unveiling process 
of weavering female teachers. It was held with participants of the School Learning 
Education Programme – GESTAR II, Continuing Teacher Education Program, 
offered by the Ministry of Education- MEC, the semipresent mode which is intended 
for teachers of 6th to 9th grade of elementary school, in Portuguese language. It is 
intended to understand, from the selected utterances to the corpus, as the teacher 
underwent by the process of continuing teaching Education Gestar II has didactically 
mobilized, updated, built and prepared knowledge in everyday situations in the 
classroom, especially in regard the teaching, writing and  language conception. 
Further, the aim is to realize which impacts the GESTAR II can provide to the 
pedagogical practices of Portuguese teaching in the classroom. In thesis, we analyze 
the discursive practices on the portfolio genre from Bakhtinian concepts, dialogism 
and social voices, present in utterances that embody the knowledge of teachers. In 
addition to having as reference the dialogic theory of language, the utterance and 
discursive genre concepts by Bakhtin and his circle (1992), Villas Boas’ portfolio 
approach (2005) and Halté (1998) on the phenomenon of the Didactic Preparation. In 
a broader view, we approach the Continuing Teaching Education based on Nóvoa 
(2009). In the analysis, we interpret five portfolios, trying to understand how the 
positions of the teachers appear in the texts. From this research, we have 
understood  that there is a fragility in the didactic preparation of teachers and some 
gaps in the ownership of the portfolio genre, because in writing the teachers there is 
little reflection and dialogue between what was seen in the course of continuing 
education or initial training and their practices in the classroom. 

  

 

Key words: Portfolio. Continuing Teaching Education. Discursive Genre. Didactic 
Preparation of GESTAR II. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



15 
 

 
 
 

RÉSUMÉ 
 

 

Partant de la conception du langage conçue par le cercle de Bakhtine, cette 
recherche de doctorat envisage d’analyser des énoncés produits par des 
enseignantes tisserandes en formation continue du Gestar II, le genre discursif 
portfolio stimulant le processus de dévoilement des voix d’enseignantes tisserandes. 
Cette étude s’est réalisée avec des participants au Programa Gestar da 
Aprendizagem Escolar – GESTAR II, programme de formation continue 
d’enseignants, offert par le Ministère de l’éducation – MEC, en modalité semi-
présentielle, destiné aux enseignants de 6e à 9e année de l’Enseignement 
fondamental, en Langue Portugaise. On a pour objectif de comprendre, à partir des 
énoncés sélectionnés pour le corpus, comment l’enseignante qui a suivi le processus 
de formation continue d’enseignants du Gestar II mobilise, actualise, construit et 
élabore didactiquement des connaissances en situations quotidiennes de salle de 
classe, principalement, en ce qui concerne la conception de langage, 
d’enseignement et d’écriture. On cherche aussi à analyser, dans le portfolio, 
comment ce cours de formation continue, Gestar II, incite aux pratiques 
pédagogiques de l’ensegnement de Langue Portugaise en salle de classe. Dans 
cette thèse, on analyse les pratiques discursives sur le genre portfolio à partir des 
concepts bakhtiniens de dialogisme et voix sociales figurant sur des énoncés qui 
matérialisent la connaissance des enseignantes. Ayant aussi comme référence la 
théorie dialogique du langage, les conceptions d’énoncé et de genre discursif de 
Bakhtine et son cercle (1992), l’approche de Villas Boas (2005) sur portfolio et de 
Halté (1998) sur le phénomène de l’Élaboration Didactique et, dans une vision plus 
large, on aborde la Formation Continue d’Enseignants basé sur Nóvoa (2009). Dans 
l’analyse, on interprète cinq portfolios, en cherchant à comprendre comment les 
points de vue des enseignantes apparaissent dans les textes. On appréhende de 
cette étude que devenir enseignante tisserande, c’est savoir élaborer didactiquement 
les contenus en salle de classe, reconnaitre que l’erreur fait partie du processus de 
formation initiale et continue de l’enseignant ; que l’enregistrement écrit, des 
expériences personnelles mais aussi des pratiques professionnelles, c’est essentiel 
pour s’acquérir plus de conscience de son métier et de son identité en tant 
qu’enseignant ; et que la théorie est indissociable de la pratique. 
 
Mots-clés : Portfolio. Formation Continue d’Enseignants. Genre discursif. 
Élaboration didactique du GESTAR II. 
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URDUME: O INÍCIO DA TRAMA 

 

 

Na tecelagem, os fios longitudinais compõem a 
urdidura, e os transversais formam a trama. Diziam as 
antigas tecelãs que a urdidura é o destino que nos é 
dado, e que a trama é o livre-arbítrio, o conjunto de 
tudo o que fazemos, a cada dia. A vida então é um 
tecido, resultado do cruzamento de nossas heranças 
com aquilo que escolhemos acrescentar de único e 
pessoal1  

 

Ao evocar fios da minha memória, percebo que o interesse pelo objeto de 

estudo desta tese, o portfólio como gênero discursivo, não é um fenômeno recente 

na minha experiência de professora e de pesquisadora. Na realidade, esse objeto de 

estudo vem sendo tecido desde o primeiro período do curso de Letras, na UFRN, em 

1982.  

Nessa época, movida pela inspiração materna ou influenciada por minha irmã, 

que já era professora, sentia-me motivada a fazer o curso de letras, mas como havia 

concluído o 2º Grau2 na Escola Estadual “Winston Churchuill”, ainda no período em 

que estava em vigor a Lei n.º 5.692/71, que implantou o ensino profissional 

obrigatório, não tive acesso às disciplinas mais voltadas para a área de ingresso na 

universidade, posto que terminei o curso de Auxiliar Técnico em Contabilidade. 

Mesmo assim, atingi uma boa classificação no vestibular, dando início ao 

desafiador Curso de Letras, para o qual fui inscrita em seis disciplinas. Minha 

preparação técnica anterior não me foi útil nos trabalhos de exposição, por meio de 

seminários em sala de aula, usuais instrumentos de avaliação. 

 Percebi que, dos seis grupos de trabalho da sala, havia três que se 

destacavam sempre, apresentavam os seminários de forma eficiente, prática e sem 

muito estresse. Descobri, ao longo das apresentações, que boa parte dos alunos 

que pertenciam aos grupos de destaque tinham feito o 2º grau na modalidade do 

Magistério. A partir dessa descoberta, resolvi ingressar no Magistério. Fazia o curso 

de Letras pela manhã, à tarde me deliciava no curso de Magistério da “Escola 

                                                             
1 Texto adaptado de Noni Ostrower, na apresentação do livro "A Grandeza Humana - cinco séculos, cinco 
gênios da Arte", de autoria de sua mãe, Fayga Ostrower, publicado depois de sua morte.  
2 Atualmente, denomina-se Ensino Médio o nível de ensino referente ao 2º Grau.  
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Estadual Luiz Antônio”, bairro de Candelária, bem pertinho de minha casa, e à noite 

me dedicava às pesquisas/estudos/trabalhos.  

 Confesso que essa foi uma das melhores decisões que tomei em minha vida, 

pois foi nessa modalidade de ensino que aprendi a preparar os planos de aulas, 

selecionar os conteúdos e ministrá-los. Entrei em contato com diversas teorias 

educacionais, aprendi muito sobre as políticas educacionais vigentes e, finalmente, 

tive meu primeiro contato com o Caderno Escolar como registro dos assuntos 

abordados pelas professoras do Magistério.  

           Pela proposição de tese defendida nesse estudo e pela minha compreensão 

de portfólio e de gênero, pode-se considerar que esse Caderno Escolar do 

Magistério era equivalente à ideia de portfólio que se tem hoje, pois para Bakhtin 

“qualquer gênero novo nada mais faz que completar os velhos” (1997, p.273-274). 

Isto é, um gênero novo “apenas amplia o círculo de gêneros já existentes, [uma vez 

que] cada gênero tem o seu campo predominante de existência em relação ao qual 

é insubstituível”. 

Nesse sentido, passei a ver os antigos cadernos escolares com outros olhos, 

pois neles eu registrava tudo o que tinha sido ensinado e apreendido, além das 

discussões cotidianas e da cultura compartilhada naquela instituição de ensino. Os 

registros eram organizados pelas disciplinas ministradas no Ensino Primário, 

transformando o caderno em objeto de registro do saber escolar. 

 Lembro-me, em particular, do caderno pedido pela professora de Didática, 

sempre enfatizando sobre a sua importância quando chegasse o estágio, pois no 

Caderno Escolar estavam registradas atividades que serviriam de embasamento 

para a prática do estagiário e futura escrita do relatório ao término do estágio. De 

acordo com essa professora, durante o estágio em sala de aula, os registros feitos 

no caderno serviriam como fonte de referência e fonte de inspiração, devido à 

riqueza das atividades coladas e explicadas para preparar as aulas.  

Assim, por meio dessa experiência, podemos compreender o Caderno 

Escolar como um exercício de reflexão sobre as práticas de leitura e de escrita.  

Semelhante a uma das funções do Portfólio, que é de ser instrumento avaliativo, 

para o qual recebíamos nota pela limpeza, caligrafia legível, elegância, organização 

dos conteúdos e pela estética do caderno.  

 Após a evocação desses fios da memória, reportando-se ao Caderno Escolar 

como um Portfólio daquela época, hoje eu sinto certo descontentamento por não ter 
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tido a iniciativa de guardar meus cadernos do Magistério e por não ter compreendido 

a dimensão daqueles registros para minha formação. Contudo, os Cadernos 

Escolares estão vivos na minha memória. Conforme Mignot (2003):  

Os cadernos são objetos-memória que sobrevivem em meio a tantos 
outros documentos que registram as miudezas ao longo do tempo. 
Contêm a “memória autobiográfica”, isto é, a lembrança de pessoas, 
lugares, objetos, acontecimentos e sentimentos que fazem parte da 
vida de alguém. Evocam um dos “lugares autobiográficos” cada vez 
mais comuns às últimas gerações: a escola. Têm cheiros, cores e 
mesmo sons, pois trazem à tona canções e cantigas que 
acompanhavam o ensino. Ainda, segundo o autor, folhear velhos 
cadernos escolares desperta múltiplos sentimentos, na medida em 
que passar os olhos por suas páginas quase sempre significa mais 
do que simplesmente esbarrar em letras trêmulas, borrões de tintas, 
traços vermelhos, decalques, adesivos, exercícios, frases edificantes, 
bilhetes, elogios e reprimendas – envolve recordar normas, valores, 
condutas.  

 

 

Esses primeiros fios se aproximam da ideia de um urdume, ou seja, conjunto 

de fios esticados no tear antes de iniciar o trabalho, na realidade o arcabouço do 

portfólio já estava atado na minha história como sujeito social.  

Diante desses fios preliminares, esta tese de doutorado apresenta o Portfólio 

como gênero discursivo desvelador das vozes de professoras tecelãs, isto é, 

professoras cujos discursos, materializados pelas vozes presentes nos portfólios, 

apresentam sentidos e valores de sua trajetória formativa. Isso tudo acontece por 

que elas conseguem, por meio de diversos fios discursivos, desvelar suas 

identidades, suas ideologias, seus comportamentos éticos e as relações de poder 

referentes à sua experiência de professora em sala de aula e ao contexto da 

formação continuada, dando sentido a sua elaboração didática.  

Essa pesquisa está inserida no campo da Linguística Aplicada, a qual aborda 

a linguagem em seus aspectos discursivos e enunciativos, buscando esclarecer, 

aprofundar e interpretar os fenômenos investigados nos portfólios como práticas 

discursivas que envolvem sujeitos complexos e de linguagem. Nessa perspectiva, o 

estudo do texto passa a ser o estudo de um acontecimento, de um evento no qual 

estão presentes posições de sujeito, vozes que dialogam entre si e com outros 

discursos (BAKHTIN, 2003).     

Portanto, nesse estudo são adotados os parâmetros da pesquisa qualitativa 

de orientação socio-histórica, uma vez que a ênfase da atividade do pesquisador 

recai no processo de transformação e mudança em que se entrelaçam os 
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fenômenos humanos e tem participação ativa tanto do investigador quanto do 

investigado.  

Integrada ao campo das Ciências Humanas por ser a área que apresenta um 

caráter mais responsivo, essa pesquisa não está só preocupada em compreender os 

problemas que afligem a vida cotidiana da sociedade, como também procura 

desvendar estratégias para transpor esses problemas. Significa compreender que, 

para trabalhar nessa área, é necessário que o saber teórico, instituído na academia, 

interaja  

com as concepções construídas no cotidiano das relações sociais, 
possibilitando uma permanente troca entre visões de mundo que se 
expressam através de registros de linguagem ou de gêneros 
discursivos distintos. Os indivíduos e os grupos podem conquistar 
uma consciência crítica, cada vez mais elaborada, sobre a 
experiência humana, na medida em que são capazes de permitir que 
os diferentes gêneros de discurso (desde o discurso acadêmico até 
as formas cotidianas de expressão, através de ações, opiniões e 
representações sociais) possam interagir, transformando e re-
significando mutuamente as concepções, sobre o conhecimento e a 
experiência humanas que circulam entre as pessoas num 
determinado espaço sociocultural, e num dado momento histórico. 
(FREITAS; JOBIM E SOUZA, KRAMER, 2007, p.8). 
 

 Assim, na pesquisa em Ciências Humanas, o pesquisador não deve se limitar 

ao ato contemplativo, porque, diante de si, há um ser que tem voz e necessita falar 

com ele, estabelecer uma interlocução. Dessa maneira, a relação fica invertida, pois  

toda a situação passa de uma interação sujeito-objeto para uma 

relação entre sujeitos. De uma orientação monológica, passa-se a 

uma perspectiva dialógica. Isso muda tudo em relação à pesquisa, 

uma vez que investigador e investigado são dois sujeitos em 

interação (Freitas, 2002, p. 24-25). 

 

Por isso são sujeitos com problematizações que se colocam perante uma 

determinada realidade que trazem no seu bojo uma carga de valores e pressupostos 

que não apenas revelam o contexto sócio histórico em que o pesquisador se 

encontra, mas também o contexto do próprio objeto que se pretende pesquisar. 

          A escolha desta investigação surgiu a partir da experiência que vivenciei, em 

2009/2010, ao participar do Programa Gestão da Aprendizagem Escolar – GESTAR 

II, do MEC, que oferece formação continuada, na modalidade semipresencial, 

destinado aos professores do 6º ao 9º ano, do Ensino Fundamental (EF), em Língua 

Portuguesa, em busca de novos conhecimentos, de novas teorias e práticas 

pedagógicas. Ressalta-se também que esta tese teve como motivação os estudos 
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desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa/CNPq “Práticas discursivas na 

contemporaneidade”, pertencente ao Programa de Pós-Graduação em Estudos da 

Linguagem (PPgEL), na UFRN, ao qual estou vinculada. 

Resolvi participar do curso do GESTAR II porque, mesmo com muito tempo 

de sala de aula e fazendo parte do grupo de professores interessados em uma 

renovação do ensino da língua materna, ainda encontrava dificuldades, em alguns 

momentos, em relação ao “como ensinar”. Sentia-me intimidada e, às vezes, 

despreparada para afrontar o modelo tradicional de ensino da língua. Isso ocorria, 

principalmente, quando não conseguia redimensionar o estudo da gramática para 

uma perspectiva mais discursiva, sentindo que existia de certa forma um recuo na 

minha prática pedagógica. 

Mesmo havendo livros no mercado com sugestões de como desenvolver 

alguns conteúdos gramaticais, sem um destaque puramente normativo, com os 

olhos mais voltados para uma perspectiva teórico-metodológica de reflexão sobre o 

sistema linguístico, eles não eram suficientes para dar conta dos conteúdos que 

constituíam o programa da disciplina. Rojo enfatiza esse dilema quando afirma que: 

Publicamos muitos trabalhos sobre a abordagem dos textos – 
inclusive e principalmente, os literários – e gêneros orais e escritos 
em leitura, compreensão e produção de textos, mas os trabalhos 
sobre a abordagem dos conhecimentos linguísticos ou da gramática 
(...) foram poucos e apenas se iniciam. (ROJO, 2006, p.42). 
 

E esses conteúdos que ainda não foram explorados pelos estudiosos da 

língua terminam sendo trabalhados de forma convencional. Essa falta de segurança 

no como ensinar alguns conteúdos nos traz certa frustração como professora e uma 

sensação de estar retroagindo ao aderir às práticas cristalizadas de ensino de 

gramática, pois o ensino da gramática teórica não basta para que o sujeito aprenda 

a sua língua. Como nos ensina Irandé, 

Para ser eficaz comunicativamente, não basta, portanto saber apenas 
as regras específicas da Gramática, das diferentes classes de 
palavras, suas flexões, suas combinações possíveis, a ordem de sua 
colocação nas frases, seus casos de concordância, entre outras. Tudo 
é necessário, mas não é suficiente. (IRANDÉ, 2007, p.41). 
 

Como forma de superar esse ensino ainda preso a regras e à nomenclatura 

que, às vezes, leva-nos à prática tradicional do ensino da língua, busquei a 

formação continuada com a intenção de ressignificar a minha ação docente.   
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Ao iniciar a formação continuada, conheci a filosofia defendida pelo programa 

por meio dos seus documentos e pela apresentação feita pela professora formadora. 

Fiquei empolgada, sentia que esse curso poderia ser uma alternativa para ajudar a 

preencher a lacuna deixada por esse tipo de ensino tradicional. 

 Pois, de acordo com a apresentação vista nesse primeiro momento, o 

programa apresentava-se como proposta inovadora para a atualização dos saberes 

docentes, buscando, assim, o desenvolvimento da competência de atuação dos 

professores de Língua Portuguesa.  

O programa tinha como objetivo desenvolver um conjunto de ações 

pedagógicas que incluíam discussões sobre questões teóricas e práticas, com a 

finalidade de colaborar para a melhoria do processo do ensino e da aprendizagem 

dos alunos na área de Língua Portuguesa, bem como contribuir para o 

aperfeiçoamento da autonomia do professor na sua prática pedagógica e permitir a 

ele o desenvolvimento de um trabalho baseado em competências e habilidades. 

O discurso presente nos primeiros documentos, aos quais tive acesso, fez-me 

ver esse curso como uma forma de obter as condições necessárias para 

desenvolver um trabalho significativo em sala de aula, sem precisar usar a 

metalinguagem, as classificações e as nomenclaturas que não são tão relevantes 

para o uso social da língua no cotidiano dos alunos, nem contribuem para os 

tornarem leitores e produtores proficientes de texto.  

Quanto ao ensino e a aprendizagem, os documentos afirmam que o trabalho 

do Gestar II se baseia na concepção socio- histórico de ensino e de aprendizagem, 

concebendo-a como o processo pelo qual o ser humano se apropria do 

conhecimento produzido pela sociedade em qualquer ambiente, a aprendizagem é 

um processo ativo que direciona as transformações da pessoa. 

Os fundamentos da proposta pedagógica do Gestar II, presentes nesses 

documentos, apresentam, numa leitura inicial e apressada, vários aspectos que 

contribuíam para uma discussão do como ensinar os conteúdos do ensino de Língua 

Portuguesa sem comprometer a ampliação da competência discursiva do aluno e, 

ao mesmo tempo, instruindo o desenvolvimento da sua capacidade de produzir 

textos bem construídos dos mais diversos gêneros que circulam em nossa 

sociedade.  

Ao longo do curso, em encontros semanais, que tinham como finalidade 

proporcionar aos professores cursistas a oportunidade de conhecer novas 
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estratégias de atuação. Na realidade, o que fazíamos em sala de aula era 

compartilhar com os novos professores da rede estratégias e sugestões já 

vivenciadas nas experiências, ao longo dos anos. Após algumas semanas de curso, 

comecei a ficar desmotivada, pois os discursos dos professores, ao relatarem suas 

experiências práticas de sala de aula, começavam a se repetir.  

A solução encontrada para permanecer no programa do Gestar II e ter 

respostas para os meus questionamentos foi me aprofundar bastante nas situações 

didáticas presentes nos Cadernos de Atividades de Apoio à Aprendizagem do Aluno 

– AAAA, material didático do curso destinado às atividades com os alunos, para 

poder fazer a Elaboração Didática em sala de aula e posteriormente ir construindo o 

portfólio. 

  Nessa fase de elaboração, outros questionamentos começavam a me 

inquietar: Como a professora que passou pelo processo de formação docente 

continuada do Gestar II poderia construir e elaborar didaticamente conhecimentos 

em situações cotidianas de sala de aula? Será que, na fase de Elaboração Didática 

em sala de aula, a professora não estaria apenas repassando para os alunos um 

modelo pronto, acabado, sem questionar ou refletir? Ao fazer a Elaboração Didática, 

a professora estaria realmente considerando a produção escrita dos alunos como 

produto de uma atividade discursiva? A professora teria o conhecimento competente 

sobre os conteúdos elaborados ou apenas estaria transmitindo conteúdo científico 

aos alunos? Como seria a Elaboração Didática feita pelos professores cursistas com 

pouco ou nenhum domínio dos novos fundamentos teóricos?  

 Diante desses questionamentos, descobri a importância da Elaboração 

Didática na escrita registrada no portfólio.  Apresentando este como um objeto de 

registro do saber que revela como foram construídas as práticas escolares pelas 

professoras. Essa Elaboração Didática orienta-se pelas concepções de Halté (1998), 

que a apresenta como o conceito do saber fazer seguido pela reflexão prática da 

ação.  Essa abordagem teórica foi considerada importante para esta pesquisa 

porque nela se percebe que não basta ao professor se apropriar do conhecimento e 

saber aplicar algumas regras, nem basta que ele saiba reproduzir, fazer a 

transposição de ideias retiradas de um material didático ou de outras fontes, é 

necessário que ele vá além, que saiba fazer.  

Com base nesse fato, resolvi compreender melhor o fenômeno da Elaboração 

Didática, analisando a produção escrita pelas professoras nos portfólios produzidos. 
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Assim, aprofundei os estudos sobre o gênero discursivo portfólio, pois o mesmo é 

constituído por vozes que revelam uma reflexão contínua sobre a prática da 

professora, sobre a elaboração de novos instrumentos de trabalho e a retomada de 

enfoques que devem ser revistos, ajustados ou admitidos como adequados, 

permitindo que a professora revisite seu percurso de aprendizagens, tome 

consciência de suas conquistas, dificuldades e tenha a possibilidade de reorganizar 

sua prática durante o processo de ensino. 

Para tanto, analisa-se como objeto de pesquisa as vozes/posicionamentos 

que emergem dos enunciados produzidos por essas professoras nos portfólios como 

participantes do processo de elaboração didática apontado pelo Programa Gestão 

da Aprendizagem Escolar – GESTAR II, Programa de formação docente continuada. 

Pretende-se, também, compreender no portfólio, como esse curso de 

formação docente continuada influencia as práticas pedagógicas do ensino de 

Língua Portuguesa em sala de aula e se ele pode ser considerado como uma 

possibilidade para o(a) professor(a) repensar suas práticas em sala de aula, assim 

como o seu processo de escrita, já que o gênero discursivo portfólio é considerado 

como uma escrita que possibilita a autoavaliação cotidiana do seu fazer pedagógico. 

De acordo com Villas Boas (2005), o portfólio é considerado não apenas um 

procedimento de avaliação, mas o eixo organizador do trabalho pedagógico, em 

virtude da importância que passa a ter durante todo o processo. 

O portfólio é uma coleção das produções do aluno, as quais 
apresentam as evidências de sua aprendizagem; é uma organização 
construída pelo aluno e pelo professor, para que, em conjunto, possam 
acompanhar o seu progresso (VILLAS BOAS, 2005, p. 38). 

         
 

         Assim, o portfólio refere-se não apenas a uma pasta em que o professor 

guarda e organiza os seus trabalhos produzidos durante o curso, mas sim possui um 

caráter mais pedagógico, pois ele participa, em parceria com o professor/orientador, 

de cada processo de produção dos trabalhos. 

O portfólio, enquanto gênero discursivo, consiste em um espaço em que o 

professor se posiciona enquanto sujeito, mostra-se como um produtor de reflexões 

que foram incorporadas por diferentes vozes sociais e, também, como um ser que 

constrói enunciados cujo discurso revela sua própria forma de dizer, escolhendo o 

estilo da linguagem, mostrando a individualidade e toda a subjetividade do gênero, 

os conteúdos temáticos com sua diversificação de temas sobre a sua vida, a vida na 
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escola e a vida dos alunos, temas que carregam as marcas ideológicas, e a 

construção composicional composta por enunciados concretos exigidos, ou não 

exigidos, mas permitidos pelo tema. 

Dessa maneira, o objeto de estudo desta tese é o portfólio como gênero 

discursivo, considerando a análise dos enunciados, dos discursos, das vozes 

produzidas pelas professoras por meio de sua produção escrita como sujeito de seu 

dizer, isto é, sujeito de sua ação e de sua prática reflexiva. Por isso, é a produção 

dessa escrita autoral, elaborada didaticamente pelas professoras cursistas do 

Gestar II, registrada nos portfólios que será o foco de análise dessa pesquisa. 

Neste trabalho, evidenciaremos as práticas discursivas, a constituição do 

gênero portfólio, tendo como referência os conceitos bakhtinianos de relações 

dialógicas e vozes sociais representados em enunciados que materializam o 

conhecimento de professoras, bem como a análise de Bubnova (2011, pp. 268-270) 

que em ‘Voz, sentido e diálogo em Bakhtin’, fala que a escrita é a transcrição 

codificada das vozes, capaz de transmitir os sentidos; que a voz e a escrita estão 

unificadas em uma produção dinâmica dos sentidos, geradas por vozes pessoais 

(...) a linguagem é entendida como um ato ético, como ação, como comunicação e 

energia.  

A mesma autora afirma ainda que, no mundo de Bakhtin, a escrita é 

privilegiada justamente como um percurso capaz de traduzir a voz humana na 

medida em que é portadora dos sentidos da existência. 

Conforme Bakhtin (2011) afirma, os discursos presentes no meio social se 

materializam nos gêneros. Assim, esperamos encontrar, materializadas na escrita 

dos portfólios, vozes circulantes no meio social que revelam diferentes pontos de 

vista em relação à concepção de língua, linguagem e escrita.  

Segundo Bakhtin (2011), todo discurso sempre está fundido em forma de 

enunciado, pertencente a um determinado sujeito do discurso, e fora dessa forma 

não pode existir (p.274). Assim, o sujeito se constitui no espaço de interação, seu 

conhecimento é fundamentado no discurso e em seus sentidos produzidos. 

Após expor sobre como se efetivou a escolha dessa produção escrita, como 

objeto de estudo desta tese, gostaria de ressaltar também sobre a escolha do tear e 

suas respectivas partes como metáfora desta pesquisa.  

A ideia de utilizar a imagem do tear, instrumento usado para tecer, foi no 

sentido de mostrar que, metaforicamente, o processo de tecer um tecido e o de tecer 
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um texto é o mesmo, pois ambos tecem fios/palavras/enunciados/discursos/vozes 

que serão urdidos e tramados/entrelaçados, formando como produto final um 

tecido/texto. 

Historicamente, a atividade de tecer está diretamente relacionada ao universo 

feminino, pois é ao redor do tear que as mulheres fiandeiras e as tecelãs cantam e 

dialogam enquanto cardam, fiam, urdem e tramam. Nessa perspectiva, a 

investigação da tese que tem como campo de pesquisa 05 (cinco) escolas 

sorteadas, dos Anos Finais do Ensino Fundamental, da Secretaria Municipal de 

Educação (SME) do Natal/RN, tem também como análise de dados 05 (cinco) 

portfólios produzidos por professoras cursistas, isto é, por mulheres que estavam em 

uma mesma sala, produzindo coletivamente textos.  

Essas professoras cursistas estavam juntas, em encontros semanais, com o 

mesmo objetivo que era o de conhecer novas estratégias de atuação didática, 

aprender a adequá-las à sua sala de aula, e depois compartilhar as experiências 

com as outras professoras do grupo por meio de uma apresentação, e com a 

professora formadora por meio da entrega de um portfólio com todas as atividades 

desenvolvidas em sala de aula das escolas onde ministravam as aulas. 

Portanto, o produto final dessa reunião de mulheres/professoras cursistas 

também foi um tecido que foi sendo feito com vários fios. Na fase inicial dessa 

reunião, essas professoras, colaboradoras dessa pesquisa, serão todas 

denominadas como professoras fiandeiras3 porque tiveram a mesma orientação 

didática e metodológica em relação à proposta do GESTAR II, aproximando-se da 

noção de mulheres fiandeiras que são aquelas que colhem os capuchos de algodão, 

limpam, descaroçam, batem para tirar a terra, cardam e depois fiam na roda até 

transformá-los em novelos de fios variados.  

Professoras cursistas e mulheres fiandeiras, ambas preparam os seus 

próprios fios/palavras/enunciados/discursos, mas será que estas professoras 

fiandeiras chegarão à professora tecelã4? Aquela que concebe a língua como 

discurso, que sabe fazer a sequência didática dos gêneros discursivos? No nosso 

entendimento, a professora tecelã corresponde à figura de uma mulher tecelã, 

aquela que sabe usar o tear, sabe urdir e tramar os fios para tecê-los melhor. Por 

                                                             
3 Nesta tese, denomina-se professoras fiandeiras aquelas que tiveram a mesma orientação didática e 
metodológica em relação à proposta do Gestar II.   
4 Chamamos professora tecelã aquela que concebe a língua como discurso, que sabe fazer a sequência didática 
dos gêneros discursivos etc. 
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meio da análise dos portfólios produzidos, do desvelamento das vozes, nos 

aproximaremos dos sentidos de professoras fiandeiras e tecelãs desvelados na 

trama do portfólio.  

Após um breve passeio pelos sites do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Domínio Público, buscando 

trabalhos que de alguma forma tocam o objeto de estudo proposto nesta tese, 

pudemos perceber que, mesmo tendo sido realizado em 2001 a primeira edição do 

programa GESTAR II, há poucos registros de trabalhos sobre ele. 

             No que se refere ao estudo da Elaboração Didática no GESTAR II e a 

relação deste com o portfólio, existem apenas dois artigos com dados parciais de 

investigação de doutorado em andamento relacionado à Transposição Didática, 

tecendo considerações a respeito de teorias da Didática da Matemática, contidas no 

programa, e suas possíveis imbricações com a teoria pós-moderna.  

 No que concerne aos estudos dos gêneros do discurso como objeto de ensino 

da língua materna em relação ao GESTAR II, citamos quatro trabalhos: a 

dissertação de mestrado de Silva (2011), pesquisadora do Programa de Mestrado 

em Estudos de Linguagem – MeEL, Instituto de Linguagem, UFMT, que discute os 

gêneros do discurso e a formação docente, em processo contínuo, proposta pelo 

GESTAR II de Língua Portuguesa – realizado com professores atuantes no Ensino 

Fundamental; a pesquisa de Oliveira (2010) que apresenta o resultado das 

atividades com o gênero Memória, realizadas a partir da Olimpíada de Língua 

Portuguesa e os saberes desenvolvidos por meio das aprendizagens obtidas com o 

Programa Gestão de Aprendizagem Escolar – GESTAR II; e as dissertações de 

Socorro (2009) e de Miguel (2011), professoras formadoras do Gestar II que 

discorrem sobre gêneros do discurso e a formação docente. 

 Em relação ao estudo do gênero portfólio e a formação docente, temos 

algumas monografias no curso de Pedagogia que trazem uma proposta de trabalho 

que concebe o portfólio como um instrumento de avaliação formativa, pois 

documenta o processo de aprendizagem do aluno: seus comentários sobre pontos 

trabalhados de acordo com os objetivos curriculares. Apesar de se apresentarem 

com objetivos diferentes em relação ao gênero portfólio, esses trabalhos são 

relevantes, pois mostram a importância de se estimular a escrita crítica e reflexiva na 

educação. Constata-se que, na área de Linguística aplicada, o portfólio como gênero 

discursivo ainda é pouco explorado. 
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 Podemos citar, ainda, alguns trabalhos desenvolvidos apenas para registrar 

algumas atividades feitas pelos professores cursistas durante a formação, referentes 

ao conteúdo dos cadernos de Teoria e Prática – TPs, desenvolvidas em sala de aula 

pelos professores de Língua Portuguesa e de Matemática dos anos finais do Ensino 

Fundamental. Além de registros fotográficos, reprodução de produções textuais, há 

ainda alguns comentários dos cursistas falando sobre as sequências didáticas feitas 

para conseguirem realizar a proposta de trabalho com o aluno em sala de aula. 

Diante desse quadro, percebe-se que ainda há muito que se explorar nesta 

área. Mas não se pode negar os avanços que aconteceram desde a introdução 

oficial da linguística nos cursos de letras no país, bem como no reconhecimento 

dessa disciplina como ciência. Disso ocorreu o desenvolvimento de diversos estudos 

linguísticos, que tinham como preocupação (re)considerar o objeto desse ensino e, 

sobretudo, propor uma nova concepção de ensino de Língua Portuguesa.  

Essa nova concepção de língua foi sendo construída, ao longo desses últimos 

trinta anos, por meio de vários modelos teóricos e linhas de pesquisa pelos quais 

passamos desde a linguística estrutural à análise do discurso, trilhando ainda pelo 

gerativismo, pela linguística textual, pela análise de conversação, dentre outros. 

Essa nova abordagem ganhou destaque e foi objeto de discussão nos cursos 

de pós-graduação de todo país, pois a busca em torno da ampliação e diversificação 

da Língua provocaria uma mudança significativa nos paradigmas norteadores das 

práticas pedagógicas do ensino de Língua Portuguesa e consequentemente alteraria 

o enfoque dado aos conteúdos, porque o professor passaria a conceber o gênero do 

discurso como o objeto de estudo a ser trabalhado em sala de aula e o texto a 

unidade de ensino por excelência.  

No entanto, constata-se que, apesar de todos esses avanços teóricos, 

respaldados pelas pesquisas mais contundentes e especializadas, a observação e o 

diagnóstico de muitas pesquisas realizadas no espaço escolar apontam que os 

efeitos dessa mudança ainda têm pouca interferência na aula de Língua Portuguesa.  

Evidencia-se ainda no discurso da escola a mesma programação limitada de 

ensino da língua, na qual a maioria dos professores gasta o tempo das aulas no 

ensino e utilização de regras gramaticais, classificações e/ou a nomenclatura que 

não avançam e que resultam numa prática pedagógica artificial, abstrata, 

descontextualizada, distanciada da realidade de uso social do aluno.  
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Segundo Rodrigues (1999), as recentes pesquisas em Linguística Aplicada 

(LA) têm mostrado que o fracasso escolar no ensino de língua tem girado em torno, 

principalmente, de um ensino e de uma aprendizagem voltados para a questão da 

metalinguagem, ou para aspectos formais de leitura e da escrita. 

Na perspectiva de Rojo (2001), esses estudos ainda se mostram ineficientes 

no desenvolvimento de cidadãos capazes de interagir criticamente com os discursos 

alheios e com o próprio discurso.  

 Revelando-se como resultado um trabalho fragmentado, pautado na 

gramática normativa, com baixa produção de texto e atividades de leitura que, na 

maioria dos casos, não passam de mera decodificação. Sem falar da confusão que 

ainda continua na concepção de alguns professores quando se refere às aulas de 

português como se equivalessem a aulas de gramática. E de outros professores 

que, infelizmente, se aposentaram sem nunca ter percebido que a língua extrapola 

os limites da gramática. 

Diante desse contexto, compreende-se que o caminho é longo quando o 

assunto é a transmutação de pesquisas e teorias linguísticas para a sala de aula, 

porque muitas vezes as mudanças sugeridas por tais pesquisas ficam reservadas 

apenas a apresentações em congressos ou seminários de linguística, algumas são 

publicados em anais ou revistas especializadas, restritas a um grupo de especialista, 

muitas vezes, inacessíveis à prática pedagógica de professores do ensino 

fundamental e médio. 

            Enquanto se busca saber, por meio de questionamentos e pesquisas, o que 

está faltando para que essa produção científica chegue até os professores, não se 

pode negar que tais teorias têm chegado à sala de aula, com maior ou menor 

intensidade, por meio do material pedagógico utilizado pela maioria dos professores, 

e se mostrando mais próximas no fazer pedagógico, nos últimos anos.  

Isso se instalou de forma mais efetiva, quando os estudos linguísticos 

bakhtinianos de base enunciativa e sociointeracionista, que redimensionaram as 

concepções de língua, gênero e texto, foram aceitos pelos PCN e contribuíram de 

forma significativa para o surgimento de novas abordagens didáticas.  

            Para dar conta desse ensino de Língua, que evidencia o caráter social da 

língua, como salienta Bakhtin (2003), nos últimos anos surgiram, de maneira 

acentuada, muitos cursos de formação continuada, cujo objetivo aparece associado 

ao processo de melhoria das práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores 
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em sua rotina de trabalho e em seu cotidiano escolar, como é o caso do Gestar II 

que é o campo empírico de análise desta tese. 

Esta pesquisa, além de ter como base a teoria dialógica da linguagem de 

Bakhtin e seu Círculo (1992), de Villas Boas (2005) com o Portfólio e de Halté (1998) 

com o fenômeno da Elaboração Didática, orienta-se também pela concepção de 

formação continuada, referendada por Nóvoa (2009), que propõe mudanças 

profundas na formação docente, enfatizando que o professor deve ajudar seu aluno 

a transformar a informação em conhecimento.    

E numa visão mais ampliada, estudaremos a linguagem como prática socio 

histórica, forma de ação entre sujeitos, condição mesma da constituição desses 

sujeitos, defendida por Suassuna (2006). Trabalharemos com o material discursivo, 

procurando entender a forma como os posicionamentos das professoras aparecem 

nos textos analisados, considerando cada um desses textos como um enunciado 

único e irrepetível, conforme a noção de enunciado exposta pela Análise Dialógica 

do Discurso (ADD). 

Fundamentada na linha de pensamento de Geraldi (2003), manteremos o 

foco no ensino de língua escrita, que possui um lugar de destaque na escola, mas 

que o professor muitas vezes se esquece de considerá-lo como “o produto de uma 

atividade discursiva onde alguém diz algo a alguém”, porque é pela linguagem que 

os discursos são construídos, por meio das interações sociais e dos processos 

dialógicos, e assim os sujeitos vão se completando e se construindo, 

compreendendo o mundo e nele agindo.  

Sendo assim, são nossas questões de pesquisa: como a professora que 

passou pelo processo de formação docente continuada do Gestar II mobiliza, 

atualiza, constrói e elabora didaticamente conhecimentos em situações cotidianas 

de sala de aula? Quais as influências do curso de formação docente continuada 

GESTAR II no ensino de Língua Portuguesa em sala de aula?  Diante do exposto, o 

portfólio como gênero desvelador de professora tecelã é nossa proposição de tese.  

Para uma melhor compreensão dessa proposição de tese, organizamos o 

texto em seis capítulos. O primeiro trata-se desta introdução, denominada Urdume: 

o início da trama, na qual objetivamos situar a pesquisa e seu objeto de estudo, 

apresentando os pressupostos teóricos, contextualizando os sujeitos participantes 

da pesquisa, inserindo-a no campo da Linguística Aplicada. 
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Em seguida, Pente liço: a tessitura do caminho metodológico, no segundo 

capítulo, em que expomos o percurso metodológico, destacando o Fio das 

fiandeiras e o Fio do GESTAR II. 

No terceiro capítulo, Navete: entremeios teóricos, aprofundamos os 

pressupostos do pensamento de Bakhtin e seu Círculo no que concerne às 

concepções de enunciado, vozes sociais, gênero discursivo e relações dialógicas 

que norteiam a análise dessa pesquisa a partir dos tópicos Do emaranhado de 

palavras aos fios ideológicos e Vozes entremeadas. 

Em seguida, o quarto capítulo, Cala: entre os fios do portfólio no qual 

abordamos O que as vozes já tecidas dizem sobre os portfólios e a Tessitura do 

portfólio enquanto gênero discursivo: estilo, composição e conteúdo, foco da tese 

no qual desvela os sentidos de professora tecelã.  

O capítulo cinco, Trama dos fios: de professora fiandeira à professora 

tecelã, é destinado às análises discutidas por meio dos tópicos Fio da urdidura 

inicial; Gestando a trama e Apreciando a tessitura. 

Finalmente, os nossos Arremates Finais, capítulo em que discutimos os 

resultados da pesquisa e expomos desdobramentos e relevância da tese por ainda 

ser um campo pouco explorado academicamente, tendo por base o GESTAR II e 

também por apontar a situação desafiadora da escrita autoral da prática docente no 

portfólio frente à complexidade de elaborar didaticamente um conteúdo estudado em 

um curso de formação continuada de professores para as situações cotidianas de 

sala de aula. 
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2. PENTE LIÇO: A TESSITURA DO CAMINHO METODOLÓGICO  

 
 

 

Pesquisar é algo que se aprende por meio de um planejamento, por isso é 

necessário dispor de conhecimentos sobre esta atividade viva, pulsante que nos 

envolve e aguça todos os nossos sentidos. Na realidade, a pesquisa se corporifica 

por meio da palavra. Cada palavra escolhida exerce uma tensão em relação às 

demais, tensão esta que é mediada pelo pesquisador, juntamente com os seus 

colaboradores, que vão tocando o pedal, tramando os 

fios/linhas/palavras/enunciados/vozes, socio-historicamente constituídos, que irão 

tecer múltiplos discursos.  

Mas, não podemos nos enganar, pois pesquisar não é uma atividade fácil e 

se não for bem planejada, às vezes, ela nos conduz por uma terra árida, de solo 

infértil, que nos deixa desorientados (as) à procura de um sopro de vida e, quando 

pensamos que seremos vencidos pela desesperança, pelo cansaço e pela 

frustração, eis que nasce em meio às pedras uma flor. 

Metaforicamente, nesta tese, o trabalho do pesquisador inicialmente se 

assemelha ao das mulheres fiandeiras por possuir também diversas etapas: primeiro 

é preciso colher os capuchos de algodão, limpá-los, descaroçá-los, batê-los, cardá-

los para depois fiá-los na roda até transformá-los em novelos de fios variados. No 

entanto, para se chegar aos fios, o pesquisador primeiro tem que investigar a área, 

colher os dados e separar os que forem relevantes para serem tecidos, 

aproximando-se das mulheres tecelãs.  

Os primeiros brotos dos capuchos dessa pesquisa foram cardados e fiados 

com cuidado na intenção de obter os fios/discursos, que serão entrelaçados em 

diversos novelos para depois serem urdidos e tramados para formar, 

posteriormente, um tecido/texto que revele a interpretação e a reflexão dos dados 

colhidos.  

Até chegar aos fios que irão para a urdidura, a pesquisa vai conduzindo-nos 

por caminhos com trajetórias de idas e vindas que determinam nossos passos por 

um percurso que se ramifica, mas, às vezes, se desfaz, restando-nos apenas o 

desejo de prosseguir pedalando, manejando a roda de fiar para mantê-la girando 
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sempre na mesma direção, na expectativa de transformar o algodão bruto em 

novelos de fios. 

Essas trajetórias de idas e vindas se efetivam por meio de um trabalho que 

resulta numa mistura de suor, lágrimas e risos que ocorrem porque pesquisar é um 

processo vivo, cativante, mas nunca é definitivo. Como enfatiza Serrano, “pesquisar 

é um processo que nunca se acaba, por mais que o queiramos. Estamos o tempo 

todo convictos da possibilidade de fazer mais, de aprofundar mais, de ir mais longe.” 

(2011, p.14).  

Tal qual a roda de fiar, a pesquisa em desenvolvimento tem um movimento de 

desafio e de aventura: 

O desafio do pesquisar no movimento é que o pesquisador não olha 
um tecido pronto procura aproximar-se do movimento em que o 
tecido vai sendo feito. Mergulha na multiplicidade dos fios em 
movimento, buscando compreender a trama que vai sendo urdida 
(FONTANA, 2005, p. 72-73). 

 O movimento e a trama que vai sendo urdida remetem-nos para a imagem de 

um tear que faz um movimento que provoca o entrelaçamento ordenado de dois 

conjuntos de fios, a urdidura e a trama, que formam um tecido. Por isso, para tecer a 

escrita e o registro da pesquisa é necessário também um movimento que será 

efetivado por meio de vários fios: leitura, análise, reflexão, escolhas e diálogo. 

 Por isto, a atitude investigativa do pesquisador assemelha-se à arte de tecer. 

Sendo necessárias atitudes de paciência, dedicação, cardação, organização, ética, 

fiação, perseverança, urdidura que serão realizadas cuidadosamente em todas as 

etapas para que se materializem de forma significativa a trama.   

 Na realidade, essa tese está ligada à metáfora da arte de tecer por meio do 

tear, que é um instrumento de origem simples, para o qual é necessário o uso da 

mente e das mãos, da mesma forma que o pensar e o escrever do pesquisador.  

E, assim como a tecelã tem liberdade na montagem dos fios no tear, o 

pesquisador tem liberdade para escolher os fios/palavras, as cores/criatividade e as 

formas/práticas para a sua tessitura. Pode cardar/dialogar com várias fontes, bem 

como pode fiar/ estabelecer relações que permitam ampliar a sua escrita. 

Dessa forma, a tese está relacionada a essa tessitura e a metodologia está 

sendo elaborada por meio de diferentes fios e tramas em que se misturam cores, 

texturas e espessuras. Esta tessitura será constituída pela experiência de minha 

trajetória como pesquisadora/professora e pela trajetória de outras cinco professoras 
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que descrevem como urdem e tramam os fios em sala de aula, mediante ao registro 

escrito da elaboração didática tecida em forma de portfólio. 

A tese configura-se como sendo de natureza qualitativa com base na Análise 

Dialógica do Discurso (ADD), teoria da linguagem de Bakhtin e seu círculo. Para 

Bakhtin (2003, p.302), a palavra, assim como o fio da fiandeira que se constrói 

atendendo a uma finalidade, não está solta, ela vem de um falante socialmente 

situado e dirige-se para um interlocutor também socialmente situado, sendo assim, 

ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que 

se dirige para alguém.  Assim, 

Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do 
ouvinte.  Toda palavra serve de expressão a um em 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. [...]. A palavra é o território comum do 
locutor e do interlocutor. (BAKHTIN (Volochinov), 1995, p. 113). 

Bakhtin (2003) defende ainda que, em todas as esferas da atividade humana, 

a utilização da língua realiza-se em formas de enunciado, concretos e únicos, por 

isto é que a língua deve ser vista como processo de interação entre sujeitos, 

processo em que os interlocutores vão construindo sentidos e significados ao longo 

de suas trocas linguísticas.  

Os estudos da linguagem, nesta concepção dialógica, passaram a enxergar a 

Língua não mais na concepção de simples instrumento de transmissão de 

mensagens, nem na concepção de veículo de comunicação por meio do qual 

alguém diz ou escreve algo para alguém que deve compreender o que ouve ou lê, 

mas a concebe como processo de interação entre sujeitos. Nesse sentido, Bakhtin 

(1981, p. 123) afirma: 

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 a 
realidade fundamental da língua. O diálogo, no sentido estrito do 
termo, não constitui, é claro, senão uma das formas é verdade que 
das mais importantes, da interação verbal. Mas pode-se 
compreender a palavra “diálogo” num sentido amplo, isto é, não 
apenas como a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas 
face a face, mas toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja. 

          Esta tese está pautada nessa última concepção de linguagem por priorizar a 

ideia de que é por meio da interação que o sujeito aprende e apreende as várias 
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formas de funcionamento da língua e por proporcionar aos educadores uma prática 

educacional diferenciada, que considera a relação do sujeito com a língua e suas 

condições de uso, mostrando que a aprendizagem não se dá por treinamento, mas 

pelo seu uso real em diversas situações, que propiciam ao aluno e ao professor 

construírem juntos os conhecimentos. 

Não é de se surpreender que o caráter e os modos dessa utilização sejam tão 

variados como as próprias esferas da atividade humana, o que não contradiz a 

unidade nacional de uma língua, mas a prioridade é estudar a língua em uso, da 

qual necessitamos de proficiência cotidianamente.  

          Portanto, o grande diferencial dessa teoria está na dimensão social que 

Bakhtin atribui ao discurso porque, desse ponto de vista, ele responsabiliza o sujeito 

pelo uso que ele faz da linguagem, por isso o sujeito não pode ser apenas um 

divulgador de discursos preexistentes, discursos alheios, pois a dimensão social em 

que ele está inserido, que ele interfere e modifica, extrapola as dimensões 

institucionais. 

 Com a finalidade de compreender melhor esse sujeito, reafirmamos que esta 

pesquisa se insere na área da Linguística Aplicada, pois visa compreender as 

professoras como sujeitos que estão em permanente processo de construção por 

meio das interações estabelecidas em sala de aula e fora dela, mediadas pela 

linguagem, em que trocam informações, vivências e produzem novos 

conhecimentos.  

E como a atividade linguística é uma prática social, a Linguística Aplicada 

organiza-se como um campo de pesquisa ligada às necessidades desses sujeitos 

em permanente processo de interação. Assim, para Moita Lopes(2009), o sujeito da 

Linguística Aplicada é aquele que constrói sua subjetividade no meio social em que 

está inserido, por meio da linguagem. 

         Atualmente, a linguística Aplicada se concentra em examinar o uso da 

linguagem em diversas situações sociais, buscando produzir conhecimentos 

voltados para encontrar soluções para os problemas enfrentados no cotidiano dos 

modos de vida individuais ou coletivos. Rojo (2008) defende que, “não se trata de 

qualquer problema – definido teoricamente -, mas de problemas com relevância 

social suficiente para exigirem respostas teóricas que tragam ganhos a práticas 

sociais e a seus participantes”. 
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 De acordo com Oliveira (2009), a Linguística Aplicada é uma área de 

produção de conhecimentos que pretende assumir como objeto de estudo 

privilegiado a linguagem verbal em uso em práticas sociais que se realizam em 

contextos institucionais demarcados, nas esferas públicas e privadas, em universos 

discursivos, os mais diversos. Para a autora, esse modo de produzir conhecimentos 

de natureza inter/transdisciplinar objetiva problematizar e compreender questões de 

linguagem que respondam a necessidade da sociedade contemporânea. Assim, a 

autora enfatiza que a Linguística Aplicada tem ampliado seus horizontes para além 

do ensino de línguas, da sala de aula e da formação de professores. 

 Deduzimos que essa postura exige um posicionamento político, uma 

concepção de conhecimento que revela uma inquietude com a repercussão que 

acontece no entorno, pois visa uma produção de conhecimento que contribua de 

alguma forma para qualificar a vida humana, estando sempre atenta à 

responsabilidade social, desde o recorte do problema até a estrutura da investigação 

da pesquisa. 

Para atender aos objetivos propostos nesta tese, adotamos o enfoque 

metodológico da pesquisa qualitativa de investigação de cunho socio-histórico por 

entendermos que este possibilitará posicionar-me como uma pesquisadora que 

busca uma melhor compreensão dos sentidos atribuídos pelas professoras, sujeitos 

dessa pesquisa. Como aponta Freitas (2007, p.27), “na pesquisa qualitativa, 

procura-se compreender os sujeitos envolvidos na investigação para, por meio 

deles, compreender também os seus contextos”. 

 Dessa forma, em sintonia com essas orientações de pesquisa, este trabalho 

pretende colaborar para os estudos contemporâneos acerca de práticas discursivas 

e sobre o gênero portfólio.  

Esta tese tem como campo de pesquisa 05 (cinco) escolas dos Anos Finais 

do Ensino Fundamental da rede municipal de educação do Natal/RN. Sorteadas 

dentre as escolas contempladas pelo Gestar II, cujo programa finalizou com 22 

cursistas. A análise dos dados, portanto, será realizada por meio de 05 (cinco) 

portfólios produzidos por docentes cursistas, com a finalidade de compreender, por 

meio das vozes dessas professoras, o processo de Elaboração Didática em 

situações cotidianas de sala de aula, principalmente, no que concerne à concepção 

de linguagem, de ensino e de escrita.  
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2.1 FIO DAS FIANDEIRAS 

 

 

Como estamos empregando a metáfora do tear ao longo da escrita dessa 

tese, enfatizamos que, quando nos referimos à professora/fiandeira, queremos 

ressaltar que estamos nos reportando às professoras que participaram do curso 

GESTAR II que tiveram seus portfólios analisados nesta pesquisa.  

Fiandeiras são as mulheres que preparam na roda de fiar longos fios que não 

se entrelaçam, ficam soltos, isolados em seus novelos. Assim, simbolicamente, a 

professora/fiandeira desenvolve um trabalho cuja lógica de ensino e de 

aprendizagem ainda está ligada ao fio da escola tradicional porque seu trabalho 

pedagógico acontece numa perspectiva linear, em que o ensino da linguagem 

acontece de forma unilateral.  

Nessa perspectiva tradicional do ensino, Geraldi (2006) julga que, na escola, 

não se produzem textos em que um sujeito diz sua palavra; na realidade, os alunos 

devolvem ao professor a palavra que lhes foi dita pela escola, em situações 

artificiais, caracterizadas muito mais como exercícios escolares do que mesmo como 

interlocuções autênticas (p.128). Dessa forma, estabelecem-se, entre aluno e texto, 

relações lineares. 

Nesse sentido, as fiandeiras do GESTAR II colaboradoras dessa tese, mesmo 

estando no exercício do magistério, algumas com mais de uma década de docência, 

ainda precisam entrelaçar fios, realizar tessituras, construindo novas tramas, 

elaborando didáticas norteadoras do ensino e da aprendizagem para que se tornem 

em autênticas tecelãs, mulheres que, de posse dos fios em suas mãos, urdem e 

tramam conhecimentos produzindo vários tecidos/textos. Reconhecendo que toda 

trama implica a tessitura de variados fios construídos em rede, que tecem relações. 

           Para Suassuna (2012):  
 

A sala de aula é um espaço privilegiado desse movimento 
interlocutivo, lugar de interações verbais e diálogo entre sujeitos e 
saberes. Aí cabe fazer das aulas de língua materna momentos em que 
interlocutores verdadeiros têm o que dizer, e o fazem por meio da 
língua, tomada como atividade, processo criativo que se materializa 
pelas enunciações. (SUASSUNA, p.12). 
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Sob esta ótica, uma professora/tecelã desenvolve o trabalho pedagógico 

valorizando e reconhecendo os múltiplos discursos, assim como estabelece relações 

entre eles.  

Diante da metáfora em torno do tear e da roda de fiar, designamos as cinco 

professoras/fiandeiras investigadas de Paina, Juta, Buriti, Agave e Algodão porque 

esses nomes representam a matéria-prima que ativam os fios para a trama. Essas 

fibras têxteis naturais já se apresentam prontas na natureza, necessitando apenas 

alguns processos físicos para transformá-las em fios e alinhadas para a tessitura. 

Processo semelhante acontece na qualificação dos saberes docentes das 

professoras, pois, mesmo elas sendo do quadro efetivo do magistério da rede 

municipal, demanda formação continuada. 

No caso desta tese, essas fibras  representam as colaboradoras na pesquisa. 

Essa foi a forma encontrada para uma escrita mais poética, em função da metáfora 

acima citada, e em detrimento do usual P1, P2, P3..., normalmente usados para 

identificar sujeitos de pesquisa na qual o professor é colaborador. De forma 

negociada, foi garantido o anonimato das professoras dessa pesquisa, sem ferir a 

singularidade de cada uma. 

Denominam-se Paina, Juta, Buriti e Agave as professoras que ainda se 

distanciam de uma ação docente mais autônoma e autoral porque continuam presas 

a seguir as orientações do curso de formação continuada do Gestar II, repassando-

as em sala de aula conteúdos que, às vezes, não respondem às necessidades dos 

alunos, mas a exigência da própria disciplina, transmitindo, assim, um saber já 

pronto e não construído juntamente com o aluno, tendo a mediação do professor. 

Como afirma Geraldi (2003, p.90), “cristaliza como verdade o que é apenas uma 

verdade dentro de certa perspectiva”. 

Diferentemente, a professora denominada Algodão, embora seja também 

uma fibra natural, destaca-se das outras porque advém de uma semente. Semente 

essa que tanto pode ser usada in natura, quanto pode passar pelo processo de 

cardação até chegar a um fio para fazer a tessitura. Partindo dessa compreensão, 

denomina-se de Algodão a professora que possui autonomia metodológica em 

relação aos conteúdos e as estratégias apreendidas durante o curso de formação 

continuada do Gestar II. 

Tal qual a semente, a professora Algodão consegue, em sua atuação 

docente, brotar múltiplos conhecimentos, em diferentes espaços do ambiente 
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escolar, mostrando um elevado nível de autonomia e autoria. Para Bakhtin (2010), o 

ato de criação artística envolve o posicionamento que o autor-criador assume ao 

escrever seus textos, um posicionamento que coloca em confronto os seus valores 

pessoais. Escrever o portfólio, nessa perspectiva, significou para a professora 

assumir esse posicionamento valorativo, resgatando suas capacidades pessoais, 

sua história, seus posicionamentos enquanto sujeito social. 

Sendo assim, faremos a seguir uma breve caracterização das fibras 

selecionadas para nomear as colaboradoras desta tese: 

 Paineira - Chorisia speciosa - também chamada de “barriguda” pela silhueta 

pouca elegante, tem madeira leve, pouco resistente, sendo empregada para 

brinquedos, caixotaria, canoas, gamelas etc. Já o seu fruto, a Paina, flutua pelo 

vento nos meses de agosto e setembro. 

  

Figura 01 - Paineira 
 

 
Figura 02 – Tecelagem feita com fibras da Paina 
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Juta - Corchorus capsularis -  é uma fibra têxtil vegetal lenhosa que alcança 

uma altura de 3 a 4 metros e o seu talo tem uma grossura de aproximadamente 

20 mm, crescendo em climas úmidos e tropicais.  

 

 

Figura 03 – Juta 
 
 

 

 

Figura 04 - Tecelagem com fibras da Juta 
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             Buriti é o termo que costuma se referir a Mauritia flexuosa (Mauritia vinifera 

Mart.), uma palmeira muito alta.  No Brasil, predomina nos estados do Amapá, 

Roraima, Rondônia, Amazonas, Pará, Maranhão e Piauí, mas também encontra-se 

nos estados do Ceará e da  Bahia. 

 

 

                     

   

Figuras: 05 a 07 - Buriti 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Amap%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roraima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rond%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maranh%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piau%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
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Figura 08 - Tecelagem com fibras de Buriti 

 

              Agave é uma fibra de planta suculenta da família Agavaceae, composto por 

183 espécies, algumas das quais largamente cultivadas como o Agave sisalana 

(para produção de sisal), Agave tequilana (para a produção de tequila), Agave 

americana e Agave attenuata para fins ornamentais. 

 

       

Figura 09 – Agave 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_(biologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agavaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agave_sisalana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sisal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agave_tequilana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tequila
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agave_americana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agave_americana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agave_attenuata
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Figura 10 – Processo de secagem do Agave 

 

 
 

Figuras 11 - Tecelagem com fibras de Agave 
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               Algodão é uma fibra branca (esbranquiçada) que cresce a volta das 

sementes de algumas espécies do gênero Gossypium, família Malvaceae. Há muitas 

espécies nativas das áreas tropicais e, desde o final da última Era glacial, tecidos já 

eram confeccionados com algodão. Atualmente, somente 4 espécies são 

aproveitadas em larga escala para a confecção de tecidos e instrumentos médicos.  

 

 

Figura 12 - Algodão 

 

 

 

Figura 13 - Tecelagem com fibra de Algodão 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fibra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Algodoeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Malvaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_do_gelo
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC8J75mKfRAhVIEZAKHUMSCoYQjRwIBw&url=http://www.24horasnews.com.br/noticias/ver/mato-grosso-produzira-108-a-mais-na-proxima-safra-de-algodao.html&psig=AFQjCNF5sPoZ7dSQb_JKMOiu9yZ0jTtlkQ&ust=1483574680137235
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC8J75mKfRAhVIEZAKHUMSCoYQjRwIBw&url=http://www.24horasnews.com.br/noticias/ver/mato-grosso-produzira-108-a-mais-na-proxima-safra-de-algodao.html&psig=AFQjCNF5sPoZ7dSQb_JKMOiu9yZ0jTtlkQ&ust=1483574680137235
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiarNfG4JrRAhXIlJAKHZhhDOIQjRwIBw&url=https://br.pinterest.com/pin/123145371039510205/&psig=AFQjCNGSJFE8O6PRq363fGjx7_58W6upAg&ust=1483147229167044
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Junto a essa preservação de nomes das colaboradoras, não podemos 

esquecer da dimensão ética da pesquisa que, no campo da Linguística Aplicada, 

enxerga a ética não só do ponto de vista das normas de conduta e das prescrições 

que garantem que a mesma não cause sofrimento humano a nenhuma das partes 

envolvidas, mas extrapola porque, como afirma Bakhtin (2003): “é preciso superar a 

dicotomia entre vida e arte, a arte e a vida, pois é inconcebível estudar o sujeito 

humano dissociado de sua cultura humana – a ciência, a arte e a vida”. Bakhtin 

(2003) defende que: “o homem precisa transitar em cada uma dessas esferas, pois é 

nesse conjunto que ele encontra sua unidade ética responsável e responsiva”.  

Para a escolha das professoras colaboradoras desta tese, foram elencados 

os seguintes critérios: 

 Ser professor(a) da rede de ensino do município de Natal e exercer a 

docência nos anos finais do Ensino Fundamental; 

 Ser integrante de uma turma do GESTAR II formada pela mesma 

professora formadora; 

 Professor(a) que apresentar, no final do curso, portfólio com proposta 

de elaboração didática com atividade de produção escrita para ser 

realizada em sala de aula; 

 A opção por professor(a) de uma mesma professora formadora deu-se 

em função da compreensão de que asses profissionais fizeram a 

mesma trajetória de estudo longitudinal, haja vista por estarem 

participando de curso, cuja carga horária é de 300 horas. 

 

Diante do exposto, apresentamos o quadro demonstrativo do perfil das 
colaboradoras: 

 

 

PROFESSORAS/ 

FIANDEIRAS 

TEMPO DE 

MAGISTÉRIO 

FORMAÇÃO 

INICIAL 

INSTITUIÇÃO 

QUE LECIONA 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 

 

Agave 

 

16 anos 

 

Letras 

E.M Mª 
Alexandrina 

Sampaio 

 

9º ano 
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Buriti 

 

23 anos 

 
Letras 

 
E.M. Ferreira 

Itajubá 

 

7º ano 

 

Juta 

 

20 anos 

 
Letras 

   
 E.M Waldson 
      Pinheiro 

 

6º ano 

 

Paina 

 

21 anos 

 
Letras 

 
E.M 4º 

Centenário 

 

8º ano 

 

Algodão 

 

5 anos 

 
      Letras 

 
E.M.Veríssimo 

de Melo 

 

7º ano 

 
Figura 14: Demonstrativo do Perfil das colaboradoras por tempo de magistério, por 
                  Formação inicial, por Instituição e por ano de escolaridade 
                  Fonte: Autoria própria, 2016. 

                      

    

2.2 FIOS DO GESTAR II 

 

Historicamente, a formação inicial do professor foi tarefa restrita às 

instituições de ensino superior que, normalmente, garantiam um currículo com 

saberes necessários para o exercício da docência. Assim, o funcionamento dessa 

formação efetivava-se por meio de cursos de graduação, cursos de 

aperfeiçoamentos, encontros, simpósios e congressos ofertados pelas instâncias 

superiores, geralmente, em parceria com as secretarias de educação, com carga 

horária definida. 

Esse modelo de formação visava apenas à capacitação docente como forma 

de sanar a “falta de preparo” dos professores que era apontado na época, por 

algumas instituições, como a causa do fracasso escolar dos alunos. Portanto, 

promover cursos pontuais solidificava-se como solução para que o docente 

melhorasse sua atuação e garantisse a qualidade do ensino.   



50 
 

Na realidade, eram cursos de aperfeiçoamento/reciclagem com propostas 

pedagógicas que se diziam inovadoras, porém com saberes bem distantes da 

realidade das salas de aulas dos alunos/docentes das redes públicas de ensino. 

A partir da década de 1980, esse cenário começa a mudar, pois as 

transformações advindas das mudanças sociais, das novas relações/interações com 

as pessoas e com as novas tecnologias, principalmente o computador e a internet 

com lugar garantido dentro e fora do espaço escolar, passam a determinar novas 

obrigações à escola, exigindo dos professores outros conhecimentos para a 

condução do processo de ensino, conhecimentos esses que não eram restritos ao 

saberes das disciplinas curriculares.  

Nóvoa (2009, p.11) afirma que, historicamente, a profissão docente foi 

marcada pela invisibilidade: 

A sua importância nunca esteve em causa, mas os olhares viraram-se 
para outros problemas: nos anos 70, foi o tempo da racionalização do 
ensino, da pedagogia por objetivos, do esforço para prever, planificar, 
controlar; depois, nos anos 80, vieram as grandes reformas 
educativas, centradas na estrutura dos sistemas escolares e, muito 
particularmente, na engenharia do currículo; nos anos 90, dedicou-se 
uma atenção especial às organizações escolares, ao seu 
funcionamento, administração e gestão. 

 

Nesse contexto, pesquisas educacionais começaram a apontar que não 

bastava colocar a culpa nos docentes pelo fracasso dos estudantes, era necessário 

tratar a educação com mais seriedade, investindo em políticas públicas de gestão 

escolar e formação continuada dos professores como alternativas para ressignificar 

os saberes pedagógicos docentes. 

A partir da segunda metade da década de 90, são publicados os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), com a finalidade de constituir uma proposta de 

reorientação curricular para as secretarias de educação, às escolas, às instituições 

formadoras de professores e de pesquisa, tendo como interlocutores os professores.  

Os PCN surgem trazendo contribuições valiosas para a área do conhecimento 

didático-pedagógico da atuação docente em sala de aula e como afirma Rojo (2000, 

p. 27) os Parâmetros têm sua atuação - nas políticas linguísticas contra o iletrismo e 

em favor da cidadania crítica e consciente. 

           No final da década de 1990, há também a implantação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa - PCNLP (BRASIL, 1998) que até hoje 

tem provocado variadas reflexões na educação brasileira, sobretudo no que se 
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refere ao novo direcionamento dado ao ensino de Língua Portuguesa, pois traz 

concepções e perspectivas teórico-metodológicas consideradas como inovadoras e 

como ideal de ensino no país por que revelam mudanças significativas no sistema 

educacional.  

No entanto, vale ressaltar que, para a real efetivação do PCNLP no ensino-

aprendizagem, é necessário primeiro uma formação inicial e depois uma formação 

continuada dos professores, como afirma o próprio documento: 

a formação dos professores se coloca, portanto, como necessária para 
que a efetiva transformação do ensino se realize. Isso implica revisão 
e atualização dos currículos oferecidos na formação inicial do 
professor e a implementação de programas de formação continuada 
que cumpram não apenas a função de suprir as deficiências da 
formação inicial, mas que se constituam em espaços privilegiados de 
investigação didática, orientada para a produção de novos materiais, 
para a análise e reflexão sobre a prática docente, para a transposição 
didática dos resultados de pesquisas realizadas na linguística e na 
educação em geral (BRASIL, 1998, p. 67).  

 

Dessa forma, a formação tanto inicial quanto continuada tem que ser feita de 

forma eficiente e com qualidade para a prática pedagógica do professor. É preciso 

oferecer uma formação que desperte o professor crítico e reflexivo, isto é, que o 

transforme em um profissional com condições reais de atuar em uma sala de aula, 

que saiba observar os fenômenos pedagógicos, refletindo e propondo alternativas 

significativas para a aprendizagem dos alunos. 

Essa renovação que a formação continuada oferece aos professores pode 

transformá-los em um profissional com novo perfil. E quem sabe, como propôs 

Geraldi (2004), em “A aula como acontecimento”, venha a ser o professor do futuro: 

[...] o professor do futuro, a nova identidade a ser construída, não é a 
do sujeito que tem as respostas que a herança cultural já deu para 
certos problemas, mas a do sujeito capaz de considerar seu vivido, de 
olhar para o aluno como um sujeito que também já tem um vivido, para 
transformar o vivido em perguntas. O ensino do futuro não estará 
lastreado nas respostas, mas nas perguntas. Aprender a formulá‐las é 
essencial. Na lição de Saramago, “tudo no mundo está dando 
respostas, o que demora é o tempo das perguntas”. (p.19, 2004). 

 

Assim, consolida-se nessa reflexão a figura do professor crítico e reflexivo, 

capaz de compreender a sua prática, transformando-se em agente de sua ação 

pedagógica. 

Em busca desse profissional, que a sociedade tanto exige, é que se vê 

atualmente a formação continuada sendo solidificada em diversos espaços 
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educacionais, principalmente na escola, espaço privilegiado em que o professor está 

em processo permanente de construção de saberes.  

Dessa maneira, a formação continuada constitui-se como uma possibilidade 

para o professor ampliar os conhecimentos, dialogando com seus pares, 

reestruturando o que foi aprendido e consequentemente aprimorando a sua 

formação inicial, rompendo aos poucos com a cultura do isolamento profissional.   

Diante desse quadro, alguns órgãos competentes têm se mobilizado em 

busca de alternativas com intervenções didáticas concretas para tal ensino, revendo 

métodos pedagógicos e conteúdos, definindo novas propostas curriculares para a 

educação escolar e promovendo cursos de formação.  

Na realidade, verificam-se esforços coletivos entre o Ministério da Educação – 

MEC, Secretarias Estaduais e Municipais, Universidades Federais, Organizações 

não governamentais e Escolas, para implantação de políticas de formação 

continuada lançadas como propostas formativas para junto aos docentes 

enfrentarem os desafios no processo de ensino e de aprendizagem na perspectiva 

que eles ressignifiquem as ações pedagógicas na sala de aula. 

No âmbito da educação nacional, desde o ano de 1999, o MEC por meio da 

Secretaria de Ensino Fundamental vem estimulando as redes públicas de ensino 

para a formação docente continuada em serviço, conforme previsto na Lei 9.394/96, 

que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB.  

O incentivo para essa formação começou ao longo do período de 1995 a 

1998, quando a Secretaria de Educação Fundamental do MEC elaborou os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN para o Ensino Fundamental e também os 

Referenciais para Educação Indígena, Educação Infantil, Educação de Jovens e 

Adultos e Formação de Professores.  

Após o lançamento nacional desses documentos, seria necessário 

desencadear uma ampla discussão nacional para apresentar o estudo dos 

Referenciais Curriculares a grupos de professores e a especialistas em educação, 

de modo que pudessem servir de instrumentos norteadores do trabalho na escola e 

para o desenvolvimento profissional desses educadores. 

Como ação inicial, a Secretaria de Ensino fundamental - SEF/MEC oferece às 

secretarias de educação e escolas/grupos de escolas interessados em implementar 
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os Referenciais Curriculares a realização do “Parâmetros em Ação”5 (1999) e do 

“PROFA”6 (1999). Oferece, posteriormente, outros programas/cursos: o GESTAR I7 

(2001), o GESTAR II8 (2004), o ProInfantil9 (2004), Pró-letramento10 (2005), o 

PARFOR11 (2009) e a mais recente, a formação docente continuada denominada 

PNAIC12 (2012), dentre outros. 

No Rio Grande do Norte, as Secretarias Municipal e Estadual de Educação, 

em parceria com o MEC, vêm ao longo desses últimos anos investindo na formação 

de professores, por meio da implantação desses programas mencionados acima, 

com a intenção de contribuir com inovações e a qualidade do ensino.  

Constata-se que inúmeros são os programas, projetos e ações empreendidas 

pelo MEC e pelas Secretarias de Educação, visando à melhoria da qualidade do 

ensino e da aprendizagem das escolas públicas por meio de um conjunto de 

intervenções pedagógicas. Mas, no contexto dessas alternativas, o programa de 

formação continuada de professores é uma necessidade indiscutível, assumida por 

todos os defensores de uma educação de qualidade.  

O investimento nos programas de formação continuada de professores 

configura-se como uma das políticas públicas para o alcance de índices 

                                                             
5 Programa de Desenvolvimento Profissional Continuado Parâmetros em Ação - atividade planejada para ser 

realizada em um contexto de formação de profissionais de educação, propiciando o estabelecimento de vínculos 
com as práticas locais e tendo como finalidade apresentar alternativas de estudo dos Referenciais Curriculares a 
grupos de professores e a especialistas em educação, de modo que possam contribuir para o debate e a 
reflexão sobre o papel da escola e do professor na perspectiva do desenvolvimento de uma prática de 
transformação da ação pedagógica. 
6 Programa de Formação de Professores Alfabetizadores - Programa cuja finalidade é contribuir para a 
superação de dois problemas: a formação inadequada dos professores e seus formadores e a falta de 
referências de qualidade para o planejamento de propostas pedagógicas que atendam às necessidades de 
aprendizagem dos alunos – situações didáticas e materiais adequados. 
7 Programa Gestão da Aprendizagem Escolar I - programa de formação continuada semipresencial que objetiva 

colaborar para a melhoria do processo ensino e aprendizagem dos alunos na área temática de Língua 
Portuguesa e Matemática, voltado para professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental (2º ao 5º ano). 
8 Programa Gestão da Aprendizagem Escolar II - programa de formação continuada semipresencial que objetiva 

colaborar para a melhoria do processo ensino e aprendizagem dos alunos na área temática de Língua 
Portuguesa e Matemática, voltado para professores dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano).   
9 Programa de Formação Inicial para Professores em exercício na Educação Infantil - curso a distância, de 
formação para o magistério, em nível médio, oferecido para professores em exercício nos sistemas municipais e 
estaduais de educação, da rede pública ou privada, que não possuem a formação exigida pela LEI. 9.391/96, em 
seu artigo 62, específica para o magistério. 
10 Programa de Formação Continuada de Professores Pró-Letramento, que visa à melhoria da aprendizagem da 
leitura/escrita e matemática nas séries iniciais do ensino fundamental realizado pelo MEC, em parceria com 
universidades que integram a Rede Nacional de Formação Continuada de Professores e com os sistemas de 
ensino no trabalho docente. 
11 Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – induz e fomenta a oferta de educação 
superior, gratuita e de qualidade, para professores em exercício na rede pública de educação básica, para que 
estes profissionais possam obter a formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 
e contribuam para a melhoria da qualidade da educação básica no País. 
12 Curso presencial de 2 anos para os professores alfabetizadores, voltado para a melhoria da qualidade do 

ensino no ciclo de alfabetização. 

 



54 
 

educacionais, de acordo com as exigências de um país emergente, como o Brasil, 

uma vez que exames nacionais ─ Prova Brasil e SAEB (Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica) e internacional ─ PISA (Programa Internacional de 

Avaliação dos Alunos) ─ apontam de forma expressiva a fragilidade do ensino que é 

oferecido por nossas instituições.  

Entre tais programas, destacou-se o Programa Gestão da Aprendizagem 

Escolar - GESTAR, organizado em 2001, após a constatação pelo SAEB, em 2009, 

de um baixo índice de desempenho dos alunos das séries iniciais do Ensino 

Fundamental nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática. 

Esse programa surgiu, tendo como foco os professores do Ensino 

Fundamental das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E, posteriormente, numa 

2ª fase, expandiu-se para a formação dos professores das séries finais do Ensino 

Fundamental, dessas mesmas regiões, nas mesmas áreas disciplinares, por meio do 

GESTAR II.  

Dessa forma, o GESTAR II consiste em um programa de formação 

continuada de professores de Língua Portuguesa e Matemática que atuam no 

Ensino Fundamental II. O programa objetiva colaborar para a melhoria do processo 

ensino e aprendizagem dos alunos na área temática de Língua Portuguesa e 

Matemática, contribuindo para o aperfeiçoamento da autonomia do professor na sua 

prática pedagógica, permitindo o desenvolvimento de um trabalho baseado em 

habilidades e competências na leitura e na escrita.  

Esse programa surgiu em 2004, após uma parceria firmada entre o Ministério 

da Educação (MEC), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e 

as Secretarias Estaduais e/ou Municipais de Educação. Em 2008, o programa foi 

ampliado para todo o país, tendo sido integralmente implementado pela 

Universidade de Brasília (UnB), instituição que coordenou a formulação do projeto 

pedagógico da formação, a elaboração do material didático utilizado e a execução 

do programa. 

O Gestar II é um programa semipresencial de formação continuada em 

serviço, com 300 horas de formação distribuído da seguinte forma: 80h sendo 

desenvolvidas em encontros presenciais nas oficinas, realizadas quinzenalmente, 

com duração de 4h, e as demais horas são à distância, com carga horária total de 

220h. Dessas, 180h são destinadas ao estudo individual dos Cadernos de Teoria e 

Prática - TP, desenvolvimento das atividades aplicadas em sala de aula pelo 
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cursista-professor e 40h para a elaboração de um projeto ao final do percurso, com 

orientação do formador. Na Figura 15, apresentamos a Ementa do Curso de 

Formação Continuada em Língua Portuguesa. 

 

                      

           TEORIA E  
         PRÁTICA                  

 Unidade  
Título da Unidade 

                         1 
           LINGUAGEM E 
                CULTURA 

        1 Variantes Linguísticas: dialetos e registros 

        2 Variantes Linguísticas: desfazendo equívocos 

        3 O Texto como centro das experiências no ensino da língua 
        4 A intertextualidade 

                       2 
     ANÁLISE LINGUÍSTICA E 
      ANÁLISE LITERÁRIA 

       5 Gramática: seus vários sentidos 

       6 A frase e sua organização 

       7 A arte: formas e função 

       8 Linguagem figurada 

                       3 
          GÊNEROS E TIPOS  
                 TEXTUAIS 

       9 Gêneros textuais: do intuitivo ao sistematizado 

      10 Trabalhando com gêneros textuais 

      11 Tipos textuais 

      12 A inter-relação entre gêneros e tipos textuais 

                      4 
LEITURA E PROCESSOS DE 
               ESCRITA I 

      13 Leitura, escrita e cultura 

      14 O processo da leitura 

      15 Mergulho no texto 

      16 A produção textual. Crenças, teorias e fazeres 

                     5 
     ESTILO, COERÊNCIA E 
                COESÃO 

      17 Estilística 

      18 Coerência textual  

      19 Coesão textual 

      20 Relações lógicas no texto 

                     6 
LEITURA E PROCESSOS DE  
              ESCRITA II 

      21 Argumentação e linguagem 

      22 Produção textual: planejamento e escrita 

      23 O processo de produção textual: revisão e edição  

      24 Literatura para adolescentes 

 
Figura 15 – Ementa do Curso de Língua Portuguesa, GESTAR II 

 

 

Diante dessa figura, compete ao professor-formador preparar as oficinas, 

acompanhar o professor-cursista na sala de aula, verificando de que forma ele utiliza 

os conceitos teórico-metodológicos aprendidos durante o percurso formativo, manter 

plantão para tirar dúvidas, orientar o projeto final, montar um portfólio13 e elaborar 

relatório mensal das atividades realizadas.  

Concebido como - um educador qualificado especialmente para atuar no 

GESTAR II (BRASIL, 2008a, p. 15), o professor tutor/formador nesse processo de 
                                                             
13O portfólio conterá atividades desenvolvidas pelos professores-cursistas e seus alunos, que o professor-

formador considerar importante. 
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formação é um agente imprescindível, pois atua até como intermediário entre as 

Secretarias de Educação e as escolas, com a responsabilidade de coordenar as 

atividades, implementá-las e avaliar o desempenho dos participantes do processo 

formativo.  

Por isso, para desenvolver bem as múltiplas atividades que desempenha, 

recebe formação específica presencial de 96 horas, conforme distribuídas a seguir: 

40h para a formação inicial, 40h para o seminário de acompanhamento e 16h para o 

seminário de avaliação. 

O foco do programa é proporcionar a atualização dos saberes dos 

professores, bem como a elaboração didática do professor no próprio local de 

trabalho, fazendo-o vivenciar junto aos seus alunos os impactos das diretrizes do 

programa.  

           No Programa GESTAR II, utilizamos os Cadernos de Teoria e Prática em 

Língua Portuguesa (TPs), ao todo são seis cadernos. Estes são fundamentados na 

concepção de linguagem como uma constante ação – reflexão – ação, em 

conformidade com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2008), os quais 

apresentam os gêneros do discurso como objetos das práticas de ensino e 

aprendizagem e os textos como unidades dessas práticas e instrumento 

desencadeador das habilidades de leitura, produção e análise linguística. Outros 

autores como Marcuschi (2008), Kleiman (1995), Kaufman (1995); Bakhtin (1926, 

2003, 2006), Barton (1993), Antunes (2005) e Vygotsky (2001) também 

fundamentam esse trabalho.  

A finalidade do programa é elevar a competência dos professores e de seus 

alunos e, consequentemente, melhorar a capacidade de compreensão e intervenção 

sobre a realidade sociocultural (BRASIL, 2008a, p. 14), tendo como base os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática e de Língua Portuguesa dos 

alunos de 5ª a 8ª séries (6º ao 9º anos) do Ensino Fundamental. O material didático 

do Gestar II é composto de: 

 

1. Um Guia Geral, composto de cinco unidades, cujo objetivo é o de iniciar os 

professores tutores e, posteriormente, seus cursistas, aos objetivos, bases 

epistemológicas e metodologia do programa; 
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2. Seis Cadernos de Teoria e Prática (TPs), compostos de quatro unidades 

cada, os quais são utilizados como material de apoio nos encontros de 

formação presencial e no repasse local da metodologia; 

3. Seis Cadernos de Atividades de Apoio à Aprendizagem (AAAs), cada um 

composto por quatro unidades (unidades estas equivalentes àquelas 

presentes nos TPs), cujo objetivo é o de fornecer aos professores (tutor e 

cursista) atividades estruturadas para serem utilizadas em sala de aula com 

seus alunos. 

 

           Todo o material didático do GESTAR II é fundamentado na concepção de 

linguagem que privilegia o uso da Língua como atividade social e comunicativa em 

que os interlocutores atuam em um espaço cultural e histórico, tendo o objetivo de 

possibilitar ao professor de Língua Portuguesa de 5ª a 8ª séries (6º ao 9º anos) um 

trabalho que propicie aos alunos o desenvolvimento de habilidades de 

compreensão, interpretação e produção dos mais diferentes gêneros textos 

(BRASIL, 2008a, p. 36). 

     Tudo em conformidade com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

2008), os quais apresentam os gêneros do discurso como objetos das práticas de 

ensino e aprendizagem e os textos como unidades dessas práticas e instrumento 

desencadeador das habilidades de leitura, produção e análise linguística.  

      O Guia Geral (2008a) traça as formas de oferta, o foco e finalidade do 

Programa: 

 

É um programa de formação continuada semipresencial, orientado 
para a formação de professores de Matemática e de Língua 
Portuguesa, objetivando a melhoria do processo de ensino 
aprendizagem. O foco do programa é a atualização dos saberes 
profissionais por meio de subsídios e do acompanhamento da ação do 
professor no próprio local de trabalho. Tem como base os Parâmetros 
Curriculares Nacionais de Matemática e de Língua Portuguesa dos 
alunos de 5ª a 8ª séries (6º ao 9º anos) do Ensino Fundamental. A 
finalidade do programa é elevar a competência dos professores e de 
seus alunos e, consequentemente, melhorar a capacidade de 
compreensão e intervenção sobre a realidade sociocultural (BRASIL, 
2008a, p. 14). 
 

           A proposta pedagógica do Programa é composta, basicamente, por sete 

elementos, indicados no Guia Geral (2008a):  

 



58 
 

1. Ensino-aprendizagem baseado na concepção socioconstrutivista. Nessa 

visão, alunos e professores constroem juntos o conhecimento em sala de 

aula, por meio de uma relação interdependente, apoiada no interesse e na 

participação ativa dos alunos e na atuação do professor como mediador entre 

os alunos e o conhecimento social e historicamente construído;  

2. Relação professor-aluno se liga por vínculos, construídos ao longo do 

trabalho de aprender-ensinar, que são laços afetivos e de compromisso. O 

professor baseia a sua atividade no seu conhecimento sobre o aluno, e este 

com a sua participação informa ao professor o seu nível de interesse, o que 

orienta os professores na escolha das melhores estratégias de ensino e de 

avaliação;  

3. Papel do professor, figura mediadora de conhecimentos em sala de aula,  que 

aponta caminhos  para que seus alunos descubram e construam de forma 

interativa os saberes, com uma proposta de atuação assentada: a) no 

planejamento, respaldado em diagnóstico de aprendizagem dos alunos, 

escolha de materiais adequados e criação de ambiente favorável à 

aprendizagem; b) no desenvolvimento das aulas, incentivando pesquisas 

dentro e fora de sala de aula sobre temas diversos, por meio de uma postura 

investigativa frente aos fatos cotidianos ou novos, organizados de forma 

individual ou em grupo; c) na participação da comunidade escolar, integrando 

projetos coletivos internos e externos, inclusive com outras escolas; 

4. Sala de aula como espaço de efetivação do Programa, pois toda a reflexão 

sobre o que ocorre em sala de aula - tanto do ponto de vista do conteúdo 

pedagógico como das relações – alicerça-se na sala de aula; 

5. Avaliação processual e formativa, com formas diversificadas, incluindo a 

autoavaliação, por parte dos alunos e do professor, como procedimento 

importante para propiciar a autonomia e a responsabilidade de ambos, bem 

como constrói laços de confiança muito sólidos que ajudam a orientar 

planejamentos de ensino adequados à realidade dos estudantes; 

6. Concepção de competência, formulada por Perrenoud: ―ações e operações 

que utilizamos para estabelecer relações entre objetos, situações e 

fenômenos que desejamos conhecer‖ (BRASIL, 2008a, p. 24); 

7. Relação entre comunidade e escola como desencadeadora de aprendizagem 

dos alunos. A participação dos pais para melhorar o ambiente da escola, 
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diminuir o índice de ausência dos alunos, além de potencializar o 

desempenho dos mesmos.  

 

      Tanto o Guia Geral quanto os TPs e os AAAs são organizados de modo a 

promover a interação entre as partes envolvidas nas atividades do programa (seja 

no caso da relação professor tutor – formador; assim como na relação professor 

cursista – professor tutor; como também na relação professor – aluno).Tal 

organização se manifesta por meio de um conjunto de perguntas formuladas para o 

leitor do guia e dos cadernos, as quais trabalham tanto as expectativas do leitor 

acerca do tema, quanto guiam sua reflexão e a formulação dos conceitos 

necessários ao entendimento. De maneira geral, temos no Programa o coordenador 

pedagógico, o coordenador administrativo, o professor formador/tutor e o professor 

cursista.  

Embora tenha sido lançado em 2004, o GESTAR II ainda responde ao atual 

contexto de concretização da política de formação continuada em nosso país, pois 

está inserido entre os programas que buscam responder às exigências da nova 

ordem social e das propostas de organismos internacionais, bem como ainda atende 

às demandas do nosso sistema educacional, principalmente aquelas apontadas 

como verdadeiros entraves para a educação: o abandono escolar, o insatisfatório 

nível de desempenho na leitura e na escrita e a repetência.  

Portanto, o GESTAR II continua sendo referência nos estudos de formação 

docente continuada oferecido pelas secretarias de educação estadual e municipal na 

maioria dos estados brasileiros e por isso se constitui como campo empírico desta 

tese.  
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3. NAVETE: ENTREMEIOS TEÓRICOS 

 

 Com fios de pensamento 

 se tece o mundo, 

 se costuram pedaços 

 rasgados de vida, 

 nesse tear estranho 

 que só o homem possui:  

 tear de sonhos. 

  

(Tear - Roseana Murray) 

 

 

Este capítulo apresenta o aprofundamento dos pressupostos do pensamento 

de Bakhtin e seu Círculo no que concerne às concepções de enunciado, vozes 

sociais, gênero discursivo e relações dialógicas que norteiam a análise dessa 

pesquisa. Essa análise é feita com base na Análise Dialógica do Discurso (ADD).  

Compreendemos Análise Dialógica do Discurso (ADD) como um conjunto do 

pensamento bakhtiniano propagado pelas leituras iniciadas no final da década de 

1970, intensificadas nos anos de 1990 e defendida pelos Círculos Bakhtinianos 

Contemporâneos, que se empenham em destacar a origem filosófica, ética e 

estética do pensamento bakhtiniano.    

 Brait (2004) define a Análise Dialógica do Discurso (ADD) como sendo um 

conjunto de procedimentos analíticos, um arcabouço teórico que, embora não 

formando um corpo acabado de conceitos e formas de aplicação, está articulado no 

conjunto das obras de Mikhail Bakhtin e seu círculo14 independentemente da 

discussão a respeito da autoria individual de cada trabalho. 

 Dentro desse conjunto denso e rico de reflexões, um dos princípios básicos 

do pensamento de Bakhtin e seu círculo será a reflexão de que o mundo no qual se 

                                                             
14Segundo Faraco (2003), este grupo era composto de estudiosos de diversas formações, interesses intelectuais e atuações profissionais 

(filósofos, biólogos, pianistas, professores e outros), que se reuniam regularmente entre os anos de 1919 e 1929, na Rússia. Dentre eles, vale 

destacar Mikhail M. Bakhtin, que dá nome ao grupo por ter sido o autor da obra que Faraco chama de “maior envergadura” (2003, p. 14); 

Valentin N. Volochinov e Pavel N. Medvedev. O Círculo de Bakhtin, além de profundas discussões filosóficas, trouxe uma contribuição 

notável à filosofia da linguagem. A situação política da União Soviética, no início do século XX, leva Bakhtin à prisão em 1929 e ao exílio 

no Cazaquistão. Quase todos os seus amigos do Círculo desapareceram nos anos do expurgo stalinista. Configuraram-se, então, mais de trinta 

anos de ostracismo, o que impediu a circulação de sua obra que, numa lenta redescoberta, só veio a ser conhecida e debatida a partir da 

década de 70. No Brasil, o primeiro livro do Círculo a ser publicado foi Marxismo e Filosofia da Linguagem, em 1979. 
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produz o conhecimento não deve estar desvinculado do mundo real, do mundo em 

que o ser concretiza sua existência. 

 Na verdade, constatamos no livro Para uma filosofia do ato, escrito 

provavelmente no início da década de 1920, que Bakhtin já aponta a existência de 

um dualismo entre o mundo da teoria (o mundo da cultura) e o mundo da vida (o 

mundo da historicidade viva), presente em algumas teorias racionalistas da época, 

conforme podemos ler à p.43: 

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. O ato da atividade de cada um, da experiência que cada um 
vive, olha, como um Jano bifronte, em duas direções opostas: para a 
unidade objetiva de um domínio da cultura e para a singularidade 
irrepetível da vida que se vive, mas não há um plano unitário e único 
em que as duas faces se determinem reciprocamente em relação a 
uma unidade única. 

 

           Após esse posicionamento crítico em relação a esses dois mundos que não 

se comunicam, Bakhtin (2010, p. 44) mostrará que esse dualismo só será superado 

e transformado em unidade única quando o evento singular do existir se efetuar, pois 

como ele afirma: 

Cada um dos meus pensamentos, com o seu conteúdo, é um ato 
singular responsável meu; é um dos ato de que se compõe a minha 
vida singular inteira como agir ininterrupto, porque a vida inteira na 
sua totalidade pode ser considerada como uma espécie de ato 
complexo: eu ajo com toda a minha vida, e cada ato singular e cada 
experiência que vivo são um momento do meu viver-agir. Tal 
pensamento, enquanto ato, forma um todo integral: tanto o seu 
conteúdo-sentido quanto o fato de sua presença em minha 
consciência real de ser humano singular, precisamente determinado e 
em condições determinadas – ou seja, toda historicidade concreta de 
sua realização – estes dois momentos, portanto, seja o do sentido, 
seja o histórico-individual (factual), são dois momentos unitários e 
inseparáveis na valoração deste pensamento como meu ato 
responsável. 

 

   Nessa afirmação, Bakhtin deixa claro que formular teorias que não tenham 

como ponto de partida o mundo é concebê-las dissociadas das eventividades e 

unicidade do ser, impedindo a intervenção e a visibilidade dos atos e das ações 

praticadas por esse ser. 

  Assim, compreendemos que o mundo da cultura e mundo da vida não 

devem ser pensados como mundos estanques que acontecem paralelamente sem 
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estabelecer entre si uma relação dialógica que possibilite aos sujeitos presentes 

nessa inter-relação, a apreensão, a compreensão e a apreciação dos fatos da vida e 

das suas posturas diante desses fatos. 

 Portanto, entendemos que a construção do conhecimento em qualquer 

esfera efetiva-se a partir da observação de um mundo real, no mundo da vida, de 

sujeitos reais, com necessidades reais e com posicionamentos sociais que emergem 

a partir da compreensão do contexto do mundo da vida desses mesmos sujeitos. 

Convictos desse entendimento, analisaremos os discursos desta tese sob uma 

perspectiva que não desvincule a relação do texto com o mundo da vida. 

 Devido as peculiaridades do gênero portfólio, principalmente no que diz 

respeito às considerações subjetivas presentes nos enunciados das professoras, é 

interessante buscar também pistas e indícios como aponta Ginzburg (1989) em seu 

paradigma indiciário. O paradigma indiciário está fundamentado na observação dos 

detalhes que não estão aparentes, por dados e fatos considerados a priori sem 

importância, mas que podem desvendar dimensões da realidade até então 

desconsideradas ou desconhecidas. 

De acordo com Ginzburg (1989), a origem do paradigma indiciário se 

encontra no método utilizado pelo italiano Giovanni Morelli para identificar a autoria 

de obras de artes. Morelli buscava os traços mais particulares, detalhes menos 

visíveis e menores que pudessem assegurar autoria de um determinado quadro. 

Esses detalhes se constituíam em indícios que podiam levar a autoria da obra. 

Porém, é com a medicina hipocrática, mais precisamente em sua dimensão 

semiótica, que Ginzburg (1989, p. 155) fundamenta-se ao fazer referências aos 

diagnósticos que se baseiam nos sintomas, aparentemente sem importância, para 

poder diagnosticar o mal.  

Esse paradigma indiciário caracteriza-se como um método de cunho 

qualitativo, que tem como base o fato de se fundamentar na análise de indícios 

imperceptíveis para a maioria, indícios que podem ser questionados pela ciência 

mais racional, mas que contribuem fundamentalmente na reconstituição do passado, 

nas pistas que esses sintomas fornecem, valorizando a singularidade dos resultados 

e possibilitando a reconstrução de uma realidade, ou seja, “partir de dados 

aparentemente negligenciáveis, remontar uma realidade complexa.” Assim, com 

base no paradigma indiciário, pequenos detalhes, uma pista encontrada, são 

importantes à investigação.  
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Segundo o paradigma indiciário de Ginzburg (1989, p. 119), “essa 

investigação pode ser comparada ao ato de seguir os fios em um tear. Chegamos ao 

ponto no qual eles podem ser observados compondo um todo [...]. Para chegar à 

coerência do padrão, percorremos com o olhar as diferentes linhas.” Assim, 

buscamos interpretar as pistas, indícios percebidos na escrita dos portfólios, por 

meio da leitura de suas entrelinhas, por meio da observação dos enunciados, das 

vozes das professoras que podem ser comparadas com os fios em um tear. 

Partindo desse pressuposto básico, teremos as orientações que constituem o 

funcionamento da teoria da linguagem de Bakhtin e seu círculo, e outras que a 

enredam e que servirão de arremate para a trama em torno do tear dessa tese. 

 

 

3.1 DO EMARANHADO DE PALAVRAS AOS FIOS IDEOLÓGICOS 
 
 
 
   Para Bakhtin (2003, p.302), a palavra, assim como o fio da fiandeira que se 

constrói atendendo a uma finalidade, não está solta, ela vem de um falante 

socialmente situado e dirige-se para um interlocutor também socialmente situado. 

Dessa maneira: 

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. [...]. A palavra é o território comum do locutor e do 
interlocutor. (BAKHTIN (VOLOCHINOV), 1995, p. 113). 

 

 É nesse processo de interação social que a palavra significa, pois o ato de 

fala é de natureza social. Isso significa compreender que as pessoas não recebem a 

língua pronta para ser usada, é necessário que elas “penetrem na corrente da 

comunicação verbal; ou melhor, somente quando mergulham nessa corrente é que 

sua consciência desperta e começa a operar”, como afirma Bakhtin/Volochinov 

(1995, p. 108). 

 Dessa maneira, ao analisar textos a partir dessa concepção, é importante que 

se considerem os aspectos sociais e históricos em que o sujeito está inserido, bem 

como o contexto de produção, já que os seus significados são sociais e 

historicamente construídos. Assim: 

Toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que 
procede de alguém, como pelo fato de que se dirige a alguém. Ela constitui 
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justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1995 p. 113). 

 

 Por isso, nas situações de interações, dar a palavra ao outro não basta, é 

preciso aceitá-la e devolvê-la ao outro, pois como afirma Geraldi (1990, p.124): É 

devolvendo o direito à palavra – e na nossa sociedade isso inclui o direito à palavra 

escrita – que talvez possamos um dia ler a história contida, e não contada, da 

grande maioria que hoje ocupa os bancos das escolas públicas. 

 Percebemos que a palavra, por meio dessas interações, se desenvolve de 

forma simultânea com os valores culturais e ideológicos presentes no convívio 

social. E por isso, a 

palavra é o signo ideológico por excelência; ela registra as menores 
variações da vida social. Para ele, a palavra veicula, de maneira privilegiada, 
a ideologia; a ideologia é uma superestrutura, as transformações sociais da 
base refletem-se na ideologia (BAKHTIN, 2010, p.16-17). 

 

   Nessa perspectiva, há uma reciprocidade entre a palavra e a situação 

social, por isso as palavras estão carregadas de conteúdo ideológico, elas “são 

tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as 

relações sociais em todos os domínios” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010 p. 41). 

 A palavra só passa a fazer sentido a partir do momento em que lhe atribuem 

um determinado valor. A palavra sozinha não expressa qualquer juízo de valor, a não 

ser que ela esteja situada na boca de um sujeito constituído nas relações sociais e 

na história, e seja ouvida por outro que também é sujeito, também dessa forma 

constituído. 

 Portanto, o sentido de uma palavra não está em si mesmo, no seu material 

verbal, pois a palavra pode ser a mesma, mas o sentido que lhe é atribuído pode ser 

totalmente diferente, vai depender da valoração que é dada para ela a partir da 

interação que seja feita entre os sujeitos falantes e destes com o mundo.  

     Para o Círculo de Bakhtin, o sujeito tem um cotidiano que é entrecortado por 

discursos, discursos que são feitos de palavras, mas também de tempo, espaço e 

história, por formas de dizer e conceber o mundo que podem estar visíveis, mas que 

também circulam sem que os envolvidos percebam. Essas orientações constituem o 

funcionamento dialógico da linguagem na concepção bakhtiniana e constituirá 

também o diálogo nesta tese. 

 Como afirma Bakhtin (2011, p.316): 

Um enunciado é um elo na cadeia da comunicação verbal de uma 
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dada esfera. As fronteiras desse enunciado determinam-se pela 
alternância dos sujeitos falantes. Os enunciados não são indiferentes 
uns aos outros nem são autossuficientes, conhecem-se uns aos 
outros, refletem-se mutuamente. São precisamente esses reflexos 
recíprocos que lhes determinam o caráter. O enunciado está repleto 
dos ecos e lembranças de outros enunciados, aos quais está 
vinculado no interior de uma esfera comum da comunicação verbal. 
O enunciado deve ser considerado acima de tudo como uma 
resposta a enunciados anteriores dentro de uma dada esfera. 

 
 Dessa forma, cada enunciado constitui um novo acontecimento, um evento 

único e irrepetível da comunicação discursiva. Ele nasce na inter-relação discursiva, 

por isso que não pode ser nem o primeiro nem o último, pois já é resposta a outros 

enunciados, ou seja, surge como sua réplica. 

 Porém, tomando como base a ideia de que todo enunciado constitui-se a 

partir de outros enunciados (tanto os já-ditos como os previstos), muitos deles 

atravessam as fronteiras do enunciado, concretizando-se nos diversos modos de 

citação do discurso do outro (os enunciados no enunciado). Assim, fica perceptível, 

diante dessas considerações, que o enunciado deve ser considerado interligado à 

situação social (imediata e ampla) em que é produzido e está inserido. 

  Dessa maneira, o enunciado não pode ser compreendido dissociado das 

relações sociais que o suscitaram, pois o “discurso”, como fenômeno de 

comunicação social, é determinado por tais relações, pois essa noção de enunciado 

como um todo de sentido não se limita apenas a sua dimensão linguística, mas 

concebe a situação social como elemento constitutivo. 

            No enunciado, que pode ser falado ou escrito, existe uma interatividade entre 

sujeitos falantes. Nessa interação, o receptor não é um ser passivo, ao contrário, ao 

ouvir e compreender um enunciado adota para consigo uma atitude responsiva, quer 

dizer, ele pode concordar ou não, pode completar, discutir, ampliar, direcionar, enfim, 

atuar de forma ativa no ato enunciativo. 

 Bakhtin compreende que esta reação não passiva do locutor é a principal 

característica do enunciado. Na realidade, o locutor deseja um retorno, uma vez que 

age no sentido de provocar uma resposta, atua sobre o outro buscando convencê-lo, 

influenciá-lo. Bakhtin afirma ainda que o enunciado é único, não pode ser repetido 

(apenas citado), já que advém de discursos proferidos no exato momento da 

interação social. 

 Assim, o enunciado produz-se num contexto que é sempre social, entre 
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duas pessoas socialmente organizadas, não sendo necessária a presença atual do 

interlocutor, mas pressupondo-se a sua existência. Nessa abordagem interacional, o 

papel do locutor é fundamental, mesmo quando não há um interlocutor real e, nesse 

momento, esse papel é preenchido pelo representante médio do grupo social ao 

qual pertence o locutor. 

 Bakhtin defende a importância do interlocutor na abordagem interacional, 

pois ele entende que toda palavra é dirigida a um interlocutor, e ela sofrerá variação 

decorrente dos participantes da interação: variará quando se tratar de uma pessoa 

do mesmo grupo social ou não, se for inferior ou superior na hierarquia social, se 

estiver ligada ao locutor por laços sociais teoricamente estreitos (pai, mãe, marido, 

etc.). 

 É importante destacar que Bakhtin considera o enunciado como resultante 

de uma “memória discursiva”, ou seja, repleta de enunciados que já foram proferidos 

em outras épocas, em outras situações interacionais, nas quais o locutor 

inconscientemente toma como base para realizar a enunciação do momento e, 

assim, formular seu discurso. 

 A enunciação caracteriza-se então pela alternância de atos de fala, numa 

relação dialógica e pela sua conclusibilidade específica, ou seja, um falante termina 

o seu turno para dar lugar à fala do outro e é isto que permite a possibilidade de 

resposta (posição responsiva). Nessa relação dialógica, o sujeito é responsivo 

porque responde, distorce, refuta, o discurso do outro quanto confronta ideologias e 

valores.  

  Assim, esta teia de enunciados, em que esse sujeito mantém o diálogo com 

o outro, é constituída de palavras cheias de sentido. Portanto, se há palavra, existe 

relações dialógicas, então a palavra é o instrumento que renova os sujeitos e o 

mundo. 

 Este trabalho tem como objetivo analisar os enunciados produzidos pelas 

professoras de Língua Portuguesa, que frequentaram o curso de formação 

continuada do GESTAR II, partindo dessa concepção discursiva proposta pela 

Análise Dialógica do Discurso (ADD), tendo como referência os estudiosos de 

Bakhtin e de seu Círculo. 
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3.2 VOZES ENTREMEADAS 

 

 

 Para o Círculo de Bakhtin, toda enunciação é carregada da “voz alheia” do 

outro, sendo que a presença do interlocutor é tão essencial quanto a presença do 

falante, que sempre toma a palavra numa atitude responsiva, para retificar, 

concordar, discordar, polemizar etc. Nesse sentido, trata-se do caráter responsivo da 

linguagem, ou seja, a resposta a algo que foi dito anteriormente e a retomada da fala 

alheia. 

 Segundo Bakhtin, o mundo está povoado de vozes de outras pessoas, e 

que essas vozes são palavras no sentido de enunciados: Vivo em um mundo 

povoado de palavras alheias. E toda a minha vida, então, não é senão a orientação 

no mundo das palavras alheias, desde assimilá-las, no processo de aquisição da 

fala, e até apropriar-me de todos os tesouros da cultural (2011, p. 347-8). 

 O diálogo entre as diversas vozes promove o encontro do “eu” com o “outro” 

e nesse processo de interação os pontos de vista se mesclam e torna-se impossível 

separá-los, por isso a linguagem é uma imagem que adota diferentes significados e 

se abre sempre a novas interpretações. 

              Como afirma Bakhtin (2010): 

A voz, cujas interações sociais são dotadas de múltiplas perspectivas que, 
individualmente ou socialmente, denotam a aleatoriedade da linguagem. Há 
ainda, na concepção bakhtiniana, uma mobilidade de contextos que 
determinam os desfechos de tudo aquilo que proferimos: nossas palavras, 
em detrimento do tempo e do espaço, são carregadas de intenções que se 
distingue à medida que são “lidas”, “ouvidas” ou “emudecidas” pelo outro. 

 

 É importante destacar que, nesse processo de interação nenhuma voz se 

sobrepõe a outra, como a primeira e mais importante, pois temos que levar em 

consideração que diante, do enunciante, está o outro na escuta, e que pode, 

responsivamente, entender ou não, criticar ou mesmo destruir o ponto de vista 

exposto pelo outro e até negar-se à interlocução. 

            Na verdade, é o enunciante que, ao enunciar, se expõe, e é o receptor que, 

de posse de um determinado sistema de interpretação, fica numa posição 

privilegiada para armar a sua estratégia. Assim: 
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Não há palavra que seja a primeira ou a última, e não há limites para o 
contexto dialógico (este se perde num passado ilimitado e num futuro 
ilimitado). Mesmo os sentidos passados, aqueles que nasceram do diálogo 
com os séculos passados, nunca estão estabilizados (encerrados, 
acabados de uma vez por todas). Sempre se modificarão (renovando-se) 
no desenrolar do subsequente, futuro. Em cada um dos pontos do diálogo 
que se desenrola, existe uma multiplicidade inumerável, ilimitada de 
sentidos esquecidos, porém, num determinado ponto, no desenrolar do 
diálogo, ao sabor de sua evolução, eles serão rememorados e renascerão 
numa forma renovada (num contexto novo). Não há nada morto de maneira 
absoluta. Todo sentido festejará um dia seu renascimento. O problema da 
grande temporalidade. (BAKHTIN, 2000, p. 413). 

 Dessa forma, temos uma concepção de linguagem estruturada no fenômeno 

social da interação verbal que, para Bakhtin (1992, p.123), é um princípio constitutivo 

da linguagem humana: "a interação verbal constitui assim a realidade fundamental 

da língua", posto que a linguagem humana é essencialmente dialógica e que 

vivemos "no universo das palavras do outro". 
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4. CALA: ENTRE OS FIOS DO PORTFÓLIO 
 
 

O fio 
é a matéria primeira 
fio da meada 
fio de fiar 
e fio de se achar 
a saída e a entrada. 
 
O fio 
é o meio-fio 
o limite entre a existência 
e o vazio 
o fio de voz 
que canta enquanto 
fia. 
 
O fio frágil 
se torna forte no tecido. 
Unido, concentrado, 
espesso: 
o conjunto de fios 
onde o fio 
é escondido 
com fio. 
 

(Fio – Anchella Monte) 
 

 

 

Este capítulo trata de forma mais detalhada as características do gênero 

portfólio, que foi adotado como prática corrente na pedagogia norte-americana, 

desde o início da década de 1980, em escolas públicas e privadas, mas no Brasil a 

adoção e utilização do portfólio, no âmbito escolar, vêm sendo trabalhado somente 

nas últimas décadas. Inicialmente, apresentaremos alguns estudos cujo corpus seja 

o gênero portfólio utilizado como um procedimento de avaliação e como eixo 

organizador do trabalho pedagógico ao final de cursos de formação docente 

continuada. 

No tópico seguinte mostramos por que podemos inserir o portfólio nos 

gêneros discursivos, apresentando conceitos teóricos baseados no que Bakhtin 

(2011) e seu Círculo propõem ao longo de seus escritos. Assim, os aspectos a 
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serem considerados são o conteúdo temático (conteúdo individualmente avaliado e 

ideologicamente marcado), seu estilo (modo de composição do dizer) e sua 

construção composicional (marcas específicas de linguagem, traços da posição 

enunciativa do locutor), evidenciando como esses aspectos são também 

determinados pela esfera em que o gênero se constitui.  

  

 

4.1 O QUE AS VOZES QUE NOS ANTECEDEM DIZEM SOBRE PORTFÓLIOS 

 

 

Falaremos agora um pouco sobre o gênero discursivo portfólio e sobre como 

foi desenvolvido o trabalho com os portfólios produzidos pelas professoras/ 

fiandeiras ao longo do curso, entregues na conclusão como avaliação final, e que 

foram utilizados como corpus neste trabalho.  

  Segundo Villas Boas (2005, p. 294), o portfólio é uma pasta em que os alunos 

guardam trabalhos produzidos, ressaltando seus caminhos de aprendizagem e os 

seus vestígios de experiências. A escolha dos trabalhos que fazem parte do portfólio 

pode ser feita pelo professor, que define o que quer avaliar ou, ainda pelos alunos, 

que decidem quais trabalhos consideram mais significativos e que representam as 

suas aprendizagens.  

O portfólio é considerado não apenas um procedimento de avaliação, mas o 

eixo organizador do trabalho pedagógico, tendo em vista sua importância durante 

todo o processo, por isso a autora defende que o uso do portfólio pode ser uma 

maneira de colocar a avaliação em debate, justamente em um dos espaços a ela 

destinados, o da formação de professores.  

Villas Boas (2005, p.295) ressalta ainda que: 

[...] o professor e o próprio aluno avaliam todas as atividades 
executadas durante um largo período de trabalho, levando em conta 
toda a trajetória percorrida. Não é uma avaliação classificatória nem 
punitiva. Analisa-se o progresso do aluno. Valorizam-se todas as suas 
produções: analisam-se as últimas comparando-as com as primeiras, 
de modo que se perceba o avanço obtido. Isso requer que a 
construção do portfólio se baseie em propósitos de cuja formulação o 
aluno participe, para que se desenvolva o sentido de “pertencimento”. 
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Assim, o portfólio revela um processo de construção e reflexão contínua da 

aprendizagem, possibilitando que o professor, ao avaliar as produções 

sequenciadas, organize de maneira adequada seu ensino e, por outro lado, o 

estudante possa analisar seu próprio processo de aprendizagem e seus momentos 

de auto avaliação, de forma dinâmica e enriquecedora, permitindo um novo olhar 

sobre o processo vivenciado. 

Assim sendo, o portfólio é um procedimento de avaliação que cumpre a 

função de ser também um instrumento de registro, que propicia a memória dos 

processos de ensino e de aprendizagem para estudantes e professores. Dessa 

forma, o portfólio pode constituir-se como uma coleção dos trabalhos que conta a 

história de seus esforços, progressos, desempenhos, entre outros, como um dossiê 

de sua trajetória. E, ao final do curso, o aluno poderá ter um acervo de um rico 

material para lhe auxiliar nas suas próximas etapas de aprendizagem.  

Desde o primeiro dia de aula, as professoras/ fiandeiras ficaram sabendo que 

teriam que entregar um portfólio, com todas as atividades realizadas, durante a 

execução do Programa, como requisito essencial para receber a certificação do 

curso. Como já foi dito, devido a situação concreta dos professores participantes do 

Gestar II, especialmente o fato de eles já estarem em exercício, optou-se pela 

modalidade semipresencial de formação docente continuada, que é fundamentada 

pela teoria e pelos pressupostos da educação a distância, que oferece estratégias 

de estudo individual, visando e fortalecendo a autonomia do cursista. 

Como a proposta da formação docente continuada do Gestar II é de provocar 

discussão e reflexão sobre problemas do ensino, articulação entre a proposta pe-

dagógica curricular e o plano de ensino, a escolha do gênero discursivo portfólio foi 

ideal devido ao fato dele poder envolver todas essas possibilidades em seu 

processo de construção. 

A professora, ao construir seu portfólio, explana a construção de sua 

formação docente, sua concepção de linguagem, de ensino da língua, de 

adolescentes, bem como avalia a importância das instituições de Ensino 

Fundamental e como estas precisam se organizar, para garantir um bom 

desempenho no ensino aprendizagem. Por isso, cada professora do Gestar II se 

inventa e se reinventa, com o objetivo de preparar um usuário da língua mais 

competente, mais habilitado e instrumentalizado para a vida. 



74 
 

Ao selecionar os trabalhos que comporão o portfólio, professores e alunos 

devem fazer uma auto avaliação crítica e cuidadosa, a partir dos objetivos 

estabelecidos e dos propósitos de cada tarefa ou atividade que estarão compondo o 

instrumento. 

Além disso, esse trabalho possibilita que essas professoras incluam em seus 

textos diversas evidências de sua aprendizagem através de um processo de reflexão 

que as fazem ser responsável por suas escolhas e aprendizagens, revelando-se, ao 

final, como produtoras de textos que evitam afirmações restritas ao senso comum, 

ou seja, produzem textos revestidos de autoria. 

  Em virtude do exposto, apresentamos a forma como foi desenvolvido o 

trabalho com as produtoras dos portfólios selecionados para a atual pesquisa. 

Inicialmente, a professora formadora iniciou a atividade com o portfólio no segundo 

semestre de 2009, dando continuidade durante todo o primeiro semestre de 2010. A 

partir da utilização de um roteiro, a orientação básica era a mesma que Villas Boas 

(2005, p.38) indica, com alguns princípios norteadores: construção, reflexão, auto 

avaliação, criatividade, parceria, autonomia, comunicação e processualidade, como 

fios condutores para construção do portfólio. 

Durante as 96h de encontros presenciais, a professora formadora orientou e 

motivou os professores para a leitura dos cadernos de TP (Teoria e Prática), antes 

das reuniões coletivas. Nessas reuniões, houve dinâmicas que motivaram as 

professoras a relacionarem os aspectos teóricos discutidos à sua prática cotidiana 

em sala de aula e a compartilhar reflexões e estratégias com os colegas.  

A professora formadora também orientou cada professora para o estudo 

individual, sugerindo a leitura e a reflexão sobre pontos que precisavam ser 

aprofundados e que seriam abordados em plantões individuais. Assim, todas essas 

atividades desenvolvidas, ao longo de um ano, foram registradas e, posteriormente, 

selecionadas para compor o portfólio. 
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4.2 O PORTFÓLIO COMO GÊNERO DISCURSIVO: ESTILO, COMPOSIÇÃO E 
CONTEÚDO 
 
 
 
         Neste trabalho, entendemos o portfólio como gênero discursivo a partir da 

teoria do Círculo de Bakhtin (Bakhtin/Voloshinov (1926, 1929), Bakhtin/Médvedev 

(1928) e Bakhtin (1952-53/1979)), que elaborou, historicamente, o conceito de 

gênero discursivo e suas dimensões: 

 
Refletem condições específicas e as finalidades de cada referido 

campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, 

ou seja, pela seleção dos 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 indissoluvelmente ligados 

no todo do enunciado e são igualmente determinados pela 

especificidade de um determinado campo da comunicação. (BAKHTIN, 

2011, p. 261-262). 

            Dentro dessa escolha, consideramos cada texto como um enunciado único e 

irrepetível, pois ele é compreendido como elemento da comunicação, em relação 

indissociável com a vida. Assim, todo texto participa de uma relação e atividade 

humana, porque todos os campos dessa atividade estão ligados ao uso da 

linguagem, que ultrapassa as fronteiras da teoria, para interagir no mundo real. 

Como aponta Rojo (2009): 

Trata-se então de se estudar a língua real, o uso situado da 
linguagem, os enunciados e discursos, as práticas de linguagem em 
contextos específicos, buscando não romper esse frágil fio que 
garante a visão da rede, da trama, da multiplicidade, da complexidade 
dos objetos-sujeitos em suas práticas.  
 

 De acordo com a teoria bakhtiniana, a construção desses enunciados 

compreende um conteúdo temático, que diz respeito às escolhas e propósitos 

comunicativos do autor, em relação ao assunto abordado; o estilo da linguagem que 

se refere a um modo de apresentação do conteúdo (formal, informal); e a construção 

composicional que diz respeito à estruturação e ao aspecto formal do gênero, sendo 

eles, os elementos constituintes do gênero discursivo e essenciais para alcançar 

suas intenções comunicativas.  

Esses enunciados são elaborados intencionalmente para um ouvinte, o qual 

Bakhtin convencionou chamar de outro, que pode ser um participante-interlocutor 
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direto do diálogo cotidiano ou pode ser também um outro totalmente indefinido, não 

concretizado, mas presumido. 

 Ao conceber o ser humano como um sujeito social plural e inacabado, remete 

à necessidade de reconhecer que a linguagem é o lugar de manifestação dessa 

pluralidade do ser. Decorre daí, a relevância de que a produção do conhecimento 

nas Ciências da Linguagem deve, pois, reconhecer as necessidades reais desse 

sujeito, seus posicionamentos sociais e discursivos.  

Conforme Bakhtin (2003) afirma, os discursos presentes no meio social se 

materializam nos gêneros. Assim, esperamos encontrar, materializadas nesse 

gênero, vozes circulantes no meio social que revelam diferentes pontos de vista.  

Essa linha de pensamento permite olhar o ser humano como atores sociais, 

isto é, um ser que age e interage no mundo e com o mundo, a partir da interpretação 

que faz dele e, devolve nesse processo de interação, posicionamentos valorados do 

ponto de vista social, político, cultural e ético. 

Portanto, a constituição do sujeito enquanto ser histórico que, antes de 

produzir os portfólios e de frequentar a escola, construía sua história de vida, seus 

valores, frequentava ambientes nos quais discursos variados circulavam, 

armazenando uma bagagem discursiva a qual não pode ser ignorada. Essa 

realidade deve estar presente a todo o momento na análise das produções dos 

portfólios, juntamente com a concepção de que esse movimento de construção do 

sujeito nunca cessa, ou seja, o contexto social permanece modificando-o e sendo 

modificado por ele. 

Outro fator importante diz respeito às ideias e aos posicionamentos 

dominantes na sociedade da época em que os textos são escritos; ou, afunilando 

um pouco mais, às ideologias representantes de um grupo social do qual o produtor 

faz parte. Esses posicionamentos estarão presentes nas produções, sendo 

confirmados, questionados, refutados... De toda forma, influenciam na produção e 

não devem ser descartados. Sobre isso, Bakhtin (2010) vem nos dizer que: 

 

Em cada época, em cada círculo social, em cada micromundo 
familiar, de amigos e conhecidos, de colegas, em que o homem 
cresce e vive, sempre existem enunciados investidos de autoridade 
que dão o tom, como as obras de arte, ciência, jornalismo político, 
nas quais as pessoas se baseiam, as quais elas citam, imitam, 
seguem. Em cada época e em todos os campos da vida e da 
atividade, existem determinadas tradições, expressas e conservadas 
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em vestes verbalizadas: em obras, enunciados, sentenças, etc. 
Sempre existem essas ou aquelas ideias determinantes dos 
“senhores do pensamento” de uma época verbalmente expressas, 
algumas tarefas fundamentais, lemas, etc. Já nem falo dos modelos 
de antologias escolares nos quais as crianças aprendem a língua 
materna e, evidentemente, são sempre expressivos (BAKHTIN, 
2010a, p. 294). 

 

Partindo das ideologias vigentes no momento histórico em que os portfólios 

foram produzidos, poderemos analisar os enunciados a partir da forma como as 

professoras confirmam, negam ou contestam os discursos mais abrangentes, ou 

seja, discursos que são feitos de palavras, mas também de história, espaço, tempo 

e, principalmente, de sujeitos interagindo e modificando e sendo modificados 

também pela história, pelo espaço e pelo tempo.  
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5. TRAMA DOS FIOS: DE PROFESSORA FIANDEIRA À PROFESSORA TECELÃ 
 
 
 
 

Neste capítulo, iniciaremos as análises propriamente dita dos cinco portfólios 

construídos pelas cinco professoras durante o curso, entendendo-os como gênero 

discursivo desvelador das vozes de professoras tecelãs, cuja trama é tecida em 

meio a uma rede de relações no processo de formação docente do Ensino 

Fundamental. Reiteramos que, nessas análises, consideramos cada portfólio como 

um enunciado concreto e irrepetível, seguindo, assim, a concepção de Bakhtin e seu 

Círculo.  

Os enunciados (ou partes) que serão analisados foram digitados para facilitar 

a leitura dos possíveis leitores desse trabalho, já que algumas caligrafias não se 

apresentavam de forma totalmente legível. Em uma tentativa de apresentar o texto o 

mais próximo possível da escrita original, foi mantida a ortografia e pontuação 

utilizadas pelas autoras.  

 Para analisarmos os enunciados, elegemos algumas categorias norteadoras 

dessa pesquisa e as dividimos em três grupos, de acordo com a produção 

composicional do gênero portfólio e as vozes mais recorrentes nos enunciados.  

Assim sendo, construímos as categorias de análise da seguinte forma: a primeira diz 

respeito ao Fio da urdidura inicial, na qual estão inseridos os enunciados que se 

posicionam sobre o percurso acadêmico das professoras desde a entrada na UFRN, 

formação inicial das professoras participantes da pesquisa, cujo conteúdo temático 

ficou definido como perfil. 

            A segunda categoria Gestando a trama, revela enunciados relacionados ao 

trabalho com o gênero discursivo em sala de aula. E na terceira e última categoria, 

Apreciando a tessitura estão inseridos os enunciados relacionados à importância 

do curso de formação continuada Gestar II, para as professoras. 

 Essas três categorias podem ser visualizadas na Figura 16 que segue. 
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Figura 16 -  Divisão de categorias 
Fonte: Autoria própria. 2016. 

 
 
 
 
 
 
5.1 FIO DA URDIDURA INICIAL  
 

 

 

  Fazendo um levantamento de alguns dados pessoais e profissionais nos 

perfis dos portfólios selecionados, percebe-se que quatro das cinco Professoras – 

Agave, Buriti, Juta e Paina15, pertencentes ao grupo de sujeitos desta pesquisa, 

assim como a pesquisadora tiveram a formação inicial na década de 1980 e na 

mesma instituição de ensino, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN).  

       Enquanto iniciávamos a nossa graduação na década de 1980, Algodão, a 

quinta professora fiandeira, sujeito dessa pesquisa, nascia em Pau dos Ferros, 

cidade do Rio Grande do Norte, no ano de 1982. O que desvela o portfólio em 

relação a esses tempos distintos de formação inicial? Partindo dessa questão, 

analisamos, inicialmente, os perfis de Agave, Buriti, Juta e Paina em diálogo com a 

                                                             
15 É importante ressaltar que os nomes são fictícios, com o objetivo de preservar a identidade das professoras 
cursistas.  
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evocação da memória da professora pesquisadora/estudante. Posteriormente, 

discutiremos sobre o perfil da professora fiandeira Algodão, nesse fio da urdidura 

inicial. 

     Do ponto de vista do objetivo discursivo, o gênero perfil está relacionado às 

situações de apresentação, em que o interlocutor fala sobre si, para o seu 

interlocutor. Na realidade, é um espaço inicial dentro do portfólio em que as 

professoras constroem uma imagem/discurso sobre si, como forma de 

apresentação.   

  Por essa razão, iniciamos as análises com os enunciados presentes nesses 

perfis, que revelam as vozes dessas quatro Professoras/Fiandeiras, mostrando um 

conteúdo temático que envolve seus percursos acadêmicos e profissionais, em um 

estilo com marcas de subjetividade, situados num determinado espaço sociocultural, 

a UFRN, e num dado momento histórico, década de 1980.  

 

 

5.1.1 FIO DA URDIDURA INICIAL – Enunciado 1  

  

 

Figura 17 - Perfil da professora Agave 

           

       Percebemos que o enunciado se constitui, basicamente, de quatro datas que 

são importantes para a professora Agave (nascimento, aprovação, graduação e 

início do magistério), juntamente com o nome da escola e turmas que leciona na 

atualidade. É um perfil sucinto, que oferece poucas ferramentas para analisar o que 

se põe como valor, anseio, objetivo de vida, ideologia e sonhos dessa professora, 

antes e durante a formação inicial do curso de Letras na UFRN. 

    Nasci em doze de maio de 1968 na cidade de Natal no estado do Rio 

Grande do Norte. 

    Em 1987 fui aprovada no vestibular da UFRN no curso de Letras e o cursei 

até 1991 quando me graduei em Letras licenciatura. Aprovada em concurso, 

comecei a ensinar no município em 1994. 

    Atualmente ensino na Escola Municipal Maria Alexandrina Sampaio e 

leciono Português com as turmas de nono ano. 
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      No entanto, é importante ressaltar, de certa forma, o orgulho da professora, 

autora desse enunciado, ter sido aprovada no vestibular, em uma universidade 

federal, e de ter concluído o curso de Letras, bem como a sua aprovação em um 

concurso público, evento de avaliação inicial, que seleciona docentes, pois é a partir 

dessa aprovação no concurso que a professora poderá assumir o cargo efetivo ou 

dele ser excluído, quando não aprovada.  

     Esse cargo efetivo representa uma conquista profissional para essa 

professora por causa da estabilidade que lhe permite atuar em determinada unidade 

escolar pública. Essa conquista é desvelada quando ela diz o nome da escola em 

que está atuando, bem como as turmas do 9° ano, possivelmente escolhidas pela 

mesma. 

 Nesse enunciado, percebe-se também, na voz da autora desse perfil, uma 

possível resposta a uma voz social que considera a divisão dos professores em 

“bons professores” ou “maus professores” a partir da instituição que cursou a 

graduação e de sua aprovação em concurso público. 

     Na voz da professora Agave, portanto, há certa confirmação entre a voz da 

produtora do portfólio e a voz social que atribui sentidos de qualidade para ser um 

bom professor. 

      

 

 5.1.2 FIO DA URDIDURA INICIAL – Enunciado 2 

 

 

Figura 18 - Perfil da professora Buriti 

   

    

    Nasceu no município de Santa Cruz-RN em 1962. Filha de agricultores e 

professora veio aos sete anos estudar em Natal-RN, pois naquela época não 

havia escola onde morava. Dificuldades que serviram de incentivos para atingir 

seu objetivo, que era a formação profissional. É graduada no curso de Letras 

pela Universidade Federal do Rio Grande do norte concluído em 1986.  

Começou a lecionar Língua Portuguesa no Ensino Fundamental no Município 

de Ielmo Marinho-RN, quando ainda cursava a faculdade. Em 1998, ingressou 

na rede estadual e municipal através de concurso. 
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     No enunciado desse perfil, a professora Buriti constrói a sua própria imagem, 

diante do seu leitor, usando a terceira pessoa do discurso. Mesmo sendo os gêneros 

discursivos práticas comunicativas em constante atualização, cada gênero requer 

adequação às suas peculiaridades. Assim, quanto ao estilo da linguagem, no gênero 

discursivo perfil é recomendada a escrita em primeira pessoa, numa linguagem clara 

e objetiva.  

     Na perspectiva do discurso, o emprego da primeira pessoa no perfil coloca o 

enunciador na posição de agente que assume o seu dizer e o seu pensar a partir de 

suas experiências pessoais, permitindo uma interação autor-leitor e imprimindo ao 

relato um tom de sinceridade, de fidelidade e de poder de convencimento. E ainda 

demarca o princípio da autoridade, pois o autor se coloca diante do seu interlocutor 

com o propósito de fazê-lo aceitar as informações retratadas. 

     Ao analisar o perfil acima, percebe-se que em nenhum momento a produtora 

do texto fez uso da primeira pessoa do singular. Essa opção da professora provocou 

certo distanciamento de seu possível leitor e, de certa forma, também perdeu a 

identidade de enunciadora responsável direto pela enunciação, aquela que respeita 

e dialoga com o leitor.  

     Ao empregar a terceira pessoa, a produtora do texto deixou o enunciado mais 

frio, distante, menos expressivo e ainda enfraqueceu o poder de convencimento, de 

sinceridade dos fatos em relação ao leitor. Uma possível explicação para esse 

acontecimento poderia ser o fato da professora ter pouca experiência com o gênero 

discursivo perfil e/ou não seguiu à risca o roteiro sugerido pela professora formadora 

para a produção do portfólio. 

      Quanto ao conteúdo temático, a autora do enunciado mostra as dificuldades 

que teve que enfrentar para ir à escola, por ser filha de pais com poucos recursos e 

pela falta de escola na sua cidade, no interior do Rio Grande do Norte. No trecho 

seguinte, ela afirma que foram essas “Dificuldades que serviram de incentivos para 

atingir seu objetivo, que era a formação profissional”. Percebe-se, na voz da autora 

desse perfil, que ela não vê como um problema passar por dificuldades para 

alcançar seus objetivos profissionais.  

     Revela, ainda, que foram essas adversidades que serviram de incentivo para 

alcançar seu objetivo de vida: a graduação no curso de Letras na UFRN e, 

posteriormente, a inserção na rede estadual e municipal como professora 

concursada. Na realidade, ela reproduz uma voz social que aponta o esforço 
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individual como única premissa para se ter sucesso profissional. Esse discurso é tão 

fortemente incutido na cabeça das pessoas, principalmente as das classes menos 

favorecidas, que leva-as a crer que passar por diversas dificuldades é natural, faz 

parte da vida. 

      Partindo desse pressuposto, muitas acreditam que a maioria das pessoas 

ricas teriam chegado aonde chegaram por ter se esforçado muito, enquanto as 

pessoas pobres não teriam tal condição por serem preguiçosas, fracas. Percebemos 

então que, os discursos que os sujeitos carregam consigo influenciam na forma 

como eles veem o mundo a sua volta. Por isso, “toda compreensão e avaliação é 

ideológica” Bakhtin (2003).  

     Seguindo esse raciocínio, todas as pessoas, independentemente do contexto 

que nasceram, das condições financeiras, do acesso as melhores instituições de 

ensino, poderiam através do esforço, subir de vida. Uma professora estar 

convencida de que o esforço é um “incentivo para atingir os objetivos” pode ser um 

fator agravante em sala de aula, pois a ideia de incentivar o sucesso baseando-se 

no individualismo faz com que cresça a desigualdade social. 

     Infelizmente, esse discurso, construído historicamente, é reproduzido por 

alguns professores em sala de aula. E é exatamente a voz do professor, 

estabelecida socialmente como a voz de autoridade, aquela a ser seguida, que 

naturaliza a ideia de que uma criança pobre pode aprender menos, e uma criança 

rica tem que aprender mais. E ainda reforçam o fato de que os melhores alunos das 

escolas públicas se destacam apenas pelo esforço individual, os que não se 

sobressaem são os que “não querem nada”, não se esforçaram o suficiente. 

     Essa é uma postura que tem que ser combatida, pois a escola tem que ser 

um lugar onde haja redução das desigualdades. Não podemos lavar as mãos e 

deixar que a desigualdade seja reproduzida, para isso a escola tem que tratar de 

maneira diferente os que entram já com desvantagens de aprendizagem, tentando 

eliminar essas desigualdades iniciais. 

  No enunciado analisado, a professora Buriti declara que “começou a lecionar 

Língua Portuguesa no Ensino Fundamental, quando ainda cursava a faculdade”, 

mostrando mais uma conquista que se deu não somente pelo esforço, mas também 

pela permissão da lei, pois, no início da década de 1980, era uma prática comum 

membros da Secretaria de Educação recrutar alunos que estivessem no 5º período 

para dar aulas no estado. Assim, o governo abria espaço para a contratação desses 
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estudantes, permitindo que os cargos efetivos vagos, por falta de concursos, fossem 

exercidos por professores ainda não habilitados e com menores salários. 

No final do enunciado, a professora repete o mesmo orgulho da professora 

Agave, autora do primeiro enunciado analisado, de ter sido aprovada em dois 

concursos públicos, estadual e municipal, rebatendo a voz dentro da escola que a 

toda hora a fazia lembrar “ela ainda não é concursada”, pois mesmo estando 

ensinando aos mesmos alunos, recebendo baixos salários, enfrentando todas as 

adversidades de ser professora de sala de aula, ainda não era habilitada, pois não 

passou no concurso.  

 

5.1.3 FIO DA URDIDURA INICIAL – Enunciado 3    

 

                                 Figura 19 - Perfil da professora Juta 

 

      Nasci em Natal-RN, mas passei apenas alguns anos na cidade que nasci, 

pois fui morar em Montanhas interior do estado. 

     Nessa cidade, comecei minha vida acadêmica, fui alfabetizada em casa e 

quando comecei a frequentar a escola já sabia ler. Lembro-me que chorei muito 

no primeiro dia de aula, e que minha professora se chamava Marlinda e que a 

mesma era muito carinhosa comigo e que sempre me beijava quando ia embora. 

      Estudei todo o ensino fundamental I, na cidade de Montanhas e lembro-me 

que gostava muito de ler e frequentava a biblioteca da cidade. 

      O ensino Fundamental II, eu fiz em uma cidade vizinha chamada Nova 

Cruz, devido em Montanhas só haver apenas o ensino fundamental I. Foi um 

tempo muito difícil, pois estudava à noite e íamos em um caminhão e não era 

nada confortável. 

      Ao término do ensino fundamental II, prestei vestibular em 1984 para o 

curso de Letras no qual passei no segundo lugar em um campus Avançado da 

cidade citada. Quando já estava cursando letras prestei concurso para o município 

de Natal, no qual passei e fui chamada logo em seguida, e algum tempo depois 

conclui e fui laureada por ser a melhor aluna da turma.  

     Enfim, aqui está um breve resumo de minha vida acadêmica.  
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     O enunciado desse perfil traz, inicialmente, certa dúvida ao leitor quanto ao 

nível de satisfação da professora Juta, produtora do enunciado, em relação a sua 

mudança da capital para ir morar no interior do estado, principalmente quando a 

mesma menciona “mas passei apenas alguns anos na cidade que nasci”. 

Destacando na frase o advérbio “apenas” (no sentido de somente, exclusivamente, 

unicamente) ficamos sugestionados a achar que ela sente muito mesmo, mas ao dar 

prosseguimento a narrativa, percebemos que, apesar de ter sido “um tempo muito 

difícil” como ela destaca, parece que foi também muito gratificante em relação à vida 

acadêmica e a chances profissionais.  

    Passada esse primeira impressão, ela se refaz e começa a falar sobre a sua 

infância no interior, mostra a importância e a valorização que a família atribui ao 

aprendizado da leitura e da escrita, antecipando-as ao ingresso na escola, pois a 

mesma foi alfabetizada em casa. Essa recordação de seu processo de alfabetização 

se misturou com as minhas memórias de pesquisadora, pois também “fui 

alfabetizada pela minha mãe, minha primeira professora”. Assim, “na tentativa de 

compreender um enunciado, o leitor dialoga com as vozes de sua consciência” 

(BAKHTIN/VOLOSHÍNOV,2004). A força dessa minha lembrança de infância foi 

decisiva para dimensionar esse evento único, vivido pela professora, pois ao 

recordar seu processo de letramento, ela também estabelece um diálogo comigo.   

    Dessa forma, lembro de mais uma voz para ampliar esse diálogo: “fui 

alfabetizado no chão do quintal de minha casa, à sombra das mangueiras, com 

palavras do meu mundo e não do mundo maior de meus pais. O chão foi o meu 

quadro-negro; gravetos, o meu giz” (PAULO FREIRE, 1989, p.11). E, se um 

enunciado dialoga com o outro, anterior a ele mesmo ou com algum que está por vir, 

forma uma cadeia complexamente organizada de enunciados (BAKHTIN, 2003). 

    Como acontecimentos únicos e irrepetíveis do mundo da vida, esses 

enunciados que desvelam sobre a forma como fomos alfabetizadas apresentam-se, 

conforme Bakhtin (2003), trazendo em si o espaço e o tempo não como algo que lhe 

é externo, mas como elementos que constituem sua essência, sem as quais seu 

acontecimento não seria possível. 

     De acordo com esses enunciados, não há dúvidas sobre a importância de ter 

sido alfabetizado em casa, sendo incentivado pelos familiares, fato que, infelizmente, 

não acontece com a maioria dos nossos alunos que somente vem a ter contato com 

a leitura e a escrita na escola. E, segundo Geraldi (2006, p.127), a escola é o lugar 
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onde o aluno não diz sua palavra, “os alunos devolvem ao professor a palavra que 

lhes foi dita pela escola, em situações artificiais, caracterizadas muito mais como 

exercícios escolares do que mesmo como interlocuções autênticas”. À sombra das 

mangueiras, a mãe de Paulo Freire o ensinou a ler palavras que o permitiriam ler o 

mundo à sua volta, já usando, de forma intuitiva, a realidade do aluno como ponto de 

partida para a aprendizagem permanente. Reforçando a importância dessa prática, 

Kleiman (1995) vai dizer que as práticas letradas que acontecem em instituições, 

como a família, introduzem a criança no mundo da escrita com sucesso.  

     Ter sido alfabetizado em casa, conteúdo valorado em cada um desses 

discursos que retoma aos anteriores, mostra que nós, falantes dessa língua, não 

estamos isolados da grande teia discursiva e que, às vezes, mesmo sem saber, 

passamos adiante vozes já existentes. 

      Saindo da esfera familiar e entrando na escolar, a professora acentua/valora 

os laços de afetuosidade, sobretudo, a relação com a sua primeira professora, 

nominando-a textualmente, à medida que segue descrevendo a mesma, vai 

revelando impressões e atitudes positivas que ficaram gravadas na memória afetiva, 

principalmente, a amorosidade, elemento indispensável no processo educativo. 

Como afirma Paulo Freire, a “educação é um ato de amor”, sentimento em que 

homens e mulheres veem-se como seres inacabados e, portanto, receptivos para 

aprender, sendo que “não há diálogo [...] se não há um profundo amor ao mundo e 

aos homens. Não é possível a pronúncia do mundo, que é um ato de criação e 

recriação, se não há amor que o funda [...]. Sendo fundamento do diálogo, o amor é, 

também, diálogo” (FREIRE, 1987, p. 79-80). 

     A narrativa vai sendo construída de forma a reforçar o desenho de um quadro 

favorável relativo à sua formação escolar no Ensino Fundamental I, pois o gosto pela 

leitura é aprendido por um estado de sedução, de encantamento que a leva a 

frequentar a biblioteca da cidade. 

     No entanto, quando começa o Ensino Fundamental II sua vida muda, pois tem 

que se deslocar até uma cidade vizinha para estudar à noite, deslocando-se em 

cima de um caminhão, um viagem cansativa e desconfortável. Mostrando a 

persistência de querer continuar estudando, apesar das adversidades da época. 

    No penúltimo parágrafo do enunciado, a professora troca a terminologia dos 

níveis de ensino no Brasil, equívoco muito comum entre professores com mais de 20 

anos em sala de aula, pois se ela ia prestar o vestibular, havia terminado o 2º grau, 
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na época, que hoje seria o Ensino Médio, e não o ensino fundamental II, como disse. 

Essa troca revela o distanciamento dela em relação às questões educacionais mais 

atuais, ou seja, acredita que houve apenas mudança da terminologia das palavras, 

mas o significado é o mesmo, assim ela passa pela formação, mas não constrói 

outros sentidos para essas mudanças, continua agarrada as mesmas concepções 

de outrora.   

    Tirando esse equívoco, mostra-se bastante feliz pela ótima colocação no 

vestibular do curso de Letras, pela aprovação no concurso para professora em Natal 

e ainda por ter sido a aluna laureada da turma.  Na realidade, a professora ao falar 

com muito orgulho de suas conquistas está marcando a presença de um outro, que 

baliza a voz dela e que a constitui como professora habilitada.  

    Assim, ao falar sobre si, a professora não possui um olhar completo de si, 

porque só um outro, que não eu, pode dar acabamento. Segundo Bakhtin, “o homem 

tem uma necessidade estética absoluta do outro, do seu ativismo que vê, lembra-se, 

reúne e unifica, que é única capaz de criar para ele personalidade externamente 

acabada; tal personalidade não existe se o outro não a cria” (2003, p. 33).  

    Não se trata de um outro com quem a professora se relaciona na esfera 

cotidiana, mas sim de um outro, que a constitui nas relações estabelecidas em um 

curso de formação continuada. Nesse caso, consideramos como o outro, os 

participantes do curso (formadora, os pares). 

    Para finalizar, esse enunciado destaca-se dos demais por ter uma espécie de 

fechamento em que a professora diz: “Enfim, aqui está um breve resumo de minha 

vida acadêmica”, ao término do perfil, usado como uma forma de reafirmar o 

conteúdo enunciado. 
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5.1.4 FIO DA URDIDURA INICIAL – Enunciado 4 

 

 

 

Figura 20 - Perfil da professora Paina 
       

 

    Assim como no enunciado da professora Buriti, a professora Paina, produtora 

desse enunciado, também constrói a sua própria imagem, diante do seu leitor, 

usando a terceira pessoa do discurso. Assim, ao fazer uso desse pronome pessoal, 

a enunciadora também não assume de forma direta o seu dizer, o seu pensar e isso 

          Nasceu em Natal, capital do Rio Grande do Norte em 1961; graduada em 

Letras – Licenciatura pela UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

    Iniciou seus estudos aos cinco anos de idade no Jardim de Infância 

Modelo, em 1966. Em 1974 começou a estudar no Ginásio Celestino Pimentel, 

lá cursou da 4ª série primária até a 8ª série do antigo Primeiro Grau, hoje Ensino 

Fundamental. Terminou o Ginasial em 1978. Sempre teve vontade de ser 

professora, por isso tentou uma vaga na antiga escola Presidente Kennedy, 

cursando o Magistério, lá cursou o 1º ano do Ensino Médio; como precisava 

trabalhar, teve que transferir a escola para o turno noturno, como essa escola 

não funcionava à noite, transferiu-se para o Colégio Paula Francinete. Terminou 

o Magistério nesse colégio em 1981. 

Começou a trabalhar como professora do Maternal, no Jardim Escola Balão 

Mágico em 1980. Passou menos de um ano, porque como tinha terminado o 

curso de Inglês na SCBEU (Sociedade Brasil Estados Unidos); foi ensinar inglês 

para crianças na Escola de Inglês Pink and Blue. Em 1982, começou a lecionar 

a quarta série e a disciplina de Língua Inglesa para os alunos de quinta a oitava 

série, na Rede estadual de Ensino. Por falta de tempo deixou de ensinar na Pink 

and Blue, porque precisava estudar para o vestibular. Tinha vontade de se 

especializar em Língua Inglesa. Desse modo fez o vestibular para letras em 

1982 e foi aprovada. Terminou o curso de Letras em 1986. 

Em 1989 passou no concurso para professora de Língua Portuguesa para a 

Rede Municipal de Natal. Atualmente ensina em uma Escola Municipal e tem 

muito interesse em futuramente fazer mestrado em Linguística. 
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diminui o seu poder de maior interação autor-leitor, bem como de convencimento por 

não imprimir no leitor um tom de sinceridade em relação a imagem/discurso que 

constrói sobre si, a partir de suas experiências pessoais.  

    Essa escolha enunciativa, de certa forma, não vivifica o texto, torna-o menos 

sincero e ainda promove distanciamento de seu possível leitor. A professora Paina, 

dessa forma, assume a postura de uma observadora distante de sua própria vida. 

Na verdade, como já foi mencionado, é importante que a autora de um relato de 

perfil use a primeira pessoa do discurso como forma de se enunciar, construir a 

imagem/discurso sobre si, com a finalidade de se apresentar ao seu leitor, dentro do 

portfólio, e convencê-lo da sinceridade dos eventos relatados, evidenciando assim a 

marca de sua subjetividade nas interlocuções. 

    Uma possível explicação encontrada para a escolha da terceira pessoa do 

singular, por parte da professora, seja pelo fato de sua pouca experiência com o 

gênero discursivo perfil e/ou não ter seguido o roteiro sugerido pela professora 

formadora. Por outro lado, pode ter sido também provenientes das orientações 

insatisfatórias do próprio curso de formação, o Gestar II, em relação a escrita do 

gênero discursivo portfólio, para um público que é pouco habituado a fazer registros 

do seu fazer pedagógico. 

          Saindo um pouco da escolha do estilo de linguagem, feito pela professora 

produtora do enunciado, nos deteremos agora no conteúdo temático desse perfil. 

Nesse enunciado, vemos uma professora que, de forma detalhada, vai revelando 

todo o seu processo acadêmico, desde os cinco anos de idade. Ao declarar que, 

“iniciou seus estudos aos cinco anos de idade, no Jardim de Infância Modelo”, deixa 

claro que, diferente das outras professoras analisadas, o processo de alfabetização 

dela ocorreu em uma institucional escolar. 

 A professora dá prosseguimento a narrativa mostrando, de forma pontual, as 

escolas em que estudou e os seus respectivos períodos para cada fase de 

aprendizagem. Assim, no período de 1974 a 1978, fez o antigo ginasial e esclarece 

que era o “antigo Primeiro Grau, hoje Ensino Fundamental”.  

Declara que o interesse que a levou a vida docente já a acompanhava há 

muito tempo “sempre teve vontade de ser professora” e, para isso, não mediu 

esforços em tentar uma vaga, em 1978, na escola de maior referência na formação 

de professores da época, a escola Presidente Kennedy, inaugurado em 1965. A 

narrativa, apesar de construída em terceira pessoa, vai desenhando um quadro 
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favorável à vontade de ministrar aulas, mesmo que ela tenha que sacrificar a 

permanência em uma excelente escola “tentou uma vaga na antiga escola 

Presidente Kennedy, cursando o Magistério, lá cursou o 1º ano”, que iria dar uma 

boa base para a sua formação escolar e profissional, mas teve que sair dessa 

escola.  

A professora explica essa saída dizendo “como precisava trabalhar, teve que 

transferir a escola para o turno noturno, como essa escola não funcionava à noite”. 

Nessa declaração, ao fazer uso de uma justificativa, percebemos o quanto foi difícil 

para essa professora tomar essa decisão de sair da escola ao concluir o 1º ano, pois 

as alunas que concluíam o curso de Magistério na escola Presidente Kennedy já 

saiam praticamente encaminhadas para dar aulas nas melhores escolas particulares 

de Natal, pois eram consideradas as mais bem preparadas para ensinar as crianças.   

Após essa declaração, a narrativa segue querendo enfatizar que a professora 

desistiu da escola de referência, mas não de terminar o Magistério “transferiu-se 

para o Colégio Paula Francinete. Terminou o Magistério nesse colégio em 1981”. 

Paralelo a esse relembrar da professora, caminha uma voz que se autoavalia, um 

querer que tenta explicar o próprio passado, querendo justificar as escolhas que ela 

fez. 

Após essa mudança de escola e de turno, a professora Paina vai desfiando o 

percurso profissional que fez antes de entrar na UFRN: 

Começou a trabalhar como professora do Maternal, no Jardim Escola Balão 
Mágico em 1980. Passou menos de um ano, porque como tinha terminado o 
curso de Inglês na SCBEU (Sociedade Brasil Estados Unidos); foi ensinar 
inglês para crianças na Escola de Inglês Pink and Blue. 
 

Nessa fala, a professora faz questão de realçar o seu curso completo na 

SCBEU que era de cinco anos, primeira escola de inglês de Natal que tomava todo 

um quarteirão no bairro de Petrópolis, funcionou entre 1957 e 1983, localizada no 

prédio onde atuava, durante a Segunda Guerra, o consulado americano. Esse curso 

era considerado, junto a Aliança Francesa, o curso de língua estrangeira mais caro e 

símbolo de status da época. 

Ter diploma de um desses cursos de língua, naquela época, era ter as portas 

abertas para muitos convites para ensinar. Com o diploma de um desses cursos, 

não precisava fazer concurso, nem testes para ensinar nas escolas públicas ou 

particulares, tanto que a professora afirma que “em 1982, começou a lecionar a 

quarta série e a disciplina de Língua Inglesa para os alunos de quinta a oitava série, 
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na Rede estadual de Ensino”. Na realidade, essa professora recebeu um convite 

para ensinar na rede estadual, e que “por falta de tempo..., porque precisava estudar 

para o vestibular”, deixou a escolinha de inglês para crianças “deixou de ensinar na 

Pink and Blue”. 

Ao final do penúltimo parágrafo, a professora fala do seu grande desejo “tinha 

vontade de se especializar em Língua Inglesa” e, por isso, investiu em mais tempo 

para estudar e assim “fez o vestibular para letras em 1983 e foi aprovada. Terminou 

o curso de Letras em 1986”. Percebemos que o gosto pelo estudo e a vontade de 

lecionar foram aumentando ao longo da vida escolar dessa professora.  

    Para o leitor de sua narrativa não achar que ela estava ensinando até hoje 

sem ser concursada, ela declara no último parágrafo que, “em 1989 passou no 

concurso para professora, de Língua Portuguesa, para a Rede Municipal de Natal” e 

que assumiu o cargo. Afirma ainda que, “atualmente ensina em uma Escola 

Municipal” e ainda revela-se interessada em continuar estudando, porque “tem muito 

interesse em futuramente fazer mestrado em Linguística”. 

    Levando em consideração as vozes das professoras Agave, Buriti e Juta, 

constata-se que a voz da professora Paina é realçada pelos muitos sentidos que 

podemos apreender em relação ao seu percurso acadêmico, profissional e pessoal. 

 Como já foi dito no início da análise dessa categoria, as quatro das cinco 

Professoras – Agave, Buriti, Juta e Paina, assim como a pesquisadora, tiveram a 

formação inicial na década de 1980 e na mesma instituição de ensino, a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Dados que podem ser 

visualizados melhor na Figura 21 que segue: 

  

PROFESSORAS/ 
FIANDEIRAS 

FORMAÇÃO 
INICIAL 

PERÍODO – FORMAÇAO INICIAL 

 

Agave 

 

Letras (UFRN) 

 
1987-1991 

 

Buriti 

 
Letras (UFRN) 

 
1982-1986 

 

Juta 

 
Letras (UFRN) 

 

1984-1988 

 

Paina 

 
Letras (UFRN) 

 
1982-1986 
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Figura 21- Demonstrativo do Perfil das colaboradoras por tempo de magistério, por  

                  instituição da formação inicial e por período da formação inicial 
                 Fonte: Autoria própria, 2016. 
 
 

Compreendemos que foi/é na formação inicial que os futuros professores de 

Língua portuguesa construíram/constroem sua concepção de ensino, de língua, de 

linguagem e sua visão de mundo, que irão orientar a sua prática em sala de aula.  

 De acordo com a construção composicional dos portfólios analisados, 

principalmente na parte introdutória, não houve nenhum comentário sobre como se 

efetivou o processo de formação inicial dessas quatro professoras, o que seria 

pertinente para as análises. Sendo assim, a professora/pesquisadora sai de cena e 

passa um novelo com fios variados para a pesquisadora/estudante do curso de 

Letras na década de 1980 (1982-1986), no setor de aulas II, do Campus 

Universitário da UFRN, esperando que ela trame os seus próprios 

fios/palavras/enunciados/discursos e teça a sua história de formação inicial, na 

tentativa de que se possa visualizar e contextualizar a formação inicial dessas quatro 

Professoras/Fiandeiras. 

Tudo isso porque a escrita de situações vividas pelas professoras, em seus 

perfis, traz à superfície histórias que foram também vividas, ao longo do meu 

percurso pessoal, pois “o nosso discurso da vida prática está cheio de palavras de 

outros” (BAKHTIN, 1997, p.223). E, dessa forma, 

Pesquisador e pesquisado se constituem como dois sujeitos em 
interação que participam ativamente do acontecimento da pesquisa. 
Essa se converte em um espaço dialógico, no qual todos têm voz e 
assumem uma posição responsiva ativa. (FREITAS, 2010, p.17). 

 

Sabemos que o professor traz consigo toda a bagagem discursiva da 

formação inicial e que esta não pode ser ignorada, no momento de análise dos 

portfólios, pois ao mergulharmos no universo desses sujeitos, por meio dos 

discursos, encontraremos um mundo de muitos sentidos. Esse processo da 

comunicação discursiva efetiva-se pela alternância dos sujeitos do discurso, pois 

“todo enunciado tem, por assim dizer, um princípio absoluto e um fim absoluto: antes 

do início, os enunciados dos outros; depois do seu término, os enunciados 

responsivos dos outros” (BAKHTIN, 2011, p.275). 

Dessa forma, é por meio de enunciados concretos que a história de vida de 

um sujeito não é apenas contada; vai sendo construída, porque possui os sentidos 
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desses enunciados concretos, que estão ligados às atividades humanas e são 

alimentados pelo princípio dialógico da linguagem, em que os sujeitos interagem e 

revelam “projetos de discurso dos falantes ou escreventes” (BAKHTIN, 2011:272). 

Assim, as recordações que serão relatadas agora sobre a minha formação 

inicial, na UFRN, na década de 1980, é uma forma de me apresentar ao outro em 

forma de representações, conhecimentos, valorações socioculturais, e tudo isso 

representa também uma forma de falar de minha identidade e subjetividade. Ao 

mesmo tempo, essas memórias são experiências formadoras, pois mostram como 

compreendo os elementos constitutivos de minha formação inicial, as minhas 

percepções, as imagens sociais criadas, as emoções, os sentimentos e os valores 

que serviram (e servem) de referência às diversas situações que foram e são 

vivenciadas por mim como professora em sala de aula. Acontecimento único, 

irrepetível. 

Como já foi dito na introdução da tese, concluí o ensino de 2º grau na Escola 

Estadual “Winston Churchuill”, em 1980. Terminei o ensino profissionalizante, que 

era obrigatório por lei, em todos os estabelecimentos de ensino de 2º grau, públicos 

ou privados. Lei que foi idealizada, aprovada sem emendas e publicada durante o 

governo militar, instaurado em 1964, com a justificativa de preparar os estudantes 

para o mundo do trabalho, caso não fossem admitidos no vestibular. Na realidade, 

essa obrigatoriedade foi uma forma de conter o número de jovens das escolas 

públicas, como eu, ansiosos para ingressarem na Universidade, que não dispunha 

de vagas suficientes para todos.  

 Esse ensino profissionalizante excluía dos currículos as disciplinas mais 

voltadas para o exame do vestibular, dificultando a entrada dos concluintes no 

ensino superior. Por isso, não era fácil para um estudante da rede pública entrar na 

Universidade, sem fazer um cursinho preparatório particular. Durante o ano de 1981, 

como eu não havia passado no primeiro vestibular, senti a necessidade de investir 

em cursos isolados, numa luta desesperada para ingressar na UFRN. Como 

resultado, passei no vestibular em 1982. Era aluna do curso de Letras e, como não 

trabalhava ainda, o meu curso era pela manhã, considerado um turno de alunos 

privilegiados.  

 No primeiro semestre, inscrita em seis disciplinas, confesso que era difícil me 

concentrar na sala de aula sabendo que existia um mundo que pulsava nos 

corredores do setor II, um mundo novo para mim, pois quase todos os dias tinha 
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apresentação de teatro, música, artes plásticas e literatura de cordel, no intervalo 

das aulas. Essas diversas manifestações culturais eram usadas pelo Movimento 

Estudantil, como uma forma de atuação pedagógica, para criticar e contestar o 

regime autoritário do país, como também, para protestar pela falta de democracia 

dentro e fora da UFRN. 

 Ficava difícil sair da efervescência desses corredores para entrar em sala de 

aula e ouvir a professora de Teoria da Literatura solicitar que cada aluno, em uma 

turma de 30 alunos, se pronunciasse dizendo o que gostava de ler e que desse 

exemplos, mesmo sabendo que a maioria das respostas ficaria restrita aos cânones 

da Literatura, por receio de levar uma bronca da professora. Foi o caso de uma 

aluna que disse gostar de ler Júlia16, romance de banca de revista, que provocou 

quase uma aula inteira de sermão.  

 Nas aulas de Teoria da Literatura I e II, ficávamos presos a alguns conceitos 

básicos (linguagem literária/linguagem referencial; gêneros literários; verso e prosa; 

noções de versificação; signo/significante/significado; emissor, receptor, código, 

referente; denotação/conotação, etc.), considerados ferramentas indispensáveis 

para lidar com o texto literário. Ficávamos sentados, diante da mesma professora, 

conhecida no curso por sua austeridade, recebendo as informações de forma 

passiva, muitas vezes não entendendo bem o que era repassado e, sem saber bem, 

para que serviam aqueles conhecimentos.  

A relação tensa que existia em sala de aula entrava em descompasso com a 

vivida no entorno das salas, pois nesse período, a maioria dos estudantes 

participava de várias manifestações dentro do Campus Universitário. Fiquei tão 

envolvida com o Movimento Estudantil, que, no primeiro ano do curso, fui eleita vice-

presidente do Centro Acadêmico de Letras e, depois diretora de cultura do Diretório 

Acadêmico.  

                                                             
16 O romance de banca teve origem, aqui no Brasil, em 1935, mas o grande “boom” desse gênero aconteceu nos anos 70 , 
quando a Editora Nova Cultural de São Paulo colocou nas bancas as coleções “Sabrina”, “Julia” e “Bianca”. As tiragens 
desses romances chegavam a atingir 600 mil exemplares por mês, fazendo a alegria não só das leitoras, como também dos 
jornaleiros. Sabrina foi a primeira série a ser lançada, em 1977, e revitalizaria o romance de banca em nosso país, que já era 
considerado um gênero praticamente morto e enterrado. Os primeiros livros fizeram tanto sucesso, que, no ano seguinte, 
1978, a Nova Cultural colocaria no mercado a série “Julia”; e em 1979, a série “Bianca”. Dessa maneira, os donos da Nova 
Cultural estavam praticamente copiando uma fórmula que havia dado certo em 1935 com a Editora Nacional, ou seja, 
lançar uma série de livros com três selos diferentes. Assim, “Sabrina” substituiria o selo verde; “Julia”, o rosa e “Bianca”,  o 
azul. As mulheres mais recatadas eram fãs de “Bianca”, que abordava os relacionamentos amorosos dos casais de 
protagonistas de uma forma mais clássica, mais poética. As moças mais moderninhas e impetuosas, que gostavam de 
encarar desafios, além de serem mais liberais em seus relacionamentos amorosos, atacavam de Julia. Quanto às meninas 
que adoravam devorar aquelas histórias repletas de conflitos familiares e amorosos, recheados de lágrimas de sangue e 
final feliz, iam de “Sabrina”. A Nova Cultural continuou distribuindo “Sabrina”, “Julia” e “Bianca” nas bancas até 2011. 
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Dentro do movimento, protestávamos contra o aumento da passagem de 

ônibus, reivindicávamos melhores condições de alimentação do restaurante 

universitário; fazíamos passeatas dentro do Campus e usávamos sempre as 

mesmas palavras de ordem: abaixo a ditadura; diretas já; fora o FMI; estudantes 

unidos jamais serão vencidos. Conhecíamos os colegas do setor II não só pelo 

nome ou curso que fazia, mas principalmente pelo partido político. Se fossem do PT, 

que eram muitos, sabíamos até a tendência. 

Toda essa liberdade de expressão era abafada, rigidamente, dentro da sala 

de aula. Havia até ameaças feitas por professores, como a que sofri da mesma 

professora de Teoria da Literatura, quando lhe comuniquei que iria a São 

Bernardo/SP, para participar do III ENEL (Encontro Nacional dos Estudantes de 

Letras) e que precisaria faltar uma semana de aula. A resposta foi que, se eu fosse a 

esse encontro, estaria propensa a ser reprovada, mesmo já tendo duas notas acima 

da média na disciplina. 

Esse engajamento com o movimento estudantil também foi uma experiência 

formativa, porque me possibilitou uma consciência política, social, transformadora da 

realidade, uma visão crítica em relação à política educacional no país. E essa 

experiência formativa fez com que eu tivesse uma atitude política, em resposta ao 

não da professora, pois, ao participar dos movimentos estudantis, compreendi a 

educação como um processo libertador. 

Lembro-me de todos os professores de Língua Portuguesa e posso afirmar 

que a maneira como lecionavam era uma só: passavam os conteúdos e depois, 

através de frases soltas no quadro, fazíamos a análise destas, repetindo o 

conhecimento que eles tinham adquirido, aprendido mesmo, na graduação, um 

conhecimento pronto e acabado. Acho que sou capaz de reproduzir a prova mais 

difícil que fiz no curso. Era do professor de análise sintática. Ela continha dez 

questões, na realidade eram dez frases enumeradas de 1 a 10, para serem 

analisadas. Ao final de cada frase, havia um parêntese informando a qual autor 

pertencia: Machado de Assis, José de Alencar dentre outros. Mas a frase mais difícil, 

para todos, foi o verso retirado do hino nacional. Nenhum aluno acertou a análise 

desse verso, fato que deixou o professor orgulhoso, pois ninguém tiraria um dez na 

avaliação, nota que, segundo ele, raramente dava. 

Lembro-me também do professor de Literatura Brasileira I, que, sempre que 

ia falar meu nome, acrescentava “da UNE” (União Nacional dos Estudantes) com 
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certo tom de ironia. Suas aulas eram enfadonhas, pois consistia em leituras 

compartilhadas de apostilhas, contendo capítulos de livros, sem nenhum 

direcionamento. Lembro que, no primeiro dia de aula, ele copiou o programa da 

disciplina no quadro, leu e depois falou que a gente fosse à biblioteca e imprimisse 

um capítulo do tal livro para ser lido na próxima aula e foi embora. A aula seguinte 

não houve, pois ele constatou que somente dez por cento da turma tinha trazido o 

capítulo impresso e, mais uma vez, foi embora. 

Ficamos o semestre inteiro discutindo tendências da historiografia literária. 

Primeiro estudamos o enfoque naturalista de Sílvio Romero, que privilegiava 

aspectos externos à obra literária, isto é, explicava a obra literária de acordo com o 

seu contexto socioeconômico de produção. Depois, estudamos a abordagem 

impressionista de José Veríssimo, que destacava o critério estético da obra, em 

detrimento aos fatores históricos e biográficos externos a ela.  

Após toda essa discussão dicotômica, o professor resolveu adotar o livro 

História da literatura Brasileira (1938), de Nelson Werneck Sodré, cujas ideias 

reforçavam a visão de Sílvio Romero, de analisar a obra literária de forma 

determinista, como se a obra fosse um mero decalque das relações sociais. Esse 

livro foi indicado, como referência, para as nossas futuras análises, porque durante 

todo o semestre ficamos só nas leituras de teorias e de análises textuais, já prontas 

dentro dos livros.  

Já o professor de Latim I e II se realizava fazendo, além da prova escrita, uma 

prova oral com cada aluno. Colocava uma cadeira ao lado da mesa dele, chamava 

os alunos pela lista da chamada, apresentava um papel datilografado com várias 

frases soltas de grandes autores que usavam o Latim Clássico (Virgílio, Cícero, 

Horácio, Ovídio) e apontava-as, aleatoriamente, pedindo que a gente lesse; uma 

verdadeira tortura era a espera, até ouvir o seu nome. Saindo um pouco da lista 

desses professores que pouco acrescentaram à minha graduação, falarei um pouco 

dos professores da graduação, que permanecem até hoje, como exemplo de bom 

professor/professora. 

Em Literatura Brasileira III, tivemos um professor que acabara de chegar à 

UFRN e era maravilhoso. Apesar de suas aulas ainda se sustentarem na tradicional 

apresentação panorâmica dos movimentos literários e dos principais autores e em 

obras, ancorados numa linha do tempo, não trazia a historiografia literária como uma 

camisa de força, como os outros professores faziam. Ele, por considerar a literatura 
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um fenômeno não só da cultura brasileira, mas também universal, abria um diálogo 

com muitos autores e incluía a análise de Byron, Edgar Allan Poe, Baudelaire, 

Dostoievski, Sterne, dentre outros, mostrando como eles influenciaram gerações de 

autores brasileiros. Fazia, dessa forma, uma abordagem historicista da literatura, 

com muitas curiosidades e senso de humor.  

Em sala de aula, líamos, além dos autores indicados pela tradição canônica, 

também os autores marginalizados, aqueles que não eram apontados como 

representativos do movimento literário. Estudávamos a obra de Antônio Cândido, 

Formação da Literatura Brasileira (1959), que analisava as complexas relações entre 

Literatura e sociedade, literatura e outras artes, escritor e público, entre forma e 

conteúdo, enfim, construía sua metodologia, analisando, simultaneamente, os 

elementos internos e externos da obra literária. E, nessa mesma linha, discutíamos 

também as ideias de Alfredo Bosi, João Luís de Lafetá, além de Davi Arrigucci.  

Além de ser um excelente professor, era uma pessoa que respeitava e ouvia 

o aluno em seus questionamentos, dentro e fora de sala de aula. Observava 

atentamente todo o movimento cultural e político do movimento estudantil e, às 

vezes, fazia críticas ou elogios a alguns dos nossos encaminhamentos, enquanto 

movimento estudantil. Esse professor também foi responsável por muitos momentos 

inesquecíveis que tivemos na UFRN, tais como a vinda de João Cabral de Melo, 

com a ajuda de Zila Mamede, e de Davi Arrigucci ao nosso departamento, com 

direito a perguntas depois da análise da obra deles, em sala de aula. Esses eventos 

eram importantes e raros naquela época. Posteriormente, como chefe de 

departamento, esse professor conseguiu efetivar o primeiro curso de mestrado, do 

departamento de Letras.    

Outra professora inesquecível foi a de Linguística. Pagamos Linguística I, II e 

III com a mesma professora que, na época, acabara de chegar de um mestrado feito 

no sul do país. Ela me fez começar a questionar os mandamentos rígidos da 

gramática normativa, ensinando-me sobre a importância da língua em uso, de que 

não havia nada de errado com ela, do ponto de vista estrutural, e sim na maneira 

como era avaliada socialmente. Começaram, apesar de tímidos, nossos primeiros 

questionamentos sobre como a imposição da língua culta em relação às demais 

estava atrelada às relações de poder na sociedade. Hoje, em sala de aula, esses 

questionamentos são corriqueiros, mas para a época, na UFRN, eram 

revolucionários. 
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Paguei a disciplina complementar Literatura Infantil, com uma professora 

maravilhosa, também recém-chegada à UFRN, que, além de trazer todo o 

encantamento da Literatura Infantil, revelando autores que naquela época não 

conhecíamos, tais como Rute Rocha, Eva Furnari, Joel Rufino, Sílvia Ortoff, 

compartilhou ainda, a escrita do universo feminino, revelando uma pesquisa que ela 

estava fazendo com a nossa escritora Nísia Floresta.  

Relembrar esse percurso me deixa triste, principalmente quando se descobre 

através de uma pesquisa que, enquanto estávamos ali com aquele ensino 

tradicional, havia toda uma discussão sobre os novos paradigmas que vinham das 

ciências da linguagem e das teorias do conhecimento nas universidades do Sudeste 

do país, principalmente com as ideias de Vygotsky e Bakhtin, que começaram a 

chegar ao Brasil nos anos finais da década de 1970. 

           Saber que, durante a década de 1980, o ensino da língua materna no Brasil 

foi sacudido por ideias que provocaram o questionamento sobre concepções, 

objetivos e métodos de ensino de Língua Portuguesa e, ainda por cima, descobrir 

que essas ideias surgiram, principalmente, nas instituições universitárias, sendo 

veiculadas em alguns livros básicos e inúmeros cursos de treinamentos para 

professores, desvela o descompasso existente na época entre regiões brasileiras no 

que se refere à formação docente inicial na licenciatura em Letras.   

 Constatei que, no início da década de 1980, foram lançadas muitas obras 

representativas desse momento de denúncia sobre o ensino de português: Crise na 

linguagem: a redação no vestibular, de Maria Thereza Fraga Rocco (1981); Leitura 

em crise na escola: alternativas do professor, coletânea organizada por Regina 

Zilberman (1982); Problemas de redação, de Pécora (1984); O texto na sala de 

aula, organizado por João Wanderley Geraldi (1985), que viria a se transformar num 

“breviário” para o professor de Português, atualizado dos anos 80; Língua e 

liberdade, de Celso Luft (1985); Criatividade e gramática, de Carlos Franchi 

(1987), dentre outros.  

 Através de pesquisa, descobri que naquela época foram constituídos vários 

grupos de pesquisas no Brasil, que passaram a questionar as práticas instituídas no 

ensino brasileiro, após terem conhecimento das ideias de Vygotsky e Bakhtin, em 

relação aos aspectos sociais e culturais, na produção do conhecimento, à noção de 

homem enquanto sujeito e produtor da história, à noção de cultura e de linguagem, 

bem como ao funcionamento dialógico e interativo.   
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Em nossa formação inicial, dentro da UFRN, não havia espaço para o debate, 

para a discussão desses novos discursos; havia tão somente a imposição de um 

discurso pedagógico, construído por um discurso autoritário, sem uma reflexão nem 

posicionamentos do sujeito, restando um ensino centrado na repetição mecânica da 

língua. 

Eu, assim como os professores que fizeram graduação no mesmo período, ao 

sair da UFRN, em 1985, para a sala de aula, por meio de aprovação no concurso do 

estado, em 1986, tinha uma prática pedagógica que não podia ficar muito distante 

da formação recebida, por isso passei alguns anos ainda ensinando do mesmo 

modelo que aprendi. 

Terminada a história da minha formação inicial, na UFRN, na década de 

1980, saio do lugar ocupado por mim como aluna de graduação e devolvo o novelo 

de fios para a professora/pesquisadora, lugar que passo a ocupar agora, para 

analisar o meu próprio enunciado e posteriormente analisar o enunciado da 

professora Algodão.  

Nesse momento, lembro-me de minha professora/orientadora do doutorado 

falando sobre a difícil relação exotópica que mantém o equilíbrio entre pesquisador e 

pesquisado: “você tem que vivenciar o dizer dos sujeitos pesquisados, mas é preciso 

voltar para o seu lugar de pesquisadora” (ALVES, 2014), pois o autor “não pode 

perceber o mundo concreto apenas pelos olhos da personagem nem deixar de 

vivenciar apenas de dentro os acontecimentos da vida dela; fora da personagem o 

autor não consegue encontrar um ponto de apoio axiológico convincente e sólido” 

(BAKHTIN, 2010, p.15).  

Por isso, na tentativa de vivenciar os dizeres das professoras, produtoras dos 

enunciados, para uma maior compreensão de seus discursos, às vezes, fico perdida 

entre os lugares discursivos ocupados por mim como aluna, de graduação e de pós-

graduação, de pesquisadora, de formadora de meus alunos e outros. Esses são 

espaços que se interrelacionam, complementam-se e constituem o meu discurso, 

que é tecido pelo fio da interlocução efetiva construída por meio das enunciações 

ocorridas nas interações desses lugares ocupados, entrelaçadamente, em toda a 

minha trajetória. 

Analisando, como pesquisadora, toda essa memória narrativa em relação à 

formação inicial, no curso de letras, na UFRN, na década de 1980, é pertinente 

lembrar que toda essa discussão em relação ao ensino e à aprendizagem da Língua 
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Portuguesa, em suas diferentes concepções, está inserida num contexto de 

concepção de educação mais amplo, isto é, no modelo de educação vigente dessa 

época. 

 Na história da disciplina, de acordo com Soares (2002, p.155-177), 

“transformações aconteceram tanto por fatores inerentes à evolução da própria área 

do conhecimento (internos), quanto por fatores culturais e sociopolíticos (externos)”. 

Analisando a metodologia dos professores, descrita acima, não podemos 

culpabilizar apenas o professor, pois ele é fruto de um sistema político, cultural e 

social do país. 

Quando a pesquisadora/estudante recorda dos conteúdos das aulas, é 

necessário compreender que, naquela época, a disciplina que era Ensino de 

Português tinha mudado de nome para Comunicação e Expressão (nas séries 

iniciais) e Comunicação em Língua Portuguesa (nas séries finais), de acordo com a 

LDB 5692/71. Essa mudança não é aleatória, ela acontece  tanto pelo prestígio da 

Teoria da Comunicação, quanto pela influência do grande desenvolvimento no setor 

das telecomunicações do país. 

Por isso, naquele período, tanto a comunicação, quanto a linguagem eram 

entendidas como algo técnico, transparente, apresentadas sem nenhum ruído que 

dificultasse a “transmissão da mensagem”. Dessa forma, se usar a linguagem 

significava transmitir uma mensagem, era natural que, em sala de aula, a professora 

que foi citada trabalhasse com definições de emissor, receptor, código, canal de 

comunicação, mensagem, referente, desconhecendo toda a complexidade das 

interações e as questões subjetivas dos interlocutores.  

A esse respeito, Geraldi (1996) postula que, 

Antes de qualquer consideração específica sobre a atividade em sala 
de aula, é preciso que se tenha presente que toda e qualquer 
metodologia de ensino articula uma opção política - que envolve uma 
teoria de compreensão e interpretação da realidade - com os 
mecanismos utilizados em sala de aula (GERALDI, 1996, p. 40). 
 

           Portanto, a concepção de língua, de sujeito e de mundo é concebida de 

maneira diferente, a cada momento político, social e histórico. 

Além disso, o Estado era regido pelos interesses da classe dominante 

burguesa, que estabelecia seus valores através da Educação, além de utilizar-se da 

instituição escolar, para excluir as camadas populares e garantir a reprodução das 

condições de produção, como acontece ainda hoje. Essa tendência também se 



102 
 

estendia às regiões mais pobres do país, principalmente a região Nordeste, que, 

devido à pouca atenção dada pela política do governo federal, sofria todo tipo de 

preconceito se comparadas às regiões Sudeste e Sul. Havia um preconceito 

regional muito forte, e a mídia ajudava a aumentar, quando mostrava os nordestinos 

como um povo triste, pobre, com fome, cansado e sem inteligência. 

Por isso, quando a pesquisadora/estudante declara sua tristeza em saber 

que, enquanto nas regiões Sul e Sudeste do país, os professores discutiam e os 

pesquisadores publicavam livros sobre as novas concepções de ensino e a 

aprendizagem da língua, aqui na UFRN, na mesma época, os professores ainda 

estavam presos a um modelo tradicional de ensino. Ela esquece, no entanto, que na 

conjuntura nacional da época, havia um grande descompasso econômico, político e 

cultural entre as regiões brasileiras. E isso se refletia também na formação dos 

professores na UFRN. 

Sendo assim, o que prevalecia era o ensino da língua ainda pautado na 

gramática normativa, havendo uma grande valorização da norma culta e da escrita, 

com insistência nas regras de exceção, descontextualização e falta de sentido nas 

atividades de leitura e produção de texto, bem como o abandono das formas de 

oralidade. Baseado nesse ensino, saber Língua Portuguesa era sinônimo de 

conhecer as classes de palavras e suas funções gramaticais, a construção 

morfológica das palavras, todo o sistema fonético com aulas exaustivas de como 

eram produzidos os sons, como ficava a posição e função da língua e dos lábios 

nessas articulações. O aluno que ousasse questionar um professor, durante a aula, 

era logo marcado, comparado a alunos tidos como anarquistas, baderneiros, sendo 

duramente criticado e punido com notas baixas. Ou, como foi o caso da aluna, ao ter 

seu nome atrelado à UNE, ser tratada de forma diferenciada. 

Para esses professores, a linguagem era vista como um instrumento de 

comunicação, sendo usada para dar informações, deixando de lado os aspectos 

interpretativos. Dessa forma, o professor colocava-se como o único intérprete, o 

legítimo, dizendo “o que” e “o como” deve ser dito. Da parte do aluno, não havia 

questionamentos e nenhuma relação de proximidade com o professor, apenas 

obediência. 

Em relação à preferência de alguns professores em estudar textos de autores 

classificados como cânones da literatura, percebe-se que até hoje ela persiste, pois 

parece que existem atitudes pedagógicas que não mudam. Revejo a professora 
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descrita pela pesquisadora/estudante, toda vez que um professor diz que os nossos 

alunos não gostam de ler. Na realidade, eles não gostam de ler os livros que são 

propostos pela escola como obrigação.  

Sobre essa discussão, Geraldi (2006) enfatiza que, em relação à leitura na 

escola, estão excluídos o prazer e a fruição, pois o ler por ler, gratuitamente, é uma 

forma de interlocução, praticamente ausente nas aulas de Língua Portuguesa. O 

autor alerta ainda que, para se ter sucesso em relação ao incentivo à leitura em sala 

de aula, devemos recuperar e trazer o prazer de volta à escola, e que o “respeito 

pelos passos e pela caminhada do aluno enquanto leitor (que se faz pelas suas 

leituras, como nos fazemos leitores por nossas leituras) é essencial” (GERALDI, 

2006, p.98). 

Essa concepção de texto, impressa naquelas aulas, tinha desdobramentos na 

formação inicial. Sabe-se que, na atualidade, o texto é o centro das atividades 

dessas aulas e, como afirma Geraldi (2003, p.135),  

O texto é o coração do ensino-aprendizagem de língua porque, no 
texto, a língua se revela em sua totalidade, quer enquanto conjunto de 
formas, quer enquanto discurso que se remete a uma relação 
intersubjetiva constituída no próprio processo de enunciação marcada 
pela temporalidade e suas dimensões.  
 

          Entretanto, naquela época, dentro da sala de aula, a concepção de texto era 

apartada das situações de comunicação efetivas, afastando-se dessa compreensão 

de texto apresentado por Geraldi. 

Pelo entendimento que tenho hoje em relação ao ensino e à aprendizagem, 

essa metodologia adotada no curso de licenciatura, criticada por mim enquanto 

pesquisadora/estudante, não podia ser diferente, porque refletia exatamente as 

concepções de ensino e aprendizagem do contexto vivenciado pelas professoras 

formadoras do curso de Licenciatura em Letras, um ensino de língua descolado da 

vida. Isso fica claro quando a pesquisadora/estudante tem dificuldade de retornar à 

sala de aula, após o intervalo efervescente, pois “toda essa liberdade de expressão 

era abafada, rigidamente, dentro da sala de aula, havia até ameaças feitas por 

professores”. Esse tipo de ensino promove “a separação entre a teoria e o mundo da 

vida, ou seja, a teoria que não contempla a eventicidade, a singularidade do sujeito 

no mundo, os lugares de onde o sujeito se posiciona e vê o entorno” (ALVES,2010). 

Para Bakhtin e o Círculo, o sujeito atua no mundo com a linguagem, pois a 

constitui e é constituído por ela. Assim, quando pesquisadora/estudante, após 
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aprovação no concurso para ensinar, afirma que a sua prática pedagógica “não 

podia ficar muito distante da formação recebida, por isso passei alguns anos ainda 

ensinando do mesmo modelo que aprendi”. Está confirmando que sofremos, mesmo 

de forma implícita, influências ideológicas, presentes no meio em que estávamos 

inseridos, durante a formação inicial, como também saímos repetindo a palavra 

recebida de uma voz alheia, pois não criamos discursos que não recuperem outros 

que o precederam.  

E, por mais estranho que possa parecer, essa vivência que a aluna teve com 

esses professores, que aparentemente não acrescentaram nada na formação inicial 

dela, também passou uma experiência que a constituiu enquanto sujeito, tanto que 

ela evoca essa vivência, mesmo que seja para depois negá-la. E é por essa 

negação que a voz deles emerge, e que ao falar sobre eles, ela fala dela mesma e 

se constitui. 

Portanto somos seres de linguagem porque somos constituídos por essas 

vozes sociais, que fazem ecoar discursos diversos. De acordo com Faraco: 

Nenhum sujeito absorve uma só voz social, mas sempre muitas 
vozes. Assim, ele não é entendido como um ente verbalmente 
uno, mas como um agitado balaio de vozes sociais e seus 
inúmeros encontros e entrechoques. O mundo interior é, então, 
uma espécie de microcosmo heteroglótico, constituído a partir 
da internalização dinâmica e ininterrupta da heteroglossia 
social. Nessa teia de múltiplas interações, o sujeito se constitui 
discursivamente, lançando para o discurso alheio a sua 
resposta posicionada a partir do lugar único que ele mesmo 
ocupa no mundo. (FARACO, 2005, p. 81). 

 

         Assim, a prática desta pesquisadora/estudante em sala de aula, após essa 

formação inicial, tem relação direta com todas essas vozes, com as quais as 

professoras Agave, Juta, Buriti e Paina entraram em interação. Assim, confrontando 

os perfis analisados delas, em relação à evocação da memória da 

pesquisadora/estudante, parece-nos que há certo silenciamento na escrita autoral 

daquelas professoras, no que diz respeito à trajetória de formação docente inicial no 

curso de Letras. Talvez isso ocorra por causa dessa visão conservadora, menos 

reflexiva a que foram expostas, visão que foi rebatida pela pesquisadora/estudante, 

até mesmo por ela ter participado mais ativamente do movimento estudantil.   

 Analisaremos agora o perfil da professora Algodão. Como já foi dito, enquanto 

as professoras Agave, Juta, Buriti e Paina, juntamente com a professora 

pesquisadora iniciavam a graduação na década de 1980, a professora Algodão 
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nascia em 1982. Duas décadas separam a formação inicial dessas professoras. 

Vejamos, na Figura 22, o perfil da professora Algodão. 

 

 
 
5.1.5 FIO DA URDIDURA INICIAL – Enunciado 5 
 
 

  

Figura 22 - Perfil da professora Algodão 

 

Quando nasci, em 12 de outubro de 1982... 

Pau dos Ferros foi a cidade que ouviu meus primeiros ecos, primeiros 

passos, primeiras palavras... 

A data, símbolo de comemorações triplicadas, não é de se estranhar: 

padroeira do Brasil, dia das crianças e aniversário. Para qualquer criança não há 

nada mais bacana: aniversário e dia das crianças! 

Até hoje, mesmo adulta, comemoro assim, pois a cada ano se renova a 

criança que existe dentro de mim. 

Ao certo não sabia o caminho que iria percorrer, mas já tinha a certeza de 

que iria atuar até morrer. Como qualquer outro ser, atuar é o que fazemos desde o 

primeiro instante de vida.  

O nome que ganhei confirma o símbolo da data que cheguei. Embora seja 

Aparecida, sou mesmo é diferente, da cor ao modo de pensar, diferente da família 

da qual surgi para alegrar.  

Em meio a brincadeiras e responsabilidades infantis, a adolescência foi 

chegando, e o mundo mostrando as necessidades a cumprir... 

Estudar? Estudar! Estudar. Estudar... 

Enquanto isso... anos se passaram, exigências chegaram, vestibular fiz, pela 

UFRN passei e o canudo recebi da graduação que cumpri. Em letras me formei, 

uma profissão ganhei e uma professora me tornei. 

 Não posso dizer que finalizei, pois a cada dia me aperfeiçoo, renovado como 

água do rio sempre preparada para continuar e nova ficar. 

 Alguns anos se passaram, concurso público prestei à rede municipal de 

Natal, cheguei, por algumas já passei, mas nesta fiquei. Motivo de muita alegria 

trabalhar em uma escola que tem como patrono um dos nossos grandes 

folcloristas. Em 2010, com turmas de 7º ano irei trabalhar e um significado aos 

alunos irei dar para minha prática docente melhor ficar. 

 O curso do Gestar II irei continuar, pois é nesse espaço que encontro com 

minhas colegas e muitas discussões iremos travar sobre situação escolar, troca de 

experiências e de ideias com certeza acontecerá, com a professora para mediar, 

sem dúvidas trabalho e animação não vão faltar. 
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Nesse enunciado, a professora Algodão constrói a sua autoimagem usando 

uma construção composicional bem poética, chamando a atenção por trazer um 

conteúdo com um tom mais alegre, descontraído, distanciando-se dos perfis das 

outras professoras que apresentaram um discurso mais sisudo, fechado, 

característico de meio acadêmico. E, ainda traz, um estilo de linguagem que revela 

uma escrita mais intimista, apresentando marcas de subjetividade e autoria. 

Algodão inicia seu enunciado apresentando um conteúdo de domínio mais 

íntimo, fala do dia do seu nascimento e brinca com a coincidência de ter sido no 

mesmo dia das crianças e da padroeira do Brasil, 12 de outubro, valorando essa 

data como “símbolo de comemorações triplicadas”. Em seguida, como forma de 

preservar o seu lado criança, enfatiza que, “até hoje, mesmo adulta, comemoro 

assim, pois a cada ano se renova a criança que existe dentro de mim”. 

A seguir, ela faz um trocadilho entre seu nome Aparecida e o verbo parecer, 

sugerindo que ela vai declarar semelhança com os membros da sua família, mas há 

uma divergência no seu dizer: “embora seja Aparecida sou mesmo é diferente, da 

cor ao modo de pensar, diferente da família da qual surgi para alegrar”, 

evidenciando que a professora se constitui nesse conflito, em relação à aparência e 

ao modo de pensar de sua família. E, por ser um conflito intrinsecamente constitutivo 

da professora, enquanto sujeito, deve ser compreendido como fazendo parte do seu 

discurso, logo não se pode corrigir, nem censurar ou fazer algum julgamento de 

valor. 

Depois disso, menciona sobre a sua adolescência e sua responsabilidade em 

relação aos estudos até a aprovação no vestibular da UFRN, no curso de Letras, e 

dá prosseguimento à narrativa, fazendo uma alusão sutil ao poema Convite do poeta 

Paulo Paes, quando fala que “a cada dia me aperfeiçoo, renovado como água do rio, 

sempre preparada para continuar e nova ficar”, pois o eu lírico do poema também 

compara as palavras com os elementos da natureza: a água e o dia que sempre se 

renovam. 

Na sequência, aborda sobre a sua entrada na rede municipal de educação, 

via concurso; em seguida evidencia, ainda através da rima, a alegria de trabalhar 

com turmas de 7º ano, nessa última escola, depois de ter passado por outras: “em 
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2010, com turmas de 7º ano irei trabalhar, e um significado aos alunos irei dar para 

minha prática docente melhor ficar”, situando o ano (2010) e o lugar (a escola) em 

que essa voz é enunciada.  

Além disso, elenca os motivos que a fazem continuar no Curso Gestar II e 

tece comentários sobre esses motivos: “é nesse espaço que encontro com minhas 

colegas e muitas discussões iremos travar sobre situação escolar, troca de 

experiências e de ideias com certeza acontecerá”. Enfatiza que o curso é um espaço 

de trocas de ideias e experiências escolares entre professores, justificando o seu 

desafio de continuar participando dele. 

 Ao final, Algodão encerra seu texto discorrendo sobre sua expectativa 

positiva em relação ao trabalho de mediação da professora formadora: “com a 

professora para mediar, sem dúvidas trabalho e animação não vai faltar”, referindo-

se aos aspectos relacionados ao seu fazer pedagógico. 

Nessa primeira categoria de análise, intitulado Fio da urdidura inicial, 

analisamos os enunciados do conteúdo temático perfil, produzido pelas cinco 

professoras pertencentes ao grupo de sujeito desta pesquisa: Agave, Buriti, Juta, 

Paina e Algodão em diálogo com a evocação da memória da professora 

pesquisadora/estudante. Nesses enunciados, as professoras se posicionaram sobre 

os seus percursos acadêmicos até a entrada na UFRN.  

Após o diálogo com esses cinco perfis e, consequentemente, com as vozes 

que deles emergiram, ao construírem uma imagem que fala sobre si, mas é 

direcionada ao outro, posto que “levamos em conta o valor da nossa imagem 

externa do ponto de vista da possível impressão que ela venha a causar no outro” 

(BAKHTIN, 2003, p. 13), constatamos que todos eles apontam para uma descrição, 

com vistas a cumprir o objetivo discursivo, que é o de mostrar toda a trajetória 

acadêmica e profissional percorrida. 

Na realidade, esses são dizeres encaminhados para a vida cotidiana delas, 

ou seja, como acontecimento do mundo da vida, pois esse “é o único mundo em que 

cada um de nós cria, conhece, contempla vive e morre {...}.” (BAKHTIN, 2010, p.43). 

Dentre os cincos perfis, podemos destacar o da professora Algodão, que, de 

maneira criativa, traz uma diversificação no conteúdo temático, envolvendo 

sentimentos em relação a sua família, à escola, aos alunos, às colegas professoras, 

à professora formadora, bem como, mostra características pessoais reveladoras do 
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seu lado criança, que faz questão de preservar, a sua alegria em dar aulas e de 

querer demonstrar uma prática docente significativa para os seus alunos. 

Além disso, em seu enunciado, a professora Algodão permite que em seu 

estilo de linguagem, sua sensibilidade poética apareça com mais evidência, fugindo 

dos padrões estabelecidos pela escrita acadêmica, que foi bem representada nos 

demais perfis. Essa leveza na linguagem também foi percebida na construção 

composicional do seu perfil, pois Algodão criou a sua narrativa com parágrafos 

simples para combinar com as suas palavras/marcas subjetivas. Adotou um estilo 

bem particular para enunciar-se, alicerçando o posicionamento de Bakhtin de que  

o autor de uma obra – aí revela a sua individualidade no estilo, na 
visão de mundo, em todos os elementos da ideia de sua obra. Essa 
marca da individualidade, jacente na obra, é o que cria princípios 
interiores específicos que a separam de outras obras a ela vinculadas 
no processo de comunicação discursiva de um dado campo cultural: 
das obras dos predecessores nas quais o autor se baseia, de outras 
obras da mesma corrente, das obras das correntes hostis combatidas 
pelo autor, etc. (BAKHTIN, 2003, p.279) 
 

Então, conclui-se que, apesar de todos os perfis traçarem o mesmo objetivo 

discursivo, o perfil de Algodão demonstra algo mais, demonstra um estilo ímpar, 

maturidade, inspiração na escrita, autoria mesmo.   
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5.2 GESTANDO A TRAMA  
 
 
 
             Nesta categoria vamos analisar os enunciados que revelam vozes do 

trabalho com o gênero discursivo em sala de aula. O foco da análise será sobre 

como as professoras cursistas do Gestar II, de Língua portuguesa, constroem seus 

dizeres e sistematizam o estudo de um mesmo gênero em séries distintas, ou seja, 

levando em consideração a progressão que envolve a chamada aprendizagem em 

espiral. Assim, observaremos como cada professora desenvolve as sequências 

didáticas, que norteiam as dificuldades de escrita apresentadas pelos alunos. 

 Iniciamos as análises da categoria, com os enunciados presentes nos 

portfólios das professoras Agave, Buriti, Juta, Paina e Algodão, que revelam as 

vozes dessas cinco Professoras/Fiandeiras, em relação à progressão em espiral, 

que possibilita o reencontro com objetos de ensino, em diferentes etapas da 

aprendizagem.  

 Antes de iniciar as análises, gostaria de relatar que, para selecionar o corpus, 

especificamente para esta análise, fizemos um levantamento nos cinco portfólios 

das atividades desenvolvidas em sala de aula, pelas professoras cursistas, a partir 

das orientações dos Cadernos de Teoria e Prática (TP), que foram organizados 

como proposta pedagógica do Gestar II. 

 Durante o curso de formação continuada do Gestar II, as professoras tiveram 

acesso ao estudo dos seis Cadernos de Teoria e Prática, sendo que cada volume 

organiza-se em três partes: Unidades, Lição de Casa e Oficinas.  

A Parte I é composta por quatro unidades, subdivididas em 12 seções, em 

que cada uma aborda um objetivo de aprendizagem, de acordo com o título atribuído 

à Unidade.  

Na parte II, encontramos a “lição de Casa” (LC/Figura 23), que são as 

orientações para as professoras fazerem seus relatórios, sobre como trabalharam os 

conteúdos propostos nos Cadernos de Teoria e prática. Para cada duas unidades 

estudadas, as professoras escolhiam uma atividade desenvolvida no “Avançando na 

Prática”(AP) para fazer o relatório de aplicação em sala de aula, que era entregue à 

professora formadora e, posteriormente, passava a fazer parte do portfólio 

construído durante todo o curso. 
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Figura 23 - Lição de casa 2 do TP3 (BRASIL, 2008a, p. 187) 

 

Na parte III do caderno de Teoria e Prática, encontramos as “Oficinas”, que 

são os encontros presenciais que a professora formadora organizava, com a 

intenção de pôr em prática a sequência didática proposta pelo caderno. 

De posse dos cinco portfólios, fizemos um levantamento relacionando as 

atividades realizadas e escolhidas pelas professoras, para fazer parte desse gênero, 

propostas nos seis volumes dos Cadernos de Teoria e Prática, conforme 

apresentação a seguir na Figura 24: 

 

 

PROFESSORA     Agave    Buriti  Juta     Paina Algodão 

 
ANO DE 

ESCOLARIDADE 
EM QUE LECIONA 

 

9º Ano 

 

7º Ano 

 

6º Ano 

 

8º Ano 

 

6º Ano 

   

TEORIA E 

PRÁTICA (TP) 

 

 Pág.17 Discurso 
direto 

        -      -          -               - 
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TP 1 

Pág.23          -         -      -          - Dicionário dos 
jovens 

Pág. 

136 

         -         -      -         -  Registro de falas 

 

 

 TP 2 

 

Pág.30 

         -  Texto 
Flexível/ 
criativo 

    -         -             - 

Pág.56 Gênero 
literário e 

não literário 

       

       - 

Gênero 

literário e 

não literário 

         -       

  

            - 

Pág.83 Gênero 
Cordel 

     - Gênero 
Cordel 

       -             - 

Pág. 

124 

        - Sequências 
Tipológicas 

     -         -             - 

 

 

    

TP3 

Pág.25 Gênero 
Biografia 

Gênero 
Biografia 

Gênero 
Biografia 

Gênero 
Biografia 

Gênero 
Biografia 

Pág.41   Gênero 
Fábula 

  

Pág. 

110 

            Sequência 

textual Descrição 

Pág. 

150 

   Texto 

publicitário 

 

Pág. 

172 

    Intertextualidade 
  entre gêneros 

 

 

 

  TP 4 

Pág.35     Características 
do texto 

Pág.42  Texto 
informativo 

   Texto 
informativo 

 

Pág.97 Compreensão 
da leitura 

 Compreen-

são da 

leitura 

  

Pág. 

131 

   Paragrafação  

Pág. 

161 

 Processo 
de 

criação 

   

Pág.   Texto 
formal e 

 Texto formal e 
informal 
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194 informal 

 

 

     

TP 5 

 

Pág.82 

 Jogo com 
Coerência 

textual 

Jogo com 
Coerência 

textual 

 Jogo com 
Coerência 

textual 

 

Pág.93 

Linguagem 
verbal e não 

verbal 

    

Pág.97 Linguagem 
figurada 

 Linguagem 
figurada 

  

Pág. 

162 

   Unidade de 
sentido do 

texto 

 

Pág. 

214 

 Descrição 
de texto 

Descrição 
de texto 

 Descrição de 
texto 

 

     

TP 6 

 

Pág.23 

    Argumentos que 
comprovem 

a tese 

Pág.39  Texto argu- 
mentativo/ 
Publicitário 

Texto argu- 
mentativo/ 
Publicitário 

Texto argu- 
mentativo/ 
Publicitário 

Texto 
argumentativo/ 

Publicitário 

Pág. 

133 

Desenvolvi-
mento do 
tema e da 

coesão 

Desenvolvi
mento do 
tema e da 
coesão 

Desenvolvi
mento do 
tema e da 
coesão 

  

Pág. 

133 

    Discussão: 
leitura de nossos 

adolescentes 

        Figura 24 – Relação de proposta e escolha do gênero nos Cadernos de Teoria   
                           e Prática 

 

É possível averiguar, pela figura acima, que as cinco professoras realizaram a 

mesma atividade do Avançando na Prática, página 25, contida no Caderno de Teoria 

e Prática 3, que aborda a conceituação de Gêneros e Tipos Textuais. Por esse 

motivo, essa foi a atividade escolhida para ser analisada nesta categoria.  

            A proposta de trabalhar o gênero biografia começa na Unidade 1, seção 1, 

que tem como título “O conhecimento intuitivo de gêneros”. A autora traz o “trabalho” 

como tema transversal motivador, para iniciar o assunto sobre gênero, afirmando 

que “a linguagem é um dos nossos mais relevantes trabalhos. Pela linguagem 

agimos no mundo e nos identificamos como seres humanos” (BRASIL, 2008b, p. 

13). Ela justifica o apoio em textos, que tratam do tema trabalho, como forma de 

reflexão sobre os modos em que esses textos se apresentam e, suas características 

em relação ao contexto em que são usados.  
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Em seguida, a autora introduz o conceito de texto e, recorrendo à intuição 

linguística e ao conhecimento de mundo do leitor, expõe três textos diferentes: uma 

biografia, uma receita e um texto publicitário, para que ele compare a variedade de 

textos e identifique semelhanças e diferenças entre eles. 

 A autora da TP3, unidade 9 (Anexo A) discorre, ainda, sobre o nosso 

conhecimento intuitivo de gênero, de como os diversos gêneros se relacionam em 

situação de produção, como aprendemos a reconhecê-los, e já fechando a seção, 

aparece a proposta de Avançando na Prática (AV), reproduzida na Figura 25. 

 

 

Figura 25 -  Atividade do Avançando na Prática, TP 3 (BRASIL, 2008a, p. 25) 

 
 
 
 Essa primeira atividade do Avançando na Prática (AP), da unidade 9, versa 

sobre o gênero biografia. Inicialmente, o material propôs a leitura da biografia de 

Carlos Drummond de Andrade, presente no material do Gestar II, ou de outro autor 

já trabalhado em sala. O item 2 orienta a localização de outros textos semelhantes 

em outros livros e o item 3 sinaliza a análise sobre o texto no que se refere ao 

conteúdo temático. Em seguida, o item 4 propõe aos alunos a produção da própria 

biografia. A autora da unidade encerra as sugestões observando que há também a 
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possibilidade de se elaborar a biografia de pessoas importantes na escola ou 

comunidade.  

 Analisando a proposta do Avançando na Prática acima, percebe-se um 

grande empenho da autora em construir uma proposta que suscite uma maior 

autonomia do professor em relação ao trabalho com o gênero discursivo em sala de 

aula, mas parece que as perguntas feitas por ela não diferem tanto das perguntas 

encontradas em livros didáticos disponibilizados nas escolas. Dessa forma, o 

trabalho com o gênero não se efetiva de forma significativa, porque no 

encaminhamento não ficou estabelecido o elo entre os três elementos indissociáveis 

do gênero: conteúdo temático, estilo e forma composicional. 

Apesar dessa constatação, foi a partir dessa proposta do Avançando na 

Prática, que as professoras cursistas desenvolveram as atividades em sala de aula 

com o gênero Biografia e tornaram possível a produção textual feita pelos alunos. E, 

através do gênero relatório, inserido nos portfólios, analisaremos como essas 

professoras desenvolveram essa atividade em sala de aula. 

Como explicamos anteriormente, consideramos cada texto um enunciado. 

Então, agora, analisaremos os enunciados que se encaixam na categoria Gestando 

a Trama. 

 
5.2.1 GESTANDO A TRAMA - Enunciado  

Figura 26 – Vozes da prática educativa com o gênero Biografia – Agave 

 

          Este relatório corresponde à atividade proposta no TP3, seção 1 e unidade 9. 

Avançando na prática, página 25. O propósito foi apresentar e discutir a forma de 

elaboração de uma biografia. Utilizamos o livro escolar onde temos pequenos 

exemplos de biografias, discutimos a forma de construção e o propósito dos textos. 

Após essa análise foi solicitado aos alunos que eles fizessem uma biografia deles 

próprios ou se preferissem de alguém da família ou da comunidade, como também de 

algum colega da turma. O trabalho foi executado em dois horários com a turma do 

nono ano A. O objetivo dessa atividade foi desenvolver a percepção dos diferentes 

gêneros textuais e sua utilização. 

           Não houve dificuldade em encontrar material para análise teórica, nem houve 

dificuldade na aplicação dos trabalhos. 

           Eles não encontraram dificuldades em fazer e entregar a tarefa no tempo 

solicitado, entretanto eles tiveram limitações. Tais como: introduzir a narrativa dentro 

do texto. Ou em alguns casos produzir um texto puramente narrativo sem as 

características que comentamos na aula. 
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Em seu relatório, a professora Agave se pronuncia, no primeiro parágrafo, 

localizando a atividade que vai ser trabalhada no contexto do Caderno de Teoria e 

Prática (TP), a seção e a unidade, bem como a página da atividade contida no item 

Avançando na Prática, cuja escolha teve um de propósito “apresentar e discutir a 

forma de elaboração de uma biografia”. 

          Observa-se que, em relação às orientações do Avançando na Prática, 

expostas na Figura 26, a professora leva em consideração somente os enunciados 2 

e 4 da proposta, descartando a orientação de fazer com seus alunos a leitura da 

biografia de Carlos Drummond de Andrade.  

         Dialogando com o enunciado 2, apresentado pela autora da TP, a professora, 

em vez de usar a biografia de Drummond, utiliza o livro escolar contendo “pequenos 

exemplos de biografias”, como material de pesquisa sobre o gênero. Ela não 

menciona os motivos dessa atitude, talvez tenha sentido dificuldade em reproduzir o 

material biográfico sugerido para a atividade ou preferisse utilizar a biografia de 

alguém mais simples, mais próximo do estilo de vida dos seus alunos, menos 

canônico; ou realmente a escola dispunha de um rico acervo biográfico. Essa última 

suposição talvez possa ter sido o real motivo, porque, logo em seguida, ela declara 

que “não houve dificuldade em encontrar material para análise teórica, nem houve 

dificuldade na aplicação dos trabalhos”. 

          Em relação à proposta 4, da autora da TP, a professora Agave leva em 

consideração apenas parte da orientação, exatamente aquela em que solicita que 

cada um dos alunos elabore sua própria biografia, na terceira pessoa. No entanto, 

ela estende a proposta promovendo uma preferência por parte do aluno, uma 

escolha “de alguém da família ou da comunidade, como também de algum colega da 

turma”. Essa opção talvez tenha sido feita após observar a falta de motivação ou 

dificuldade de alguns alunos em construir sua autoimagem e, como solução, tenha 

resolvido abrir um leque de escolhas, com a finalidade de garantir que todos 

produzissem a escrita biográfica. É tanto que, logo em seguida, ela declara que “eles 

não encontraram dificuldades em fazer e entregar a tarefa no tempo solicitado”. 

           No trecho final, a professora, que não apresentou nenhuma dificuldade de 

execução da tarefa nem de prazo de entrega, revela que existiram certas limitações 

em relação à escrita do texto, tais como “introduzir a narrativa dentro do texto. Ou 

em alguns casos, produzir um texto puramente narrativo, sem as características que 

comentamos na aula”.  
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Talvez essas dificuldades dos alunos tenham se efetivado, devido ao pouco 

tempo para desenvolver uma sequência didática mais consistente, que ajudasse o 

aluno a conhecer melhor o gênero, de forma a permitir-lhe escrevê-lo de uma 

maneira mais adequada, visto que o trabalho foi executado em dois horários, com a 

turma do nono ano A, de acordo com o relatório. 

 

 

5.2.2 GESTANDO A TRAMA - Enunciado 2 
 

Figura 27 – Vozes da prática educativa com o gênero Biografia - Buriti 

 

 

No início de seu relato, a professora Buriti situa a atividade escolhida e 

desenvolvida por ela, tendo como referência as propostas de estudo, contidas na 

Seção 1, da Unidade 9, que tem como título “O conhecimento intuitivo de gêneros”. 

Percebemos que, ao localizar essa atividade no material do curso de formação do 

Gestar II e apontar em que série foi aplicada, a professora usa a expressão “a 

atividade foi aplicada no 7º ano”, comprometendo, dessa forma, o grau de 

participação dela na atividade enunciada. 

RELATÓRIO DA ATIVIDADE 

 

 A atividade foi aplicada no 7º ano seguindo as orientações do TP3 

unidade 9. O conhecimento intuitivo do gênero. 

 Foi levado para a sala textos de biografia, inclusive a de Carlos 

Drummond de Andrade. Fizeram leitura silenciosa e oral dos textos. Depois 

debateram sobre o gênero textual em questão: Quais informações 

constituem um texto biográfico? Será que só pessoas importantes podem 

ter biografia? 

 Em seguida a turma foi dividida em grupos e foi solicitado que eles 

elaborassem a biografia de um dos componentes do grupo. 

 Foi bem interessante essa atividade, principalmente na hora da 

escolha da pessoa sobre a qual iria fazer a biografia. O objetivo da seção foi 

atingido “Identificar diferenças e semelhanças na organização de textos 

utilizados em diversos contextos de uso linguístico”. 
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Constatamos que a colocação dos verbos na voz passiva é recorrente no 

estilo de linguagem analisado: foi aplicada; foi levado; foi dividida; foi solicitado, 

dentre outros. Assim, na perspectiva do discurso, a professora, ao fazer uso desse 

recurso, deixa de ser sujeito do seu enunciado. Fica camuflada e assume a posição 

de observadora da atividade proposta.  

Como já foi dito, cada gênero requer adequação às suas peculiaridades. 

Assim, quanto ao estilo da linguagem, no gênero discursivo relatório, por possuir um 

discurso condizente com experiências pessoais, é recomendada a escrita em 

primeira pessoa, pois coloca o enunciador na posição de agente, que assume o seu 

dizer e o seu pensar, a partir de suas experiências pessoais, permitindo uma 

proximidade entre a autora do enunciado e seus interlocutores. 

Mesmo com o evidente distanciamento entre a professora e seus possíveis 

interlocutores, percebemos que, em relação ao conteúdo temático, a professora 

afirma que a atividade aplicada segue a orientação no TP3 e coloca o título da 

Seção 1 “o conhecimento intuitivo do gênero”. No entanto, ao desenvolver a 

atividade, ela segue à risca o roteiro sugerido no Avançando na Prática (AP), para 

desvendar o gênero leitura, da biografia de Carlos Drummond de Andrade ou de 

outro autor, cujos textos já tenham sido trabalhados em sala de aula; análise de 

textos, para que os alunos identifiquem, que tipos de informações constituem um 

texto biográfico; e a proposta para que cada um dos alunos elabore sua própria 

biografia.  

Dessa forma, percebe-se certo equívoco da professora, em relação ao que é 

proposto inicialmente no enunciado e a atividade que foi realmente desenvolvida. 

Esse equívoco fica ainda mais evidente quando, ao final do enunciado, a professora 

afirma que o objetivo da seção foi atingido: “Identificar diferenças e semelhanças na 

organização de textos utilizados em diversos contextos de uso linguístico”. Esse 

objetivo talvez tenha sido alcançado em parte pelos alunos, mas com certeza, ele 

não tem relação específica com a atividade desenvolvida em classe, foco dessa 

análise.  

De forma geral, analisando o conteúdo temático desse enunciado, observa-se 

na escrita da professora, uma tentativa desatenta, apressada, distante e pouco 

envolvida em apresentar seu fazer pedagógico. Supomos que isso pode acontecer 

por falta de tempo para elaborar as atividades ou por falta de domínio do gênero por 

parte da professora. 
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5.2.3 GESTANDO A TRAMA - Enunciado 3 
 

 

Figura 28 – Vozes da prática educativa com o gênero Biografia - Juta 

 

            Antes de começar o relatório propriamente dito, a professora Juta faz uma 

espécie de cabeçalho contendo o gênero (Biografia), aTP(3), Unidade (9) e página 

(25), em forma de informações suplementares e tendo como referência as propostas 

de estudo, contidas no material do Gestar II. 

 No início de seu relato, a professora afirma que a atividade com o gênero 

“possibilita um mergulho no conhecimento do gênero como alternativa para que os 

alunos conheçam e ampliem suas bases de pensamento”. Analisando esse possível 

objetivo, pretendido pela professora, após a aplicação da atividade com o gênero 

Biografia, concluímos que, apesar da responsabilidade da professora em tentar se 

apropriar do gênero, de forma competente, para beneficiar o seu desempenho em 

sala de aula, ela peca ao não desconstruir, totalmente, a abordagem tradicional que 

carrega da formação inicial. 

Título: Biografia 
TP3 
Unidade – 09 
Página: 25 
 

 Essa atividade possibilita um mergulho no conhecimento do gênero 

como alternativa para que os alunos conheçam, ampliem suas bases de 

pensamento. 

 No começo da aula, apresentei a biografia de Carlos Drummond de 

Andrade, possibilitando dessa forma o conhecimento dos elementos de um 

texto biográfico. 

 A partir desse momento, pedi aos alunos que eles construíssem sua 

biografia, alertando-os para ser em terceira pessoa. 

 Para minha surpresa, eles escreveram sem grandes dificuldades e 

algumas destas produções foram lidas na sala. A partir desse momento, 

ressaltamos que, quando fazemos um texto escrito, precisamos reler e fazer 

as correções necessárias. 

 Com esta atividade, esclarecemos algumas dúvidas sobre o uso da 

terceira pessoa e a divisão dos parágrafos, pois eles sentiram dúvidas a 

respeito  na construção do texto escrito. 
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 Dessa forma, apesar de trabalhar com gêneros, seu discurso está 

atravessado pelo discurso de ensino e de aprendizagem tradicional, distante da 

atual tarefa do professor, que é a de criar condições para que os alunos possam 

apropriar-se de características discursivas e linguísticas, de gêneros diversos, em 

situações de comunicação real. 

          O trabalho em sala de aula com os gêneros discursivos deve possibilitar o 

desenvolvimento da autonomia do aluno, no processo de leitura e produção textual e 

não possibilitar apenas tomar conhecimento do gênero, como alternativa para  

ampliar suas bases de pensamento, como propõe a professora Juta. 

 No segundo e terceiro parágrafos, a professora assume a sua voz, usa a 

primeira pessoa para falar sobre a sua experiência em sala de aula: “apresentei a 

biografia de Carlos Drummond de Andrade; pedi aos alunos que eles construíssem 

sua biografia”, mas essas marcas de subjetividade na linguagem não a isentam de 

críticas no conteúdo temático, pois quando ela apresenta a biografia em sala, é com 

a finalidade de “possibilitar o conhecimento dos elementos de um texto biográfico”; 

e, quando propõe a construção da biografia, alerta os alunos para “ser em terceira 

pessoa”. Duas preocupações clássicas representativas do ensino tradicional.  

Assim, apesar de a professora manter o diálogo com os enunciados 

apresentados pela autora da TP3, para abordar o gênero biografia, exemplificado 

pela biografia de Carlos Drummond de Andrade, mantém o discurso oficial do livro 

didático e da experiência profissional, endossada, em parte, pela formação inicial. 

Nos dois últimos parágrafos, a professora se limitou ao breve registro da 

experiência vivenciada com a produção da biografia, junto aos seus alunos. Enfatiza, 

no final, as dúvidas encontradas pelos alunos, em relação à construção do texto 

escrito. Atividades simples e limitadas, se for tomada como parâmetro a 

complexidade que é trabalhar com o gênero discursivo em sala de aula. 
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5. 2.4 GESTANDO A TRAMA – Enunciado 4  
 

      Figura 29 – Vozes da prática educativa com o gênero Biografia – Paina 

Disciplina: Língua Portuguesa 
Turno: vespertino  
Título da atividade: Avançando na Prática – Gênero Biografia        
                               TP: 3       Unidade: 9 
   

              Relatório  
  
 

A atividade Avançando na Prática – biografia da Unidade 09 foi aplicada 

no 8° ano “E” do ensino fundamental da Escola Municipal. 

Primeiro a professora deveria trazer textos de vários gêneros, como 

receita, propaganda e o texto biográfico, para que os alunos lessem e listassem 

as diferenças encontradas. Após esse momento, os alunos iriam ler a biografia 

de Carlos Drummond de Andrade, que consta na TP3, página 18. Leriam 

também através do data-show as biografias de Carlos Drummond e de Antônio 

Castilho de Alcântara Machado. 

Analisados os textos, os alunos teriam como atividade produzir sua 

própria biografia utilizando os verbos na terceira pessoa do singular, colocando 

uma foto. A atividade seria corrigida pela professora e refeita pelo aluno. 

Entretanto, devido a alguns problemas técnicos, as cópias da propaganda 

e da receita não foram possíveis, então se usou o recurso de data-show com as 

biografias dos autores referidos, fazendo a distinção entre um texto literário e um 

não literário, utilizando para isso a biografia de Drummond, composta no manual 

TP3. Ainda houve um problema de ajuste de recurso que inverteu a organização 

da aula, uma vez que estava planejada primeiro a leitura dos textos biográficos 

históricos. 

Quanto às dificuldades teóricas, o que se observou foi uma troca do 

discurso, os alunos começavam o texto em 3ª pessoa e depois voltavam a 

escrever em 1ª. 

Em relação à aprendizagem, os alunos vêm avançando em relação ao 

conteúdo dos gêneros textuais, pois iniciamos o projeto: Gêneros Textuais – 

Uma Prática Social, que está sendo trabalhado durante esse semestre. 
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            Assim como a professora Juta, antes de começar o relatório propriamente 

dito, a professora Paina também faz uma espécie de cabeçalho, contendo as 

referências do turno (vespertino) e as referências da atividade escolhida (Avançando 

na Prática, gênero Biografia,TP: 3, Unidade: 9) em forma de informações 

suplementares.  

A professora inicia o seu relatório descrevendo as atividades como 

possibilidades de se efetuarem em sala de aula, pois a mesma constroi seu 

enunciado basicamente com verbos  no futuro do pretérito: deveria; iriam; leriam, 

dentre outros. Ao fazer uso desse emprego, a professora deixou o enunciado mais 

frio, menos expressivo e ainda enfraqueceu o poder de convencimento das 

atividades desenvolvidas em sala.  

 Quanto ao conteúdo temático, a autora do enunciado demonstra ciência de 

que é necessário trabalhar a diversidade de gêneros existentes e, se apropriando de 

sugestões contidas nas vozes da unidade, cita três gêneros elencados como 

exemplos na proposta do curso: a receita, a propaganda e o texto biográfico  que 

serão lidos e depois comparados, tendo como finalidade listar as diferenças e 

semelhanças entre eles. 

 Para apresentar as biografias de Carlos Drummond e de Antônio Castilho de 

Alcântara Machado, a professora utiliza o data-show, como forma de estímulo visual 

e também como procedimento metodológico, para promover maior interação entre 

os jovens alunos. 

Podemos concluir que, essa professora também se limitou a descrever o 

registro da experiência vivenciada com a produção do gênero biografia em sala de 

aula. Ressaltando, no final, as dúvidas encontradas pelos alunos, em relação a 

construção do texto escrito, mas também aponta os avanços dos alunos em relação 

ao estudo dos gêneros e justifica essa aprendizagem citando o projeto: Gêneros 

Textuais – Uma Pratica Social, desenvolvido durante esse semestre.  

 Ao descrever todo esse percurso de aplicação das atividades, a professora 

reproduz propostas contidas nos livros didático encontrados na escola. Assim, 

mesmo trabalhando com gêneros, seu discurso ainda se apresenta atravessado pelo 

discurso do ensino tradicional. 

 
           
 
 



122 
 

5.2.5 GESTANDO A TRAMA - Enunciado 5 

        Figura 30 – Vozes da prática educativa com o gênero Biografia - Algodão 

Disciplina: Língua Portuguesa 
Turno: vespertino  
Turma: 7º A – 40 alunos (36 presentes) 
Título da atividade: Avançando na Prática – Gênero Biografia        
                               TP: 3       Unidade: 9   Página: 25 
Relatório: 

 A turma apresentada acima é uma turma numerosa e bastante 

participativa. Todos apresentam aproximadamente a mesma faixa etária e 

temos poucos alunos repetentes. Estamos desenvolvendo um projeto de 

produção de poemas sobre a infância, os quais serão publicados no final do ano 

letivo. Dentro desse contexto, resolvi desenvolver o avançando na prática da 

página 25 sobre a biografia, tendo em vista que a biografia de cada um fará 

parte do livro de poemas. Esse avançando desenvolveu-se ao longo de uma 

semana. 

 O processo deu-se da seguinte forma: primeiramente, fizemos um estudo 

sobre o poema infância, de Carlos Drummond de Andrade, para aproximar as 

discussões  acerca da infância já existentes em sala, em seguida apresentei 

para a turma a biografia de Drummond presente na TP3, p.19. Fizemos leitura, e 

os alunos teceram alguns comentários a respeito do texto. 

              O próximo passo foi a produção da autobiografia do alunos. Aqui 

encontrei algumas dificuldades no que diz respeito à autoestima de alguns 

alunos que afirmavam não terem nada de interessante para escrever sobre suas 

vidas, mas aos poucos, quando uns iniciaram a produção e começaram a expor 

espontaneamente alguns comentários sobre sua própria biografia fez com que 

aqueles se envolvessem na atividade e perceberem que só o fato de estarem 

vivos já é algo bastante interessante. No geral apresentaram nome, data de 

nascimento, nome  de familiares, escolaridade, o que gostam de fazer e o que 

querem ser quando crescerem. Em seguida, reescreveram a autobiografia em 

3° pessoa do discurso, nesta etapa apenas um não consegue fazer as devidas 

alterações de pronomes e verbos. 

 Dando continuidade aos nossos estudos sobre biografia, fizemos uso de 

outro gênero textual – a entrevista – resolvemos fazer uma entrevista com D. 

Euzélia, ex-diretora da escola e atual inspetora escolar, com o objetivo de fazer 

a biografia. D. Euzélia foi convidada e aceitou ser entrevistada em nossa sala de 

aula. Antes, organizamos uma relação com algumas perguntas no campo 

pessoal e profissional a serem feitas. Houve uma interação social muito 

harmoniosa entre os alunos e a entrevistada. Posteriormente um grupo ficou 

responsável pela organização das perguntas e respostas em forma de texto. O 

texto foi apresentado, fizemos correções, a turma ainda acrescentou algumas 

informações colhidas e finalizamos uma produção coletiva. 
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            Assim como as professora Juta e Paina, antes de começar o relatório 

propriamente dito, a professora Algodão também faz um cabeçalho, contendo as 

referências da turma (7º ano A, vespertino, 40 alunos matriculados, mas 36 alunos 

presentes) e as referências da atividade escolhida (Avançando na Prática, gênero 

Biografia,TP: 3, Unidade: 9,  Página: 25) em forma de informações suplementares. 

Após a apresentação desses dados, a professora Algodão começa seu 

relatório apresentando a sua turma, vista por ela como numerosa, com poucos 

alunos repetentes, com quase a mesma faixa etária, porém bastante participativa. 

Logo após essa apresentação, ela assume sua voz no plural “estamos 

desenvolvendo um projeto de produção de poemas sobre a infância”, como se ela 

quisesse compartilhar a responsabilidade, do que está sendo desenvolvido em sala, 

com a própria turma, com a escola, posto que o gênero fará parte de um projeto ou 

até mesmo com os possíveis leitores do seu relatório. 

Em seguida, mostrando um posicionamento responsivo, a professora assume 

sua voz na primeira pessoa do singular: “resolvi desenvolver o avançando na prática 

da página 25 sobre a biografia”. Nesse caso, ela usa a primeira pessoa, como se 

quisesse dizer que, na hora de fazer uma escolha de conteúdo, a ser trabalhado 

com a sua turma, cabe só a ela analisar quais conteúdos serão trabalhados e fazer a 

escolha dos gêneros.  

Ao longo do enunciado, percebe-se que essa postura autora,l feita pela 

professora, por meio da escolha linguística, é retomada sempre que ela desenvolve 

uma atividade sozinha “apresentei para a turma a biografia de Drummond presente 

na TP3, p.19”, mas na hora em que há uma atividade coletiva, ele retoma a primeira 

pessoa do plural, “fizemos um estudo sobre o poema infância; fizemos leitura”. 

O trabalho com o gênero discursivo que ela desenvolve em sala de aula é 

bem interessante, pois o realiza partindo de práticas reais de leitura e escrita, não 

usa o gênero como simulação, apenas para atender a atividade solicitada pelo 

Programa de Formação, Gestar II. Primeiro ela faz um estudo do poema Infância, de 

Carlos Drummond de Andrade, com uma finalidade: “aproximar as discussões 

acerca da infância já existentes em sala”, para em seguida apresentar a biografia do 

poeta, que está presente na TP3, p.19.  

Na realidade, o que temos é um projeto de comunicação, em que a 

professora orienta a produção do gênero biografia que, desde o início, os alunos já 

sabem a quem se dirige essa produção, visto que assumirá a forma de uma livro. 
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Além do domínio da estrutura do gênero, é muito importante o aluno saber que sua 

produção será vista por outros leitores, além de sua professora. Em seu relatório, a 

professora deixa essa finalidade bem clara, mostrando que o gênero produzido em 

classe, já tem definido um espaço de circulação fora da sala de aula, “a biografia de 

cada um fará parte do livro de poemas”. 

No terceiro parágrafo do enunciado, a professora Algodão discorre sobre a 

dificuldade que teve, ao trabalhar o conteúdo do gênero biografia, por causa da 

baixa autoestima de alguns alunos que “afirmavam não terem nada de interessante 

para escrever sobre suas vidas”. No entanto, a professora, ao vivenciar o dizer 

desse sujeito, ou seja, adentrar nos dizeres e caminhar lado a lado, para 

compreender os seus discursos, de forma dialógica, consegue atingir resultados 

positivos, não só em relação à compreensão dos conteúdos, como também da vida.  

Nesse contexto, pode-se dizer que a professora teve um posicionamento 

exotópico, coerente com a proposta de pesquisa dialógica, apontada por Bakhtin. 

Assim, podemos afirmar que, “essas relações só são possíveis entre enunciações 

de diferentes sujeitos do discurso, ao mesmo tempo em que - pressupõem outros 

(em relação ao falante) membros da comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2003, 

p.275).   

Analisando todo o enunciado, percebemos que, de certa forma, a professora 

aceita as orientações elaboradas pela TP do programa de formação, mas vai além, 

ultrapassa os limites desse material, demonstrando que suas escolhas estão atadas 

ao mundo enunciativo-discursivo da realidade de seus alunos. Por isso, antes de 

seguir as orientações propostas, faz primeiro uma leitura desse mundo e, 

responsivamente, diante da diversidade de gêneros existentes, faz suas escolhas. 

 Assim, primeiro ela estuda com a turma o poema Infância, de Carlos 

Drummond de Andrade, com a intenção comunicativa de “aproximar as discussões 

acerca da infância já existentes em sala”, isto é, aborda o tema sobre a infância, a 

partir das apreciações valorativas, construídas pela turma. Em seguida, introduz o 

gênero biografia do mesmo autor do poema, apresentado a turma, dentro de forma 

contextualizada, promovendo diversas interações entre os gêneros, durante o 

processo, com interações naturais, sem nenhuma imposição. Para Geraldi (2010), 

um sujeito somente escreve quando tem o que dizer, mas não basta ter o que dizer, 

ele precisa ter razões para dizer o que tem para dizer (GERALDI, 2010, p. 98). 
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Após o contato com esses dois gêneros, a professora propõe que cada aluno 

faça a sua autobiografia. No último parágrafo, a professora Algodão faz uso do 

gênero entrevista, como estratégia metodológica de aprofundamento e apropriação 

do gênero biografia, “resolvemos fazer uma entrevista com D. Euzélia, ex-diretora da 

escola e atual inspetora escolar, com o objetivo de fazer a biografia”, resultando em 

uma biografia de D. Euzélia, fruto de uma produção coletiva.  

Notamos que a professora dialoga com os enunciados apresentados pela 

autora da TP, quando aborda o gênero biografia, mas, antes de seguir a orientação 

proposta pelo Gestar II, ela segue a voz de sua experiência pedagógica e 

desenvolve primeiro outros gêneros discursivos. 

Assim, ao desenvolver atividades envolvendo diversos gêneros em sala de 

aula, espaço onde circulam diversos discursos, a professora contribuiu para dar voz 

aos seus alunos, bem como acesso à língua em funcionamento, permitindo que eles 

também tenham mais condições para conhecer e produzir diversos textos. 

Diante do exposto nesses cinco relatórios, parece evidente que, com exceção 

da professora Algodão, as outras professoras participantes do curso de formação 

deram continuidade às sugestões do material GESTAR II, pois a maior preocupação 

delas não era oferecer, em sala de aula, um tratamento produtivo do gênero 

discursivo, levando em consideração seus vários aspectos: conteúdo temático, 

forma composicional e estilo, mas apenas apresentar o registro da sequenciação 

das ações, feitas em sala de aula, sem fazer nenhuma relação de uma ação com a 

outra, sem momentos de trocas responsivas, que pudessem refutar, distorcer ou 

confirmar o discurso do outro, enfim, sem mencionar nada sobre a intensa interação 

que ocorre dentro de uma sala de aula.  

Na realidade, as professoras não abordaram o gênero por meio de seu 

aspecto discursivo, que é a forma mais adequada para ensinar, sem respostas 

prontas, mas sim construídas nas discussões, geradas nos momentos da aula, na 

relação travada com o outro, levando em consideração as características do 

entorno, o espaço, o tempo e os sujeitos envolvidos no processo de produção, pois 

como afirma Bakhtin (2006, p.125) “o centro organizador de toda enunciação, de 

toda expressão, não é interior, mas exterior: está situado no meio social que envolve 

o indivíduo”.  
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5.3 APRECIANDO A TESSITURA  
 
 
 

  O exercício da produção discursiva no portfólio, estabelecido no Gestar II, 

constitui-se como um dos pilares de um currículo de formação continuada de 

professores, porque encaminha as professoras para uma tomada de consciência 

acerca do seu trabalho e de sua prática pedagógica, além de evidenciar traços 

identitários da profissão docente descritos por elas, as próprias autoras da história.  

          Dessa forma, a análise dos próximos enunciados evocam impressões das 

professoras em relação à trajetória percorrida pelas elas. Aqui, trata-se de dar voz 

às apreciações realizadas por essas professoras, através da escrita, possibilitando 

tecer um sentido entre sua história profissional antes e ao término do curso. 

 

 
5.3.1 APRECIANDO A TESSITURA – Enunciado 1 
 
 
 

Figura 31 – Vozes avaliativas da formação continuada – Agave 
 
 

 

     No enunciado desse perfil, a professora Agave ao falar sobre as suas 

apreciações, em relação ao curso de formação, usa a terceira pessoa do discurso e 

isso provoca certo distanciamento do seu possível leitor. Além disso, ele perde a 

posição de enunciador do seu dizer.  

     Na perspectiva do discurso, seria mais interessante o uso da primeira pessoa, 

visto que ela vai falar de experiências subjetivas e precisa convencer o outro do 

posicionamento retratado. 

      Quanto ao conteúdo temático, a autora do enunciado mostra que o interesse 

pelo curso foi para inovar os conhecimento e aperfeiçoar a sua prática. Ao declarar 

Ingressou no curso Gestar II, porque queria inovar seus conhecimentos nessa 

área e consequentemente aperfeiçoar a prática pedagógica. Sempre foi uma 

pessoa apaixonada pelo conhecimento; sempre gostou de buscar o novo, algo 

que respondesse seus anseios. 
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que sempre foi apaixonada pelo conhecimento, a professora parece entender o 

“conhecimento” não como algo constituído dentro dela, mas como algo distante, 

dentro de uma redoma. Para Bakhtin, “o sujeito como tal não pode ser percebido e 

estudado como coisa porque, como sujeito e permanecendo sujeito, não pode 

tornar-se mudo; consequentemente, o conhecimento que se tem dele só pode ser 

dialógico” (BAKHTIN, 2003, p. 400). 

 

 

 

5.3.2 APRECIANDO A TESSITURA – Enunciado  

Figura 32 – Vozes avaliativas da formação continuada - Buriti 

 

    Assim como no enunciado da professora Agave, a professora Buriti, 

produtora desse enunciado, também constrói suas apreciações sobre o curso de 

formação, diante do seu possível leitor, usando a terceira pessoa do discurso. 

       Assim, ao fazer esse uso, a enunciadora também não assume de forma 

direta o seu dizer, o seu pensar e isso diminui o seu poder de maior interação autor-

leitor, bem como de convencimento, por não imprimir no leitor um tom de sinceridade 

em relação ao que declara. 

        Quanto ao conteúdo temático, a autora do enunciado mostra que sempre 

gosta de participar de eventos ligados a Educação. Enxerga o curso do Gestar II 

como uma experiência, que tem orientações valiosas, para o trabalho com a leitura e 

a escrita. Observa-se, nesse enunciado, uma voz oficial que critica a não 

participação dos professores em curso de formação continuada, então ela responde 

a essa voz de cobrança. 

    

 

 

 

 

A professora sempre participa de eventos relacionados com a educação e viu 

no curso Gestar II orientações valiosas para o trabalho com a leitura e escrita 

em sala de aula. 
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5.3.3 APRECIANDO A TESSITURA – Enunciado 3 

 

 

Figura 33 – Vozes avaliativas da formação continuada - Juta 

 

 

             A professora Juta inicia seu relato reconhecendo a sua riqueza, elogia o 

material em vários aspectos: na seleção do material, na abordagem das autoras 

 O curso Gestar II foi riquíssimo, pois além do material ser de excelente 

qualidade, tanto na seleção do material, na abordagem das autoras sobre o 

conteúdo, quanto no material confeccionado. Os aspectos mais significativos 

foram sobre os Gêneros e Tipos Textuais. Saber que, como diz Marcuschi 

(TP3): 

 

Gêneros são fenômenos históricos, profundamente 
vinculados à vida cultural e social. Surgem emparelhados 
a necessidades e atividades socioculturais, bem como na 
relação com as inovações tecnológicas, o que é 
facilmente perceptível ao se considerar a quantidade de 
gêneros textuais hoje existentes em relação a sociedades 
anteriores à comunicação escrita. 
 

 Assim, pôde-se perceber que quando se expressa algo na linguagem oral 

ou escrita, faz-se utilizando um gênero textual. 

 As atividades realizadas com os alunos foram significativas, porque, além 

de inovar a prática educativa, possibilitou ao aluno uma nova vivência, uma 

nova forma de aprendizagem; uma ressignificação do ensino da leitura e da 

escrita. Aproximando o aluno a sua realidade. 

 O Gestar II trouxe sugestões de como melhorar a metodologia no ensino 

da Língua Portuguesa. Abordou-se desde a Linguagem e Cultura, passando por 

Análise Linguística e Literária, Gêneros e Tipos Textuais, Estilo, Coesão e 

Coerência até Leitura e processo de escrita. Todos esses itens foram de 

singular relevância para o professor que está sempre buscando se atualizar, e 

consequentemente inovar a sua prática, o ensino aprendizagem da Língua 

Materna e com isso melhorar o índice de leitura e escrita do povo brasileiro. 
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sobre os conteúdos e nos materiais confeccionados. Destaca os Gêneros e Tipos 

Textuais como os aspectos mais significativos do curso. 

Como forma de destacar essa importância, a professora faz uma citação do 

importante linguista brasileiro Luiz Antonio Marcuschi (TP3, p.45) em que afirma que 

os “gêneros textuais são fenômenos históricos”. Para isso, a professora demarca 

com aspas, a palavra do outro, deixando claro um posicionamento de concordância 

com o discurso eleito. É tanto que, logo após a citação, a professora Juta dialoga 

com o autor, fazendo sua própria conclusão de que “quando se expressa algo na 

linguagem oral ou escrita, faz-se utilizando um gênero textual”. Ao chegar a essa 

conclusão, fica suposto seu comprometimento com os defensores de tal pressuposto 

teórico, apontando um posicionamento de concordância com o linguista e outros 

autores que pesquisam sobre o assunto. 

Em seguida, a professora discorre sobre o quanto as atividades 

desenvolvidas foram significativas e inovadoras para seus alunos, pois trazem uma 

abordagem para o ensino de leitura e de escrita que aproxima o aluno a sua 

realidade. 

E finaliza, elencando os conteúdos presentes na ementa dos cadernos de 

Teoria e Prática de Língua Portuguesa, afirmando que todos eles foram relevantes 

para o professor, que está sempre buscando se atualizar, e consequentemente 

inovar a sua prática, o ensino aprendizagem da Língua Materna e, com isso, 

melhorar o índice de leitura e escrita não só dos seus alunos, generaliza para o povo 

brasileiro. 

 

 

5.3.4 APRECIANDO A TESSITURA – Enunciado 4 

 

 
               Figura 34 – Vozes avaliativas da formação continuada – Paina 

 
 

 O enunciado da professora Paina apresenta, de forma sucinta, o que deveria 

ser suas apreciações em relação ao curso de formação continuada, no entanto, ela 

diz apenas que, “estou fazendo o Gestar II como uma forma de aprimorar meus 

Estou fazendo o Gestar II como uma forma de aprimorar meus conhecimentos. 
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conhecimentos”. Parece-nos que, mais uma vez, a professora não conseguiu se 

distanciar do material do programa de formação, pois na apresentação do Guia 

Geral (BRASIL, 2008), especificamente, na parte introdutória, está dito que o 

objetivo do programa é “aprimoramento pessoal e intelectual”. 

 

 

 

5.3.5 APRECIANDO A TESSITURA – Enunciado 5 

 

Figura 35 – Vozes avaliativas da formação continuada - Algodão 

 

 

 Nesse enunciado, a professora Algodão reconhece a importância do 

programa Gestar II, por estar atrelado os Parâmetros Curriculares Nacionais para a 

educação básica, isto é, por estar em consenso com o discurso oficial, que é, 

parcialmente, alicerçado pela teoria do estudo dos gênero de Bakhtin. Dessa forma, 

ela concebe que as atividades propostas no GESTAR II elevam as competências de 

professores e alunos, mesmo sem mencionar quais seriam essas competências, 

levando em consideração a realidade sociocultural. 

 Logo em seguida, a professora identifica o Gestar II como uma “ferramenta 

profissional que proporciona espaços para compartilhar experiências, reflexões e 

resoluções de problemas no contexto escolar, bem como mobiliza a comunicação 

  

O programa Gestar II tem como base os parâmetros Curriculares 

Nacionais de Língua portuguesa do 6º ao 9º ano do Ensino fundamental, que visa 

elevar as competências dos professores e de seus alunos e, consequentemente, 

melhorar a capacidade de compreensão e intervenção sobre a realidade 

sociocultural. 

 Sendo assim, essa ferramenta profissional proporciona espaços para 

compartilhar experiências, reflexões e resoluções de problemas no contexto 

escolar, bem como mobiliza a comunicação em torno da aplicação de um projeto 

educativo para a escola. 
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em torno da aplicação de um projeto educativo para a escola”. A princípio, percebo 

que há nessa voz, uma espécie de emaranhado de teorias, que geralmente leva a 

leituras e a práticas educativas equivocadas.  

No entanto, admito que essa aceitação do Gestar como uma ferramenta, 

pode ter vindo do próprio Guia Geral do programa, quando afirma “a formação 

continuada deve ser compreendida como uma ferramenta de profissionalização” 

(BRASIL, 2008, p.14) e também na abordagem de texto “nos cadernos, exploramos 

o texto como ferramenta de transformação, de problematização e de elaboração de 

conceitos. (...) não é um artigo científico e nem um texto literário, mas é um texto em 

forma de aula, (...) que leva o leitor a construir conhecimento, é um texto que ensina” 

(BRASIL, 2008, p.16). 

Constatamos que, ao tentar usar um discurso para impressionar, deixar um 

posicionamento de confiança e aceitação, por parte do possível leitor do enunciado. 

A professora peca, pois comete alguns equívocos, próprios de quem quer citar uma 

teoria, sem ter uma devida apropriação.  

Apesar desses equívocos, a professora Algodão já demonstra alguma 

compreensão, em relação aos discursos teóricos, que apontam as atuais 

concepções relevantes na área de Língua Portuguesa. 
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6 ARREMATES FINAIS 
 
 
 
 

As palavras me antecedem e ultrapassam,  
elas me tentam e me modificam,  
e se não tomo cuidado será tarde demais:  
as coisas serão ditas sem eu as ter dito (...).  

                                                                Meu enleio vem de que um tapete é feito de tantos fios  
que não posso me resignar a seguir um fio só;  
meu enredamento vem de que uma história é feita de muitas 
histórias.  
E nem todas posso contar.  
(Clarice Lispector) 

 
 

Chegamos ao final da tessitura desta tese que foi tecida por diversos fios: fio 

da fiandeira, fio da tecelã, fio do Gestar II, fio da memória e fio da formação inicial 

que foram tramados por palavras carregadas de conteúdo ideológico que foram/ 

“são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas 

as relações sociais em todos os domínios” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010 p. 41). 

 Fios que formaram um tecido que guarda em sua trama os diferentes sentidos 

interpretados na análise dos portfólios das cinco professoras cursistas do Gestar II, 

de Língua Portuguesa, identificando a forma como elas construíram seus dizerem e 

sistematizaram o estudo dos gêneros em sala de aula, nesse gênero específico. 

 Essa escolha demandou um percurso com trajetórias de idas e vindas que 

determinaram nossos passos por um percurso buscando compreender o atual 

paradigma de ensino da língua Portuguesa e da função do professor dessa 

disciplina, que modifica-se de acordo com o desenvolvimento da sociedade em que 

está inserida. 

 Na multidão de fios teóricos, escolhemos o fio retorcido de Bakhtin e seu 

Círculo que já vem entrelaçado entre si e que, em movimento constante de ida e 

vinda, serviu como base da trama discursiva dessa tessitura, pois ajudou a desvelar 

a tessitura constituída pela experiência da trajetória da pesquisadora/professora e pela 

trajetória de outras cinco professoras que descreveram como urdiram e tramaram os fios 

em sala de aula, mediante ao registro escrito tecido em forma de portfólio. 



134 
 

 Dessa forma, tendo como base esses fios teóricos, após constante diálogo 

com os fios discursivos dos quinze enunciados escolhidos, e consequentemente, 

com as vozes que deles emergiam dialogando entre si e com outros discursos, 

podemos afirmar, juntamente com Bakhtin (2003) que, 

 

A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar de um 
diálogo: interrogar; escutar; responder; concordar etc. Neste diálogo o 
homem participa todo e com toda a sua vida: com os olhos, os lábios, 
as mãos, a alma, o espírito, com o corpo todo, com as suas ações. Ele 
se põe todo na palavra, e esta entra no tecido dialógico da existência 
humana, no simpósio universal. (BAKHTIN,2003, p.348). 

       

           Assim, compreendemos que, na sua palavra escrita, as professoras se põem, 

deixando marcas subjetivas que representam os discursos que as constituem e que 

influenciam suas atitudes no seu fazer pedagógico cotidiano. 

Como já foi dito, diante da metáfora em torno do tear, nesta tese designamos 

inicialmente como professoras/fiandeiras as cinco professoras investigadas, 

nomeando-as de Paina, Juta, Buriti, Agave e Algodão, matérias-primas que ativam 

os fios para a trama. Essas professoras mesmo sendo concursadas, fazendo parte 

do quadro permanente da rede Municipal de Educação, fizeram o curso do Gestar II 

buscando uma melhor qualificação dos saberes docentes. 

Nesse curso de formação continuada, essas professora produziram o Portfólio 

como gênero discursivo com a intenção de desvelar seus discursos, suas vozes, 

como sujeito de seu dizer e do seu fazer pedagógico por meio de sua produção 

escrita. Ao final dessa tese, voltamos as nossas questões de pesquisa: como a 

professora que passou pelo processo de formação docente continuada do Gestar II 

mobiliza, atualiza, constrói e elabora didaticamente conhecimentos em situações 

cotidianas de sala de aula? Quais as influências do curso de formação docente 

continuada GESTAR II no ensino de Língua Portuguesa em sala de aula?  

A escrita do enunciado dessas professoras desvelou que, cada uma das cinco 

professoras participante do curso do Gestar II, respaldada em suas múltiplas 

experiências, principalmente as experiências acadêmicas e profissionais, elabora 

competentemente os textos exigidos pelos programas de formação continuada, 

mesmo não tendo se apropriado ainda da teoria dos gêneros discursivos, que 

sugere, como já foi apontado, enunciados com o conteúdo temático, o estilo, a 

construção composicional, conjunto indissolúvel que compõe os gêneros, 
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correlacionados às condições específicas de cada esfera de atividade. Cada 

professora, ao seu modo, fez um percurso dialógico e único, participando 

responsivamente do processo de ensino e de aprendizagem em suas escolas.  

Em relação as particularidades discursivas na constituição dos dizeres, 

observa-se nos enunciados analisados, produzidos pelas professora Agave, Buriti, 

Juta e Paina, marcas que evidenciam uma metodologia ainda muito presa às 

propostas dos Cadernos de Teoria e Prática do Gestar II, limitando-se, muitas vezes, 

a reproduzir em sala as atividades propostas pelo curso. Assim, essas professoras 

se distanciam de uma ação docente mais autônoma e autoral porque continuam 

presas a seguir as orientações prontas, repassando-as em sala de aula conteúdos 

que, às vezes, não respondem às necessidades dos alunos, mas a exigência da 

própria disciplina, transmitindo, assim, um saber já pronto e não construído 

juntamente com o aluno, tendo a mediação do professor. 

A professora Algodão, mesmo elaborando suas atividades tendo como base 

as orientações da proposta do Caderno de Teoria e Prática 3 (TP3), apresenta certa 

autonomia na produção de suas atividades de sala de aula, principalmente quando 

leva em consideração a realidade de seus alunos. Assim ela consegue, através de 

fios discursivos diversos, desvelar sua identidade, sua ideologia, seu comportamento 

ético e a relação de poder referente à sua experiência de professora em sala de aula 

e ao contexto da formação continuada, dando sentido a sua elaboração didática. 

Diante do exposto e de acordo com a nossa proposição de tese: o portfólio 

como gênero desvelador de professora tecelã, podemos considerar as professoras 

Agave, Buriti, Juta e Paina como professoras/fiandeiras porque ainda precisam 

entrelaçar fios, realizar tessituras, construindo novas tramas e elaborar didáticas 

norteadoras de ensino e de aprendizagem para que se tornem professoras tecelãs.  

E a professora Algodão como professora tecelã porque, de posse dos fios em 

suas mãos, urde e trama conhecimentos produzindo vários tecidos/textos. 

Reconhecendo que toda trama implica a tessitura de variados fios construídos em 

rede, que tecem relações. 

Em relação ao material do Gestar II, especificamente ao Caderno de Teoria e 

Pratica 3, a unidade 9, e ao Avançando na Prática 1, levando-se em consideração 

que foi um material elaborado com a finalidade de discutir os gêneros, pode-se dizer 

que não apresentou um rigor teórico-metodológico suficiente para que as 
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professoras cursistas construíssem de maneira consciente e autônoma, os objetos 

de ensino para suas aulas de Língua Portuguesa. 
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ANEXO A – GESTAR II     TP3 - LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
Unidade 9: Gêneros textuais: do intuitivo ao sistematizado 
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