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É do buscar e não do achar que nasce o que 
eu não conhecia [...].  

Clarice Lispector 
 

 
Nos domínios de que tratamos aqui, o 
conhecimento existe apenas em lampejos. O 
texto é o trovão que segue ressoando por 
muito tempo.  

Walter Benjamin 
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RESUMO 
 

 

O ensaio, que tem resistido a qualquer tentativa de teorização, é considerado por 
muitos estudiosos como um gênero multifacetado, um não gênero, um antigênero e, 
até mesmo, um “gênero sem lei”, que se situa fora da norma e da instituição literária. 
Com tamanha liberdade de forma e de conteúdo, consolidada por sua absoluta 
irreverência ao cânon, como pode o ensaio, ao ser inserido na esfera acadêmica, 
negociar seu espaço com o rigor da ortodoxia científica? É possível delinear uma 
configuração estilístico-composicional do ensaio acadêmico/científico? E em que 
medida uma prática curricular de escritura de ensaios na universidade, viabilizada 
por uma sequência didática (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004), constituiria 
um elemento mediador entre o saber e o fazer de alunos universitários em sua 
formação inicial de pesquisadores? Em busca de respostas para esses 
questionamentos, traçaram-se, nesta tese, os seguintes objetivos: delinear a 
configuração do gênero ensaio acadêmico (na área de Letras/Linguística), 
considerando seu conteúdo, a sua seleção de recursos expressivos (estilo verbal) e 
sua estrutura composicional, a partir da análise de ensaios publicados sob a autoria 
de membros seniores/pesquisadores experientes da comunidade acadêmica; e 
investigar e avaliar (tendo como parâmetro, em tal procedimento,  os ensaios 
anteriormente referenciados)  a incorporação, por membros neófitos da comunidade 
acadêmica (alunos da graduação em Letras), das estruturas discursivas e 
enunciativas do gênero investigado. Os ensaios de autoria dos alunos foram 
produzidos no decurso de uma sequência didática realizada na disciplina Leitura e 
produção de texto acadêmico II, componente curricular optativo do Curso de Letras 
Licenciatura em Língua Portuguesa e Literaturas da UFRN. Para o alcance dos 
objetivos perfilados, construiu-se um conceito operacional de ensaio a partir da 
análise de oito ensaios acadêmicos, escritos por pesquisadores brasileiros 
consagrados. Definido esse conceito, analisou-se o corpus da pesquisa, constituído 
por quatro pares de ensaios, escritos por quatro alunos do curso de Letras, sendo 
quatro textos produzidos em situação inicial do processo de aplicação da sequência 
didática, e os outros quatro produzidos em situação final desse mesmo processo. 
Em termos teóricos, esta tese respalda-se nos postulados do Círculo bakhtiniano 
(conceitos de língua/linguagem, gêneros discursivos, dialogismo); nos do 
interacionismo sociodiscursivo (construção de sequências didáticas) e nos dos 
Novos Estudos do Letramento (letramento como práticas sociais). Em termos 
metodológicos, a pesquisa ampara-se na abordagem interpretativista e no 
paradigma qualitativo, configurando-se como uma pesquisa-ação, de natureza social 
empírica. A análise do corpus revela que, ao desenvolver uma prática de leitura e 
produção de ensaios, a sequência didática, focalizando o ensaio, proporciona aos 
alunos não só a transformação do seu conhecimento inicial acerca do gênero mas 
também a apropriação de sua configuração estilístico-composicional, contribuindo, 
assim, para o domínio de práticas discursivas da comunidade acadêmica.  
 
Palavras-chave: Ensaio. Gêneros acadêmicos. Sequência didática. Escrita 
acadêmica. Letramento acadêmico. 
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ABSTRACT 
 
 

The essay has resisted to all theorizing attempts. Many scholars consider this a 
multifaceted genre, a no-genre, and anti-genre and even an ‘outlaw genre’, situated 
outside the norms and the literary institution. With such formal and content freedom, 
but consolidated for its canonical irreverence, how was it that, being inserted in the 
academic sphere, the essay negotiated a space as rigorous as any scientific 
orthodoxy? Is it possible to establish a stylistic-compositional matrix for the 
academic/scientific essay? And, to what extent, a curricular practice of essay writing 
at the university level, made viable through a didactic sequence (DOLZ; NOVERRAZ; 
SCHNEUWLY, 2004), would serve as a mediating element between knowing and 
doing for university students in their initial formation as researchers. Seeking 
answers to these questions, in this thesis, the following objectives have been 
forwarded: 1) to delineate the configuration of the academic essay genre (in the 
letters/linguistic area), considering its contents, selection of expressive resources 
(verbal style) and compositional structure. This will be done in view of the analysis of 
essays that have been published by experienced researchers and senior academics. 
And 2) to investigate and evaluate (having the mentioned essays as parameters) the 
incorporation of discursive and enunciation structures of the genre by beginners in 
the academic community (undergraduate students in Letters). The essays authored 
by the referred students were written as part of a didactics procedure in a specific 
elective discipline (Reading and writing academic texts II) offered in the degree 
curriculum of the Letters and Linguistics Course in Portuguese Language and 
Literature at the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN). In order to reach 
the announced objectives, an operational concept of essay was established 
considering the analysis of eight academic essays written by renowned Brazilian 
researchers. Having this concept as reference, the corpus of the research, consisting 
of  four pairs of essays, written by four undergraduate  pursuing the Letters major, 
was analysed. Four of these texts were written in the beginning of the didactic 
sequence; the other four were written towards the end of the process. Regarding its 
theoretical standing, this thesis draws on the postulates of the Bakhtinian Circle 
(concepts of language, speech genres, dialogism); on the postulates of Socio-
discursive Interactionism (construction of didactics sequences), and on the New 
Literacy Studies (literacy as social practices). In methodological terms, the research 
is based on the interpretivist approach and the qualitative paradigm; it is an action 
research of social-empirical nature. An analysis of the corpus reveals that, in 
developing a practice of reading and essay writing, a didactic sequence, focusing on 
the essay, transforms the students’ initial assumptions regarding the genre. More 
than that, it shows that students acquire knowledge of the genre’s stylistic-
compositional configuration, thus allowing their rightful engagement in academic 
writing. 
 
Keywords: Essay. Academic speech genres. Didactic sequence. Academic writing. 
Academic literacy. 
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RÉSUMÉ 
 
 

L’essai, toujours résistant à toute tentative de théorisation, est considéré par maintes 
experts comme un genre à multiples faces, un non-genre, un anti-genre, voire un 
“genre sans loi”, placé hors la norme et l’institution littéraire. Dans une telle liberté de 
forme et de contenu, consolidée par son absolute irrévérence face au canon, 
comment l’essai peut-il, une fois inséré à la sphère académique, négocier son 
espace avec la rigueur de l’orthodoxie scientifique? Est-il possible de dresser une 
configuration stylistico-compositionnelle de l’essai académique/scientifique? Et dans 
quelle mesure une pratique curriculaire de l’écriture d’essais à l’université, rendue 
possible par une séquence didactique (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004), 
se constiturait-elle dans un élément médiateur entre le savoir et la mise en écriture 
d’étudiants dans leur formation initiale de chercheurs? En quête de réponses à ces 
questions, on a tracé dans cette thèse les objectifs suivants: délinéer la configuration 
du genre essai académique (dans le champ de Lettres/Linguistique), tenant compte 
de son contenu, sa sélection de ressources expressives (style verbal) et sa structure 
compositionnelle, à partir de l’analyse d’essais publiés sous le nom de membres 
seniors/ chercheurs expérimentés de la communauté académique; et investiguer et 
évaluer (ayant comme paramètre, dans telle procédure, les essais référencés en 
amont) l’incorporation, par de membres néophytes de la communauté académique 
(étudiants de licence ès Lettres), des structures discursives et énonciatives du genre 
recherché. Les essais dont les étudiants sont les auteurs ont été produits tout au 
long d’une séquence didactique réalisée dans la discipline Lecture et production de 
texte académique II, composante curriculaire optative du Cours de Lettres Licence 
en Langue Portugaise et Littératures de l’UFRN. Pour atteindre les objectifs établis, 
un concept opérationnel a été construit à partir de l’analyse de huit essais 
académiques, écrits par des chercheurs brésiliens consacrés. Une fois définit ce 
concept, on a procédé à l’analyse du corpus de la recherche, constitué de quatre 
paires d’éssais écrits par quatre étudiants du cours de Lettres, les quatre premiers 
produits en situation initiale du procès d’application de la séquence didactique et les 
quatre autres produits en situation finale de ce même procès. Concernant la théorie, 
cette thèse s’appuie sur les postulats du Cercle bakhtinien (concepts de 
langue/langage, genres discursifs, dialogisme); sur ceux de l’intéractionisme 
sociodiscursif (construction de séquences didactiques) et sur ceux des Nouvelles 
Études de Littératie (littératie en tant que pratiques sociales). Pour ce qui est de la 
méthodologie, la recherche est fondée sur l’approche interprétativiste et le 
paradigme qualitatif, en se configurant comme une recherche-action, de nature 
sociale empirique. L’analyse du corpus nous montre qu’en devéloppant une pratique 
de lecture et production d’essais, la séquence didactique, focalisée sur l’essai, rend 
possible aux étudiants non seulement la transformation de leur connaissance initiale 
sur le genre mais aussi l’appropriation de sa configuration stylistico-compositionnelle, 
en contribuant, de cette façon, pour la maîtrise de pratiques discursives propres à la 
communauté académique. 
 
Mots-clé: Essai. Genres académiques. Séquence didactique. Écriture académique. 
Littératie académique. 
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¿Que sei eu? isto é, ¿Como não errarei?  
Desconfiando, duvidando, ensaiando. Mas ensaiando 
na vida; a especulação há-de brotar do viver real, da 
experiência vital, do “jôgo crítico” entre as ideias e o 
mundo. 

Sílvio Lima 
 

                                                                             [...] a aranha  
Vive do que tece  
Vê se não se esquece  

Gilberto Gil 

 

“Professora, o que é um ensaio?” 

Na disposição de responder, de forma efetiva, a essa pergunta, que alunos de 

Letras me faziam em alguns de nossos rápidos encontros que aconteciam, nos 

intervalos de aulas, ao longo dos corredores do tão conhecido “Setor II do CCHLA”, 

está a gênese da escolha do tema e do objeto primário de investigação deste 

estudo.  Em palavras mais valoradas, essa escolha está emaranhada na minha 

história de vida profissional como professora de língua portuguesa, com atuação 

predominante na área de leitura e produção de texto.  

Como ensinar os alunos de Letras a ensaiarem o ensaio na universidade? 

Ouso aqui recorrer à metáfora já tão revozeada, mas emblemática, da teia de 

aranha. Confesso que, ao me enredar na teia sedutora do ensaio, fui “agarrada” 

pelos seus fios tênues, mas fortes e soltos, e, como o Teseu mítico, ao contrário dos 

finais nefastos destinados às presas do reino animal, penso ter conseguido 

desvendar alguns caminhos para superar os obstáculos inerentes às práticas de 

ensino de leitura e de escrita de gêneros acadêmicos e, em particular, de ensaios.  

Quem se dispusesse a observar a prática de escrita de ensaios no Curso de 

Letras da UFRN, no início dos anos 2000, deparava-se com um quadro bastante 

complexo, que pode ser “pintado” com as seguintes cenas: 

 os professores de disciplinas de diversas áreas de conteúdo (linguística, 

teoria da literatura, literatura brasileira e portuguesa, entre outras) exigindo 

dos alunos a produção de ensaio como atividade avaliativa; 

 os alunos, em sua grande maioria,  demonstrando total desconhecimento do 

gênero; 

 os livros impressos, em número reduzido e de difícil acesso, e textos 

publicados on-line sobre ensaio apresentando visões diversificadas acerca do 

gênero; 
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 o próprio ensaio, por seu hibridismo, apresentando-se com uma peculiaridade 

que parece residir, precisamente, na resistência ao gesto redutor das 

tipologias ou classificações do texto/discurso em gêneros;  

 a inexistência de uma prática de ensino de leitura e produção de ensaios, que 

possibilitasse aos alunos a familiarização com o gênero e, em deriva, a sua 

inserção na comunidade acadêmica, o que, consequentemente, favoreceria 

sua formação como pesquisador. 

Da necessidade de enfrentamento dessa realidade, surgiram algumas 

questões que norteiam esta pesquisa: com tamanha liberdade de forma e de 

conteúdo, consolidada por sua absoluta irreverência ao cânon, como pode o ensaio, 

ao ser inserido na esfera acadêmica, negociar seu espaço com o rigor da ortodoxia 

científica? É possível delinear uma configuração estilístico-composicional do ensaio 

acadêmico/científico? Em que medida uma prática curricular de escritura de ensaios 

na universidade, viabilizada por uma sequência didática (DOLZ; NOVERRAZ; 

SCHNEUWLY, 2004), pode constituir um elemento mediador entre o saber sobre o 

ensaio e o saber fazer de alunos universitários em sua formação inicial de 

pesquisadores?  

Em busca de respostas a essas indagações, desenvolvi este estudo com os 

seguintes objetivos: 1. construir um conceito operacional do gênero ensaio 

acadêmico (na área Letras/Linguística), considerando o seu conteúdo, a sua seleção 

de recursos expressivos (estilo verbal) e a sua estrutura composicional, a partir da 

análise de ensaios publicados e produzidos por membros pesquisadores experientes 

da comunidade acadêmica; 2. investigar e avaliar, tendo como parâmetro os ensaios 

mencionados anteriormente, a incorporação, por membros neófitos da comunidade 

acadêmica (alunos da graduação em Letras), das estruturas discursivas e 

enunciativas do gênero investigado, em ensaios produzidos em Leitura e produção 

de texto acadêmico II (doravante, LPTAc II), componente curricular, de caráter 

optativo, do Curso de Letras Licenciatura em Língua Portuguesa e Literaturas, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Para tanto, procedemos à realização das seguintes atividades: 1. mapear, em 

situação final, os traços estilístico-composicionais do gênero ensaio acadêmico que 

são apropriados (total ou parcialmente) ou não apropriados pelos alunos; 2. avaliar, 

em situação final, a apropriação ou não de saberes conceituais a respeito do gênero 
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em foco; 3. confrontar, no que se refere à produção de ensaio acadêmico, a situação 

inicial e a situação final dos ensaios produzidos pelos alunos. 

Nas respostas às questões formuladas anteriormente, talvez se encontrem as 

razões para crer que esta pesquisa poderá trazer contribuições teóricas e 

metodológicas para o desvelamento da configuração composicional do ensaio 

acadêmico e para o letramento acadêmico dos alunos universitários; mais 

especificamente, para o processo de ensino-aprendizagem do ensaio acadêmico, 

podendo, posteriormente, ser estendido aos alunos de graduação de uma forma 

geral. 

Não há como ignorar o fato de que a educação superior exige o 

desenvolvimento de modalidades de estudo e domínio de formas da escrita, novas e 

estranhas ao estudante que ingressa na universidade. Cabe, então, à universidade, 

como única alternativa possível, a assunção institucional da responsabilidade pela 

viabilização de uma política de letramento acadêmico de seus alunos, corroborando 

os postulados teóricos defendidos por pesquisadores que integram o grupo dos 

Novos Estudos do Letramento. Neste trabalho, letramento é considerado como 

práticas sociais (STREET, 1984), ou seja, práticas que variam em função do 

contexto, da cultura e do gênero em que se inserem. Sob tal ótica, letramento 

acadêmico seria o conjunto de noções e estratégias necessárias à participação na 

cultura das disciplinas, associado aos usos e às funções da escrita em uma 

comunidade e contextos específicos, assim como as atividades de produção e 

análise de textos necessárias à aprendizagem na universidade. Em outras palavras, 

seriam as práticas de linguagem e de pensamento próprias do âmbito acadêmico e o 

processo pelo qual se chega a pertencer a uma comunidade acadêmica (CARLINO, 

2010). 

Reconhecendo, portanto, a necessidade de engajamento dos alunos de 

graduação nas atividades discursivas da comunidade acadêmica, desde 2007 o 

Departamento de Letras da UFRN tem desenvolvido uma prática transformadora 

dessa realidade bastante lacunar no que diz respeito ao domínio, pelos alunos 

universitários, de algumas práticas discursivas próprias da comunidade acadêmica, 

enfocadas em dois componentes curriculares optativos do curso de Letras: Leitura e 

produção de texto acadêmico I (gêneros fichamento, resumo e resenha) e Leitura e 

produção de texto acadêmico II (gêneros ensaio e artigo).  
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Criadas e inseridas no currículo, estavam à disposição de algum professor 

para ministrá-las. E, assim, sem parceiros, interessados ou concorrentes, passei a 

ministrar as referidas disciplinas e delas me apropriei, tornando-me sua “dona”, por 

tantos anos quantos os que, em Direito, garantem a posse “por usucapião”.  

Conforme os gêneros acadêmicos determinados em sua ementa, decidi planejar e 

desenvolver, em Leitura e produção de texto acadêmico II, uma sequência didática 

(DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEWLY, 2004) com o objetivo de promover, sob uma 

perspectiva sociointeracionista, uma prática experimental de leitura e produção de 

ensaios (GÓMEZ-MARTÍNEZ, 1992; MOISÉS, 1997; ADORNO, 2002; LARROSA, 

2004) e incentivar os alunos a assumirem o controle do seu processo de construção 

textual e discursiva da escrita acadêmica (nesta tese, a expressão “escrita 

acadêmica” está sendo empregada em seu sentido mais abrangente, referindo-se à 

produção escrita de estudantes universitários, à de pesquisadores em formação e à 

de pesquisadores). Convém ressaltar que tal prática fundamentava-se na ideia mais 

geral de que ensinar linguagem sob a perspectiva do gênero (no sentido bakhtiniano 

do termo) é trabalhar “com a compreensão de seu funcionamento na sociedade e na 

sua relação com os indivíduos situados naquela cultura e suas instituições” 

(MARCUSCHI, 2005, p. 10-11) e “com as espécies de textos que uma pessoa num 

determinado papel [na sociedade] tende a produzir” (BAZERMAN, 2005, p. 12). 

Embora a disciplina também abrangesse o ensino do artigo, esta pesquisa 

restringiu-se à reflexão sobre o ensino do ensaio. Nas minhas primeiras incursões 

obrigatórias na (ainda) reduzida bibliografia que havia compilado sobre o ensaio 

para ministrar a referida disciplina, deparei-me com os primeiros obstáculos: a 

fluidez das fronteiras do gênero, a sua forma sem forma; as dificuldades 

apresentadas pelos teóricos em relação a (im)possíveis definições do gênero, por 

eles denominado “arquigênero”, “antigênero”, “gênero sem lei”, “texto de simbioses 

proteicas”, “centauro dos gêneros”. 

Configurando-se como uma prática pedagógica em experimentação, outros 

problemas foram surgindo em seu decurso, relativos ao planejamento e à execução 

da sequência didática como também à definição de princípios metodológicos 

norteadores da elaboração das atividades de leitura (que ensaios ler?) e de 

produção de ensaios (que temas escolher?).  

Ao longo desses anos, tenho ensaiado ensinar ensaios (e outros gêneros 

acadêmicos ou não), estabelecendo uma interlocução com fontes teóricas, com 
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alunos e comigo mesma (as minhas experiências). É chegada a hora de promover 

uma reflexão crítica sobre essa prática pedagógica e submetê-la a um olhar 

exotópico mais especializado. Falar em posição exotópica implica falar também de 

uma relação de tensão entre, pelo menos, dois lugares: o dos sujeitos-

pesquisadores, que pesquisam e olham de onde pesquisam, e o da comunidade 

acadêmica, um conjunto de outros que, distante da experiência do primeiro, analisa 

o que vê do olhar do outro. Sobre essa questão, Amorim (2006, p. 102) assim se 

posiciona: 

A criação estética ou de pesquisa [o nosso interesse está nesta última] 
implica sempre um movimento duplo: o de tentar enxergar com os olhos do 
outro e o de retornar à sua exterioridade para fazer intervir seu próprio 
olhar: sua posição singular e única num dado contexto.  
 

Em reforço a esse posicionamento, resgato a voz de Volóchinov (2017) ao 

dizer que a palavra é sempre o território comum entre o locutor e o interlocutor, não 

pertencendo a nenhum dos polos, mas acontecendo e significando entre eles, no 

processo de interação. Esse é o caso desta tese: ao se transformar em enunciado, 

fixa a posição de um sujeito social e torna possível o estabelecimento de relações 

que geram sentido responsivamente a partir do encontro de posições avaliativas. 

Desse encontro marcado pela tensão, podem resultar relações dialógicas tanto 

convergentes (acordo, adesão, anuência, complementação) quanto divergentes 

(desacordo, recusa, questionamento, embate). 

Apenas por intermédio desse movimento de reflexão-ação contínuo, 

poderemos reavivar a nossa prática, incorporando o sentido da língua que 
ensinamos como dimensão complexa do humano, a qual extrapola o círculo 
fechado de formas e regras, para assentar-se naquilo que nos faz humanos: 
ser e estar socialmente no mundo (MENDES, 2007, p. 138). 
 

Com o intuito de evidenciar a trajetória assumida na presente pesquisa, 

respondendo às questões postas e atendendo aos objetivos explicitados, esta tese 

encontra-se organizada em seis partes além desta introdução, que compõe o 

primeiro capítulo. 

No segundo capítulo, Itinerâncias de uma docência em permanente devir, 

considerando a importância do entrecruzamento da gênese de minha investigação 

com as trajetórias de minha (auto)formação acadêmica e profissional, apresento 

uma narrativa memorialística, em que relato experiências, vivências e processos de 

formação que foram significativos na minha existência como professora. Também 
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nesse capítulo, presto informações sobre a disciplina Leitura e produção de texto 

acadêmico II, cenário desta pesquisa.  

No terceiro capítulo, Entrecruzamentos teórico-metodológicos, apresento o 

arcabouço teórico-metodológico por que optei para fundamentar a minha prática 

pedagógica desenvolvida na disciplina Leitura e produção de texto II e, 

consequentemente, a pesquisa que realizei. O capítulo apresenta-se dividido em 

duas partes: na primeira, discuto os eixos teóricos que nortearam as reflexões aqui 

tecidas considerando os conceitos de língua/linguagem, gêneros discursivos e 

dialogismo, de Bakhtin e de seu Círculo; de letramento como práticas sociais, dos 

Novos Estudos de Letramento; de sequência didática como procedimento de ensino 

de gêneros, do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD); do gênero ensaio, 

reconstituindo o seu percurso histórico-social do gênero e apresentando uma síntese 

da literatura sobre o gênero. Na segunda, explicito as orientações teóricas que 

fundamentaram a metodologia da pesquisa-ação no campo da educação.  

No quarto capítulo, Veredas do percurso metodológico, apresento os 

caminhos metodológicos percorridos durante a pesquisa: a contextualização da 

pesquisa; os procedimentos metodológicos; a sequência didática (SD) Ensaiando o 

ensaio no curso de Letras da UFRN; a constituição do corpus da pesquisa e a 

construção do conceito operacional de ensaio acadêmico, a partir da análise de 

alguns ensaios de pesquisadores.  

No quinto capítulo, Um olhar sobre os dados, procedo à análise comparativa 

entre as produções iniciais e as finais dos alunos e os ensaios dos pesquisadores. 

No sexto capítulo, apresento as conclusões advindas da análise do corpus 

desta pesquisa. 

Acredito que esta pesquisa poderá trazer contribuições teórico-metodológicas 

para o processo de ensino-aprendizagem do ensaio acadêmico como uma forma que 

tem se destacado na construção e na transmissão do saber no campo das chamadas 

Ciências Humanas. 
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2 ITINERÂNCIAS DE UMA DOCÊNCIA 
 EM PERMANENTE DEVIR 
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O meu eu de agora e o meu eu de outrora são na 
realidade dois. Qual o melhor? Não sei. Seria bom 
envelhecer se não parássemos de melhorar; mas só 
avançamos à moda dos bêbados, titubeando e sem 
direção definida, ou então como esses juncos que se 
agitam ao sabor dos ventos. 

Michel de Montaigne 

 

Y los días se echaron a caminar. Y ellos, los días, nos 
hicieron.  Y así fuimos nacidos nosotros, los hijos de 
los días, los averiguadores, los buscadores de la vida. 
Y si nosotros somos hijos de los días, nada tiene de 
raro que de cada día brote una historia. Porque los 
científicos dicen que estamos hechos de átomos, 
pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos 
de historias. Y ahora les voy a contar algunas de esas 
historias nacidas de los días. 

Eduardo Galeano 

 

O ato de ler e o processo de escrever, entre outros meios, são atividades que 

nos transportam para a reflexão, que nos instigam a pensar sobre nossas vidas, que 

nos estimulam a querer compreender o mundo e a transformar-nos com ele. E é isso 

que a redação desta tese está me permitindo. Escrevê-la implica contar as histórias 

que possibilitaram a sua realização em objeto concreto, legível, palpável, discutível, 

passível de crítica de qualquer ordem. 

Embora a reflexão sobre a prática acadêmica seja atividade habitual para 

quem é professor, a necessidade de redigir uma tese obrigou-me a um 

deslocamento no tempo e no espaço, para pensar, de forma mais crítica, sobre a 

minha vida acadêmico-profissional − assim mesmo, com essas adjetivações unidas 

tanto na grafia quanto na vida real, por encontrarem-se totalmente imbricadas, 

enredadas, definitivamente, uma na outra.  

Neste momento, não resisto à tentação de recorrer a Heidegger, um dos mais 

influentes pensadores do século XX, transcrevendo o seguinte trecho de sua 

reflexão sobre a ação de “fazer uma experiência” (HEIDEGGER, 2003, p. 121): 

 
[...] fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, nos 
alcança; que se apodera de nós, que nos tomba e nos transforma. Quando 
falamos em “fazer” uma experiência, isso não significa precisamente que 
nós a fazemos acontecer, “fazer” significa aqui: sofrer, padecer, tomar o que 
nos alcança receptivamente, aceitar, à medida que nos submetemos a algo. 
Fazer uma experiência quer dizer, portanto, deixar-nos abordar em nós 
próprios pelo que nos interpela, entrando e submetendo-nos a isso. 
Podemos ser assim transformados por tais experiências, de um dia para o 
outro ou no transcurso do tempo. 
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Esse fragmento de Heidegger, citado por Larrosa (2002), em Notas sobre a 

experiência e o saber de experiência, é muito mais que uma mera ilustração. Nesse 

texto, o educador espanhol discorre sobre a etimologia da palavra experiência, nas 

línguas germânicas e nas latinas. Segundo o autor, ela contém inseparavelmente 

duas dimensões: a de travessia (raiz indoeuropeia per, que marca, primeiramente, a 

ideia de travessia, o percorrido, a passagem; e, secundariamente, a ideia de prova) 

e a de perigo (radical periri, também encontrado em periculum, perigo). Travessia, 

pelo fato de o sujeito da experiência ser um território de passagem. Perigo, pelo fato 

de ser um “sujeito que se expõe atravessando um espaço indeterminado e perigoso, 

pondo-se nele à prova e buscando nele sua oportunidade, sua ocasião” (LARROSA, 

2002, p. 25). Em síntese, experiência significa “travessia perigosa”. 

Retornemos ainda à mesma citação de Heidegger (2003, p. 121), mais 

especificamente às suas duas últimas linhas: “Podemos ser assim transformados por 

tais experiências, de um dia para o outro ou no transcurso do tempo”. Dessa 

conclusão parcial, Larrosa depreende a terceira dimensão da experiência: a 

capacidade de formação ou de transformação. Na impossibilidade de dizer tão bem 

quanto o educador espanhol, cito-o: “É experiência aquilo que ‘nos passa’, ou que 

nos toca, ou que nos acontece, e ao nos passar nos forma e nos transforma. 

Somente o sujeito da experiência está, portanto, aberto à sua própria transformação” 

(LARROSA, 2002, p. 25). 

A essa altura, algum(a) eventual leitor(a) deste texto deve estar se 

perguntando: aonde ela está querendo chegar? E eu respondo a essa natural 

inquietação: minha verdadeira intenção, ao inserir essa reflexão neste texto, é 

justamente apresentar-me como um sujeito que se expôs (e ainda se expõe) a 

experiências, que atravessou um espaço indeterminado para ir em busca de uma 

oportunidade de formação e transformação, somente possível quando nos deixamos 

tocar pelos acontecimentos; quando os vivenciamos plenamente; quando, enfim, nos 

prontificamos a aprender com as nossas bem-sucedidas ou malsucedidas 

experiências de formação acadêmica, de prática de ensino e de vida. Trata-se, 

portanto, de um experimento aberto, público, que ensaia uma íntegra metamorfose 

daquela que escreve. 

Escrever esta tese implica, principalmente, sair-me do que sou pra criar 

outros possíveis de ser. Implica levar-me a uma “ex-posição” obrigatória, desnudar-

me para mim mesma e para a comunidade acadêmica. Implica, enfim, deletar as 
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primeiras palavras/frases que vêm à superfície, que não são minhas, mas estão 

coladas em mim, para que surjam outras que serão, pretensamente, muito mais 

minhas.     

Neste momento, as palavras de Corazza (2006, p. 29) não poderiam ser mais 

adequadas: “É preciso afetar e poder ser afetado para poder escrever. Escrever é 

ser desmembrado. É metamorfose constante. É abertura de um futuro que nunca 

começou. Errância total”.  

Aventuro-me, então, na escrita desta tese, que também é uma escrita de mim, 

obrigatoriamente narcisística, que me é imposta, mesmo correndo riscos. Como tão 

belamente diz o poeta, João Cabral de Melo Neto (1999, p. 413): 

 

Escrever é estar no extremo 

de si mesmo, e quem está 

assim se exercendo nessa 

nudez, a mais nua que há, 

tem pudor de que outros vejam 

o que deve haver de esgar, 

de tiques, de gestos falhos,  

de pouco espetacular 

na torta visão de uma alma 

no pleno estertor de criar. 

 

2.1 Acontecências na vida de uma professora em formação 

Acredito que tudo tenha realmente começado em 1978, quando fui 

selecionada para o Curso de Especialização em Linguística Aplicada, realizado pelo 

Departamento de Letras desta Universidade. Embora houvesse concluído a 

Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa e 

respectivas literaturas, em 1975, três anos após ainda não exercia a profissão. À 

época, cheguei a pensar que havia alguma coisa errada comigo. A desculpa de 

achar que não havia "nascido com o dom de ensinar" nem que tinha vocação para 

um "sacerdócio" encobria, na verdade, uma falta de segurança, de coragem para 

enfrentar uma sala de aula repleta de adolescentes que iriam fazer-me perguntas 

para as quais eu poderia não ter as respostas tidas como as corretas ou as mais 

adequadas. Deixando as tentativas de explicação para o inexplicável à parte, havia 
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vantagens nessa situação: disposição e todo o tempo necessário para dedicar-me 

aos estudos. 

Nesse curso, as linhas e os conceitos teóricos ali desenvolvidos serviram de 

substrato importantíssimo para uma posterior reflexão sobre o ensino de Língua 

Portuguesa na universidade, focalizando, mais especificamente, a prática de leitura 

e produção de textos. Como aquele era um momento em que os recursos das 

universidades públicas eram relativamente fartos, tive o privilégio de cursar 

disciplinas com professores de renomadas universidades brasileiras − como PUC, 

Unicamp, UFRJ – os quais são até hoje referências no cenário acadêmico dos 

estudos da linguagem: Haquira Osakabe (UNICAMP), Mary Kato (UNICAMP), Rosa 

Attiê Figueira (UNICAMP), Miriam Lemle (UFRJ), Mara Sofia Zanotto (PUC-SP), 

Leila Bárbara (PUC-SP), entre outros. 

Hoje, passados quarenta anos, tenho a plena consciência de que éramos uns 

privilegiados: tivemos a oportunidade de conhecer e estudar as mais recentes 

teorias linguísticas à época − como a análise do discurso francesa, por exemplo − 

concomitantemente com os alunos das grandes universidades. Deu-se, assim, o 

meu primeiro contato com as noções teóricas básicas de discurso, interlocutores, 

situação de produção, jogo de imagens, dêixis. 

Nesse ínterim, o Departamento de Letras da UFRN abriu concurso público 

para preenchimento de vagas para o extinto cargo de professor colaborador na área 

de Língua Portuguesa. Incentivada (“coagida”, talvez fosse a palavra mais 

adequada) pelo coordenador do curso, o saudoso "mestre" Francisco das Chagas 

Pereira, que enxergava a importância de apostar e investir nas potencialidades de 

seus ex-alunos, principalmente daqueles comprometidos com o ensino da língua 

numa perspectiva discursiva, decidi aceitar o desafio (não tinha nada a perder!) e 

assim, a partir de 1979, passei a integrar oficialmente o corpo docente do 

Departamento de Letras. Embora o início do meu exercício profissional tenha sido 

angustiante − enfrentar quatro turmas, sem nenhuma experiência profissional, aos 

poucos fui-me sentindo à vontade e passando a encarar o ofício de ensinar com 

mais naturalidade e aceitá-lo, como boa nordestina que sou, como "coisa do destino" 

(desconfio de que estava "escrito nas estrelas"!). 

Assim o sujeito inicia sua experiência como professora. 

Na década de 80, assumindo uma postura teórica avançada para uma 

universidade do Nordeste − quando a maioria das instituições de ensino superior 
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encontrava-se distante, espacial e temporalmente, da discussão dos grandes 

centros de pesquisa do país −, já abordávamos o texto em sua dimensão textual-

discursiva.  

Institucionalmente, a UFRN integrava um subprojeto denominado Projeto de 

prática de leitura e produção de textos, parte de um projeto maior denominado 

Redefinição do 1o Ciclo Geral de Estudos, de âmbito nacional, financiado pela 

CAPES. Em linhas gerais, imprimia-se ao 1o Ciclo um sentido propedêutico, sem 

estar exclusivamente vinculado a conteúdos, mas entendido, sobretudo, como 

processo de mudança de comportamento. Como tal, compreendia-se o 

desenvolvimento de um modo de pensar pessoal e criativo, de uma capacidade de 

argumentar que possibilitasse a assimilação de realidades novas e a criação de uma 

“mentalidade universitária”, enfim, que proporcionasse ao graduando mecanismos 

propícios à recuperação dos avanços científicos e tecnológicos. 

Se esse era o objetivo principal a ser perseguido, os professores 

responsáveis pelas disciplinas do 1o Ciclo deveriam exercer basicamente duas 

funções, complementares entre si: 1) propiciar um tipo de ensino que suprisse as 

dificuldades apresentadas pelos recém-ingressos na universidade (quadro 

diagnóstico construído a partir de análise de redações de vestibular) e ministrar-lhes 

conhecimentos básicos e de cultura geral para que pudessem dar continuidade aos 

seus estudos universitários; 2) preparar os alunos para participarem criticamente das 

atividades universitárias, conscientizando-os de sua situação no contexto histórico-

social, por intermédio da compreensão de sua realidade e, consequentemente, da 

participação na busca de soluções para os problemas existentes. 

Nesse processo, sob a coordenação e a consultoria dos inesquecíveis 

mestres Francisco das Chagas Pereira (UFRN) e Haquira Osakabe (Unicamp), 

respectivamente, inseria-se a disciplina Língua portuguesa I, cujo conteúdo, 

baseado numa teoria geral do discurso, abarcava os seguintes temas: noções de 

discurso (elementos constitutivos), especificidades das modalidades da língua (fala e 

escrita), variantes linguísticas e tipologia do discurso (sob a perspectiva da retórica 

clássica: descrição, narração e dissertação). 

Era, em síntese, um curso de análise e produção de textos, durante o qual o 

aluno era solicitado, permanentemente, a fazer uma série de reflexões sobre fatos 

linguísticos ao mesmo tempo em que produzia textos, na medida do possível, 

adequados e coerentes sob o ponto de vista interno − o dos mecanismos linguísticos 
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−, e sob o ponto de vista externo − o da situação e dos interlocutores. A partir de 

1984, tendo em vista a obtenção de resultados mais significativos e permanentes, a 

própria equipe de Língua Portuguesa decidiu, alçando voos próprios, estender o 

projeto à disciplina Língua Portuguesa II (60h), contexto de análise da minha 

dissertação de mestrado e do que seria, anos mais tarde, do meu projeto de tese de 

doutorado a ser submetido ao Programa de Pós-graduação em Educação.  

E assim a nossa prática pedagógica teve reflexos mais efetivos: na tentativa 

de adaptá-las às reformulações curriculares implementadas a partir de 1995, as 

disciplinas obrigatórias Língua portuguesa I e Língua portuguesa II foram 

transformadas em Prática de leitura e produção de textos I e Prática de leitura e 

produção de textos II, respectivamente, e criou-se a optativa Prática de leitura e 

produção de textos III (45h), com ênfase no texto acadêmico.  

Como resultado da permanente avaliação a que submetíamos nossa prática 

pedagógica, encontramo-nos, no final da década de 90, diante da necessidade de 

uma tipologização de textos que, levando em conta a sua heterogeneidade, 

permitisse “identificá-los, organizá-los, ordená-los na tentativa de melhor 

compreendê-los” (BRANDÃO, 2000, p. 18). No caso específico das disciplinas 

anteriormente mencionadas, em que se considerava o texto em sua dimensão 

textual-discursiva, a tipologia dos discursos da retórica clássica mostrava-se 

insuficiente uma vez que se pressupunha uma concepção sociointeracionista de 

linguagem centrada na problemática da interlocução. 

O reconhecimento de tipos diferentes de textos, com diversas formas de 

textualização, visando a diferentes gêneros do discurso − ou, em outras palavras, a 

heterogeneidade com que nos deparávamos no campo da linguagem −, evidenciou 

as limitações da tripartição clássica dos discursos. Na busca de novo suporte 

teórico, deu-se nosso encontro com a teoria das sequências textuais de Jean-Michel 

Adam, exposta em seu livro Les textes: types et prototypes (1992). Numa primeira 

leitura, percebemos que ali estava um referencial teórico que poderia fundamentar 

nossa prática. E, a partir de então, passamos a estudar a teoria que nortearia as 

aulas das disciplinas de Leitura e produção de textos.  

As dificuldades enfrentadas foram muitas, dentre as quais destaco a tradução 

do original em francês para o português, a complexidade da teoria e a elaboração de 

material teórico simplificado para os alunos. 
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Na teoria de Adam (1992), as concepções bakhtinianas de “tipos 

relativamente estáveis de enunciados” e de “regularidades composicionais” 

encontram-se na base das regularidades sequenciais. Nessa etapa de construção 

da análise textual dos discursos, os gêneros são entendidos como componentes da 

interação social; e as sequências, como esquemas em interação dentro dos 

gêneros.                                              

Passado algum tempo, começamos a enfrentar novamente problemas de 

ordem teórica que se evidenciavam em nossa prática de ensino-aprendizagem de 

textos.  E esses problemas ficaram mais evidenciados quando o foco estava no texto 

argumentativo, objeto da minha prática docente, ao qual reservo uma particular 

abordagem a partir de agora.  

Em todos os propósitos da argumentação (produzir uma mudança de 

mentalidade/comportamento, provocando, dessa forma, a adesão do interlocutor em 

favor de uma determinada tese ou reforçar um determinado ponto de vista), 

evidenciavam-se os fundamentos situacionais e interacionais da argumentação. Isso 

se explica pelo fato de não existir discurso argumentativo dirigido a qualquer um, 

produzido em qualquer lugar ou construído acerca de qualquer tema. Como esse 

tipo de discurso pressupõe uma estreita relação entre a atividade discursiva e o seu 

contexto, torna-se imprescindível a sua análise em relação à sua dimensão 

enunciativo-pragmática: ela permitirá não só situar os interlocutores no seu quadro 

situacional particular (a argumentação se realiza em espaço e tempo determinados) 

como indicar a fonte institucional do discurso, os papéis, os valores, enfim todos os 

dados que pré-construíram o discurso argumentativo produzido. 

Esses novos saberes nos colocaram diante de mais um impasse: o que 

ensinar? Como ensinar? A resposta a essa dúvida constituiu-se em uma solução 

provisória. Tomando de Possenti (2008) a máxima (com que parafraseia Gramsci) 

de que o professor de português “deve ter dúvida na teoria, mas certeza na prática”, 

enfrentamos, em regime de urgência, essa questão teórico-metodológica, optando 

por um processo de ensino-aprendizagem com gêneros argumentativos, abordados 

em sua dimensão textual-discursiva. Sob esse viés, definiu-se, pois, o conteúdo 

programático desenvolvido nas disciplinas da área de Leitura e produção de texto.  

A solução encontrada pela equipe de professores de língua portuguesa exigiu 

o alargamento dos suportes teóricos. Nessa travessia, foram inúmeras as veredas 

percorridas. Entre tantas outras, podemos elencar, sem preocupação com a 
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cronologia, Aristóteles, Osakabe, Perelman, Boissinot, Adam, Delforce, Vigner, 

Charolles, Chervel, Golder, Auricchio, Delcambre, Bronckart, Cervoni, Ducrot, 

Plantin, Amossy, Moeschler, Maingueneau, Meyer, Toulmin, Reboul, Bakhtin, 

Authier-Revuz, Possenti, Koch, Charaudeau, Marcuschi, Dolz e Schneuwly e tantos 

outros.  

As consequências práticas do projeto executado nas duas disciplinas 

enfocadas podem ser observadas no projeto político-pedagógico do curso de Letras 

implantado em 1996, que, norteado pelos princípios básicos da interdisciplinaridade 

e da formação de posicionamento crítico, visava, num sentido amplo, à formação de 

profissionais que tivessem a capacidade de incorporar, ao seu cotidiano, os 

resultados do desenvolvimento tecnológico e científico e assumissem o 

compromisso de construção de uma nova sociedade. 

A partir daí, a nossa prática de ensino em Língua Portuguesa, mais 

especificamente na área de leitura e produção de texto, tornou-se um constante 

exercício de reflexão na e sobre a ação pedagógica. Sem termos consciência disso 

à época, já éramos os profissionais reflexivos dos quais tanto falam os teóricos da 

nova pedagogia, preocupados atualmente com a formação e a profissionalização 

docentes. 

Nesse meio tempo, ainda concluí um outro curso de Especialização em 

Linguística Textual, promovido pelo Departamento de Letras, também muito 

proveitoso uma vez que me possibilitou uma verticalização dos meus estudos 

teóricos nessa teoria linguística, extremamente importante para quem tem suas 

atividades acadêmicas voltadas para a produção textual.  

E assim o sujeito da experiência se transforma e transforma sua prática. 

No início da década de 90, já tendo feito todos os cursos de especialização, 

atualização ou aperfeiçoamento, promovidos pelo Departamento de Letras, senti a 

necessidade de aprofundar meus conhecimentos teóricos acerca dos conteúdos das 

disciplinas que ministrava e decidi iniciar meus estudos de pós-graduação stricto 

sensu. E assim o fiz. 

Como o Departamento de Letras ainda não havia criado seu programa de 

pós-graduação stricto sensu, em 1991, afastei-me, então, da UFRN para cursar o 

Mestrado em Filologia e Língua Portuguesa, na Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo (USP), sob a orientação da 

professora dr.a Elisa Guimarães Pinto. 



30 
 

Tendo um projeto de pesquisa previamente definido (uma reflexão crítica 

sobre uma prática de ensino de dissertações), procurei selecionar as disciplinas que 

contemplassem meus interesses de estudos e que, direta ou indiretamente, 

poderiam contribuir para a fundamentação teórica da minha dissertação. Das cinco 

disciplinas cursadas, destaco quatro pela estreita relação com o objeto de 

investigação de minha dissertação de mestrado e minha prática docente: Da frase 

ao intertexto: língua e estilo; O implícito e as estratégias argumentativas na mídia 

contemporânea: uma análise linguístico-pragmática; Semântica: uma abordagem 

semântico-argumentativa e, finalmente, Pragmática: argumentação e discurso.  As 

linhas e os conceitos teóricos desenvolvidos nesses componentes curriculares 

serviram de substrato para uma reflexão sobre o ensino de língua portuguesa na 

universidade e, mais especificamente, na área de leitura e produção de textos 

dissertativos, o que acarretaria, anos mais tarde, uma renovação do projeto 

pedagógico até então adotado na UFRN, não só em relação ao conteúdo 

programático como também às atitudes, aos métodos e aos procedimentos de 

ensino. 

É necessário registrar, neste momento, quão importante havia sido o meu 

investimento nos cursos de especialização realizados anteriormente na UFRN. Os 

conteúdos programáticos abordados me forneceram o lastro teórico necessário à 

realização de um curso de pós-graduação lato sensu, não deixando, em muitas 

ocasiões, nada a desejar, em termos de qualidade, se comparados aos conteúdos 

das disciplinas do mestrado. Senti-me, por essa razão, numa situação bastante 

confortável em relação aos demais colegas, tanto no que diz respeito aos 

conhecimentos teóricos básicos quanto à experiência de elaborar trabalhos 

monográficos com fins avaliativos.  

Em novembro de 1994, defendi a dissertação de mestrado, intitulada A 

dissertação sob uma perspectiva discursiva: análise de uma prática pedagógica com 

alunos universitários. Nesse trabalho de investigação, descrevi e avaliei 

reflexivamente o projeto didático denominado Prática de leitura e produção de textos 

dissertativos desenvolvido com alunos do curso de Letras da UFRN, no decurso da 

disciplina Língua portuguesa II (ministrada no segundo semestre de 1990), além de 

esboçar uma teoria geral da dissertação escolar, analisada em suas dimensões 

cognitiva, argumentativa e retórica. O referido projeto partia do princípio de que a 

instauração de uma prática integrada de análise e produção de textos dissertativos 
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na universidade propiciaria, ao aluno dessa instituição (futuro profissional de nível 

superior e eventual pesquisador/cientista), as condições necessárias para habilitá-lo 

à leitura crítica e à construção do discurso científico. Anos mais tarde, uma versão 

atualizada de parte dessa dissertação de mestrado foi publicada como capítulo de 

livro, sob o título “Do percurso sócio-histórico do gênero dissertação” (GALVÃO, 

2008). 

 Considerando que uma interrupção, àquela altura, poderia inviabilizar 

definitivamente o desenvolvimento de minha formação intelectual (formal, é claro), 

resolvi, com a anuência do Departamento de Letras e as demais instâncias 

superiores, dar continuidade aos meus estudos, ingressando no curso de doutorado 

em Filologia e Língua Portuguesa, na mesma universidade, também sob a 

orientação da mesma professora. 

Nas ocasiões em que deveria selecionar as disciplinas do doutorado, repetia 

a mesma orientação assumida no mestrado: cursar disciplinas que não só 

atendessem a meus interesses de estudo mas também que me fornecessem os 

aportes teóricos que poderiam nortear o desenvolvimento de minha tese.  

E assim tive a oportunidade de cursar as seguintes disciplinas que, mais 

tarde, marcariam profundamente minhas atividades docentes: Recursos retórico-

argumentativos da língua portuguesa, Teoria do discurso: significação e interação e 

Língua portuguesa e pragmática linguística.  Na primeira, que se constituiu em um 

curso geral de estilística da língua portuguesa, tive a oportunidade de estudar alguns 

conceitos básicos da estilística sob a perspectiva de teorias linguísticas diferentes, 

além de vivenciar uma rica prática de análise de textos. Na segunda, pude participar 

do estudo comparativo de algumas questões de significação em Benveniste 

(subjetividade), Bakhtin (dialogismo, polifonia) e Authier-Revuz (heterogeneidade 

discursiva), focalizando os conceitos fundantes das teorias do discurso 

desenvolvidas por esses linguistas. Estudar a heterogeneidade discursiva, de forma 

sistematizada, possibilitou-me uma leitura mais verticalizada dessa concepção 

teórica que iria fundamentar, à época, o meu projeto de tese de doutorado. Na 

terceira disciplina, cuja proposta era analisar textos de diferentes modalidades e/ou 

formações discursivas em uma perspectiva da pragmática linguística, foi-me possível 

consolidar alguns conceitos teóricos, tais como atos de fala, dêixis, interlocução, 

polifonia, argumentação, linguagem como forma de ação e de interação social, em 
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que se fundamentam as abordagens textuais, além de experienciar uma importante 

prática de análise de textos de gêneros variados. 

Confesso que, naquela época, eu era incapaz de imaginar a dimensão que os 

conteúdos de algumas dessas disciplinas alcançariam na minha prática docente 

sempre em movimento.  

Concluídas as disciplinas, qualifiquei meu projeto de tese, intitulado Dissertar 

e argumentar em perspectiva polifônica: uma proposta didática para a universidade. 

Mantendo a dissertação escolar como objeto de investigação, a minha preocupação 

voltou-se, principalmente, para o reconhecimento e a interpretação dos fenômenos 

da polifonia/heterogeneidade discursiva presentes no gênero resultantes da 

existência de uma multiplicidade de enunciadores.  

Expirado meu prazo de afastamento legal (um total de cinco anos 

consecutivos, com uma prorrogação de seis meses, para realização de mestrado e 

doutorado consecutivos), após a qualificação do meu projeto de tese, fui obrigada a 

retornar a Natal e assumir minhas atividades na universidade. Com um envolvimento 

quase integral com aulas, sessões de estudo e renovação da prática de ensino de 

língua portuguesa, fundamentada nas novas perspectivas teóricas apontadas pelos 

cursos feitos, a escritura da tese foi sendo deixada de lado e o que se anunciava 

aconteceu: encerrado o prazo para a entrega do texto tese, esta se encontrava 

apenas parcialmente escrita. 

E assim, mais uma vez, ao formar-se, o sujeito da experiência transforma-se 

e transforma sua prática. 

Em razão daquela etapa da minha vida acadêmica ainda em aberto, decidi, 

no final de 2000, submeter-me à seleção do Doutorado em Educação, sob a 

orientação da professora  dr.a Maria Bernadete de Oliveira. Aproveitando o objeto de 

estudo já delimitado no projeto de tese anterior, leitura/produção de textos 

argumentativos, redirecionei o enfoque do projeto de tese para a formação do 

professor de português. Mais docente do que pesquisadora, a minha preocupação 

maior, quase transformada em obsessão, não se alterava: a construção de uma 

didática da escrita dissertativa. Nesse sentido, os conceitos teóricos adquiridos ou 

aprofundados durante o doutorado anterior, iniciado e não concluído na USP, e uma 

prática pedagógica continuamente renovada permitiram-me a elaboração de um 

novo projeto de pesquisa, intitulado Prática de leitura e de produção de textos 

argumentativos numa perspectiva polifônica: formando o professor de Português.  



33 
 

Tendo ingressado no doutorado em 2001, ao final de 2002 já havia cursado 

todos os créditos exigidos pelo Programa de Pós-graduação em Educação (PPgED), 

conciliando essas atividades com as de ensinar e chefiar o Departamento de Letras.  

Ao longo desse período, fui apresentada a novos olhares teóricos da educação, tais 

como os de Gauthier, Perrenoud, Schön, Ramalho e Nuñez, entre outros, o que me 

obrigou a refletir criticamente − de forma sistematizada e sob uma perspectiva 

teórica − sobre temas como profissionalização docente, competências e saberes, 

professor reflexivo, entre outros. 

Mas, como no doutorado anterior, ao priorizar as atividades acadêmicas como 

professora e administradora, releguei as de aluna e não concluí a escritura da tese. 

E, à altura desta escrita de mim, sintonizo-me com o seguinte pensamento de 

Deleuze (1997, p. 11): “Escrever é um caso de devir, sempre inacabado, sempre em 

vias de fazer-se, é um processo com uma passagem de vida, que extravasa 

qualquer matéria vivível ou vivida e atravessa o vivível e o vivido”.  

Deixando em suspenso a vida de aluna regular, continuei a dedicar-me, 

exclusivamente, às atividades acadêmicas da vida de docente: dar aulas, fazer 

pesquisas, participar de eventos científicos, promover eventos de extensão. 

No início dos 2000, como resultado da permanente avaliação a que 

submetíamos nossa prática pedagógica, nós, professores de língua portuguesa, 

encontrávamo-nos diante da necessidade de uma tipologização de textos que, 

levando em conta a sua heterogeneidade, permitisse “identificá-los, organizá-los, 

ordená-los na tentativa de melhor compreendê-los” (BRANDÃO, 2000, p. 18). No 

caso específico das disciplinas sob nossa responsabilidade (leitura e produção de 

textos I e II), em que se considerava o texto em sua dimensão textual-discursiva, a 

tipologia dos discursos da retórica clássica (descrição, narração e dissertação) 

começou a mostrar-se insuficiente. Pressupunha-se uma concepção 

sociointeracionista de linguagem centrada na problemática da interlocução. 

Em 2005, como resultado de nossas reflexões sobre nossas práticas, a 

equipe de Língua Portuguesa decidiu renomear os componentes curriculares da 

área de Leitura e produção de textos, tentando dar maior visibilidade ao conteúdo 

programático de cada uma delas. Tendo como foco a palavra texto, as disciplinas 

passaram a ter as seguintes denominações: Leitura e produção de texto, Leitura e 

produção de texto argumentativo, Leitura e produção de texto oral, Leitura e 

produção de texto acadêmico I e Leitura e produção de texto acadêmico II. 
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E assim, sem parar de formar-se, o sujeito da experiência continua a 

transformar-se e a transformar sua prática. 

No colocar-se em distanciamento a que esta reflexão me obriga, constato que 

toda a minha vida acadêmica foi, e continua sendo, perpassada pelo ensino de 

leitura e produção de textos, focalizado, mais especificamente, nos gêneros 

argumentativos que circulam nas esferas jornalística e acadêmica. 

Não posso deixar de confessar algo que pode parecer paradoxal: como numa 

relação sadomasoquista, escrever, para mim, sempre implicou sofrimento, durante o 

processo de construção do texto, e prazer, na conclusão desse mesmo texto. 

Conforta-me, no entanto, saber que grandes escritores também vivem ou viveram 

sentimentos parecidos, muitos também até contraditórios, em relação à sua 

experiência com a escrita.  

Para citar alguns, lembro-me de Frei Betto (1997, p. 19), quando, numa 

confissão honesta, afirma: “Escrevo para ser feliz. Bartheanamente, para ter prazer”. 

[...] também para sublimar minha pulsão e dar forma e voz à babel que me povoa 

interiormente”.  

Numa perspectiva bem diferente, lembro-me também de Clarice Lispector 

(1999, p. 134) ao revelar que escrever “é uma maldição, mas uma maldição que 

salva”. E a escritora tinha razão. Em interpretação livre, a maldição estaria na 

impossibilidade de fuga a que o escritor está submetido; a salvação estaria na ideia 

de que a escrita nos salva porque nos inscreve no mundo. Como bem expressa 

Fabiano (1997, p. 51), a escrita “é uma forma de registro de nascimento que 

apresenta a filiação com o passado, legaliza o presente e nos documenta no futuro”. 

 Particularizando, penso nas universidades, instituições onde impera a política 

do publish or perish – traduzindo livremente para nossa língua, “publique ou morra” 

−, por intermédio da qual nos é imposto escrever: bartheanamente, para uns; 

sofridamente, para outros (entre os quais me incluo). 

E aqui resgato Clarice (LISPECTOR, 1999, p. 99) novamente: “A palavra é o 

meu domínio sobre o mundo”. Relacionando esse pensamento com a nossa prática 

de formadores, podemos afirmar que ninguém facilita o desenvolvimento daquilo que 

não teve oportunidade de aprimorar em si mesmo. Ninguém promove a 

aprendizagem daquilo que não domina; ninguém promove a constituição de 

significados que não compreende nem a autonomia que não pôde construir.  



35 
 

Portanto, nessa “travessia perigosa” que é viver a experiência de ser 

professor, é preciso que nos deixemos abordar em nós mesmos pelo que nos 

interpela, enfrentando as dificuldades, sem jamais nos submetermos acriticamente a 

elas. É preciso que aperfeiçoemos as nossas competências, que busquemos ou 

aprofundemos os conhecimentos aos quais tivemos acesso ao longo de nossa 

formação acadêmica e experiência profissional. 

Em 2013, com 34 anos de exercício da docência na UFRN, decidi me 

submeter, pela terceira e última vez, ao processo seletivo para cursar – e concluir – 

o doutorado em Estudos da Linguagem, na linha de pesquisa Estudos de práticas 

discursivas.  Encontrando-me além do meio do caminho da minha vida, com um 

prazo não mais tão alargado da energia necessária para o enfrentamento dessa 

empreitada, uma pergunta era inevitável: iniciar um outro doutorado àquela altura da 

vida, por quê?   

A resposta, com certeza, não era tão simples. Vinha imbuída de motivações 

racionais e sentimentais. Mas, acima de tudo isso, havia uma dívida imensa a pagar 

a duas universidades públicas (USP e UFRN), aos meus colegas de departamento, 

às minhas orientadoras nos dois doutorados anteriores não concluídos, aos meus 

alunos de Letras e, por fim, a mim mesma. E, como fui ensinada a honrar meus 

compromissos, essa dívida, que há muito me incomodava, precisava ser saldada. E 

assim decidi cursar o doutorado, novamente sob a orientação da professora Maria 

Bernadete Fernandes de Oliveira, que, com certeza, com muita generosidade e, 

provavelmente, sem nenhuma conotação cristã, deve ter pensado: “esta alma ainda 

tem salvação”! 

Retornando à condição de aluna regular, sem abandonar a de docente, cursei 

todas as disciplinas que me foram sugeridas; entre estas, destaco aquelas que me 

permitiram uma imersão, guiada e aprofundada, nos postulados teóricos que deram 

suporte a esta tese ou atendiam aos meus interesses em estudar determinados 

temas.   

Ter cursado Estudos do letramento foi importante pela estreita relação não só 

com minha prática docente mas também com a pesquisa desenvolvida nesta tese. 

Ao longo da disciplina, discutimos, entre outros pontos, as diferentes concepções de 

letramento, dando realce à perspectiva sócio-histórica e cultural, e as implicações 

metodológicas desse processo para o ensino da leitura e da escrita e também para a 

formação de professores de língua. 
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Realço ainda o conjunto das disciplinas que privilegiaram o estudo 

aprofundado dos postulados teóricos desenvolvidos por Bakhtin e seu Círculo: os 

diversos Tópicos avançados em Linguística Aplicada, nos quais foram enfocadas, a 

partir das contribuições do Círculo bakhtiniano, a presença da multissemiose nos 

enunciados constitutivos das práticas discursivas contemporâneas e suas 

implicações nas práticas discursivas escolares, e a abordagem qualitativa da 

pesquisa em Linguística Aplicada; Discurso, cultura e sociedade, na qual se discutiu 

o processo das construções identitárias na contemporaneidade, sob a perspectiva 

dos Estudos Culturais. Destaco também, por um interesse especial no tema, já 

abordado na minha dissertação de mestrado, a disciplina Argumentação em textos 

jurídicos, políticos e midiáticos, na qual se procedeu às seguintes atividades: revisão 

do estado da arte da argumentação, estudo da argumentação em práticas sociais e 

análise de textos midiáticos, políticos e jurídicos.  

  No desenvolvimento desta tese, poderão ser encontrados, explícita ou 

implicitamente, os frutos das relações que estabeleci com esses outros ao longo do 

processo de minha formação: as vozes com as quais dialogo em relação de 

concordância ou de discordância. 

Embora o cenário permanecesse a sala de aula, semelhante ao dos projetos 

dos dois doutorados anteriores inconclusos, o objeto de ensino mudou: o gênero 

ensaio na esfera acadêmica. E assim emerge outra indagação inevitável: como se 

deu meu encontro com o ensaio?  

Antes de responder a essa questão, não resisto e retrocedo, mais uma vez, 

no tempo de minha longa travessia, mais precisamente a 1994, e retomo as palavras 

de Guimarães Rosa (1982, p. 212), em Grande sertão: veredas, com as quais iniciei 

minha dissertação de mestrado: “A gente tem de sair do sertão! Mas só se sai do 

sertão é tomando conta dele adentro”. 

No contexto da obra rosiana, sair daquele sertão − pobre, desigual, ignorante, 

com baixa sustentatibilidade econômica e baixa participação social − implicava não 

abandonar a terra, não entregá-la à política de determinados interesses ou a 

salvadores da pátria, não desistir de lutar. Em outras palavras, implicava resistir. As 

palavras nos lábios de Riobaldo preconizavam que só um mergulho muito profundo 

nas inúmeras veredas do sertão poderia dar ao sertanejo o que fazer e, mais 

importante, o como fazer.  
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Ao texto rosiano, acrescento o conceito de experiência como “travessia 

perigosa”. Na verdade, foi bem assim que aconteceu: arrisquei-me “de sertão 

adentro”, no sentido de meu envolvimento com uma experiência de ensino, à época 

inovadora, deixando-me abordar em mim mesma pelo que me interpelava, 

enfrentando as dificuldades, sem jamais me submeter a elas. E essa experiência 

gerou outras experiências tão (ou mais) importantes, como, por exemplo, ensinar 

com o gênero ensaio. 

Encerrada a digressão, passo a responder, na próxima seção, à pergunta que 

deixei em suspenso: como se deu meu encontro com o ensaio, objeto de 

investigação desta tese? 

E assim, nesse formar-se que parece ser vitalício, o sujeito da experiência 

persiste em transformar-se e transformar sua prática. 

 

2.2 No meio do caminho, o ensaio  

As aulas foram uma parte da minha vida, eu as dei 
com paixão. Não são de modo algum como as 
conferências, porque implicam uma longa duração, e 
um público relativamente constante, às vezes durante 
vários anos. É como um laboratório de pesquisas: dá-
se um curso sobre aquilo que se busca e não sobre o 
que se sabe. É preciso muito tempo de preparação 
para obter alguns minutos de inspiração. [...] Um 
curso é uma espécie de Sprechgesang [canto falado], 
mais próximo da música que do teatro. Nada se opõe, 
em princípio, a que um curso seja um pouco até como 
um concerto de rock.  

Gilles Deleuze 

 

Antes de ser mal interpretada, advirto os eventuais leitores de meu texto de 

que a escolha da citação em epígrafe não revela uma pretensão de me comparar ao 

grande filósofo francês. Reconheço, no entanto, nesse fragmento do pensamento 

deleuziano, a sua postura como professor, profissão à qual dedicou grande parte de 

sua vida em intercessão com a atividade filosófica. Guardadas as devidas 

proporções, o relato que segue ilustra bem dois aspectos da epígrafe: o tempo de 

preparação das aulas e a comparação do curso a um laboratório de pesquisas.  

“Laboratório de pesquisas” é a expressão mais adequada para caracterizar, 

de forma mais abrangente, o curso desenvolvido em Leitura e produção de texto 

acadêmico II, “lugar” destinado à construção experimental dos processos de ensino-

aprendizagem da escrita do ensaio e de conhecimentos sobre o gênero. Posicionar-
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me criticamente acerca desses processos implica desvelá-los, descrevê-los 

historicamente e interpretá-los. Obriga-me, portanto, a voltar no tempo para 

reconstruir a história de uma prática pedagógica, pondo a descoberto as raízes da 

criação da disciplina Leitura e produção de texto acadêmico II, cenário do meu 

encontro com o ensaio. 

Por que esse olhar para o passado se revela necessário?  

Em suas reflexões sobre a história das disciplinas escolares como um campo 

de pesquisa, Chervel (1990, p. 184) oferece-nos algumas respostas:  

Desde que se compreenda em toda a sua amplitude a noção de disciplina, 
desde que se reconheça que uma disciplina escolar comporta não somente 
as práticas docentes da aula, mas também as grandes finalidades que 
presidiram sua constituição e o fenômeno de aculturação de massas que 
ela determina, então a história das disciplinas escolares pode desempenhar 
um papel importante não somente na história da educação mas na história 
cultural. [...] Porque são criações espontâneas e originais do sistema 
escolar é que as disciplinas merecem um interesse todo particular. E porque 
o sistema escolar é detentor de um poder criativo insuficientemente 
valorizado até aqui é que ele desempenha na sociedade um papel que não 
se percebeu que era duplo: de fato ele forma não somente os indivíduos, 
mas também uma cultura que vem por sua vez penetrar, moldar, modificar a 
cultura da sociedade global. 
 

Se esse linguista e historiador da educação parecia afirmar a cultura escolar 

como original e focalizava sua análise na construção de saberes, Julia (2002), 

embora influenciado pelas reflexões daquele linguista, deu ênfase à análise das 

práticas escolares, o que o levou a distinguir entre a cultura escolar primária e uma 

cultura escolar secundária. Ampliando essa noção, podemos considerar a existência 

de uma cultura superior ou universitária, na qual a escrita, apesar das inúmeras 

possibilidades oferecidas pelas tecnologias digitais, persiste como a mais importante 

forma de registro do fazer científico. Nas universidades brasileiras, no entanto, é 

relativamente recente a preocupação com a formação para a escrita de pesquisa, 

concretizada, na prática, pela instauração de disciplinas que proporcionem aos 

estudantes a vivência de algumas práticas discursivas da vida acadêmica e, 

consequentemente, a apropriação “dos discursos, dos gêneros, dos saberes, dos 

valores e dos pontos de vista do campo científico em que se inserem” (ASSIS; 

BAILLY; CORRÊA, 2017, p. 12).   

Mostra-se necessário, portanto, para se compreender as evoluções e as 

transformações por que passa uma disciplina escolar e descrever o seu 

funcionamento, analisá-la considerando todos os elementos que a constituem: os 

objetivos, os conteúdos, os métodos, as práticas reais de ensino e os trabalhos dos 
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alunos, que podem revelar os resultados obtidos. Em síntese, é preciso saber o que 

foi ensinado, para saber o que foi aprendido e como foi aprendido.  

Embora esteja no centro do processo que transforma as finalidades 

pedagógicas em ensino, o docente geralmente recebe as disciplinas “inteiramente 

elaboradas, perfeitamente acabadas” (CHERVEL, 1990, p. 191). Refazer, portanto, o 

percurso histórico da disciplina Leitura e produção de texto acadêmico II, desde a 

sua gênese, significa colocar em destaque a instauração de uma prática pedagógica 

em que o docente não se mostra um agente impotente de uma didática que lhe é 

imposta. 

Explicações dadas, retomo, então, a narrativa, temporariamente suspensa, da 

criação da disciplina em foco. 

Em 1994, ano de conclusão do meu mestrado, ainda em São Paulo, recebi 

um telefonema da então coordenadora do curso de Letras, professora Maria Lúcia 

de Amorim Garcia, que me atualizou sobre as propostas de reformulações 

curriculares que estavam em curso e, entre elas, a criação (que até então estava em 

estado de maturação) da disciplina optativa PLPT III, que iria integrar o eixo das 

disciplinas da área de leitura e produção de texto e preencher uma lacuna na 

formação dos alunos de Letras. E, assim, após concordarmos com essa reforma 

curricular, a disciplina passa a constar oficialmente no currículo de Letras em vigor a 

partir de 1995. 

Ao retornar a Natal em 1997, reassumi minhas atividades acadêmicas, 

voltando a ministrar as disciplinas Língua portuguesa II e Prática de leitura e 

produção de textos II, ambas enfocando o texto argumentativo e alguns de seus 

gêneros (principalmente, artigo de opinião e editorial). Confesso que, durante alguns 

anos, me esqueci completamente (e meus colegas também) da disciplina PLPT III.  

No final dos anos de 1990, no entanto, inicia-se, timidamente, um movimento 

de insatisfação dos alunos que reacendeu a minha memória. Nos corredores do 

curso de Letras, muito frequentemente era interpelada pelos alunos com as 

seguintes perguntas: “Professora, como se faz um fichamento?” “E uma resenha?” 

“O que é um ensaio?” As indagações dos alunos refletiam bem, e ainda refletem, 

uma situação bastante comum na comunidade acadêmica, envolvendo dois polos: 

de um lado, alunos que revelam ter pouca ou nenhuma familiaridade com a estrutura 

composicional de gêneros acadêmicos, que não foram objeto de estudo 
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sistematizado durante o Ensino Médio; de outro, professores universitários exigindo-

lhes a produção desses gêneros, uma competência até então não adquirida. 

Percebi, então, a urgência e a necessidade de ministrar, de forma regular, a 

disciplina optativa Prática de leitura e produção de textos III (doravante, PLPT III), 

que, apesar de constar na relação de optativas do currículo de Letras desde 1995, 

ainda não havia sido ministrada por qualquer professor. Sem parceiros voluntários 

para essa empreitada, coube a mim, em um trabalho solitário, construir o plano de 

curso da disciplina tomando por base a ementa que lhe fora definida no currículo 

vigente à época pelo grupo de professores integrantes da área de leitura e produção 

de texto: “leitura e produção de textos, com ênfase no ensaio acadêmico”. 

Ao tomar conhecimento da ementa, a relativa segurança que demarcava o 

ensino de outras disciplinas que ministrava se desfez por completo. E, envolta nesse 

turbilhão de sensações contraditórias, eu me perguntava: o que sei sobre o ensaio?  

Neste momento de reflexão sobre o passado, relembro um trecho do diálogo 

platoniano entre Mênon e Sócrates1, por meio do qual o filósofo grego (PLATÃO, 

2001, p. 49) discute a ensinabilidade da aretê (da virtude, conceito associado a 

valores morais, a partir do século XIX): 

E de que modo procurarás, Sócrates, aquilo que não sabes absolutamente 
o que é? Pois procurarás propondo-te procurar que tipo de coisa, entre as 
coisas que não conheces? Ou, ainda que, no melhor dos casos, a 
encontres, como saberás que isso que encontraste é o que procuras? Como 
procurar por algo, Sócrates, quando não se sabe pelo que se procura? 
Como investigações acerca de coisas as quais nem mesmo conhecemos é 
aquilo que não conhecias?   
 

Naturalmente não me encaixava, de forma integral, no enquadre da situação 

hipotética criada por Mênon, mas muito me aproximava dela, numa situação de 

diálogo comigo mesma. Embora já me tivesse debruçado na leitura de ensaios 

acadêmicos ou não − por força das circunstâncias, e não de intenções firmadas −, 

ainda não havia me reservado, até aquele momento, desbravar, de forma mais 

aprofundada e mais sistematizada, os textos dos autores que se dedicaram, com 

maior ou menor intensidade, ao estudo do gênero ou os próprios ensaios que 

circulavam na esfera acadêmica ou em seu entorno.     

                                                           
1
 O diálogo se inicia com a pergunta de Mênon, jovem estudante de retórica, a Sócrates sobre se a virtude é 

coisa a ser ensinada, a ser adquirida pelo exercício ou a ser recebida pela natureza ou por qualquer outra 
forma. Como Sócrates só poderia responder às perguntas quando soubesse o que era virtude, o diálogo 
(aparentemente aporético) leva-nos a uma conclusão preliminar de que a virtude não é ensinável. Com o 
desenvolvimento de outros questionamentos, no entanto, Platão deixa antever o contrário: a virtude pode ser 
ensinada. 
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Dois graves problemas se apresentaram diante de mim: a minha falta de 

conhecimento sobre o gênero e as restrições que a ementa da disciplina impunha à 

delimitação do conteúdo programático. Revolvendo os arquivos do Departamento de 

Letras, encontrei os programas da referida disciplina desde quando ela fora 

ministrada pela primeira vez em 2001.1. A análise desses documentos faz saltar aos 

olhos as “manobras” ou estratégias de que fiz uso para contornar os problemas 

acima mencionados. Fica perceptível que, proporcionalmente, não há “ênfase” no 

ensaio acadêmico como prescrevia a ementa; além das discussões iniciais em torno 

da ciência e da linguagem, abordavam-se outros gêneros acadêmicos, tais como 

fichamento, resumo e resenha. Se, por um lado, o programa proposto não atendia à 

ementa em sua integralidade, por outro, contemplava, parcialmente, as 

necessidades dos alunos ao proporcionar-lhes práticas de análise e produção de 

alguns gêneros acadêmicos. No período de 2000 a 2003, foi desenvolvido o 

conteúdo programático descrito a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na observação, no entanto, da bibliografia disposta nesses programas, 

percebo que, só a partir de 2003.2, há duas referências dos autores Burke (2001) e 

Weston (1996), relativas ao ensaio propriamente dito,  

À medida que a oferta da disciplina passava a ser mais sistemática 

(semestral), aumentava a demanda de alunos (inclusive, de outros cursos de 

graduação) interessados em cursá-la. A “recomendação” para cursar a disciplina 

corria “boca a boca”, dispensando qualquer outra forma de propaganda. Nos 

2000.2-2003.1 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Considerações em torno da ciência e da linguagem 

 Atitude científica versus senso comum 

 A ciência e a linguagem 

 O discurso científico: características (subjetividade/heterogeneidade) 
 

2. Leitura e produção de textos científicos 

 Fichamento  

 Resumo 

 Resenha 

 Ensaio argumentativo 
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primeiros semestres, a disciplina chegou a ter mais de 30 graduandos inscritos, 

número não muito comum em se tratando de uma optativa.  

Ao analisar os resultados dessa prática pedagógica, como se faz em um 

laboratório de experimentos de novas técnicas ou estratégias, logo percebi a 

inviabilidade de continuar a abordar, de forma satisfatória, todos os gêneros 

dispostos no conteúdo em apenas 45 horas-aula. Por esse motivo, a partir de 2007, 

com novas reformulações do currículo do curso de Letras, foi implementada a 

proposta de a disciplina desdobrar-se em duas, com 60h (quatro créditos) cada uma, 

a fim de ampliar os gêneros acadêmicos focalizados nas atividades de leitura e 

produção. Foram criadas, então, as seguintes disciplinas e suas respectivas 

ementas: 

 Leitura e produção de gêneros acadêmicos I (Leitura e produção de 

gêneros acadêmicos, com ênfase em resumo, fichamento, resenha);  

 Leitura e produção de gêneros acadêmicos II (Leitura e produção de 

gêneros acadêmicos, com ênfase em artigos e ensaios). 

É importante registrar que essas disciplinas integravam um conjunto mais 

amplo de disciplinas, relacionadas com o eixo temático curricular de produção de 

gêneros acadêmicos.  

Considerando os objetivos deste trabalho, a partir de agora, passo a focalizar 

apenas a disciplina Leitura e produção de gêneros acadêmicos II (doravante, LPGA 

II), recortando do seu conteúdo as questões relativas exclusivamente ao gênero 

ensaio. 

Em 2007, amplio a bibliografia de LPGA II com a inclusão de novos autores: 

Glaudes e Louette (1999); Montaigne (1972); Moisés (1997) e Riendeau (2005). 

Em 2008, reformulei o programa do curso, discriminado a seguir, ao inserir 

mais um gênero acadêmico, o projeto de pesquisa, necessário à produção do artigo 

científico. Além disso, disponibilizei aos alunos novos textos sobre ensaio: Adorno 

(2003); Bernardo (2000); Larrosa (2004); Galvão (2006) e Tadié (2007). 
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Em 2009, com o acesso a um material bibliográfico mais amplo e a 

experiência de sala de aula, optei por explorar mais um aspecto dos gêneros 

focalizados na disciplina: o seu percurso histórico, conforme demonstrado na 

reprodução, que segue, do conteúdo programático da disciplina. A transposição 

didática desses conhecimentos era importante no sentido de os alunos entenderem 

as mudanças sofridas pelos gêneros em estudo, confirmando assim a sua relativa 

estabilidade (BAKHTIN, 2011). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008.1 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1 Construção do conhecimento, comunidade acadêmico-universitária e práticas discursivas 
 
2 Gêneros discursivos e escritura no contexto acadêmico 
 
3 O discurso acadêmico-científico (aspectos linguístico-discursivos): 

 manifestação da subjetividade 

 presença da heterogeneidade discursiva: modos de citação do discurso alheio 
 
4 Gêneros acadêmicos: artigo e ensaio  
4.1 Análise crítica 

 aspectos linguístico-discursivos  

 estrutura composicional/organização retórica 

 normas da ABNT 
 
4.2 Projeto de investigação subjacente ao artigo e ao ensaio: 

 definição dos problemas 

 revisão bibliográfica 

 projeto de investigação 
 

4.3 Elaboração de ensaios e artigos 
 

2009.1 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1 Construção do conhecimento, comunidade acadêmico-universitária e práticas 
discursivas 

 
2 Gêneros discursivos e escritura no contexto acadêmico 

 
3 Gêneros acadêmicos: artigo e ensaio  
3.1 Análise de exemplares de artigos e ensaios (dos não acadêmicos aos acadêmicos) 

 percurso histórico dos gêneros 

 aspectos linguístico-discursivos  

 estrutura composicional/organização retórica 
 

3.2 Produção de ensaio e artigo acadêmicos 
 

4 Normas da ABNT 
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A partir de 2010, LPGA II foi renomeada como Leitura e produção de texto 

acadêmico II (designação que permanece até hoje), em razão de ajustes 

promovidos por uma atualização curricular com o objetivo de harmonizar o conjunto 

de disciplinas que visava ao letramento acadêmico dos alunos de Letras. Como 

pode ser observado na Figura 1, essas disciplinas focalizavam os seguintes 

gêneros: fichamento, resumo, resenha e seminário; ensaio e artigo; projeto de 

pesquisa e relatório de pesquisa. A seleção desses gêneros foi realizada 

considerando as necessidades dos alunos dos níveis iniciais do curso de Letras e as 

dos alunos do nível intermediário em diante. 

 

 

Figura 1 − Disciplinas do eixo leitura e escrita acadêmicas e gêneros em foco 

 

Fonte: A autora 

 

Entre 2010 e 2016, com o objetivo de proporcionar aos alunos o diálogo 

com outras vozes que refletiam acerca do ensaio, sob perspectivas teóricas 

diferentes, continuei a ampliar as fontes bibliográficas (disponíveis on-line) a 

respeito do ensaio, tais como: Ávila (2007); Gómez-Martínez (1992); Matias 
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Fichamento, resumo, 
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Relatório de pesquisa 
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(2007a) e Sanseverino (2004). Abaixo, disponho o conteúdo programático da 

disciplina em 2016.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A reflexão desenvolvida, até este momento, sobre o meu processo de 

aprender a ensinar concomitante ao processo dos alunos de aprenderem a 

escrever ensaios me leva ao reconhecimento de três fatores determinantes para o 

estágio em que ele se encontra: 

 o permanente processo de ampliação dos meus conhecimentos didáticos 

do conteúdo (entendidos aqui como aqueles que os professores têm a 

respeito do que ensinam), viabilizado pelos diálogos encetados com 

diversas fontes teóricas; 

 a reflexão crítica, não formalizada, sobre minha prática pedagógica, 

considerando o atendimento dos objetivos da disciplina; 

 as avaliações da disciplina (o mais importante) realizadas, informalmente, 

pelos alunos em depoimentos orais, no último dia de aula: as positivas 

serviam de reforço às escolhas das estratégias didáticas empregadas, e as 

negativas justificavam a eliminação ou a reformulação das estratégias 

malsucedidas.  

A Figura 2, a seguir, representa imageticamente a cronologia das 

mudanças mais significativas ocorridas ao longo desses anos.  

 

2016.1 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1 Construção do conhecimento, comunidade acadêmico-universitária e práticas 
discursivas 
 
2 Gêneros discursivos e escritura no contexto acadêmico 

 
3 Gêneros acadêmicos: artigo e ensaio  
3.1 Percurso histórico dos gêneros 
3.2 Configuração estilístico-composicional: 

 aspectos linguístico-discursivos: heterogeneidade do/no discurso acadêmico e 
modos de dizer do sujeito acadêmico (estratégias de pessoalização ou de 
impessoalização do sujeito) 

 estrutura estilístico-composicional/organização retórica (movimentos retóricos) 
3.3 Análise de exemplares de artigos e ensaios  
3.4 Produção de ensaio e artigo acadêmicos 
 
4 Normas da ABNT 
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Figura 2 − Cronologia das mudanças curriculares das disciplinas de leitura  

                  e escrita acadêmicas 

 

Fonte: A autora. 

 

E as mudanças não param. No novo Projeto Político Pedagógico do curso 

de Letras, que será implantado no segundo semestre de 2018, as disciplinas 

LPTAc I e LPTAc II permanecem, mas a primeira deixa de ter o caráter de 

optativa e ganha o status de obrigatória. Essa decisão, que também atende a um 

anseio dos alunos, vem reforçar a postura institucional do Departamento de 

Letras de assumir a responsabilidade pelo letramento dos graduandos de Letras, 

oferecendo-lhes as condições necessárias à apropriação do domínio das práticas 

comunicativas científico-acadêmicas. 

À semelhança da vida, as disciplinas estão em constante movimento e 

também têm a sua história, construída por professores e alunos e fundamentada 

em orientações curriculares situadas em um contexto histórico e um espaço 

social. 

Ao ministrar, pela primeira vez, a disciplina LPTAc II, resolvi trasladar, do 

castelo de Périgord para a UFRN, os ensaios de Montaigne, alguns dos quais lidos e 

estudados em sala de aula. E assim se deu o meu encontro com o ensaio, 

provocado, na origem, por uma relação profissional e transformado, hoje, numa 
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relação extremamente amorosa, que, como numa narrativa dantesca, sai do inferno, 

passa pelo purgatório e chega ao paraíso. 

As reflexões aqui tecidas, comprovando que não há ponte entre a teoria e a 

prática, são produto de um sujeito (ou melhor dizendo, em bom nordestinês, “uma 

sujeita”) que se construiu − e ainda se constrói − na práxis, alterando-se e alterando 

suas percepções sobre os objetos de estudo e de trabalho. 

Mas eu não estou sozinha no mundo. Na perspectiva bakhtiniana, apesar de 

nele ocupar um lugar irrepetível e insubstituível no mundo, eu devo ser responsável 

por meus atos e ter obrigação ética com relação ao outro, centro axiológico, que 

participa do processo dialógico, que baliza o meu agir responsável e para quem eu 

me dirijo. Considerando a prática docente como um “ato responsável” – não 

indiferente e responsivo (BAKHTIN, 2010), cabe ao professor o papel pedagógico de 

construir uma ponte entre o mundo da cultura e o mundo da vida.  

Com o objetivo de enriquecer essa discussão, sigo as pegadas de Giroux 

(1997) − para quem o currículo precisa incluir discussões sobre poder, linguagem, 

cultura e história − e ressalto o caráter político da prática pedagógica e a 

necessidade da participação dos professores na concepção e no planejamento 

dessa prática. Como o teórico da sociologia do currículo, penso os professores como 

intelectuais transformadores e a atividade docente como uma forma de trabalho 

intelectual, que implica uma forma de pensamento reflexiva voltada para seu fazer 

cotidiano (GIROUX,1997). Assumir essa posição é tornar “o pedagógico mais 

politico e o político mais pedagógico” (GIROUX, 1997, p. 163); é considerar a escola, 

os professores, os alunos, o conhecimento e o currículo como partes de uma 

"pedagogia da possibilidade", por meio da qual se podem vislumbrar mudanças e 

transformações em benefício de uma educação mais justa e democrática. Em outras 

palavras, assumir essa posição é conceber formas de pedagogia que considerem os 

alunos como agentes críticos, dando-lhes voz ativa para que desenvolvam uma 

linguagem crítica que problematize os conhecimentos e os comportamentos 

experimentados na vida cotidiana.  

Nesse sentido, faz-se necessário que os professores intelectuais assumam 

seu papel de sujeitos e entrelacem os fios dos saberes e das interpretações que 

explicam o mundo e o contexto no qual os alunos estão inseridos.  

Encerro esta imersão em experiências vividas no passado e no presente – e 

já pensando no futuro – com as sábias palavras de Bakhtin (2010, p. 101): “E tudo 
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em mim – cada movimento, cada gesto, cada experiência vivida, cada pensamento – 

deve ser um ato responsável; é somente sob esta condição que eu realmente vivo, 

não me separo das raízes ontológicas do existir real”. 
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3 ENTRECRUZAMENTOS TEÓRICO- 
   METODOLÓGICOS   
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Ao escrever seu texto, o pesquisador concretiza a 
passagem do mundo da vida para o mundo da 
cultura. No diálogo com outros textos, ele penetra no 
fluxo infinito dos discursos e torna-se responsável por 
aquilo que o seu texto acaba por fazer existir no 
mundo da vida. 

Solange Jobim e Souza e Cíntia de Sousa Carvalho 
 

De forma ousada, aproprio-me da metáfora da tapeçaria contemporânea 

(MORIN, 2015, p. 85) para, assumindo o papel de tapeceira, promover o 

entrecruzamento das diferentes vozes e ideias que constituem os fios teóricos 

norteadores desta pesquisa. Com esse intento, dividi este capítulo em duas partes 

entrelaçadas: na primeira, faço uma abordagem inicial dos eixos teóricos 

norteadores da investigação e, na segunda, explicito as orientações teóricas que 

fundamentaram a metodologia da pesquisa. 

 

3.1 Eixos teóricos norteadores 

 Iniciando este percurso, faço uma primeira ancoragem nos postulados 

teóricos de Bakhtin e de seu Círculo, para daí seguir em direção a outros “portos de 

passagem” – o letramento acadêmico como práticas sociais e a sequência didática 

como procedimento de ensino −, completando o roteiro com a abordagem sobre o 

gênero ensaio, indo do castelo de Périgord à academia. 

 

3.1.1 Alguns construtos teóricos de Bakhtin e seu Círculo 

 Ao longo da história da humanidade, desenvolveram-se diversos tipos de 

atividades sociais, nas quais foram produzidos tipos diferentes de enunciados a elas 

adequados. Esses variados enunciados são o que Bakhtin (2016, p. 12) denomina 

gêneros do discurso, “tipos relativamente estáveis de enunciados”. 

Para esse filósofo da linguagem (BAKHTIN, 2016), o gênero como um 

processo de interação social se realiza numa relação dialógica. Assim, ao definir 

uma forma de discurso como um gênero, é preciso considerar os três elementos 

que, relacionados entre si e determinados em função das especificidades de cada 

esfera de comunicação, fundamentam-no como enunciado. São eles: 

 o conteúdo temático, que determina as peculiaridades estilístico-

composicionais do enunciado, comporta sempre um tema, que é o sentido 

que um enunciado assume no momento em que é concretizado (BAKHTIN, 

2016); 
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 o estilo verbal, que expressa “a relação subjetiva emocionalmente valorativa 

do falante com o conteúdo do objeto e do sentido do seu enunciado” 

(BAKHTIN, 2016, p. 47), abrange a escolha dos recursos lexicais, gramaticais 

e composicionais do enunciado; 

 a construção composicional, que constitui a configuração apresentada pelo 

enunciado, pode ser entendida como “determinados tipos de construção do 

conjunto, tipos de acabamento, tipos de relação do falante com outros 

participantes da comunicação – com os ouvintes, os leitores, os parceiros, o 

discurso do outro, etc.” (BAKHTIN, 2016, p. 18). Como uma estrutura de 

“limites absolutamente precisos”, ela pode ser desmembrada em “articulações 

composicionais” (parágrafos, títulos, intertítulos, cenas, atos, capítulos etc.), 

que são as partes de um texto que permitem sua organização e sua 

identificação em cada esfera da comunicação humana. 

As contribuições de Bakhtin levam-nos a considerar o gênero a partir de uma 

visão sociointeracionista de discurso, a qual privilegia o processo interativo e, 

consequentemente, todas as suas atividades enunciativas, mediadas pela 

correlação de posições sociais, pela intenção dos enunciadores e pelas finalidades 

específicas de cada esfera, “como um objeto discursivo ou enunciativo” (ROJO, 

2005, p.196). 

Sob essa perspectiva, a língua é considerada como um fenômeno social que 

se constitui no processo de interação verbal realizado na/pela interação: “o 

enunciado se forma entre dois indivíduos socialmente organizados, e, na ausência 

de um interlocutor real, ele é ocupado, por assim dizer, pela imagem do 

representante médio daquele grupo social ao qual o falante pertence” 

(VOLÓCHINOV, 2017, p. 204). Desse modo, tal assunção implica conceber que toda 

palavra possui duas faces, uma vez que procede do “eu” em direção ao “outro”, isto 

é, “os pares da interlocução”. Portanto, no entendimento de Volóchinov, o sujeito só 

existe na intersubjetividade, pois é atravessado pelas vozes que o constituem. 

Considerando o enunciado como a unidade real da comunicação discursiva, 

cujos limites são precisamente delimitados pela alternância dos sujeitos, “o discurso 

só pode existir de fato na forma de enunciações concretas de determinados falantes, 

sujeitos do discurso” (BAKHTIN, 2016, p. 28).  

Na comunicação discursiva que acontece por meio dos enunciados em um 

processo complexo e dinâmico, o sentido não é construído somente por um dos 
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membros da interação verbal. O próprio falante/autor mantém uma atitude 

responsiva porque não espera a compreensão passiva, mas sim uma resposta, na 

forma de concordância, de discordância ou de alguma outra reação. Por outro lado, 

ele é também um respondente, já que não é o primeiro falante, uma vez que 

emprega enunciados antecedentes.  

As réplicas, próprias da alternância das enunciações entre interlocutores, são 

dependentes das relações de cada enunciação e possuem certa conclusibilidade 

porque expressam uma posição do falante que “suscita resposta, em relação à qual 

se pode assumir uma posição responsiva” (BAKHTIN, 2016, p. 57). 

Sobre essa responsividade do enunciado, explicita Bakhtin (2016, p. 57, grifos 

do autor): 

Todo enunciado concreto é um elo na cadeia da comunicação discursiva de 
um determinado campo. Os próprios limites do enunciado são determinados 
pela alternância dos sujeitos do discurso. Os enunciados não são 
indiferentes entre si, nem se bastam cada um a si mesmo; uns conhecem 
os outros e se refletem mutuamente uns nos outros. [...] Todo enunciado é 
pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais está 
ligado pela identidade da esfera de comunicação discursiva. Todo 
enunciado deve ser visto antes de tudo como uma resposta aos enunciados 
precedentes de um determinado campo [...]: ela os rejeita, confirma, 
completa, baseia-se neles, subentende-os como conhecidos, de certo modo 
os leva em conta. Porque o enunciado ocupa uma posição definida em uma 
dada esfera de comunicação, em uma dada questão, em um dado assunto 
etc.  
 

Como podemos constatar, a teoria enunciativa bakhtiniana alicerça-se, 

principalmente, em dois sólidos pilares: o dialogismo e a alteridade. Na 

impossibilidade de se limitar a uma única focalização, o dialogismo pode ser 

entendido tanto como “o permanente diálogo existente entre os diferentes discursos 

que configuram uma comunidade, uma cultura, uma sociedade” quanto como “as 

relações que se estabelecem entre o eu e o outro nos processos discursivos 

instaurados historicamente pelos sujeitos, que, por sua vez, instauram-se e são 

instaurados por esses discursos” (BRAIT, 1997, p. 98). Conforme defende Faraco 

(2005, p. 43), essa reflexão “tem como pano de fundo o pressuposto [...] da 

alteridade, no sentido de que tenho que passar pela consciência do outro para me 

constituir (ou, num vocabulário mais hegeliano, o eu-para-mim se constrói a partir do 

eu-para-os-outros)”. Nesse sentido, toda enunciação constitui, sempre, uma 

resposta. 

A compreensão desses dois princípios permite-nos perceber como as 

palavras entram em nosso discurso a partir de enunciações individuais alheias e 
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mantêm ecos dessas enunciações. Como aponta Bakhtin (2016), a palavra pode ser 

analisada sob três aspectos: como palavra neutra, como palavra alheia e como 

palavra própria, empregada pelo falante, em determinadas situações. O enunciado 

está ligado aos elos precedentes e subsequentes da comunicação discursiva, isto é, 

constrói-se considerando as atitudes responsivas do outro para quem o enunciado é 

criado. O outro não é um ouvinte/leitor passivo, mas um participante ativo do qual o 

falante espera uma resposta, uma compreensão responsiva. 

O dialogismo e a alteridade fazem-se presentes no momento da produção do 

enunciado: no ato de escrever, o autor leva em consideração o papel social do outro, 

além de como ele se comporta e de que forma irá receber o enunciado, e a voz 

precedente do outro ecoa no enunciado do autor e na recepção do enunciado, uma 

vez que o ouvinte/leitor é um participante ativo na comunicação discursiva. Assim, o 

caráter dialógico e responsivo do enunciado influencia o processo de produção de 

sentidos na medida em que o autor utiliza palavras alheias e antecedentes às suas e 

antecipa a resposta do leitor. Nessa relação dialógica entre texto (empregado no 

mesmo sentido de enunciado) e leitor, este resgata os sentidos já produzidos, 

estabelece com eles inúmeras relações e modela respostas antecipadas. Falamos 

de um leitor real, cujas experiências não são menosprezadas na construção de 

sentidos durante a leitura. Sob tal perspectiva, não há sentido estável, fechado sob o 

próprio texto; há, na verdade, produção de sentidos que se baseiam na relação entre 

texto e contexto. Além do mais, se cada enunciado é um elo na comunicação 

discursiva, então, em cada leitura realizada ou em cada texto produzido, o sujeito 

produzirá uma resposta que dará origem a um novo elo, isto é, a um novo enunciado 

e, consequentemente, a um novo sentido.  

 

3.1.2 Letramento acadêmico como práticas sociais/culturais 

 Antes de nos debruçarmos mais especificamente sobre o processo de ensino 

e aprendizagem da leitura e da escrita universitárias, é preciso ressaltar que definir 

letramento é uma tarefa delicada, considerando a complexidade que caracteriza 

esse fenômeno, por revelar a orientação e a constituição de pessoas marcadas pela 

história, ou seja, por aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais.  

Pode-se dizer que o uso do termo está associado à definição de alfabetização 

apresentada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (doravante, UNESCO), no final da década de 70, quando desenvolvia o 
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conceito de “analfabetismo funcional” com o objetivo de padronizar as estatísticas 

educacionais e implementar as políticas públicas de seus países-membros 

(RIBEIRO, 1997). Nessa nova perspectiva do relativismo sociocultural, o conceito de 

alfabetização afastava-se do que fora apresentado em 1958 como a capacidade de 

ler compreensivamente ou escrever enunciados curtos e simples relacionados com a 

vida diária de um cidadão, ou seja, habilidades e conhecimentos que constituem a 

leitura e a escrita no plano individual. A partir de 1978, o conceito de alfabetização 

passou a abrigar graus e tipos de habilidades exigidos pelos contextos econômicos, 

políticos ou socioculturais. Em documento mais recente, salienta a UNESCO 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A 

CULTURA, 2009, p. 9): “A alfabetização [o letramento] nunca foi tão necessária para 

o desenvolvimento; é essencial para a comunicação e a aprendizagem de todos os 

tipos, e uma condição de acesso fundamental às sociedades do conhecimento de 

hoje”. 

O termo “letramento” é empregado por Street (1984, p. 1), para designar 

"práticas sociais e concepções de leitura e escrita" adquiridas por um indivíduo ou 

grupo social. As práticas de letramento são definidas como práticas culturais 

discursivas, que determinam a produção e interpretação de textos orais e escritos, 

em contextos específicos. Em outras palavras, para o referido autor, as práticas de 

letramento são dependentes do contexto, pois estão imersas numa ideologia e não 

podem ser tratadas como neutras ou técnicas. 

Com a finalidade de esclarecer as diferentes abordagens existentes sobre o 

letramento, Street (1984) propõe dois modelos de letramento: o modelo ideológico, 

que concebe o letramento como um conjunto de práticas sociais, e o modelo 

autônomo, que parte da premissa de que o ato de ler é uma mera atividade de 

decodificação de palavras, sem considerar a leitura e a escrita como práticas sociais 

altamente situadas. 

No que diz respeito especificamente ao letramento acadêmico, sabe-se que 

esse conceito foi desenvolvido na área dos Novos Estudos do Letramento (STREET, 

1984, 2014; BARTON, 1994; BARTON; HAMILTON, 1998; GEE, 1996), 

fundamentado, principalmente, na premissa de que as práticas escritas não podem 

ser neutras ou desarticuladas dos contextos de uso. 
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De acordo com Lea e Street (1998), a escrita do estudante no Ensino 

Superior é compreendida a partir de três perspectivas: modelo dos estudos das 

habilidades, modelo da socialização acadêmica e modelo do letramento acadêmico. 

Pelo vasto número de pesquisas publicadas, não há a menor dúvida de que 

atualmente o campo dos letramentos acadêmicos mostra-se, internacionalmente, 

florescente. Esse movimento de expansão revela uma preocupação com a formação 

dos estudantes na (e para a) escrita, processo que não só poderá ajudá-los em seu 

sucesso universitário como também oportunizará uma maior reflexão sobre “o papel 

do ensino universitário nas chamadas sociedades de conhecimento” (RINCK; 

BOCH; ASSIS, 2015, p. 12). 

Na França, os primeiros estudos sobre o campo dos letramentos acadêmicos 

eram catalogados sob a rubrica de “didática da escrita do ensino superior” (RINCK; 

BOCH; ASSIS, 2015, p. 12). Delcambre e Lahanier-Reuter (2010) registram que, 

nesse país, a análise das práticas de letramento como objeto de pesquisa linguística 

e didática é um fenômeno relativamente recente e bastante complexo. As primeiras 

pesquisas nessa área, desenvolvidas por Dabène e Reuter (1998) e Brassart (2000), 

por exemplo, tinham como escopo a questão das relações entre a escrita na 

universidade e a construção de saberes, focalizando as dificuldades apresentadas 

pelos estudantes face aos novos campos de saberes. 

Partindo do pressuposto de que a escrita deve ser considerada um objeto de 

aprendizagem continuada na universidade, outras pesquisas passaram a descrever 

os novos objetos textuais próprios dos estudos universitários, identificando, 

principalmente, as especificidades que mais oferecem obstáculos ao processo de 

aprendizagem, pelos alunos, da escrita acadêmica. Essas dificuldades estão, 

geralmente, relacionadas com três aspectos: os novos gêneros discursivos 

(relatórios de estágio, memórias); a distância entre a cultura escrita dos estudantes e 

as práticas escriturais da universidade (DELCAMBRE; JOVENET, 2002); as 

características da escrita científica, tais como a polifonia, as formas de citação ou 

reformulação (BOCH; GROSSMAN, 2015). 

Em outros trabalhos publicados (POLLET; BOCH, 2002; LABORDE-MILAA; 

BOCH; REUTER, 2004), surgem alguns questionamentos acerca das relações entre 

escrita e disciplinas acadêmicas. Ainda segundo Delcambre e Lahanier-Reuter 

(2010), perceber essas relações tem permitido deslocar a análise das dificuldades 

de escrita dos estudantes e gerar uma abertura a novas perspectivas teóricas que 
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estão sendo desenvolvidas por pesquisadores franceses que dialogam com as 

correntes americanas WAC (Writing Across the Curriculum) e WID (Writing in the 

Disciplines) e o grupo universitário AcLits (Academic Literacies). 

Para a pesquisadora francesa, a opção pelo uso da expressão “letramento 

acadêmico”, cuja denominação origina-se da Composition Theory, significa um 

rompimento com o campo de ensino de inglês como disciplina escolar e universitária 

e a demarcação de um novo campo de pesquisa. Nesse novo campo, as 

dificuldades da escrita são analisadas nas suas relações com os contextos nos 

quais os estudantes escrevem, pensadas em termos dos modos como eles 

ingressam em novos universos culturais. 

Os pesquisadores anglo-saxões que analisam as práticas de escrita no 

contexto universitário costumam empregar o termo no plural, literacies, para 

significar a multiplicidade de práticas sociais e culturais de leitura e escrita em 

contextos diversos, afastando-se de um conceito de letramento como resultado de 

uma atividade cognitiva individual (LEA, 2008). 

Procedendo a uma análise comparativa, Delcambre e Lahanier-Reuter (2010) 

demonstram que as pesquisas francesas e belgas acerca dos letramentos 

universitários diferem das anglo-saxãs nos seguintes aspectos: 

 objeto principal: as francesas e belgas analisam os discursos 

universitários escritos (vistos sob o ângulo disciplinar ou genérico), e não se 

preocupam com as formas multimodais de comunicação escrita (escrita eletrônica, 

e-mails, e-learning) como o fazem as anglo-saxãs; 

 ancoragens teóricas: as francesas e belgas fundamentam-se 

essencialmente nas concepções teóricas advindas das ciências da linguagem e da 

didática do francês, enquanto as anglo-saxãs buscam suas fundamentações teóricas 

na linguística aplicada, na sociolinguística, na antropologia e na sociologia das 

ciências; 

 métodos de pesquisa: as francesas e belgas utilizam-se tanto da coleta 

de dados importantes quantitativamente (corpus de textos ou questionários) quanto 

de análises qualitativas de textos representativos de alguma situação e coleta, 

sobretudo de micro-observações do tipo etnográfico; 

 campo de pesquisa: as francesas e belgas pouco se preocupam com 

as questões de ensino, enquanto as anglo-saxãs estabelecem a interface pesquisa e 
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aplicações pedagógicas, o que se reflete na implantação de práticas de letramento 

acadêmico direcionadas a estudantes universitários; 

 perspectiva de análise: as francesas e belgas partem de dados sobre 

as representações dos estudantes e dos professores e sua análise sobre o discurso 

universitário, ao contrário das anglo-saxãs, que, sob um ponto de vista ideológico,  

investigam as resistências de estudantes à aculturação universitária, enfocando as 

relações de poder e autoridade nas práticas de letramento. 

No que concerne às iniciativas para o ensino de gêneros acadêmicos, 

observa-se um crescimento cada vez mais intenso, e há muitos trabalhos que 

sinalizam a necessidade de exercitar esses gêneros logo no início da formação 

universitária ou durante todo o processo do curso no ensino superior, ou ainda 

apenas em um componente de linguagem. Certamente, as práticas de leitura e 

escrita na universidade, os contextos culturais, o processo de interação e ensino 

estão sendo mais revisitados e investigados na América Latina e, mais 

especificamente, no Brasil. 

As investigações nas universidades hispânicas têm-se multiplicado, 

especialmente em países como Colômbia, México, Argentina, Venezuela e Espanha. 

Em sua maioria, concentram-se nos diagnósticos da situação que têm permitido 

tanto a revisão dos problemas mais destacados nas práticas de escrita como a 

implantação de certas ações no sentido de resolvê-los. 

Merece destaque o projeto desenvolvido por Carlino (2010, 2003) e seus 

colaboradores, na Argentina. Fundamenta-se na ideia de que todos os professores 

devem se ocupar do letramento acadêmico em seu campo de especialização porque 

a leitura e a escrita são os principais instrumentos de aprendizagem e porque não 

são habilidades gerais transferíveis a qualquer contexto, considerando que cada 

área de conhecimento tem suas especificidades.  

No Brasil, a discussão sobre o fenômeno do letramento ganhou espaço na 

década dos anos 1990, com as publicações de pesquisadoras como Angela Kleiman 

e Magda Soares. Essas obras deram visibilidade ao conhecido movimento 

denominado Novos Estudos do Letramento (NLS), em que se destacam 

pesquisadores como Shirley Heath, Brian Street, David Barton e Mary Hamilton, para 

citar alguns dos nomes possivelmente mais referenciados no Brasil. 

  Desde então, o campo dos letramentos acadêmicos tem atraído muitas 

investigações, realizadas por pesquisadores como Motta-Roth (1998, 1999, 2001, 
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2008), Fischer (2008), Araújo (2006), Matencio (2002, 2005), Guimarães Silva e 

Mata (2000), Bezerra (2006, 2007), entre tantos outros. 

 Nos últimos anos, muitos estudos estão sendo realizados em análise de 

gêneros acadêmicos (artigo, resenha, resumo, relatório de pesquisa). Há, no 

entanto, poucas investigações focalizando o ensaio acadêmico, objeto sobre o qual 

me debruço nesta pesquisa. Entre elas, destaco as de Pena (2005), de Santos 

(2014) e de Ferragini (2011). 

 Em sua dissertação de mestrado, Pena (2005) discute questões relacionadas 

à categorização e à denominação de gêneros textuais. A partir de uma análise 

comparativa entre artigos e ensaios científicos, a pesquisadora observa que as 

diferenças entre esses gêneros eram praticamente inexistentes. Ao analisar as 

normas editoriais de revistas científicas, constatou que as definições não eram 

suficientes para categorizar os dois gêneros. Diante dessa constatação, a autora 

demonstra a importância de se considerar o processo de denominação, tal qual 

proposto por Eduardo Guimarães (2002), para a caracterização de um gênero 

textual. 

 Com o mesmo recorte do tema, Santos (2014), partindo do princípio de que a 

inserção numa comunidade acadêmica pressupõe o domínio dos gêneros que nela 

circulam, analisa o ensaio e o artigo, tomados de forma indiscriminada, com o 

objetivo de descrevê-los e, mediante uma comparação, tentar individualizá-los. 

Fundamentada nos pressupostos do Interacionismo Sociodiscursivo, a análise do 

corpus composto de vinte ensaios e vinte artigos, publicados em periódicos 

científicos, a autora chega às seguintes conclusões: relativamente ao ensaio, que 

este apresenta um discurso misto teórico-interativo, um maior número de 

modalizações subjetivas e uma estrutura composicional semelhante à do artigo; 

relativamente ao artigo, que apresenta, de forma predominante, o discurso teórico e 

elevado número de ocorrências de modalizações lógicas. 

 Acredito que seja necessário investigar, de forma mais aprofundada, a 

constatação de que os dois gêneros possuem a mesma estrutura composicional. 

Para esse resultado, podem estar contribuindo as normas editoriais das revistas 

investigadas, que têm a função de orientar essas produções.  

 Uma outra pesquisa  sobre o gênero ensaio acadêmico foi desenvolvida por 

Ferragini (2011). Alicerçada nos pressupostos bakhtinianos e nos estudos de 

Gasparin e Clanchy e Ballard, essa pesquisa-ação teve o objetivo de estabelecer, 
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sem a pretensão de esgotá-las, algumas regularidades do ensaio acadêmico para 

propor um estudo do gênero em sala de aula, visando contribuir para a efetivação de 

um ensino de língua materna mais contextualizado, mediante uma prática capaz de 

promover a formação de cidadãos críticos e reflexivos para atuarem na vida em 

sociedade.  

 A pesquisa apresenta uma proposta de ensino do ensaio acadêmico 

interessante, embora o planejamento das aulas tenha me chamado a atenção pela 

desproporção do grande número de atividades programadas para uma aula com 

duração de apenas duas horas. A título de ilustração, para a aula do dia 31/8/2010 

(FERRAGINI, 2011, p. 74), há o registro do planejamento de seis atividades, 

abrangendo análises de ensaios, leitura do texto “Subjetividade e discurso”, 

atividades que contemplavam o estilo, entre outras. Esses dados levantam dúvidas 

quanto à exequibilidade desse número exorbitante de atividades realizadas num 

espaço de tempo tão reduzido. 

 Diante da impossibilidade de as pesquisas abarcarem todas as questões que 

envolvem um determinado tema, elas vão se complementando e participando desse 

grande encontro de vozes que dialogam entre si e produzem conhecimento. 

  

3.1.3 Sequência didática como procedimento para o ensino de gêneros 

 Nas duas últimas décadas, principalmente, o desenvolvimento dos estudos 

sobre os gêneros textuais/discursivos tem provocado uma renovação no ensino de 

língua portuguesa no Brasil. Diferentes propostas e experiências didáticas têm 

descrito a transposição de gêneros diversos para a sala de aula, com o objetivo de 

desenvolver a capacidade interativa do aluno como leitor e produtor de textos. 

Sabe-se que, antes de chegar à sala de aula, qualquer conhecimento sofre 

transformações e adaptações. Denomina-se transposição didática esse processo de 

transição entre o conhecimento científico do objeto de ensino e o conhecimento 

didatizado. Embora o termo tenha sido criado pelo sociólogo francês Michel Verret, 

em 1975, ele foi sistematizado pelo professor de matemática Yves Chevallard, em 

1988. Para este, “a relação didática une três e não dois ‘objetos’, a saber: o 

professor, o ensino e, por último, mas não menos importante, o conhecimento; ou, 

para ser ainda mais preciso, o conhecimento ensinado” (CHEVALLARD, 2013, p. 6). 

 Para que os conhecimentos de um objeto (no caso desta pesquisa-ação, um 

gênero discursivo) sejam alvo de uma transposição didática, eles precisam passar 
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por três níveis básicos de transformação: 1) a passagem de um “conhecimento 

científico a um conhecimento a ser ensinado”; 2) a passagem do “conhecimento a 

ser ensinado ao conhecimento efetivamente ensinado”; 3) a passagem do 

“conhecimento efetivamente ensinado a conhecimento efetivamente aprendido” 

(MACHADO; CRISTÓVÃO, 2006, p. 552). 

Segundo Dolz, Gagnon e Canelas-Trevisi (2009), há dois níveis de 

transposição didática: a transposição didática externa, que corresponde à 

transformação dos saberes científicos em saberes a ensinar, e a transposição 

didática interna, que corresponde não somente à passagem dos saberes a ensinar 

aos objetos ensinados mas à criação de dinâmicas e a sua transformação em 

situações de ensino. 

Na reflexão sobre os problemas pedagógicos próprios ao ensino de língua, 

mais precisamente ao ensino de leitura e produção de texto, a sequência didática 

(doravante, SD) constitui um conceito central. 

O modelo de SD está associado às pesquisas sobre a aquisição da língua 

escrita intermediada por um trabalho sistemático com gêneros textuais/discursivos, 

desenvolvidas pelo grupo de Genebra. Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 97), 

expoentes desse grupo de investigação sobre as relações existentes entre 

linguagem, interação e sociedade, apresentam a SD como “um conjunto de 

atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero 

textual oral ou escrito”. De forma simplificada, pode-se afirmar que a SD é um modo 

de o professor organizar as atividades de ensino em função de núcleos temáticos e 

procedimentais a fim de proporcionar aos alunos o acesso a práticas de linguagem 

novas ou de difícil domínio.  

Conforme esses pesquisadores, para que os alunos se apropriem das 

noções, das técnicas e dos instrumentos necessários ao desenvolvimento de suas 

capacidades de expressão oral e escrita em diferentes situações de comunicação, 

torna-se imprescindível a criação de contextos de produção determinados e a 

realização de atividades ou exercícios múltiplos e diversificados. Em síntese, a SD 

“procura favorecer a mudança e a promoção dos alunos ao domínio dos gêneros e 

das situações de comunicação” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 97).  

A estrutura de base de uma sequência, segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly 

(2004), deve contemplar, de modo dinâmico e recursivo, as seguintes etapas: a 

apresentação da situação, a produção inicial, os módulos e a produção final. 
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A apresentação da situação de estudo consiste em descrever, de maneira 

detalhada, para os alunos, o projeto de comunicação oral ou escrita que será 

efetivamente realizado na produção final. Nessa etapa do processo, as ações serão 

realizadas em duas dimensões. Na primeira, concernente ao projeto coletivo de 

produção de um gênero oral ou escrito, os alunos deverão ser esclarecidos acerca 

dos seguintes aspectos: o gênero a ser abordado, os seus destinatários, a forma da 

produção a ser assumida e os participantes. Na segunda, relativa aos conteúdos, 

estes deverão ser conhecidos pelos alunos. Para redigir um ensaio sobre o ensaio, 

por exemplo, eles deverão ter conhecimento não só de sua configuração 

composicional mas também de outras informações que poderão ser fornecidas pelo 

estudo de alguns exemplares da literatura sobre ensaio. 

A produção inicial (primeira produção) ou diagnóstica, que não receberá nota, 

permite ao professor avaliar as capacidades já adquiridas e ajustar as atividades 

previstas na sequência às possibilidades e dificuldades reais dos alunos. Nesse 

papel de reguladora da sequência didática, a produção inicial possibilitará aos 

alunos o reconhecimento de seus saberes prévios e de suas dificuldades acerca do 

gênero. 

Os módulos, etapa subsequente à anterior (também chamados de oficinas por 

outros autores que seguem esses mesmos princípios), constituem-se de várias 

atividades ou exercícios sistemáticos e progressivos que permitem aos alunos 

apreenderem as características temáticas, estilísticas e composicionais do gênero 

objeto do estudo. O número dos módulos pode variar de acordo com o gênero e com 

o conhecimento prévio que os alunos já têm sobre ele. A modularidade “deseja pôr 

em relevo os processos de observação e de descoberta” (DOLZ; NOVERRAZ; 

SCHNEUWLY, 2004, p. 93) 

A produção final, última etapa a ser efetivada, é, segundo os autores, o 

momento de os alunos colocarem em prática os conhecimentos adquiridos e de 

avaliarem os progressos efetivamente alcançados no domínio trabalhado. Em outras 

palavras, propicia aos alunos o controle sobre seu próprio processo de 

aprendizagem. Essa produção também poderá servir de instrumento para uma 

avaliação do tipo somativo, baseada em critérios elaborados ao longo da sequência, 

minimizando, assim, a subjetividade inerente a essa atividade. 

Segue a representação esquemática da SD (Figura 3), apresentada pelos 

autores a fim de facilitar a compreensão do processo que nela se desenvolve. 
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Figura 3 − Esquema da sequência didática 

 

Fonte: DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 98. 

 

Cabe registrar aqui dois aspectos relativos a essa descrição de SD: em 

primeiro lugar, ela se aplica ao ensino da produção textual, seja oral ou escrita, em 

um determinado contexto, que é o das escolas de Genebra com o qual trabalham; 

em segundo lugar, ela se ancora em teorias que levam em consideração a noção de 

língua/linguagem como interação (BAKTHIN, 2011, 2017), bem como as que a elas 

se associam no campo da noção de atividade de linguagem (BRONCKART, 1999) e 

de aprendizagem como atividade intra- e interpsicológica desenvolvida na zona 

proximal de desenvolvimento (VYGOTSKY, 1998). Portanto, não se trata apenas de 

uma forma de organizar a aula com o ensino de gêneros, mas “é, na verdade, a 

condução metodológica de uma série de fundamentos teóricos sobre o processo de 

ensino-aprendizagem desses gêneros” (ARAÚJO, 2013, p. 324). 

Concordo com Araújo (2013) quando afirma que adotar esse modelo na 

realidade brasileira requer adaptações. Para justificar sua posição, a pesquisadora 

menciona o trabalho desenvolvido por Freitas (2006), no qual esta defende a 

eliminação da produção diagnóstica quando os alunos não conhecem um gênero. 

No caso da experiência por ela coordenada, realizada com alunos de ensino médio 

de uma escola pública, sem experiência com estratégias argumentativas escritas, 

essa etapa inicial foi substituída por uma de familiarização com o gênero artigo de 

opinião para, só posteriormente, ser possível o ensino das referidas estratégias. 

Para atender aos objetivos pretendidos, foi necessária uma remodelação da 

proposta da escola de Genebra: o ensino de um gênero escrito começou com o 

ensino de como ler esse gênero no que diz respeito à sua composição textual e 

discursiva. 

Esse exemplo torna-se emblemático no sentido de alertar os professores 

(pesquisadores ou não) sobre a necessidade de serem “maleáveis” e criativos ao 
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enfrentarem imprevistos ou adversidades na aplicação de SD, cuja finalidade 

principal é a didatização de um gênero. Em outras palavras, o planejamento desse 

processo implica a criação de módulos que contemplem as seguintes ações, de 

diferentes ordens de complexidade: leitura (representação da situação de 

comunicação, reconhecimento e compreensão das características temáticas e 

composicionais do gênero), análise linguístico-textual (reconhecimento e apreensão 

das características estilísticas do gênero) e produção do gênero (escritura e 

reescritura, como atitude responsiva ativa dos alunos e do professor).  

Como podemos perceber, o foco dessa tradição da escola de Genebra é o 

gênero e, portanto, a ação que, por seu intermédio, o sujeito pode realizar. Dito de 

outra forma, a aplicação de uma SD em sala de aula pressupõe pensar a 

aprendizagem como uma ação discursiva e, consequentemente, como uma ação 

comunicativa.  

Reconhecendo o caráter sócio-histórico da linguagem, esse procedimento 

permite-nos avaliar uma ação constituída por três elementos que a influenciam e 

interagem entre si: o professor, o aluno e o conteúdo. A análise comparativa entre as 

produções inicial e final possibilita-nos dimensionar a satisfação dessa busca, pelos 

professores e pelos alunos, dos significados e sentidos, relativos ao conteúdo e à 

prática, que são apreendidos, por um lado, no decorrer da experiência didática e, por 

outro, na especificidade do conteúdo que dá margem a diferentes sentidos e 

significados. 

Em síntese, articulamos aqui o que Bakhtin e o Círculo postulam sobre 

linguagem, gênero e dialogismo, concepções que nos serviram de guia na 

construção (e elaboração do material didático) da SD Ensaiando o ensaio na UFRN, 

voltada para o desenvolvimento de capacidades envolvidas na leitura e na produção 

de ensaios. 

Ancorando-nos em Bakhtin (2016), podemos ler e produzir ensaios como um 

dos gêneros do discurso próprios da esfera acadêmica, com determinada finalidade 

e definidos por certas condições específicas de produção. Em função destas, os 

ensaios são enunciados relativamente estáveis delimitados pela alternância dos 

sujeitos produtores, pela noção de acabamento de todo e qualquer enunciado, e, 

ainda, pela relação dos parceiros envolvidos em sua produção e recepção. Como 

um gênero do discurso, cada ensaio é lido e produzido considerando-se os seus 
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elementos constitutivos (conteúdo temático, estilo verbal e estrutura composicional), 

fundidos no todo que é o enunciado.  

Sendo também um objeto cultural, é criado para satisfazer uma finalidade 

específica, para ser usado por uma determinada comunidade de leitores e escritores 

que propõe maneiras diferentes de lê-lo; que obedece a certas convenções, normas 

relativas a esse gênero do discurso da esfera acadêmica, ao suporte material em 

que é veiculado e às condições específicas de sua produção. 

À luz de uma concepção dialógica de linguagem, cada ensaio é lido e/ou 

produzido como participante de uma cadeia de comunicação verbal, em que suscita 

respostas e responde a outros textos. Enfim, ensinar os gêneros acadêmicos, em 

uma postura bakhtiniana, equivale a definir como percebemos essas relações entre 

os aspectos generalizáveis e os aspectos particulares do objeto estudado, entre as 

expectativas do pesquisador e a realidade do objeto em um plano ético. A escrita, 

nesse sentido, não é mecânica; é construção permanente de discursos sociais e 

históricos do ser no mundo do sujeito pesquisador, que apresenta uma avaliação 

responsável de suas ações nas coerções de suas relações sociais. 

 

3.1.4 O gênero ensaio: do castelo de Périgord à academia 

Nesta seção, parto do seguinte pensamento bakhtiniano: “Os enunciados e 

seus tipos, isto é, os gêneros discursivos, são correias de transmissão entre a 

história da sociedade e a história da linguagem” (BAKHTIN, 2016, p. 20). Em 

atendimento à primeira etapa para o processo de modelização do gênero, conforme 

proposta pelos pesquisadores de Genebra, busquei, inicialmente, alguns 

pesquisadores que se dedicaram aos estudos do ensaio (principalmente, literário), 

com o objetivo de conhecer algumas perspectivas teóricas sobre o gênero. Também 

não poderia desconsiderar os trabalhos de investigação em busca de uma didática 

do gênero na esfera acadêmica. 

 

3.1.4.1 Dos Ensaios aos ensaios, percurso sócio-histórico de um gênero 

Minhas concepções e meus pensamentos só 
avançam às apalpadelas, cambaleantes, a escorregar 
entre tropeços; e por mais longe que vá, não fico 
satisfeito; vejo terras ainda além, mas turvas e 
enevoadas e não as posso distinguir.  

Michel de Montaigne 
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Agindo como ajo, arriscando uma palavra aqui, outra 
acolá, amostras tiradas do todo, isoladas, sem 
intenção preestabelecida, e nada prometendo, não 
tenho por obrigação realizar uma obra de real valor, 
nem sequer me acho comprometido em relação a 
mim mesmo e conservo a liberdade de variar, quanto 
me apeteça, os assuntos de que trato e a maneira de 
fazê-lo, sem que me retenham dúvidas ou incertezas 
ou (o que acima de tudo me domina) a ignorância. 

Michel de Montaigne 

 

A leitura desses fragmentos dos Ensaios, de Montaigne (1972), alerta-nos 

sobre a missão “quase impossível” de delinear as características do ensaio, de 

tentar definir esse gênero multifacetado, por muitos estudiosos considerado um “não 

gênero”, um “antigênero” e, até mesmo, um “gênero sem lei”, que se situa fora da 

norma e fora da instituição literária. Sob uma ótica bem particular, eu me atreveria a 

designá-lo como o “James Dean dos gêneros”, perfazendo uma alusão ao ator que, 

fora das telas, era um “rebel with cause”: criticava constantemente o “mundo 

mesquinho” e “sem compaixão” em que vivia; atacava, com uma ironia mordaz, o 

sistema e, além disso, manifestava desprezo pelos comportamentos convencionais. 

À semelhança de um dos ícones mais fascinantes da história cinematográfica, o 

ensaio se apresenta como uma forma aberta, avessa a qualquer espécie de 

enquadramento e crítica de certezas doutrinais. 

Com a curiosidade atiçada e guiada pelo pensamento bakhtiniano de que os 

gêneros discursivos são “correias de transmissão entre a história da sociedade e a 

história da linguagem” (BAKHTIN, 2016, p. 20), vejo-me na obrigação de responder 

à seguinte indagação: por que o ensaio é como é? Ao longo do tempo, fatores 

históricos e políticos ajudaram a moldar seus conteúdos e sua configuração 

estilístico-composicional. Apesar dos séculos que nos separam, comecemos nossa 

tentativa de compreender esse gênero pelas origens etimológicas do seu nome. 

Apesar de os estudos etimológicos terem sido relegados ao abandono a partir do 

século XX, acredito ser importante recuperar as origens do termo, identificar suas 

variações de sentido, acompanhar o seu percurso; em síntese, sua história através 

dos anos.  

Dominado pela imprecisão, o termo ensaio sempre apresentou diferentes 

acepções e nuances variadas. Por essa razão, mostra-se importante 

recontextualizar a palavra no francês comum/regular e aventurar-se a recorrer à sua 
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etimologia latina como ponto de partida para a compreensão dos seus significados 

atuais.  

Na tentativa de melhor compreender as acepções semânticas atuais do termo 

essai, presente no francês desde o século XII (STAROBINSKI, 2011), Berlan (2002) 

ressalta a necessidade de se recorrer a suas origens etimológicas, mais 

precisamente aos termos latinos agere, exigere e exagium. A primeira acepção do 

termo agere, que vem da linguagem pastoril, é “fazer andar diante de si ou fazer 

andar diante de si o gado”, revelando a existência de um movimento contínuo.  O 

termo também era empregado como verbo de movimento: “dirigir-se a”, “avançar”. 

Com a derivação formada com o prefixo ex-, expressa-se a noção tanto de uma 

origem concreta (um lugar, por exemplo) quanto abstrata (referência, critério, padrão 

de medida). Então, do sentido de “fazer sair, retirar” chega-se a “antecipar” e, 

igualmente, a “avaliar, medir”. Em outras palavras, a ideia de uma ponderação crítica 

é rica de implicações semânticas para a história da palavra ensaio.  

Ensaio, portanto, pode ser proveniente, como resultado de uma evolução 

fonética, do baixo latim exagium, um substantivo deverbal de exigere, que, por sua 

vez, se origina de agere, fato que não se pode ignorar por evidenciar o dinamismo 

de um processo (BERLAN, 2002).   

Além de remeter ao processo de avaliação em si mesmo, o termo também 

designava “balança”, em decorrência de um deslocamento metonímico da atividade 

ao instrumento de medida que permite realizá-la. Segundo Berlan (2002), diversas 

ocorrências do verbo exigere, cujas formas foram empregadas no sentido de “julgar”, 

“avaliar” e “sopesar”, não se afastam das atitudes experimental e crítica presentes 

na força do semantismo da palavra essai.  

Nas proximidades desse termo, encontra-se examen, que pode assumir duas 

acepções: agulha, lingueta do fiel da balança, e, por extensão, exame ponderado, 

controle (STAROBINSKI, 2011).  

No entanto, um outro sentido de “exame” pode, por extensão, designar o 

enxame de abelhas, a revoada de pássaros. A etimologia comum seria o verbo 

exigo, no sentido de “forçar para fora”, “expulsar”, e daí “exigir”. Estabelecendo uma 

relação desse sentido de épocas remotas com o sentido atual, poderíamos dizer que 

ensaio significaria a pesagem exigente, o exame atento, mas também o enxame 

verbal cujo impulso se libera. 
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Polissêmico, como podemos constatar, o vocábulo é empregado como 

sinônimo de “tentativa, experiência” (proveniente de sua origem etimológica – do 

latim exagium, que significava “pesar”, no sentido concreto –, daí o sentido 

secundário de “provar”, “experimentar”, “tentar”); “preparo, treinamento”; “experiência 

química preliminar ou de procedimento abreviado”, ou, ainda, como “estudo sobre 

determinado assunto, porém menos aprofundado e/ou menor que um tratado formal 

e acabado” (FERREIRA, 2001, p. 1158). Do entrecruzamento desses sentidos, 

surge o ensaio como uma obra de reflexão crítica em que o seu autor examina, 

sopesa e confronta ideias.  

Como frequentemente acontece, embora a “coisa” já existisse (conferir os 

textos de Plutarco, Aristóteles, Platão, entre outros), ou seja, já existisse a peça 

literária em prosa, de caráter experimental e limitado, escrita em estilo leve tratando 

de um assunto sob um prisma novo e pessoal, o nome foi empregado pela primeira 

vez pelo nobre francês Montaigne em seus Ensaios, publicados em dois volumes, 

pela primeira vez, em Paris, no ano de 1580. Dessa forma, o famoso pensador 

bordalês promoveu a extensão do termo ensaio e, ao mesmo tempo, criou um 

gênero estético novo.  

Em sua obra, as ocorrências das palavras ensaio e ensaiar remetem à origem 

etimológica exagium, ou seja, pressupõem uma atividade voluntária, como a de um 

exame, de um julgamento, de uma experimentação que não se inscreve na 

sucessividade cronológica, característica da narrativa. Também são empregadas no 

sentido de experiência, como atesta o último capítulo da obra, intitulado “Da 

experiência”, palavra que, pela ampliação de seu sentido, suplanta ensaio, numa 

clara demonstração de evolução semântica. 

Para compreendermos melhor as razões pelas quais Montaigne criou essa 

denominação, inaugurando assim uma nova tradição estética, e qual o significado 

histórico, a tendência intelectual e a ressonância ideológica desse “livro de boa-fé”, 

torna-se necessário fazer emergir um pouco da história do homem e submergir no 

amplo mundo do século XVI.  

Conforme descreve Lima (1946, p. 10), a obra de Montaigne, produto dos fins 

do Renascimento, “não está suspensa no espaço e no vazio cronológico”. Nascida 

num cenário controverso, no qual se respiravam os ares do renascimento cultural e 

se sucumbia à intolerância do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, essa tradição 
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é pautada pelo exercício de uma subjetividade vigorosa, que iria orientar toda a 

modernidade.  

À época de seu lançamento, a Europa estava repleta de novidades trazidas 

pelo Renascimento: as grandes navegações − empreendidas, de um lado, por 

genoveses e, de outro, por portugueses e catalães – não só provocaram mudanças 

geográficas, ampliando o espaço terrestre, mas também trouxeram a vivência com o 

exotismo desse novo mundo: novas faunas, novas floras, novos minerais, novas 

estrelas etc.  

Esse tempo de desvelamento, de revelação, de descobertas da “majestade 

natureza” provocava, nos renascentes do Velho Mundo, não só o deslumbramento 

mas também o medo do novo, ambivalência sentimental que se refletia nas obras da 

época. O desvendamento de mundos não cristãos acarreta o surgimento de novos 

tipos de humanidades (povos indígenas, primitivos, “avermelhados”) e novas (e 

exóticas) instituições, religiões, éticas, estéticas, políticas, filosofias. A reintegração 

dos índios no plano humano alarga a noção de humanidade, promovendo, assim, a 

necessidade de explicar semelhanças e contrastes entre o novo e o velho mundo.  

O mundo europeu ampliara-se. Nesse contexto, ousadia, experiência e 

liberdade crítica eram alguns dos leitmotivs predominantes na escrita seiscentista.  

 A ousadia do homem moderno nascia rompendo os laços medievais com a 

tradição e a autoridade: esse homem ousou ao navegar por outros mundos e ao 

promover a Reforma, a ressurreição literária da antiguidade pagã (tradução das 

obras de Plutarco), o heliocentrismo (desvalorização da terra que, ao deixar de ser o 

centro do mundo, torna-se um planeta a girar em torno do sol), a físico-matemática, 

o experimentalismo crítico (crítica ao escolasticismo) etc.  

A experiência/verificação experimental, ou seja, a evidência sensível, 

fundamento da razão humanístico-experimental do Renascimento contrapunha-se à 

razão aristotélica, classificadora de gêneros e de espécies. Em consequência, 

ocorre uma mudança de atitude mental: o homem passa a duvidar dos textos e a 

acreditar em sua prática, em sua experiência. 

A inquirição de verdades só pode ser gerada pela dúvida, e esta, por sua vez, 

pressupõe a existência de liberdade crítica, condição necessária ao 

desenvolvimento de uma investigação com o intuito de descobrir coisas/ideias novas 

e combater a tradição. O homem renascente proclamou o espírito livre ao combater 
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o autoritarismo medievo com a razão crítica e o experimentalismo da nova ciência 

que surgia. 

Montaigne foi, sem sombra de dúvida, uma testemunha perspicaz e lúcida 

desse cenário político e sócio-histórico, apresentado aqui de forma resumida e não 

muito aprofundada. Em seus Ensaios, ele 

propõe a seu  leitor o universo de seu tempo [...] e o olhar de um homem 
que exerce infatigavelmente suas faculdades de exame e de reflexão para 
compreender suas leis, para ter dele uma percepção justa e apreender, no 
espelho do mundo e de sua reflexão, nesses dois espelhos complexos e 
cambiantes, mas complementares, indispensáveis um ao outro, o 
conhecimento em boa perspectiva de um e de outro (NAKAM

2
, 1984 apud 

TOURNON, 2004, p. 247). 
 

 Se, aos navegadores, coube a ampliação do mundo europeu e aos puritanos 

que se transferiram para a América, a colonização de novos povos, a Montaigne 

coube a proclamação do espírito crítico com a criação de um novo gênero, o ensaio. 

Nesse contexto histórico, Montaigne assumiu a tarefa de enfrentar o clima 

conturbado europeu, às voltas com a intolerância religiosa e a Inquisição. Por ter 

permanecido no continente europeu, o contato que Montaigne estabelecia com o 

outro (novos povos) era mediado pelo relato alheio, pelas narrativas de viagem. Com 

esse olhar distanciado, objeto de conhecimento, surge o ensaio em pleno 

Renascimento. 

Reforçando a ideia de que o ensaio é uma construção discursiva 

historicamente justificada, defende Silva (2004, p. 99):  

É esse olhar que performa, em pleno Renascimento, o texto ensaístico 
enquanto discurso que vem adequar-se a um sujeito que se vê deslocado 
de seu eixo pelo encontro com o outro − com o estranho, com o diferente −, 
e a partir do qual precisará rever suas próprias posições e certezas. 
 

Assim, para consagrar-se aos “devaneios” da pena, em 1570 o aristocrata 

francês deu-se ao luxo de se exilar em uma torre do castelo de sua família, cercado 

por uma vasta biblioteca. Na sua clausura do castelo de Périgord (destruído, em 

grande parte, por um incêndio em 1885 e depois reconstruído várias vezes, resta-

lhe, do século XVI, apenas a torre redonda que abrigava a sua famosa biblioteca), 

fugindo das pressões da Igreja (os censores católicos não só expurgariam seu livro 

como o baniriam da Espanha), o único compromisso de Montaigne (1972, p. 80) era 

com a liberdade: 

                                                           
2
 NAKAM, Géralde. Les Essais de Montaigne, miroir et procès de leur temps. Paris: Nizet, 1984. p. 16. 
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Exponho aqui meus sentimentos e opiniões, dou-os como os concebo e não 
como os concebem os outros; meu único objetivo é analisar a mim mesmo e 
o resultado dessa análise pode, amanhã, ser bem diferente do de hoje, se 
novas experiências me mudarem. Não tenho autoridade para impor minha 
maneira de ver, nem o desejo, sabendo-me demasiado mal instruído para 
instruir os outros. 
 

E, dessa forma, do “casamento poligâmico” entre a aparente ociosidade, o 

individualismo, o criticismo e a total liberdade de ideias, nasceu o ensaio. Em seus 

textos, escritos em reação às minuciosas exposições analíticas das questões 

filosóficas, históricas e humanas, o filósofo francês registrou experiências pessoais, 

observações e reflexões extraídas da vida (LACERDA, 2002).  

Na visão de Feldman (2002, p. 39), Montaigne 

foi um homem de seu tempo, e nunca se conformou com isso. Do alto de 
sua torre mirava o céu, desejando o mar. Ele queria falar de mundo, das 
Américas, dos canibais e das orações. Queria improvisar, tocar nossas 
tristezas, nossos nomes e até nossos odores. Mas, acima de tudo, queria 
ser Montaigne [“sou eu mesmo a matéria deste livro...”]. E nesse desejo de 
auto-afirmação, fez-se homem e obra imortal.  
 

Ao longo dos séculos, o gênero adquire novas configurações. Ainda na 

França do século XVII, René Descartes publica o Discurso do método, obra que 

imprime características impessoais no ensaio. Para Coelho (1997, p. 24),  

[...] o grande confronto se realiza entre as trevas e a luz da Razão – uma 
perspectiva iluminista, por conseguinte. De um lado, as superstições, os 
dogmas. Do outro, por um livre exercício da razão de cada homem, a 
afirmação da liberdade do pensamento como exame ponderado de todas 
as ideias. De certo modo, à medida que as trevas se reduziam, ia-se 
implantando a visão científica do mundo – as coisas tal como elas são, 
segundo o modelo positivista. 

 

Procedendo da França, o ensaio chega à Inglaterra, onde sofre um processo 

de objetivação. Em Bacon (e outros como Addison, Pope e Swift), encontra seu 

modo de expressão mais formal, mais metódico, objetivo e estruturalmente rígido, 

utilizando-se de uma linguagem austera para discorrer sobre assuntos 

pretensamente “sérios”, numa exposição lógica e concludente. Obviamente essa 

forma não serviria aos propósitos de Montaigne. Seus Ensaios são movimentos, 

tentativas, experimentações; e não fórmulas, resultados. São escritos de vida e 

sobre a vida, sem obedecer a nenhuma forma, embora muitas vezes nos falte 

clareza para saber as fronteiras de um e de outro. 

Tudo isso, no entanto, remonta a quase cinco séculos. Passados 

aproximadamente cem anos depois de Montaigne, livros com o título de ensaios 

começaram a surgir, primeiro em inglês e francês e, posteriormente, em italiano, 
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espanhol, alemão e português. Ao longo desse tempo, parece ter havido uma 

multiplicação, uma proliferação de ensaios, como se estes fossem um reflexo da 

história das ideias, com momentos de estagnação ou de efervescência e de 

polêmica apaixonada, conforme as revoluções intelectuais. No século XVII, 

conhecido como “século das luzes”, da prosa de ideias, o ensaio obtém um grande 

desenvolvimento. No século XIX, ele parece atingir a maturidade, surgindo nos 

campos mais diversos: literatura, estética, filosofia, história... O desenvolvimento das 

ciências humanas, no século XX, promove a abertura de novos territórios para o 

ensaio, intensificada cada vez mais no século atual. 

Como se pode constatar, o desenvolvimento do ensaio como gênero parece 

estar estreitamente ligado ao advento do sujeito e da modernidade. Concebido, 

geralmente, como lugar privilegiado de experimentação do pensamento, o ensaio 

seria, em sua forma múltipla, indeterminada, fragmentada, o reflexo de um sujeito − 

ele mesmo − em movimento, procurando questionar não só discursos como 

representações do mundo e, mais particularmente, a cultura e a literatura do 

presente (do ensaísta).  

Não por acaso, o ensaio – embora se tenha originado como gênero já no 

século XVI com as belas páginas de Michel de Montaigne – só ganhou força 

especial no pensamento do século XX. Reagindo à colonização da filosofia pelo 

sistema na era moderna, o ensaio surge exigindo outro exercício de forma e de 

narrativa. “Ele não começa com Adão e Eva”, observaria Adorno (2003, p. 17), “mas 

com aquilo sobre o que deseja falar; diz o que a respeito lhe ocorre e termina onde 

sente ter chegado ao fim, não onde nada mais resta a dizer”. 

Um pequeno reflexo dessa força pode ser observado, contemporaneamente, 

quando, em maio de 2011, a Notting Hill Editions, uma pequena editora londrina 

dedicada exclusivamente à publicação de boa prosa de não ficção, anuncia seu 

propósito de revigorar a arte do ensaio lançando livros com esse gênero. Para a 

nova editora à frente desse empreendimento, Lucasta Miller, o “ensaio é o último 

outsider dos gêneros. Se hoje ele está de volta, deve ser porque, em nossa era 

sobrecarregada de informação, exista entre os leitores uma avidez pela voz 

individual”, escreveu Miller (2011). 

Nos Estados Unidos, Rebbeca Solnit, escritora, historiadora e ativista, em 

entrevista virtual concedida a Rachel Cooke, realça a mudança da recepção crítica 
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acerca da presença de autoras ensaístas, numa seara, durante muitos anos, 

predominantemente masculina: 

Quando eu comecei [Solnit tem 56 anos], o ensaio era belas-letras, 
decorativo. Ensaios escritos por mulheres, particularmente, tendiam a ser 
tratados como memória mesmo quando não o eram. Agora eles estão 
sendo vistos como poderosos e atraentes novamente. Estamos numa época 
de ouro! (SOLNIT, 2017, on-line, tradução nossa). 
 

E agora repito a pergunta feita em texto anterior (GALVÃO, 2006, p. 12): o 

que é um ensaio hoje? 

Contemporaneamente, ainda nos encontramos em um verdadeiro impasse, 

em um “entre lugar” no que se refere ao conceito de ensaio, o que pode ser 

evidenciado na inexistência de teorias consistentes sobre esse gênero. Apesar de 

este ter se estabelecido como uma nova forma de escrever e pensar na tradição 

literária francesa a partir do turbulento século XVI e, nos séculos subsequentes, ter 

florescido na Inglaterra e na Alemanha, uma teorização convincente sobre e do 

ensaio só se sistematiza bem mais tarde, no início do século XX.  

Segundo Riendeau (2005), após a divulgação do ensaio fundador Sobre a 

essência e a forma do ensaio: carta a Leo Popper, de Georg Lukács (publicado, 

originalmente, em 1910) − que entende o ensaio como um gênero artístico, como um 

gênero da crítica, a qual, sendo uma arte, não é uma ciência −, foram esboçadas 

diversas teorias, ou melhor, proposições teóricas sobre o ensaio que nunca se 

impuseram verdadeiramente, seja por causa de sua relativa marginalidade, seja pela 

forma parcial com que tratavam o gênero. Uma das hipóteses recorrentes que 

tentam explicar a presença restrita da teoria está relacionada com o próprio 

conhecimento do ensaio: o emprego ambíguo e frequentemente abusivo da palavra 

tem dificultado a circunscrição e a conceitualização dos elementos formais desse 

gênero.  

Nesse contexto, além das reflexões de Lukács (2008), tratadas 

superficialmente neste espaço, as de Bense (2014) e as de Adorno (2003) não 

podem ser ignoradas, uma vez que, nas concepções de ensaio que defendem, há 

um ponto comum: o gênero possibilita a exposição de um pensamento sem a 

pretensão de oferecer conteúdos acabados. Essa posição, sem ignorar o risco de 

simplificação de um pensamento complexo, pode ser observada nos seguintes 

excertos: para Bense (2014, p. 3), o ensaio, como modo de comunicação 

experimental, “nasce da essência crítica de nosso espírito” e, para Adorno (2003, p. 
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38), seguindo a mesma orientação, esse gênero configura “a forma crítica par 

excellence, mais precisamente, enquanto crítica imanente de configurações 

espirituais e confrontação daquilo que elas são com o seu conceito, o ensaio é 

crítica da ideologia”.  

Muitos estudiosos, no entanto, não conseguem definir o ensaio. Em estudo 

sobre o gênero, Tadié (2007) ressalta que o paradoxo do ensaio parece residir no 

seu caráter evanescente e na impossibilidade de defini-lo de outra forma que não 

seja pela coleta empírica de exemplos. Como registra Glaudes (2002, p. I, tradução 

nossa), “tem-se procurado em vão uma fórmula canônica do ensaio, um modelo 

universal que induza sempre ao mesmo pacto de leitura”.  

A falta de uma tradição teórica entre os próprios ensaístas tem conduzido 

diretamente à prática textual, principalmente à de seu fundador: os Ensaios de 

Montaigne têm servido de corpus obrigatório para qualquer tentativa de teorização 

da forma desse gênero. Nos ensaios de hoje, no entanto, percebemos não só 

variações como dessemelhanças em relação aos que lançaram Montaigne para 

sempre no universo da cultura. 

Diante dessas dificuldades e limitações de uma teorização, como reconhecer 

um ensaio? Os estudiosos do gênero são unânimes em identificar, na sua forma, a 

predominância de um caráter pessoal, até mesmo intimista (uma espécie de 

philosophie de chambre). Mas a identificação desse traço não é suficiente para que 

um ensaio seja caracterizado como tal. Tendo como objeto de estudo o discurso 

ensaístico, alguns autores têm tentado detalhar melhor as particularidades 

enunciativas do ensaio, que apresenta uma certa complexidade genérica. 

Mais recentemente, partindo da hipótese de que o ensaio provém de uma 

estrutura intencional que preexiste à obra e “que a institui como ato inteligível e não 

como estrutura textual individual” (SCHAEFFER, 1989, p. 164), Renouprez (2001) 

afirma que as particularidades enunciativas do ensaio implicam três características 

gerais: reflexividade, performatividade e referencialidade. Como escritura reflexiva, o 

ensaio, que introduz um EU gerador de uma reflexão (uma “ascese”; um exercício 

de si, no pensamento), caracteriza-se como uma autoanálise na escritura e uma 

autorreflexividade desta última: o ensaísta deve ensaiar sobre ele mesmo. Como 

escritura performativa, o ensaio é o produto de um pensamento livre que não se 

acomoda à solidez das verdades estabelecidas, que tenta o TU a quem se dirige, 

convencendo-o da boa fundamentação e do valor dos resultados das pesquisas 
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sobre si mesmo. Como escritura referencial, o ensaio parece oscilar entre uma 

escritura do real (cultura) e do imaginário (intuição de uma imagem de um saber não 

verificável), ou mesmo o fato de ser o reflexo de uma tensão entre esses dois polos.   

Com alguns pontos em comum, Paquette (1985) apresenta os seguintes 

elementos estruturantes do ensaio: o EU como sujeito não metafórico, fundador e 

gerador de um discurso; o discurso lírico, na medida em que são frequentes as 

repetições (retornos rítmicos de temas e formulações, ou seja, uma certa 

redundância fundamental) e as interrogações (figura lírica, por excelência); e o 

corpus cultural, uma vez que a reflexão é feita a partir de livros, obras de arte, 

histórias, costumes, entre outros. 

 Seguindo essa mesma linha de pensamento, a escritora Virginia Woolf, 

ensaísta profícua e um dos grandes nomes da literatura ocidental do século XX, 

destaca o importante papel da subjetividade como fonte das opiniões e das críticas 

no ensaio (WOOLF, 2016, tradução nossa): 

A forma peculiar de um ensaio sugere uma substância peculiar; você pode 
se expressar com essa forma o que você não pode com igual habilidade se 
expressar com qualquer outra [...] Quase todos os ensaios começam com 
um Eu maiúsculo − "Eu penso", "Eu sinto" – e, quando você tiver dito isso, 
fica claro que você não está escrevendo história ou filosofia ou biografia ou 
qualquer coisa a não ser um ensaio, que pode ser brilhante e profundo, que 
pode tratar da imortalidade da alma ou do reumatismo no seu ombro 
esquerdo, mas é principalmente uma expressão de opinião pessoal. 
 

Na interpretação de Câmara (2011), essa concepção do gênero, desenvolvida 

pela escritora inglesa em ensaio publicado originalmente em 1905, contrapunha-se à 

visão cientificista e empírica do século XIX que a precedera e ainda se mantinha no 

século XX. Nesse período, o empirismo, por meio do positivismo, preconizava a 

aplicação de princípios rígidos e métodos científicos a fim de solucionar os 

problemas do mundo e da vida. Essa prática trouxe consequências ao texto 

científico: sem conseguir escapar das rígidas imposições formais estabelecidas 

pelas normas da academia, ele passa a apresentar, obrigatoriamente, uma 

impessoalidade explícita e extrema padronização em sua elaboração. 

Como podemos perceber, as definições e/ou tentativas de definição do ensaio 

são inúmeras. Para encerrar esta seção, cuja linha do horizonte parece ser 

inalcançável, trago a voz de Alfonso Reyes, pilar do ensaio mexicano moderno e 

grande intérprete do mundo hispano-americano e universal: o ensaio é o “centauro 

dos géneros”, um gênero misto que “responde à variedade da cultura moderna, mais 

múltipla que harmônica” (REYES, 1944, p. 41, tradução nossa).  



75 
 

A apelação à figura do centauro parece ter sido uma das mais sugestivas e 

felizes soluções para definir o gênero. Etimologicamente, a palavra “centauro” 

origina-se do grego Κένταυρος (kentauros) e do latim centauros, podendo significar 

“cem torres” ou “cem touros”. Esse ser mitológico, formado por metade homem, 

metade cavalo, representa bem o caráter proteico e a natureza híbrida do gênero, 

além da visão do universo como espaço de ambiguidades. Representa, enfim, um 

espaço não só mutável − onde se conciliam ciência e arte, razão e emoção – como 

aberto ao novo, “pronto a congregar o rigor dos conceitos com o voo das intuições” 

(MONTIEL, 2000, p. 169, tradução nossa). 

 

3.1.4.2 O ensaio na esfera acadêmica  

Nos últimos anos, tem-se observado uma influência, cada vez mais crescente, 

do ensaio na sociedade. Sobre esse fato, comenta Parra (2006, p. 228, tradução 

nossa): 

[...] o ensaio escapou de seu outrora modesto lugar de passatempo e de 
percepção subjetiva das coisas para converter-se no mais onipresente dos 
gêneros. Vivemos hoje um verdadeiro oniensaísmo: nas revistas, nas 
universidades, nos colóquios. 
  

Como podemos ver, junto com a modernidade, com a necessidade de reunir 

gêneros e disciplinas para reinterpretar a realidade, o ensaísmo parece ter inundado 

também o espaço acadêmico, movimento que tem sido objeto de crítica.  

É interessante que, há quinze anos, essa crítica apresentava avaliações 

divergentes sobre o uso do ensaio na academia. De um lado, tínhamos Gomes 

(2003, p. 313) que, em estudo sobre os “discursos epistemológicos” que configuram 

os trabalhos da área de comunicação no Brasil, critica o uso indiscriminado do 

ensaio por este ter deixado “de ser forma alternativa a ser empregada em 

determinadas circunstâncias para se transformar em forma dominante empregada 

em todas as circunstâncias”, tendo chegado a substituir os tradicionais gêneros 

acadêmicos mais regulados, tais como teses, dissertações e artigos. Numa clara 

condenação do ensaísmo na academia, o autor considera que esse movimento 

compromete a base de controle a que devem se sujeitar todas as descobertas 

científicas, ou seja, compromete a apresentação da “descoberta científica”, 

“condição fundamental para a sua testabilidade e, portanto, para sua cientificidade” 

(GOMES, 2003, p. 323). 
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De outro lado, tínhamos Larrosa (2003), para quem o ensaio é uma “forma de 

escrita” excluída das formas de saber e de pensar que até hoje predominam no 

mundo acadêmico. O educador espanhol, no entanto, faz um alerta sobre a 

possibilidade de que o momento cultural seria propício ao emprego dessa “forma 

híbrida, impura e, sem dúvida menor, que é o ensaio” (LARROSA, 2003, p. 105). E 

justifica seu ponto de vista apontando três razões: 1. a dissolução das fronteiras 

entre filosofia e literatura, ou seja, entre uma escrita pensante ou cognoscitiva e uma 

escrita imaginativa ou poética; 2. o esgotamento da razão pura e suas pretensões de 

ser a “única razão”; 3. a instalação do tédio no mundo acadêmico pelo constante 

emprego de “registros escritos monótonos e arrogantes” (LARROSA, 2003, p. 105-

106).   

Em um outro texto (LARROSA, 2004), o pensador espanhol identifica a relação 

entre o fazer um ensaio acadêmico e o ensaiar a si mesmo, na perspectiva do 

ensaio como relato da vida, e da vida como percurso do fazer de si próprio. Em 

outras palavras, ele defende o ensaio como uma forma de escrita em que o ensaísta 

se marca pela e na subjetividade, e, dessa forma, o ato de ensaiar constitui a sua 

própria história. 

Muitos intelectuais e acadêmicos, aqueles, principalmente, que atuam nas 

áreas das ciências humanas e sociais, utilizam-se de ensaios para expor suas ideias 

e falar do seu objeto de estudo. E, com certeza, muitas dessas produções se 

encontram, sobretudo, nas universidades. Mas essas instituições, em grande parte, 

revelam-se ainda conservadoras, parecendo-lhes inadequada, inapropriada, a forma 

de escrita inaugurada, oficialmente, por Montaigne: impura; livre; lúdica; ancorada no 

tempo e, por isso, efêmera; arredia ao método, à lógica do princípio-meio-fim e à 

continuidade (ADORNO, 2003).  

Como se não bastasse a sua “impureza”, por confundir fronteiras entre ciência, 

conhecimento, objetividade e racionalidade, por um lado, e, por outro, arte, 

imaginação, subjetividade e irracionalidade (LARROSA, 2003), o ensaio ainda se 

permite uma liberdade temática e formal, contrariando, assim, a ordem do discurso 

acadêmico. A liberdade para se tratar do tema escolhido foi, modernamente, um 

tanto quanto tolhida pela ortodoxia científica exigida de um ensaio acadêmico. Para 

creditar valor às criações humanas, a era da ciência e da comprovação tenta impor-

lhes as regras da formalidade. Embora a imaginação e a criatividade ainda tenham 

espaço no ensaio moderno, agora a subjetividade e a criação são obrigadas a 
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“negociar seu espaço com a forma e o rigor acadêmico a fim de encontrarem um 

ponto de equilíbrio em que possam conviver pacificamente” (FRANCISCO, 2002, p. 

21-22). 

O foco central dessa discussão parece residir na insistência em se obedecer 

a um modelo “engessado” de ciência, baseado numa lógica rigorosa inegociável na 

linguagem, na forma de construir os seus discursos, na tessitura dos sentidos. Sem 

menosprezar nem muito menos desqualificar o rigor, os conceitos, a razão e a lógica 

que caracterizam um determinado modo de discurso científico, precisamos aceitar a 

possibilidade de formas diferentes de construção do conhecimento e, 

consequentemente, de formas discursivas também diferentes, mais livres e mais 

abertas, de apresentar e representar esse conhecimento. 

Ao discutir questões epistemológicas das Ciências da Comunicação, Machado 

(2008) ressalta a necessidade de se rever essa crença de que a apresentação das 

descobertas científicas seja formatada unicamente pela ideia, tradicionalmente 

aceita, de “uma” linguagem da ciência. Para ela, existem “muitas formações 

discursivas para além da esfera da produção verbal enunciadas sob forma de 

postulados a serem demonstrados” (MACHADO, 2008, p. 66). 

É importante lembrar que a ciência elabora a linguagem não exclusivamente 

para demonstrar experimentos, mas para divulgar suas descobertas (seja qual for o 

objeto), discutir posições teóricas estabelecidas a fim de provocar novas perguntas, 

tendo em vista a compreensão dos conhecimentos explicitados, o que, por sua vez, 

desencadeará novas perguntas e novas formulações responsivas. Nesse sentido, o 

ensaio revela-se um espaço de elaboração de hipóteses, mapeamento de 

possibilidades interpretativas, de explorações cognitivas, de percepções e 

experimentação de ideias que interessam a determinada área de pesquisa.  

Machado (2008, p. 64), para quem o ensaio é uma “forma aberta à expressão 

abdutiva de toda descoberta, capaz de acolher os pontos de vista e redirecionar 

posicionamentos”, defende a prática do gênero não no sentido de eliminar nem 

substituir procedimentos, mas de configurar a dimensão dialógica, sem a qual 

nenhuma linguagem tem sentido.  

Promovendo reflexões nessa mesma direção, em obra recentemente 

publicada, Zima (2018, p. 277) discute o potencial teórico do ensaio, gênero 

apresentado aos seus leitores como um “Proteu textual que oscila entre os gêneros 

institucionalizados em uma região fronteiriça entre a filosofia e a literatura ou a 
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literatura e a ciência”. A partir do conceito de intertextualidade, o sociólogo da 

literatura resgata, sob a perspectiva de uma teoria dialógica da comunicação 

científica, o potencial teórico e dialógico da escritura ensaística, de Montaigne a 

Barthes. Para ele, a alteridade do interlocutor exerce, no ensaio, um papel decisivo, 

posição também defendida por Montaigne em seus Ensaios, mais especificamente 

em “A arte de conversar”.  

No seu percurso em busca de uma teorização, o pesquisador defende a ideia 

de que o ensaio visa a um diálogo entre posições teóricas heterogêneas, e até 

mesmo contrárias, mas não exclusivamente com a finalidade de refutá-las, e sim de 

conhecê-las ou compreendê-las melhor e poder avaliar seus potenciais. Assim, “o 

desacordo não exclui um acordo parcial ou temporário que pode ser fecundo, mas 

garante a continuidade da crítica na abertura” (ZIMA, 2018, p. 304), já apontada por 

Bense (2014).  

  Para Zima, no entanto, o que permite essa abertura não é a refutabilidade 

das teses, mas a heterogeneidade ideológica e teórica dos participantes, a qual 

geralmente é ameaçada no interior de um grupo teórico (científico) homogêneo. O 

diálogo teórico, que caracteriza a escritura ensaística, pode estimular o teórico e 

incitá-lo a “corrigir” e melhorar sua teoria. 

Essas reflexões sobre o ensaio na academia levam-me, quando penso nas 

dificuldades a serem enfrentadas em um projeto de ensino do ensaio, a retomar as 

formulações de Bakhtin sobre a possibilidade de os gêneros serem passíveis de 

variação pela maleabilidade de suas formas.  Esse processo de transmutação, no 

entanto, como os gêneros não são criações individuais, submete-se a certas 

condições determinadas pelo contexto sócio-histórico e discursivo em que estão 

envolvidas as pessoas que interagem naquela determinada atividade enunciativa. 

Com relação ao ensaio acadêmico, particularmente, que se transmutou da 

esfera literária para a acadêmica, eu me pergunto: como, na Academia, a 

subjetividade e a liberdade de pensamento que caracterizam os ensaios de/à 

Montaigne negociam seu espaço com o rigor exigido pela ortodoxia científica? 

Instaura-se, assim, um dilema: por um lado, considerando a sua 

interdisciplinaridade, o ensaio não se insere, a priori, numa metodologia específica 

de uma determinada área; por outro, não pode ignorar as convenções da academia, 

que não abre mão de um método. Nas formas tradicionais de divulgação dos 

resultados das pesquisas científicas (como, por exemplo, relatório, tese e artigo), o 
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método desempenha um papel fundamental na medida em que exerce 

continuamente a “vigilância epistemológica” (BACHELARD, 1996), responsável pelo 

controle integral de todas as etapas do processo de investigação. O caminho parece 

estar no meio-termo sugerido por Soares (2011, p. 2): “A busca por uma forma de 

expressão rigorosa, que não ignora a lógica discursiva, mas busca superá-la 

astuciosamente”. Em outras palavras, na academia, o ensaio precisa negociar seu 

espaço nas culturas disciplinares que dele fazem uso, partindo do princípio de que 

nele objeto e método são inseparáveis. 

  

3.2 Orientações teóricas para a metodologia da pesquisa  

Tendo em vista os objetivos do trabalho, divido esta seção em duas partes: na 

primeira, realizo uma rápida passagem pelos principais referenciais teórico-

metodológicos, síntese das orientações metodológicas para a atividade de pesquisa, 

fornecidas pelo pensamento de Bakhtin e seu Círculo; na segunda, detalho os 

procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa. 

 

3.2.1 Um percurso pelos referenciais teórico-metodológicos nas Ciências 

Humanas e em Educação 

No tempo que antecede a realização de sua pesquisa, muitos pesquisadores 

das áreas de Educação e Ciências Humanas se defrontam com inúmeras questões 

relativas a aspectos diversos. Dentre elas, uma merece maior destaque: qual o 

referencial metodológico mais adequado para responder às questões de pesquisa, 

principalmente quando o objeto desta é o texto, ato sígnico produzido por um ser 

expressivo, falante e produtor de textos? 

Alguns referenciais investigativos têm orientado, durante longos anos, as 

pesquisas nessa área (FREITAS, 2007). O referencial positivista, muito presente nas 

primeiras pesquisas educacionais realizadas a partir da década de 60, apresenta-se 

com a finalidade de explicar, controlar, predizer e formular leis gerais, pautando-se 

nos seguintes princípios: o conhecimento parte da realidade como é percebida pelos 

sentidos, e, devendo o objeto de estudo ser respeitado como ele é, o pesquisador 

não deve influenciar esse objeto, cujos efeitos devem ser controlados; o 

conhecimento repousa na experimentação, cujos resultados são validados e 

passíveis de generalização; o conhecimento é determinista uma vez que leis às 

quais o homem se submete podem ser estabelecidas. Sob essa perspectiva, a 
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realidade é objetiva e apreensível, e, por essa razão, a relação entre sujeito 

pesquisador e seu objeto de pesquisa é neutra, independente de valores.  

O referencial interpretativista, que passa a orientar pesquisas a partir da 

década de 80, representa um marco no processo de realinhamento da ciência. Com 

a finalidade de compreender e interpretar o objeto de investigação, esse referencial 

fundamenta-se no pressuposto de que o real não é apreensível, mas resultado de 

uma construção dos sujeitos que com ele se relacionam. Nessa visão, que se 

contrapõe à anterior, o pesquisador torna-se “construtor da realidade pesquisada 

pela sua capacidade de interpretação entendida como uma criação subjetiva dos 

participantes envolvidos nos eventos do campo” (FREITAS, 2007, p. 3). 

O referencial crítico, que surge na década de 70 e ganha destaque nos anos 

80, vem complementar a abordagem anterior quando, além de compreender a 

realidade, se propõe transformá-la, indicando possíveis ações de intervenção. Em tal 

enfoque, “a relação do pesquisador com o objeto de pesquisa é marcada pelo 

desejo de mudança, pelo compromisso com a emancipação humana” (FREITAS, 

2007, p. 3). Embora apresente semelhanças com a abordagem interpretativista, 

desta se diferencia por valorizar os processos sociais coletivos e a crítica dos 

valores, das ideologias.  

 Há algum tempo, no entanto, esses referenciais investigativos têm gerado 

críticas e insatisfações, principalmente de grande parte dos pesquisadores das 

Ciências Humanas; em particular, da Educação (FREITAS, 2007). A superação 

dessa crise, portanto, implica o avanço no domínio dos métodos e dos 

procedimentos e a construção de uma perspectiva teórica que considere a 

complexidade dos objetos de pesquisa dessas áreas.  

E assim surge um novo referencial investigativo norteado por uma base 

histórico-social. Essa abordagem centra-se no sujeito inserido no mundo e na 

história, ou seja, para o pesquisador, o homem é “um ser sócio-histórico, ativo, 

transformador, criador de significações” (FREITAS, 2007, p. 5). Nesse sentido, pode-

se afirmar que a opção por uma determinada orientação metodológica de pesquisa 

encontra-se em relação de dependência com a visão de homem e de mundo do 

pesquisador. E o que isso significa? Significa que pesquisar implica assumir um 

compromisso não só de ordem teórica mas também de ordem política e ética. Ao 

refletir sobre a realidade, tentando compreendê-la e interpretá-la, o pesquisador 

interfere nos destinos da sociedade. 
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Com essa nova orientação, os postulados do Círculo despontam, a partir de 

1980, no cenário internacional, e, a partir de 1981, aqui no Brasil, com a publicação 

de uma de suas obras mais influentes e mais estudadas, Marxismo e filosofia da 

linguagem (VOLÓCHINOV, 2017). O conjunto das obras de Bakhtin e seu Círculo, 

além de trazer grandes contribuições para os estudos da linguagem, motivou o 

nascimento de uma análise/teoria dialógica do discurso, muito embora − como é do 

conhecimento daqueles que se dedicam a estudar a sua obra − o pensador russo 

não tenha criado um conjunto de preceitos sistematicamente organizados para 

funcionar numa perspectiva teórico-analítica. 

De acordo com Freitas (2007, p. 7), a abordagem teórica proposta por Bakhtin 

e seu Círculo “pode permitir o desenvolvimento de alternativas metodológicas que 

superem as dicotomias objetivo/subjetivo, externo/interno, social/individual”; em 

outras palavras, pode permitir a construção de “um método de pesquisa mais 

compatível com o homem concreto e social, integrando a compreensão da realidade 

com uma análise racional e explicativa”.  

 

3.2.2 Orientações teóricas de Bakhtin e de seu Círculo no campo da pesquisa 

em linguagem 

Só a partir da década de 1990, com as traduções e publicações dos trabalhos 

desenvolvidos por Bakhtin e seu Círculo, passa-se a conhecer, de forma mais 

aprofundada, a perspectiva dialógica de teoria e método que ali se delineava.  

Apesar de o ideário de Bakhtin e seu Círculo ocupar, em pleno século XXI, 

um lugar significativo na orientação de estudos da linguagem e do desenvolvimento 

de pesquisas na área das Ciências Humanas, aqueles que pouco ou nada 

conhecem acerca das obras do pensador russo e de seu Círculo costumam criticá-

las pela ausência de um quadro metodológico bem definido. Esse fato parece se 

refletir nos resultados encontrados por Silva e Alves (2013) em sua pesquisa sobre a 

utilização da teoria bakhtiniana como arcabouço teórico-metodológico em 

dissertações e teses defendidas no período 2001-2012 e registradas na Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), que contivessem a palavra-chave 

“Bakhtin” em seus resumos. Segundo essas pesquisadoras (SILVA; ALVES, 2013, 

p. 112-113), em grande parte dos trabalhos analisados, 
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[...] nem sempre a presença do arcabouço teórico de Bakhtin é aproveitada 
como perspectiva teórico-metodológica, mas sim como diretriz de 
compreensão de certos conceitos como linguagem, gênero discursivo, 
interação social na aprendizagem da escrita, letramento, por exemplo. 
 

Alguns estudiosos desse arcabouço teórico, apesar de reconhecerem que 

não se possa atribuir exatamente às obras do Círculo de Bakhtin a condição de um 

arcabouço teórico-metodológico, defendem a posição de que o conjunto de 

conceitos, categorias e noções que constituem a chamada teoria da “análise 

dialógica do discurso” pode orientar os procedimentos metodológicos de uma 

pesquisa e a postura do seu pesquisador nessa atividade. Corroborando essa 

posição, afirma Brait (2006, p. 29): 

As contribuições bakhtinianas para uma teoria/análise dialógica do discurso, 
sem configurar uma proposta fechada e linearmente organizada, constituem 
de fato um corpo de conceitos, noções e categorias que especificam a 
postura dialógica diante do corpus discursivo, da metodologia e do 
pesquisador. A pertinência de uma perspectiva dialógica se dá pela análise 
das especificidades discursivas constitutivas de situações em que a 
linguagem e determinadas atividades se interpenetram e se interdefinem, e 
do compromisso ético do pesquisador com o objeto, que, dessa perspectiva, 
é um sujeito histórico. 
 

Algumas dessas contribuições podem ser resumidas nas seguintes 

orientações teórico-metodológicas (BAKHTIN, 2010, 2011, 2016; VOLÓCHINOV, 

2017): o texto como enunciado é o dado primário das disciplinas humanísticas, sem 

o qual não há pesquisa; a análise de um gênero não pode se limitar à mera 

verificação da presença ou ausência de categorias linguísticas determinadas 

previamente, o que impediria o estudo do enunciado; os enunciados concretos 

devem ser observados tendo como critério a situação de interação (contexto sócio-

histórico, destinatários) pois, sem ela, perde-se a dimensão do enunciado e do 

gênero; o exame das formas da língua deve considerar, especialmente, aquelas 

responsáveis pela identificação dos valores e das visões de mundo em conflito, as 

entonações apreciativas e valorativas; por fim, mas não menos importante, cada 

enunciado é repleto de variadas atitudes responsivas a outros enunciados de uma 

determinada esfera da comunicação discursiva.  

Em outras palavras, o trabalho de pesquisa, sob a perspectiva bakhtiniana, 

contém três faces (AMORIM, 2004, p. 189): “1) reconstituição do contexto 

enunciativo e dialógico em que o texto foi produzido; 2) formulação de leis 

explicativas do texto; 3) interpretação do sentido do texto”. 
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A opção por fundamentos teóricos que veem a linguagem como uma ação 

com sentido, explicitados anteriormente, define, de forma rigorosa, certas 

orientações metodológicas. Nesse sentido, o conhecimento científico de 

procedimentos interativos determina um vínculo com as linhas de pesquisa 

qualitativa, mais especificamente com a modalidade pesquisa-ação, descrita na 

próxima seção. 

 

3.2.3 A pesquisa-ação, com abordagem qualitativa 

Sabemos que grande parte das pesquisas em ciências humanas e sociais, 

incluindo-se o campo da Educação, é desenvolvida sob a égide da pesquisa 

qualitativa. A pesquisa em ensino, em particular, é um tipo de pesquisa educacional 

que procura responder questões sobre fenômeno, imbricados entre si, que dizem 

respeito a ensino, aprendizagem, avaliação, currículo (aquilo que se espera ser 

aprendido) e contexto (sala de aula). 

Durante muitos anos, essa pesquisa foi conduzida exclusivamente sob um 

enfoque quantitativo, procurando inferir, estatisticamente, a partir de amostras 

submetidas a cuidadosas manipulações experimentais, realidades aplicáveis a 

populações. 

Nas últimas décadas, no entanto, tem-se acentuado a crítica a esse tipo de 

enfoque, sob o argumento de que todas essas realidades são construídas, não 

existindo, portanto, independentemente dos esforços mentais de moldar e criar. 

Esse movimento reforçou a defesa de uma abordagem qualitativa/interpretativa à 

pesquisa de ensino, dando origem à pesquisa qualitativa, termo utilizado 

alternativamente para designar vários tipos de pesquisa em ensino, tais como: 

pesquisa etnográfica, pesquisa-ação, pesquisa participativa observacional, estudo 

de caso, pesquisa fenomenológica, entre outros. 

 

3.2.3.1 Enfoque metodológico da pesquisa qualitativa 

A preocupação primordial da pesquisa qualitativa ou interpretativa – como 

prefere denominar Erickson (1986), retirando ao termo a conotação de ser 

essencialmente não quantitativa – não é a busca de “universais abstratos”, 

alcançados através de generalizações estatísticas, de amostras para populações, 

mas sim a de “universais concretos”, aos quais se chega por intermédio do estudo 

detalhado de um caso específico e da comparação deste com outros casos 
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estudados também minuciosamente. Em suma, o pesquisador se preocupa com a 

particularização, e não com a generalização ou a abstração; preocupa-se com a 

descoberta de universais que se manifestam, concreta e especificamente, numa 

dada situação de ensino, os quais, por sua vez, podem ser, ou não, generalizáveis a 

outras situações. 

Nessa abordagem, a pesquisa assume a contextualidade do que ocorre em 

sala de aula, considerada como um ambiente organizado social e culturalmente, 

onde constantemente as ações mudam e os significados são apreendidos, trocados 

e compartilhados. Parte-se do pressuposto de que a realidade não se submete a 

uma verdade única, absoluta, observável concretamente e generalizável de uma 

forma universal; é necessário aceitar teorias com ingredientes manifestadamente 

subjetivos para dar conta de uma realidade dinâmica, flexível, multifacetada, que 

afeta e reflete a atividade de seus investigadores. Sob tal feição, o conhecimento 

inquestionável, acrítico e acabado cede lugar ao conhecimento questionável, crítico, 

baseado nas tradições históricas da percepção dos fenômenos. 

Convém ressaltar ainda que a pesquisa qualitativa, por não exigir treinamento 

especial para sua execução (parte do pressuposto de que todos os seres humanos 

possuem as habilidades de observação, comparação, contraste e reflexão), 

neutraliza, de uma certa forma, o mito de que só especialistas podem fazer pesquisa 

em ensino. Com isso, cria-se a oportunidade para que o professor, o mais 

interessado numa reflexão crítica sobre a prática docente (e, por que não, o mais 

habilitado para fazê-la), passe de marginalizado na condução do processo a 

participante ativo, que delibera em conjunto com os membros do grupo investigado 

dentro do cenário de ação. 

Corroborando esse pensamento, afirma André (2001, p. 54): 

Se o papel do pesquisador era [nas décadas de 1960 e 1970] sobremaneira 
o de um sujeito de “fora”, nos últimos dez anos, tem havido uma grande 
valorização do olhar “de dentro”, fazendo surgir muitos trabalhos em que se 
analisa a experiência do próprio pesquisador ou em que este desenvolve a 
pesquisa com a colaboração dos participantes. 
 

Definida a abordagem qualitativa/interpretativa, a metodologia escolhida foi a 

pesquisa-ação, por eu estar convencida de que pesquisa e ação podem e devem 

caminhar juntas quando se pretende a transformação da prática. Além disso, 

constitui uma metodologia de investigação que representa a possibilidade de unir 

teoria, prática pedagógica e transformação (THIOLLENT, 1996). A seguir, explicito 
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alguns referenciais teóricos e aspectos metodológicos relativos a esse tipo de 

pesquisa, tomando por base, principalmente, os estudos feitos por Tripp (2005) e 

Franco (2005). 

 

3.2.3.2 A dinâmica metodológica da pesquisa-ação 

Tripp (2005, p. 446) destaca a importância de se reconhecer a pesquisa-ação 

como um dos diversos tipos de investigação-ação, termo genérico atribuído a um 

processo que obedece a um ciclo “no qual se aprimora a prática pela oscilação 

sistemática entre agir no campo da prática e investigar a respeito dela”. Com essa 

finalidade, esse tipo de pesquisa implica determinadas ações tais como planejar, 

implementar, descrever e avaliar uma mudança, tendo em vista o aprimoramento de 

sua prática (Figura 4). No decorrer desse processo, aprende-se mais tanto a 

respeito da prática quanto da própria investigação. 

 

Figura 4 – Representação em quatro fases do ciclo básico da investigação-

ação 

 

 

 
Fonte: Tripp (2005, p. 446). 

 

No campo educacional, associa-se essa concepção de pesquisa-ação a 

projeto de pesquisa desenvolvido por professor que investiga sua própria prática 

docente. Parte-se do princípio de que o professor deve sistematizar suas práticas, 
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construindo um conhecimento de nível mais geral baseado na reflexão teórica sobre 

a prática, transformando-a, assim, em uma práxis.  

A transformação do professor em um pesquisador encontra algumas 

resistências, sendo considerada, às vezes, um problema sério. Rosa (2013) 

defende, de forma categórica, a tese de que, durante o processo de pesquisa, é 

impossível exercer, simultaneamente, os papéis de docente e de pesquisador. 

Segundo ele, em algumas situações conflitantes, o papel de professor deverá, por 

uma questão ética, sobrepor-se ao de pesquisador. 

No caso desta pesquisa, esse caráter peculiar da pesquisa-ação não interferiu 

negativamente na realização dessas duas atividades, a pesquisa e a realização da 

SD. O fato de ter havido uma superposição das funções de pesquisadora e de 

professora da disciplina em que a SD focalizando o ensaio acadêmico foi 

desenvolvida permitiu o meu envolvimento na situação da pesquisa e promoveu uma 

maior interação com os seus outros participantes, meus alunos. Planejando, 

conduzindo, coordenando e dinamizando as atividades escolares, além de observá-

las, atuei, na condição de professora pesquisadora, como mediadora, interacional e 

explícita, do processo de ensino-aprendizagem de leitura e produção de ensaios 

acadêmicos. A realização dessas ações implicou, por parte desta pesquisadora, 

uma conscientização dos princípios que nortearam meu trabalho: ter clareza acerca 

não só do que estava fazendo como também do motivo por que o estava fazendo. 

Uma das críticas que se faz a esse tipo de pesquisa é a ausência de isenção 

na avaliação do objeto investigado. Para refutar essa tese acerca da necessidade de 

“distância crítica” do objeto de investigação, herança do positivismo, e argumentar 

em defesa de meu ponto de vista, pondero aqui sobre a complexidade de se tomar 

um distanciamento que possibilite uma observação desvinculada dos valores e do 

lugar que o pesquisador ocupa no mundo. Com certeza, sua formação acadêmica, 

sua experiência de vida e suas opções teóricas exercerão influência sobre o modo 

como os eventos e os dados serão interpretados. Isso significa dizer que, nessa 

perspectiva, a professora-pesquisadora se insere no campo da investigação 

ocupando a posição de “estar dentro da cena sem possibilidade de estar fora” 

(JOBIM e SOUZA; CARVALHO, 2016, p. 99). Portanto, qualquer neutralidade que se 

busque atingir será artificial. 

Em reforço dessa defesa, trago ainda a posição de Santos (2001, p. 18-19) 

sobre essa questão: considerando que, contemporaneamente, a prática tem-se 
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revelado mais importante do que a teoria e que a “teoria é a própria prática com 

outro nome”, é necessário que reconheçamos a necessidade de uma busca 

contínua pela “proximidade crítica”. 

Como bem sintetiza Franco (2005, p. 489), 

[...] a pesquisa-ação, estruturada dentro de seus princípios geradores, é 
uma pesquisa eminentemente pedagógica, dentro da perspectiva de ser o 
exercício pedagógico, configurado como uma ação que cientificiza a prática 
educativa, a partir de princípios éticos que visualizam a contínua formação e 
emancipação de todos os sujeitos da prática. 
 

Assim, a intervenção da pesquisadora participante, que se transforma em 

colaboradora sob determinados pontos de vista, está sendo considerada, desde o 

início da investigação, como uma possibilidade de contribuir para o processo 

educacional, durante e após o desenvolvimento das etapas previstas no projeto 

didático. Portanto, o meu compromisso como pesquisadora ultrapassa a simples 

observação e a coleta de informações para o trabalho específico de investigação, 

pois tento realmente transformar a realidade de forma positiva. Nesse sentido, posso 

afirmar que esta pesquisa em linguística aplicada pressupõe o imbricamento da 

teorização com a ação política (MOITA LOPES, 2009).  

Dados os esclarecimentos necessários, passo agora à descrição dos 

procedimentos metodológicos adotados. Como, na abordagem qualitativa, a 

preocupação do pesquisador está no processo, e não no produto, detalho mais 

adiante o percurso da SD enfocando o gênero ensaio, procedimento escolhido para 

viabilizar a pesquisa-ação.  
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4 VEREDAS DO PERCURSO METODOLÓGICO 
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[...] o real não está na saída nem na chegada: ele se 

dispõe para a gente é no meio da travessia. 

Guimarães Rosa 

 

Os modos de realizar-se uma investigação e as técnicas de geração e de 

tratamento dos dados fazem parte do processo de construção do objeto de estudo, 

ao mesmo tempo em que deste se originam. 

Neste capítulo, apresento os caminhos metodológicos percorridos durante a 

pesquisa, descrevendo os procedimentos adotados e os instrumentos utilizados para 

a análise dos dados.  

 

4.1 Contextualização da pesquisa 

 Esta pesquisa-ação investiga uma prática pedagógica, operacionalizada na 

forma de uma sequência didática cujo objetivo era promover o desenvolvimento das 

capacidades dos alunos em relação ao ensaio acadêmico, uma das práticas 

discursivas da comunidade acadêmica. Como já mencionado, a SD foi realizada na 

disciplina Leitura e produção de texto acadêmico II, ministrada por mim, no 5º 

período do curso de Letras da UFRN, no semestre letivo 16.1. Dos 21 alunos 

inscritos, 15 concluíram a SD; dos 5 restantes, alguns não chegaram a frequentar as 

aulas e outros desistiram no início do semestre. Dos que concluíram a disciplina, 

havia um aluno de Engenharia Civil e 14 alunos de Letras, que, em sua maioria, se 

encontravam entre o 5o e o 8º oitavo períodos do curso.  

 

4.2 Procedimentos metodológicos 

Esta pesquisa, com pequenas adaptações, passa por todos os níveis de uma 

pesquisa-ação descritos por Tripp (2005): 1) planejamento, elaboração e realização 

da SD intitulada Ensaiando o ensaio no curso de Letras da UFRN; 2) construção de 

um conceito operacional do gênero ensaio; 3) constituição do corpus; 4) avaliação 

do processo. 
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4.3 A sequência didática Ensaiando o ensaio no curso de Letras da UFRN  

                         

                            Figura 5                                                          Figura 6 

                               

         Castelo de Montaigne em Périgord                            Setor de aulas II do CCHLA, UFRN 
                    Dordogne, França                                                                    Natal, RN 

  

Fontes: https://confrariaindividual.wordpress.com/tag/montaigne/ 
                                       https://www.facebook.com/cchla 
 
 

A SD Ensaiando o ensaio no curso de Letras da UFRN, pautada na proposta 

de gêneros textuais/discursivos acadêmicos, foi desenvolvida no período de 12 de 

fevereiro a 22 de abril de 2016, em Leitura e produção de texto acadêmico II (LPTAc 

II),  uma das disciplinas optativas ofertadas aos alunos de Letras no semestre letivo 

16.1. Da carga horária total de 60h da disciplina, foram destinadas 44h à SD, 

distribuídas em quatro aulas semanais, ministradas em um único dia (às quintas-

feiras, no horário das 8h55min às 12h30min). 

Considerando a importância da criação de uma mentalidade científica na 

universidade e a necessidade de utilização adequada das convenções 

comunicativas/pragmáticas da comunidade acadêmica, a SD foi elaborada com os 

seguintes objetivos: 

 promover uma prática experimental de leitura/análise de ensaios acadêmicos 

autênticos em confronto com ensaios não acadêmicos (jornalísticos), 

explorando as dimensões constitutivas (social e verbal) do gênero e do 

enunciado; 

 delinear a história e a configuração do gênero considerando o conteúdo 

temático, a seleção de recursos expressivos (estilo verbal) e a estrutura 

composicional; 

 desenvolver a compreensão das formas de  composição e do caráter 

funcional/pragmático do gênero em questão, bem como das condições de 

https://www.facebook.com/cchla
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produção e das técnicas e estratégias discursivas empregadas (modalização, 

maior/menor distanciamento do sujeito, registro culto, entre outras); 

 promover uma prática de análise das operações textual-discursivas de textos 

exemplares desses gêneros (modalização, maior ou menor distanciamento do 

sujeito, registro culto, entre outras); 

 propiciar a prática de produção de um ensaio. 

Tendo em vista esses objetivos, foi definido o conteúdo programático da SD, 

parte integrante do programa de LPTAc II, conforme discriminado abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a finalidade de otimizar os objetivos e os conteúdos definidos, elaborei 

um conjunto de atividades, que são detalhadas ao longo da descrição da referida 

SD.  

Considerando as dificuldades apresentadas pelos alunos na produção de 

ensaios, julguei necessário fazer uso de outras estratégias metodológicas que 

facilitassem o processo de ensino-aprendizagem do gênero, baseadas no critério de 

progressão de complexidade. Foram elas: 

 análise de ensaios autênticos, partindo dos não acadêmicos aos acadêmicos; 

 leitura/análise de ensaios precedendo a produção escrita;  

 “teorização”/sistematização teórica sobre o gênero, realizada de forma 

interativa e colaborativa entre alunos e professora: a eles, caberiam a 

preparação e a apresentação, em forma de seminários, dos textos de Moisés 

2016.1 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1 Construção do conhecimento, comunidade acadêmico-universitária e práticas 
discursivas 
 
2 Gêneros discursivos e escritura no contexto acadêmico 

 
3 Gênero acadêmico: ensaio  
3.1 Percurso histórico do gênero 
3.2 Configuração estilístico-composicional: 

 aspectos linguístico-discursivos: heterogeneidade do/no discurso acadêmico e 
modos de dizer do sujeito acadêmico (estratégias de pessoalização ou de 
impessoalização do sujeito) 

 estrutura estilístico-composicional/organização retórica (movimentos retóricos) 
3.3 Análise de exemplares de ensaios  
3.4 Produção de ensaio acadêmico 
 
4 Normas da ABNT 
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(1997), Adorno (2003) e Larrosa (2004); a ela, as aulas expositivas que 

arrematariam as discussões teóricas sobre o gênero; 

 produção de um ensaio acadêmico. 

Registro que, na realização de sequências didáticas, costumo fazer uso de 

duas outras estratégias: a reescritura da produção final (com atendimento individual 

do aluno pela professora) e a socialização dos ensaios, mediante a apresentação 

dos textos em sala de aula e, em sendo o caso, em eventos acadêmicos, com a 

possibilidade de posterior publicação. Na SD sob análise, elas não foram 

empregadas pelas seguintes razões: com relação à suspensão da reescritura, além 

de considerar as especificidades do gênero ensaio, tentei, como pesquisadora, 

evitar que a minha avaliação dos textos dos alunos interferisse, de forma 

significativa, nas versões que me foram apresentadas como produções finais e 

comprometesse, possivelmente, a fidedignidade do corpus da pesquisa; com relação 

à socialização dos textos, tenho um projeto de organizar um e-book para publicação, 

em 2019, dos ensaios produzidos em LPTAc II (a redação da tese impediu a sua 

execução). 

Descrevo, a seguir, o processo de desenvolvimento da SD: realização da 

produção inicial; detalhamento dos módulos 1, 2 e 3; e realização da produção final. 

 

Realização da produção inicial (12/2/2016) 

Mesmo tendo conhecimento informal sobre o desconhecimento dos alunos 

acerca do gênero ensaio, no que diz respeito, principalmente, à sua configuração 

composicional, elaborei uma proposta de produção inicial com o objetivo de 

comprovar, de forma documental, essa suposição. Por essa razão, achei apropriado 

definir como tema o próprio ensaio, proporcionando aos alunos uma ação 

metadiscursiva. A realização desse “metaensaio” me permitiria, inicialmente, ter um 

diagnóstico dos saberes e competências dos alunos acerca do gênero enfocado e, 

posteriormente, ao comparar essa primeira produção com a produção final, avaliar o 

desenvolvimento da interiorização desses saberes e dessas competências.  

Tal análise comparativa me permitiria, enfim, avaliar a existência de uma 

postura reflexiva dos alunos que implicaria não só a interiorização de saberes 

teóricos mas sobretudo a interiorização de valores, de atitudes face ao mundo e ao 

conhecimento, bem como de modos de aceder às informações sobre o ensaio. A 

escrita, além de ser um importante instrumento de reflexão sobre o conteúdo do 
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texto, propicia também uma reflexão sobre os processos da própria escrita, o que 

configura a sua dimensão epistêmica.  

Essa produção inicial foi redigida no primeiro dia de aula, após o momento da 

apresentação da disciplina, sem discussão anterior ou preparação prévia para o 

desenvolvimento do tema. Os alunos foram informados que só teriam acesso a esse 

material no final da SD. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como a SD foi planejada em módulos, passo a descrevê-los de forma 

detalhada. 

 

Módulo 1 − Interação inicial para discussão de alguns tópicos mais 

abrangentes  

No início do primeiro dia de aula, fiz uma breve apresentação de LPTAc II aos 

alunos, prestando-lhes esclarecimentos sobre a sua ementa e como esta delimita a 

seleção do conteúdo programático a ser abordado na disciplina. Após as 

informações mais gerais sobre o curso, inclusive a metodologia a ser adotada, 

discuti com os alunos, e submeti à apreciação deles, a proposta da SD enfocando o 

gênero ensaio.  

No tempo restante das aulas, os alunos redigiram a Produção textual 1 

(produção inicial). 

No segundo encontro com os alunos, resolvi provocá-los com a seguinte 

pergunta: “Vocês sabem que a universidade é uma instituição criada no período 

medieval?” “Não”, todos respondem. Esse fragmento de diálogo marca o início de 

uma “conversa” necessária sobre a história dessa instituição de ensino superior, cuja 

UFRN/CCHLA/DEPARTAMENTO DE LETRAS 
DISCIPLINA: LET0430 LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO ACADÊMICO II 
PERÍODO LETIVO: 16.1                                      DATA: 12/2/2016 
ALUNO(A):____________________________________________________   CURSO: LETRAS 

 
PRODUÇÃO TEXTUAL 1 

Apesar de ser, atualmente, um dos gêneros discursivos mais difundidos no ambiente 

universitário, muitos não conhecem o ensaio (sua origem, sua tipologia e sua configuração 

estilístico-composicional). Quanto a você, o que sabe a respeito do ensaio? Já teve alguma 

experiência com a leitura ou a produção de ensaios? 

Neste primeiro dia de aula, convidamos você a um exercício de escritura ensaística. Para 

tanto, produza um ensaio no qual você exponha sua visão acerca do referido gênero discursivo. 
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finalidade precípua é a formação do homem, do cidadão; a formação profissional 

deste é apenas uma de suas outras finalidades. Guiado por uma exposição de slides 

elaborados previamente por mim, esse périplo, que atravessa o tempo evidenciando 

a estreita relação entre as universidades e o contexto histórico-político da sociedade 

da época, tem seu ponto de partida na Idade Média e seu ponto final na época 

contemporânea. 

Após essa exposição dialogada, propus aos alunos, como situação de 

interação concreta de uso da linguagem, a realização da Atividade 1 (cópias dos 

textos analisados foram distribuídas aos alunos), feita em grupo, conforme as 

orientações reproduzidas na cópia que segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tendo em vista o critério de complexidade que fundamentou a adoção das 

estratégias metodológicas propostas (do texto não acadêmico para o acadêmico), o 

objetivo dessa atividade inicial era possibilitar aos estudantes uma primeira leitura 

metódica de dois artigos de opinião sobre as relações entre ciência e sociedade, 

escritos por professores universitários com formações acadêmicas em áreas de 

UFRN/CCHLA/DEPARTAMENTO DE LETRAS 
DISCIPLINA: LET0430 LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO ACADÊMICO II 
PERÍODO LETIVO: 16.1                                                                                      DATA:   19/2/2016 
ALUNO(A):__________________________________________________  CURSO:     LETRAS 

 

ATIVIDADE 1 

Leia os textos em anexo e faça o que se pede. 

1. Qual(is) a(s) questão(ões) discutida(s) nos dois textos? 

2. Quais os posicionamentos assumidos pelos dois autores? Compare-os. 

3. Analise comparativamente as estruturas composicionais dos textos. 

4. Os dois textos foram escritos por pesquisadores, professores universitários. Poderíamos 

classificá-los como textos científicos? Justifique sua resposta. 

5. Analise os casos de heterogeneidade discursiva presentes nos textos e a função que eles 

exercem em relação ao posicionamento dos autores. 

Referências dos textos em anexo:  

FOINA, Paulo Rogério. Ciência e tecnologia desalinhadas com sociedade. Correio Braziliense, 
06 nov. 2015, s/p.  
 
SILVA, Marcos Fabrício Lopes da. O lado não científico da ciência. Observatório da Imprensa, 
ano 19, n. 877, 23/11/2015, s/p. Disponível em: <http://observatoriodaimprensa.com.br/jornal-de-
debates/o-lado-nao-cientifico-da-ciencia/>. Acesso em 04 dez. 2015.  

http://observatoriodaimprensa.com.br/jornal-de-debates/o-lado-nao-cientifico-da-ciencia/
http://observatoriodaimprensa.com.br/jornal-de-debates/o-lado-nao-cientifico-da-ciencia/
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conhecimento distintas (um, físico e doutor em Informática; o outro, jornalista, poeta 

e doutor em Estudos Literários) e publicados em periódicos da esfera jornalística 

(Correio Braziliense e Observatório da Imprensa), caracterizando-se, portanto, como 

não acadêmicos.  

Além de voltar-se para a análise da função social do gênero e do contexto de 

produção, a leitura foi orientada, principalmente, para a identificação do 

diálogo/confronto das diferentes posições acerca do tema em pauta defendidas 

pelos autores, reforçando a ideia de que “cada enunciado é um elo na corrente 

complexamente organizada de outros enunciados” (BAKHTIN, 2011, p. 272), e a 

comparação de outros aspectos da configuração estilístico-composicional dos 

textos, tais como a ordenação dos argumentos e as marcas de heterogeneidade 

mostrada. Considero essa atividade de grau baixo de complexidade, partindo do 

princípio de que todos os alunos já haviam cursado Leitura e produção de texto 

argumentativo, disciplina oferecida, regularmente, no 2o período do curso.   

No terceiro encontro, a Atividade 2 constava de um estudo dirigido, 

semelhante ao da Atividade 1, do artigo científico “A nomeação do sujeito 

acadêmico” (TASCHETTO, 2004). O objetivo dessa atividade era proporcionar aos 

alunos um estudo sobre algumas formas de nomeação do sujeito acadêmico, 

consideradas como estratégias de subjetivação ou objetivação.   

No quarto encontro, conforme previsto no cronograma da disciplina, um grupo 

de alunos apresentou o Seminário 1, cujo texto-base era “Análise de citações em 

textos acadêmicos escritos” (MACEDO; PAGANO, 2011). Concluído o seminário, 

estudamos as normas da ABNT correspondentes às citações e, em seguida, fizemos 

um exercício de inserção de citações (Atividade 3), em conformidade com a norma 

NBR 10520, da ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2002). 

 

Módulo 2 − Ampliação do repertório sobre o gênero em estudo, por meio de 

leituras e análise de ensaios (em primeiro lugar, os não acadêmicos e, em segundo, 

os  acadêmicos) 

 Com relação à metodologia adotada, convém registrar que todos os ensaios 

(cinco não acadêmicos e três acadêmicos, descritos a seguir) foram lidos e 

discutidos com os alunos, em sala de aula, considerando os seguintes aspectos: a 

função social do gênero, o contexto de produção, o conteúdo temático, a estrutura 
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composicional, incluindo o diálogo/confronto de vozes presentes no texto, e os 

recursos estilísticos. 

  Dando prosseguimento à SD, realizamos a Atividade 4 (18/3/2018), cujo 

objetivo era analisar, em sala de aula, alguns ensaios não acadêmicos. Para mostrar 

que a “coisa” já existia antes de sua denominação e ressaltar o hibridismo genérico, 

iniciamos a atividade, após uma contextualização da obra em que se inseria, com a 

leitura de uma das cartas a Lucílio, escritas por Sêneca. Todos os ensaios abaixo 

discriminados foram analisados seguindo uma ordem cronológica de criação. Todos 

os ensaios foram lidos e analisados em sala de aula, enfocando os seguintes 

aspectos: o conteúdo temático e a configuração estilístico-composicional.  

 Segue a relação dos ensaios anteriormente referidos. 

 “O valor do tempo”, de Sêneca. In: Cartas a Lucílio. Disponível em: 

<http://www.paideuma.net/seneca.doc> Acesso em: 15 out. 2008. 

 “Sobre a tagarelice”, de Plutarco. In: Sobre a tagarelice e outros textos. São 

Paulo: Landy, 2008. p. 9-44. 

 “Da idade”, de Michel de Montaigne. In: Ensaios. Tradução: Sérgio Milliet. São 

Paulo: Abril Cultural, 1972. p. 158-159. (Os pensadores). 

 “Da amizade”, de Francis Bacon. In: Pensamentos sobre a arte de viver. 

Tradução: José Paulo Paes. São Paulo: Cultrix, s/d. p. 173-179.  

 “O outro lado”, de José Saramago. In: Outros cadernos de Saramago. 

Disponível em: <http://caderno.josesaramago.org/4976.html> Acesso em: 10 

dez. 2015.    

 

Concluída a atividade anterior, desenvolvemos a Atividade 5 (1º/4/2018) e, na 

semana subsequente, a Atividade 6 (8/4/2018), programadas para a análise de 

ensaios acadêmicos que abordavam temas das áreas de linguística e letras. Nessa 

prática de leitura-estudo do texto, foram abordados, entre outros, tópicos que 

incluíam a esfera de produção do gênero, o conteúdo temático, a composição dos 

participantes da interação (autor e interlocutor do gênero), a presença das relações 

dialógicas (de concordância ou de discordância) e a organização textual. Pela sua 

relativa extensão e média complexidade, compuseram essas atividades os seguintes 

ensaios: 

http://www.paideuma.net/seneca.doc
http://caderno.josesaramago.org/4976.html
http://caderno.josesaramago.org/4976.html
http://caderno.josesaramago.org/4976.html
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 “Texto, discurso, gêneros textuais e práticas sociais na sociedade 

contemporânea: tributo a José Luiz Meurer”, de Viviane Maria Heberle. 

Cadernos de Linguagem e Sociedade, v. 12, n. 1, p. 155-168, 2011. 

 “Dialogismo e análise do discurso – alguns efeitos do pensamento 

bakhtiniano nos estudos do discurso”, de Nelson Barros da Costa. Linguagem 

em (Dis)curso – LemD, Tubarão, SC, v. 15, n. 2, p. 321-335, maio/ago. 2015. 

 “Procedimento construtivo e tratamento dos meios expressivos: concepções 

sobre o conto em Edgar Allan Poe a partir da crítica de Nathaniel Hawthorne”, 

de Charles Kiefer. Literatura e Sociedade, n. 20, p. 67-80, 2015. 

Convém registrar que, antes da realização das atividades, as cópias desses 

ensaios foram disponibilizadas para os alunos no Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas da UFRN (Sigaa), para que providenciassem a sua 

impressão (caso o quisessem).  

 

Módulo 3 − Organização e sistematização do conhecimento sobre o gênero: 

seminários apresentados pelos alunos e aulas expositivo-dialogadas sob a 

responsabilidade da professora 

Considerando que as aulas da disciplina concentravam-se em um único turno 

(quatro aulas consecutivas), optei por distribuir, de forma equilibrada, a teoria e a 

prática. Por essa razão, as atividades desse módulo foram realizadas 

concomitantemente às atividades do Módulo 2. Na primeira parte das aulas, líamos 

e analisávamos os ensaios; na segunda, um grupo de alunos apresentava o 

seminário previsto no cronograma. Dessa forma, conseguíamos equilibrar o estudo 

de textos teóricos e a leitura/análise dos textos empíricos. 

A seguir, apresento a lista discriminada dos textos teóricos estudados e 

apresentados, em sala de aula, sob a forma de seminários. Foram eles: 

 Seminário 1 (apresentado em 4/3/2018): “A nomeação do sujeito no discurso 

acadêmico”, de Tania Regina Taschetto. In: ANAIS CONGRESSO 

NACIONAL DE LINGUISTICA E FILOLOGIA, 8, 2004, Rio de Janeiro. 

Cadernos de... Rio de Janeiro: UERJ, 2004. 

 Seminário 2 (apresentado em 18/3/2018):  “O ensaio”, de Massaud Moisés. 

In: A criação literária. Prosa. 13. São Paulo: Cultrix, 1997. p. 221-243. 
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 Seminário 3 (apresentado em 1o/4/2018):  “O ensaio como forma”, de Theodor 

W. Adorno. In: Notas de literatura I. Tradução e apresentação: Jorge M. B. de 

Almeida. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2003. p. 15-46. (Espírito crítico). 

 Seminário 4 (apresentado em 8/4/2018):  “A operação ensaio: sobre o ensaiar 

e o ensaiar-se no pensamento, na escrita e na vida”, de Jorge Larrosa. 

Educação & realidade, v. 29, n. 1, p. 27-43, jan./jun. 2004.   

É importante assinalar que, considerando o grau de complexidade de 

compreensão do texto de Adorno, disponibilizei para os alunos, como forma de 

bibliografia suplementar, cópia dos seguintes textos:  

 “Notas sobre o ensaio em Theodor W. Adorno”, de Alexandre Mariotto 

de Botton. João Pessoa, v. 13, n. 1, p. 89-98, jun. 2011; 

 “O ensaio e a escrita acadêmica”, de Jorge Larrosa. Educação & 

realidade, v. 28, n. 2, p. 101-115, jul./dez. 2003. 

 Encerradas as apresentações dos seminários, sob a responsabilidade dos 

alunos, ministrei uma aula, ilustrada por uma apresentação de slides, sobre o gênero 

ensaio nas esferas não acadêmica e acadêmica. O objetivo era, principalmente, 

arrematar as ideias dos diversos autores estudados nos seminários, acrescidas de 

informações colhidas em outras fontes teóricas que compunham o meu repertório 

sobre o tema.  

 

Realização da produção final (6/5/2016) 

Com o objetivo de avaliar a ampliação dos conhecimentos dos alunos acerca 

do ensaio e a apropriação dessa prática discursiva própria da esfera acadêmica, 

mantive na produção final (denominada Produção textual 2), com algumas 

adaptações à situação (último dia de aula da SD), o teor da proposta da produção 

inicial, realizada no primeiro dia de aula.  

Essa produção final não foi redigida em sala de aula, e, para cumprir essa 

tarefa, os alunos tiveram um prazo de 15 dias, após a conclusão da SD sobre 

ensaio. Para a delimitação desse período de tempo – que, para alguns, pode 

parecer extenso − considerei as atividades imprescindíveis à redação do ensaio, 

como, por exemplo, a releitura crítica dos textos teóricos dos seminários e uma 

possível ampliação dessa investigação bibliográfica. Diferentemente das produções 

iniciais, que foram manuscritas, as finais foram digitadas. Segue a transcrição da 

referida atividade. 
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4.4 Constituição do corpus: produção inicial e produção final 

A constituição de um corpus depende, em larga medida, do objetivo para o 

qual é constituído. Assim, parte desse trabalho de fundo passa pela seleção de 

textos reveladores de informações pertinentes para o estudo que neles se pretende 

basear. 

Tratando-se de uma pesquisa qualitativa, esclareço que não houve uma 

preocupação com a seleção de um número significativo de ensaios se considerados 

em sua relação com o total. Optei, então, em concordância com minha orientadora, 

por compor o corpus a partir de seus autores, participantes desta pesquisa, que 

deveriam atender aos seguintes requisitos:  

 ter autorizado sua participação na pesquisa; 

 ter escrito as duas produções (inicial e final); 

 ser aluno(a) de Letras; 

 ter atendido à minha solicitação de sugerir um pseudônimo que o 

identificasse, mas preservasse o seu anonimato. 

Com a utilização desses critérios de seleção, restaram sete participantes, o 

que equivaleria a um corpus de 14 ensaios. Diante das dificuldades de análise de 

um conjunto tão amplo de textos, houve a necessidade de restringir esse número. 

Quais outros critérios poderiam ser utilizados nessa seleção? Como alternativa 

UFRN/CCHLA/DEPARTAMENTO DE LETRAS 
DISCIPLINA: LET0430 LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO ACADÊMICO II 
PERÍODO LETIVO: 16.1                                                                                      DATA:  06/5/2016 
ALUNO(A):__________________________________________________   CURSO:   LETRAS 

 

PRODUÇÃO TEXTUAL 2 

Em 12 de fevereiro de 2016, primeiro dia de aula do curso, você produziu um “ensaio” 
norteado pelas seguintes orientações (Produção textual 1): 

 
“Apesar de ser, atualmente, um dos gêneros discursivos mais difundidos no ambiente 
universitário, muitos não conhecem o ensaio (sua origem, sua tipologia e sua configuração 
estilístico-composicional). Quanto a você, o que sabe a respeito do ensaio? Já teve 
alguma experiência com a leitura ou a produção de ensaios?” 
 

Da referida data até hoje, analisamos ensaios acadêmicos e não acadêmicos; estudamos, em 
forma de seminários, os textos de Moisés (1997), Adorno (2003) e Larrosa (2004) e fizemos 
outras leituras complementares. Foram vários encontros, em sala de aula, experienciando o 
ensaio, na prática e na teoria. 

Agora renovamos o nosso convite a um novo exercício de escritura ensaística, no qual você 
poderá desenvolver suas reflexões atuais sobre o ensaio considerando a sua experiência com o 
referido gênero discursivo.  
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para a solução do problema, decidi considerar o número de seminários teóricos 

(quatro) apresentados ao longo da SD, porque havia interesse, nesta pesquisa, 

de avaliar a dimensão epistêmica da escrita de ensaios. Assim, a composição do 

corpus foi reduzida a quatro pares de ensaios, o que correspondia a quatro 

sujeitos.  

Considero importante registrar que o largo espaço de tempo decorrido 

entre a escolha do pseudônimo e a conclusão da escritura desta tese, decidi, 

antes da seleção do corpus, entrar novamente em contato com os sete 

participantes – via on-line (e-mail, WhatsApp e Messenger) – a fim de que não só 

se manifestassem sobre a disposição de manter ou de substituir os pseudônimos 

escolhidos anteriormente como também justificassem suas escolhas.  

Em resposta à consulta feita, seis deles decidiram manter o pseudônimo 

dado anteriormente e um apenas optou por substituí-lo. Como solicitado, 

apresentaram as seguintes justificativas para suas escolhas: 

 Camila – pelo fato de ser um “nome bonito”, de “construção sonora 

agradável”.  

 Graciliano Ramos – contrariando a construção de um possível ethos de 

arrogância, pela admiração que sente pelo escritor e, principalmente, pelo 

fato de as obras Vidas secas e Angústia terem marcado profundamente a 

sua trajetória de leitor. Em suas próprias palavras: “Sempre que possível, 

atrelo algumas produções minhas a ele, pois é uma forma de homenagear 

esse grande escritor”. 

 Mariana Monteiro – a escolha foi aleatória, sem qualquer outra 

justificativa. 

 Odara – o nome remete à canção de Caetano Veloso; significa “quase 

como um estado de espírito, quando a pessoa se sente tranquila e está 

em uma fase boa”, além de ser o nome de “um Exu bom, para o 

Candomblé”. 

 Peter – em suas próprias palavras, ele justifica sua escolha: “Das minhas 

muitas peraltices de infância, as maiores estão relacionadas a meu 

imaginário em torno do personagem Peter Pan, do Barrie”. 

 Atena – no Gelne de 2014, assistiu a uma comunicação de uma pesquisa 

que empregava, como pseudônimos dos sujeitos participantes, nomes de 
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deuses da mitologia: esse foi, então, “o primeiro nome feminino, nesse 

sentido, que me veio à cabeça”. 

 Aurora (nome anterior: Rosa Amélia) – “é quando tudo recomeça e os 

recomeços me definem”. 

Reproduzidas as explicações dadas, segue o quadro representativo do perfil 

dos sete participantes, selecionados provisoriamente, autores dos ensaios que 

comporiam o corpus desta pesquisa. 

 

Quadro 1 − Perfil dos sujeitos provisórios da pesquisa 

 
PARTICIPANTE 

 
GÊNERO 

 
IDADE 

 
PERÍODO DO 

CURSO 
 EM 16.1 

 
SEMINÁRIO APRESENTADO 

(pelo autor do texto) 

Camila F 21 7
O
         1 (Taschetto, 2004 ) 

Odara F 22 7
O
         2 (Moisés, 1997) 

Graciliano Ramos M 21 5
O
         3 (Adorno, 2002) 

Aurora F 49 5
O
         3 (Adorno, 2002)  

Peter M 20 5
O
         3 (Adorno, 2002) 

Mariana Monteiro F 21 5
O
         4 (Larrosa, 2004) 

Atena F 20 5
O
         4 (Larrosa, 2004) 

Fonte: A autora 

 

Com a decisão tomada de restringir a análise do corpus a quatro pares de 

ensaios, vi-me diante de um novo impasse: definir novos critérios de seleção. Para 

tanto, optei pela combinação de dois princípios. O primeiro relacionava-se com as 

produções iniciais e finais: considerar os casos tidos como os mais significativos em 

relação aos objetivos da pesquisa e, posteriormente, interpretados, numa tentativa 

de descobrir o que neles haveria de único e o que poderia ser generalizado a 

situações similares. O segundo relacionava-se com os sujeitos-participantes, autores 

dos ensaios. Para que o perfil fosse mais equitativo em termos de formação 

acadêmica, descartei os ensaios de um participante para quem Letras era o 

segundo curso de graduação. Como seriam quatro pares de ensaios, os seus 

autores deveriam representar, de forma igualitária, os quatro grupos responsáveis 

pela apresentação dos seminários teóricos realizados. Assim, dessa combinatória de 

critérios, foram selecionados os pares de ensaios de quatro sujeitos, conforme 

discriminados no Quadro 2.  
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Quadro 2 − Perfil dos sujeitos da pesquisa 
 

 
PARTICIPANTE 

 
GÊNERO 

 
IDADE 

 
PERÍODO DO 

CURSO 
 EM 16.1 

 
SEMINÁRIO APRESENTADO 

(pelo autor do texto) 

Camila F 21 7
O
         1 (Taschetto, 2004 ) 

Odara F 22 7
O
         2 (Moisés, 1997) 

Graciliano Ramos M 21 5
O
         3 (Adorno, 2002) 

Mariana Monteiro F 21 5
O
         4 (Larrosa, 2004) 

Fonte: A autora 

 

O corpus desta pesquisa, gerado pela SD, compõe-se, portanto, de quatro 

pares de ensaios sobre o gênero ensaio, ou melhor dizendo, metaensaios, escritos 

por graduandos de Letras, na situação inicial (corpus A) e na situação final da SD 

(corpus B), após a conclusão de uma sequência didática enfocando o gênero, 

realizada na disciplina Leitura e produção de texto acadêmico II, no período de 

2016.1, em atendimento à solicitação da atividade denominada Produção textual 1, 

conforme reproduzida anteriormente. Essa atividade propiciou aos alunos a 

oportunidade de não só escrever sobre o gênero ensaio como, principalmente, 

refletir sobre sua própria experiência com a leitura e a escrita de ensaios. 

Contrariamente à pesquisa de cunho positivista, que elege instrumentos 

estruturados de forma rigorosa em busca de informações quantitativas, nesta 

pesquisa foram selecionados instrumentos que dessem conta de um processo 

particular de difícil quantificação. Mesmo trabalhando com poucos sujeitos focais, 

procurar-se-á ter uma representação do desempenho dos alunos em relação à 

produção de ensaios. 

 

4.5 Em busca de um conceito operacional de ensaio acadêmico 

Diante da complexidade do gênero e, consequentemente, das dificuldades de 

nomear suas características relativas à estrutura composicional e ao estilo, defrontei-

me, na condição de pesquisadora, com uma grande dificuldade: qual conceito de 

ensaio acadêmico adotar para a análise dos ensaios dos alunos? Partindo do 

princípio de que cada ensaio é uma obra à parte, mostra-se, à primeira vista, quase 

impossível a tarefa de construir um “modelo” ou um “protótipo” desse gênero 

discursivo.  

Suspendo um pouco o raciocínio para registrar que o ato de pesquisar 

provoca inquietações, implicando investigação de respostas sempre temporárias, 



103 
 

que, por sua vez, geram novas inquietações que, engendradas, levam o(a) 

pesquisador(a) à busca incessante de novas respostas e explicações. Nesse 

processo, o pesquisador busca, a princípio, parcerias intelectuais e teóricas, 

colocando a teoria num lugar de destaque. O objeto, no entanto, só se desvela na 

interface referencial teórico e campo de pesquisa, o qual, neste caso, é a sala de 

aula. 

Retorno ao ensaio. Ciente de que as flutuações teóricas sobre o ensaio não 

me forneciam um lastro ainda muito seguro e uniforme para a análise do corpus, 

achei necessário debruçar-me sobre a empiria. Pensei, em primeiro lugar, selecionar 

e analisar alguns ensaios publicados em periódicos científicos das áreas Letras e 

Linguística. A dificuldade foi encontrar, nesses periódicos, uma seção exclusiva para 

a publicação de exemplares desse gênero designados como ensaios. Quando havia 

essa seção e eu lia os ensaios ali publicados, deparava-me com outro obstáculo: 

alguns deles eram designados pelos próprios autores como artigos. 

Decidi, então, procurar uma alternativa diferente: construir um conceito 

operacional de ensaio acadêmico a partir da análise experimental de exemplares do 

gênero, alicerçada em alguns conhecimentos teóricos resultantes de estudos já 

realizados sobre o ensaio. Passo a descrever esse procedimento na seção que 

segue.  

 

4.5.1 Ensaios de pesquisadores 

Como, em semestres anteriores a 2016.1, eu já havia trabalhado com alguns 

dos ensaios ali publicados, escolhi, para construir um conceito operacional de ensaio 

acadêmico que fosse norteador da análise do corpus desta pesquisa, o livro Vinte 

ensaios sobre Mikhail Bakhtin, organizado pelos professores Carlos Alberto Faraco, 

Cristovão Tezza e Gilberto de Castro e publicado pela Editora Vozes em 2006. 

Trata-se de uma coletânea de ensaios de pesquisadores nacionais e estrangeiros 

que, segundo seus organizadores, “de certa forma, são um retrato vivo, atual, e, 

portanto, contraditório, do significado – ou dos significados – de Bakhtin na entrada 

do século XXI” (FARACO; TEZZA; CASTRO, 2006, p. 14). Nesse livro, as diferentes 

vozes que o habitam, provenientes de culturas disciplinares diferentes e países 

diversos, aproximam-se em torno de um mesmo conteúdo: as ideias de Bakhtin e de 

seu Círculo.  
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Na impossibilidade de analisar tantos ensaios, selecionei oito deles (descritos 

no Quadro 3), obedecendo ao critério de todos terem sido escritos por autores 

brasileiros e, originalmente, em língua portuguesa. Descartei os ensaios que foram 

traduzidos de outra língua, considerando as possíveis diferenças culturais que se 

poderiam refletir nos textos. 

 Seguem a capa digitalizada do livro (Figura 7) e o Quadro 3, que contém as 

informações sobre os oito ensaios selecionados. 

 
Figura 7 - Capa do livro Vinte ensaios sobre Mikhail Bakhtin 

 
 
 

 

 
 
 
 

Fonte: Arquivo da autora (cópia digitalizada) 
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Quadro 3  – Identificação dos ensaios de pesquisadores 
 

IDENTIFICAÇÃO AUTOR(A) TÍTULO LOCALIZAÇÃO 

 
EP1 

 
Marília AMORIM 

Ato versus objetivação e 
outras oposições 
fundamentais no 
pensamento bakhtiniano 

 
p. 17-24 

 
EP2 

 
Rosse-Marye BERNARDI  

Um olhar sobre a 
intemporalidade da tragédia 

 
p. 25-37 

 
EP3 

 
Paulo BEZERRA 

Dialogismo e polifonia em 
Esaú e Jacó 

 
p. 38-53 

 
EP4 

 
Beth BRAIT 

Estilo, dialogismo e autoria: 
identidade e alteridade 

 
p. 54-66 

 
EP5 

 
Gilberto de CASTRO  

Enunciado e discurso: um 
diálogo entre o Círculo de 
Bakhtin e Michel Foucault 

 
p. 114-124 

 
EP6 

 
Carlos Alberto FARACO  

Voloshinov: um coração 
humboldtiano? 

 
p. 125-132 

 
EP7 

 
Marlene TEIXEIRA  

O outro no um: reflexões em 
torno da concepção 
bakhtiniana de sujeito 

 
p. 227-234 

EP8 Cristovão TEZZA  Sobre a autoridade poética p. 235-254 

 

Fonte: A autora 

 

4.5.2 Construção das regularidades do ensaio acadêmico 

Nesta seção, descrevo e discuto as regularidades do ensaio acadêmico, 

construídas a partir da análise dos ensaios selecionados. 

 

 Uma escrita de saber específico, verticalizado 

Entre cem aspectos da mesma coisa, tomo um. E ora 
o debico apenas, ora o mordisco, ora vou até o osso.  
Escruto-o, não em larga superfície, mas tão 
profundamente quanto mo permite o meu saber, e as 
mais das vezes me comprazo em o encarar por um 
ângulo diferente do habitual. Gostaria de tratar a 
fundo qualquer tema, mas me conheço demais para 
me iludir acerca da minha incapacidade. 

Michel de Montaigne 

 

À liberdade, expressa por Montaigne, de escolher a profundidade da 

abordagem de um tema em seus ensaios, parece não haver uma correspondência 

no ensaio acadêmico. A sua escritura não se limita a uma mera reprodução dos 

conhecimentos já existentes sobre um determinado tema; exige também do ensaísta 

a exposição de seu saber, aquele que foi aprendido e que ele crê ser necessário 

para a compreensão do objeto sob análise.  
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Como apropriadamente declara Vélez (2001, p. 1), “não se pode perder de 

vista que o grande ensaísta é também um bom conhecedor”. Nesse sentido, o 

ensaísta é aquele que sopesa as ideias existentes, ou seja, verifica, confronta o 

peso das ideias conforme as diferentes concepções ou perspectivas porque o ensaio 

representa um diálogo ativo e permanente com a cultura, articulado com uma dupla 

condição: cultivo do estilo e lucidez conceptual determinada pelo domínio do saber. 

Nos oito ensaios analisados, seus autores conseguem contemplar o espectro 

potencial teórico de Bakhtin e do Círculo, que fundamenta seus trabalhos de 

investigação realizados nas seguintes áreas: aplicação literária, teoria literária, 

linguística e filosofia. 

Tal constatação vem confirmar a posição já defendida por Adorno (2003, p. 

40): “Astuciosamente, o ensaio apega-se aos textos como se estes simplesmente 

existissem e tivessem autoridade. Assim, sem o engodo do primordial, o ensaio 

garante um chão para os seus pés [...]". E completa Larrosa (2003, p. 114): “O 

ensaio necessita de um texto pré-existente, não para ser examinado mas para ter 

um solo onde correr”. 

O ensaio, portanto, não constitui uma forma espontânea de expressão (essa 

ideia não se aplica sequer aos ensaios de Montaigne). Na realidade, sua aparente 

informalidade encobre uma complexa e bem tecida relação com os saberes a que 

faz referência, embora não seja um “esbanjamento” de erudição ou de saber. Fruto 

de uma investigação acurada, que implica muitas leituras, trata-se de uma escritura 

que se situa na fase mais elevada do conhecimento, e não propriamente em seus 

inícios; daí ser considerado um gênero da maturidade (intelectual). 

 

 Uma escrita historicamente justificada no presente 

Quase todas as nossas opiniões nos são impostas 
por autoridade alheia. Não é isso um mal, pois neste 
século tão frágil não saberíamos escolher melhor por 
nós mesmos. 

Michel de Montaigne 

 

Na sinopse, apresentada pela editora Vozes, do livro Vinte ensaios sobre 

Mikhail Bakhtin, disponível em todas os anúncios de venda do livro, encontramos as 

seguintes informações (/www.travessa.com.br/vinte-ensaios-sobre-mikhail-

bakhtin/artigo/eb7995ab-b401-40c0-bc85-28ed48c6a349): 
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O filósofo russo Mikhail M. Bakhtin tornou-se, nas últimas décadas, 
referência constante nos estudos linguísticos e literários, na filosofia da 
linguagem e nas ciências sociais em geral. A publicação deste livro 
testemunha a nova fase dos estudos do pensamento de Bakhtin. 
 

Como podemos constatar, os temas tratados nos ensaios são impostos pelas 

circunstâncias históricas do tempo/da época em que o livro foi lançado. Por essa 

razão, o ensaio é sempre “atual”, no sentido de uma atitude, sempre implícita em 

todo bom ensaio, de problematizar o próprio discurso axiológico (valores que 

individualizam e diferenciam cada época das precedentes). 

Assim, o ensaísta escreve de e para uma época: os temas e a sua 

abordagem estão sempre subordinados às circunstâncias do presente vivido. 

 Ao identificar as reverberações das leituras da obra de Michel Foucault na 

construção de sua identidade pessoal, Larrosa (2004) percebeu também que ele 

mesmo, ao ensaiar, também se ensaiava. Por ser o modo experimental que daria 

forma ao pensamento, à escrita e à vida, o ensaio se caracterizaria pela sua 

constante problematização, sendo, portanto, “uma escrita no presente” cuja 

finalidade é dar forma a uma experiência desse presente.  

 Nesse sentido, a escrita do tempo presente deve ser identificada não apenas 

como a expressão de um sujeito mas também como um lugar em que a 

subjetividade ensaia e experimenta a si mesma em relação à sua exterioridade.  

Conforme publicado na apresentação da coletânea, os ensaios que a 

constituem procuram “atualizar significativamente o patamar das discussões 

bakhtinianas entre nós” (FARACO; TEZZA; CASTRO, p. 160), que, pelo seu caráter 

complexo e contraditório, permanecem abertas em pleno século XXI. São, portanto, 

textos datados, reflexo de um momento da história da recepção das ideias de 

Bakhtin e de seu Círculo. 

 

 Uma escrita subjetivada em primeira pessoa 

Eu me mostro aqui por inteiro, como uma peça 
anatômica, cujas veias, músculos, tendões, divisamos 
em seus lugares ao primeiro golpe de vista, ao passo 
que a tosse indica apenas o que ocorre em certo 
ponto de nosso ser, a palidez e a pulsação o que se 
verifica em outro ponto, e tudo isso de modo 
duvidoso. Não são apenas meus gestos que escrevo, 
sou eu mesmo, é a minha essência. 

Michel de Montaigne 

Ainda hoje, nas universidades, observa-se uma prática de recomendar aos 

pesquisadores em formação (inicial ou não) – apoiada, obviamente, em práticas 
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hegemônicas – a utilização da terceira pessoa ou de outras formas linguísticas 

impessoais com a finalidade de revestir o discurso científico de “objetividade”.  

A ciência, em sua ampla conformação durante a modernidade, construiu seu 

discurso sobre as possibilidades de conhecer o mundo “objetivamente”, isto é, 

desvendando suas regularidades sem que a participação humana afetasse seu 

funcionamento ou sua ordem. Tal pretensão se sustenta em dois pilares: primeiro, a 

descoberta das regras que regem o mundo por intermédio do método, garantia de 

que os prejuízos do investigador terminem eclipsados por um procedimento racional; 

segundo, a tradução dos resultados do trabalho científico em um texto que reproduz 

as mesmas condições de objetividade com as quais se iniciou a investigação. Esse 

modelo de ciência, um eco do positivismo, supõe um pesquisador que é capaz (ou é 

obrigado) a desprender-se de qualquer ponto de vista ou opinião prévia frente a 

esse mundo que pode ser isolado, descrito e analisado sem que seu conhecimento 

mostre-se “manchado” pela personalidade individual. 

Os debates encetados pela filosofia, pelas ciências sociais e pela linguística 

têm revelado, no entanto, a inexatidão desse esquema. Diversas teorias linguísticas 

têm demonstrado – isso não é novidade – que todo texto, inclusive o científico, 

apresenta as marcas de enunciação – do eu, do aqui e do agora – e as formas, 

modalizadoras ou não, que podem camuflá-las. A ausência dessas marcas não 

significa ausência de subjetividade, pois pode conter uma intencionalidade 

subjacente, como, por exemplo, causar no enunciatário/interlocutor a impressão de 

um discurso objetivado e neutro, argumentando a favor da veracidade do conteúdo 

assertado (CORACINI, 1991). 

Buscando superar a dicotomia objetividade-subjetividade, em cujos estudos 

Kerbrat-Orecchioni (1980) foi pioneira, e assumindo, com essa investigadora, que a 

subjetividade está presente em todo texto, é forçoso ter em conta que esta não se 

apresenta da mesma forma nem com os mesmos efeitos pragmáticos. O contexto 

em que ocorre condiciona, obviamente, esses usos. Corroborando tal posição, 

afirma Rabatel (2005, p.120):  

Da mesma forma que o locutor tem à sua escolha uma enunciação 
embreada ou desembreada, ele tem a escolha, nesses dois planos de 
enunciação, de dar um aspecto subjetivante ou objetivante a suas falas. 
Essas últimas marcas dependem menos da escolha de um plano de 
enunciação [do] que de coerções de gênero (ou mesmo estilísticas), 
que não se situam no nível de abstração dos planos de enunciação [...] 
(tradução nossa).  
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Essas “coerções”, entendidas como regras impostas pela comunidade 

discursiva ou práticas seguidas pelos gêneros, podem determinar um estilo de 

gênero que enquadra a manifestação da responsabilidade enunciativa. Restringindo-

se à escrita acadêmica, Araújo (2006, p. 457) explica que  

 [...] as escolhas e práticas discursivas dependem das relações entre 
participantes e do posicionamento do escritor, que é em parte influenciado 
por práticas sociais de sua área disciplinar. Tais práticas são socialmente 
definidas pela comunidade discursiva, que detém conhecimento 
especializado para estruturar e comunicar um gênero acadêmico e para 
reconhecer e legitimar tais usos por seus pares. O uso de tais formas ajuda 
a revelar para o leitor a atitude do escritor, o aparente compromisso com as 
informações apresentadas e o grau de envolvimento com o leitor, que 
funcionam como elementos de influência e persuasão no texto. Os sentidos 
no texto são, dessa forma, socialmente mediados e influenciados pelas 
comunidades às quais os escritores e leitores pertencem. 
 

No processo de construção textual, o sujeito tem à sua disposição estratégias 

correspondentes aos diferentes graus de “presença” perante o interlocutor. Essa 

“presença” pode variar desde uma manifestação pessoal explícita afirmada no 

próprio texto pela primeira pessoa – um “eu” que escreve, pensa, age, e assume a 

perspectiva sobre os objetos de reflexão – até seu deslocamento por trás das 

palavras, impedindo que estas o revelem como sujeito. Sabe-se, no entanto, que as 

alternativas não se restringem à presença ou à ausência de determinadas categorias 

de pessoas (nomeadamente da primeira pessoa circunscrita ao sujeito enunciador) 

uma vez que estas são unívocas na expressão da subjetividade, como mostram, por 

exemplo, as formas de tratamento ou os diversos valores da forma no plural “nós”. 

Por outro lado, sabe-se que os elementos linguísticos relativos à categoria de 

pessoa não são os únicos reveladores da subjetividade; existem outros 

mecanismos, como, por exemplo, o das escolhas lexicais, que também revelam o 

sujeito enunciador. Daí poder-se afirmar que mesmo o discurso “objetivo” não anula 

o sujeito, apenas procura apagar do enunciado as marcas que o afirmariam. 

Considerando, então, que toda sequência discursiva traz consigo a marca do 

seu enunciador, mas segundo modos e graus diversos, esse mesmo enunciador, ao 

criar o seu percurso, pode utilizar mecanismos linguísticos no sentido da 

subjetividade ou da objetividade, tendo em conta a autorreferência do sujeito 

enunciador, a relação dos elementos referidos à situação de enunciação, a carga de 

subjetividade das unidades lexicais e a presença dos índices de avaliação e dos 

modalizadores. 
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Esta é uma análise preliminar das marcas de subjetividade mostradas por 

meio da flexão número-pessoal nos verbos cujo referente direta ou genericamente é 

o autor-enunciador.  

Os dados coletados em cada texto foram classificados de acordo com os 

grupos estabelecidos por Taschetto (2002), considerando uma escala de exposição 

do sujeito-autor. Nessa escala, os verbos flexionados na primeira pessoa do singular 

enquadram-se no grau (1), ou seja, grau máximo de exposição do sujeito autor; os 

verbos flexionados na primeira pessoa do plural enquadram-se no grau (2), ou seja, 

grau intermediário positivo de exposição do sujeito autor; os verbos flexionados na 

terceira pessoa do singular enquadram-se no grau (3), ou seja, grau intermediário 

negativo de exposição do sujeito; e os verbos impessoais enquadram-se no grau (4), 

ou seja, no menor grau de exposição do sujeito autor do ensaio. 

Os fragmentos textuais que seguem (aqui identificados com a designação 

dada a cada ensaio de onde foram extraídos) ilustram essa escala de exposição dos 

sujeitos autores dos ensaios sob análise. Sem exceção, todos os ensaios 

apresentam marcas de subjetividade. A seguir, como ilustração dessa escala de 

exposição do sujeito, apresento alguns fragmentos textuais extraídos de diferentes 

ensaios e agrupados de acordo com os graus que indicam uma maior exposição dos 

sujeitos em seus textos, conforme definidos por Taschetto (2002).  

 

Grau 1 de exposição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EP1 
““Meu trabalho de interpretação [...].” (p. 17) 

EP3 
“Logo, o romance já começa introduzindo de fato o que eu chamo de liminaridade 
dialógica [...].” (p. 39) 

EP4 
“[...] chamo a atenção [...].” (p. 57) 

EP5 
“[...] mesmo que eu não considere [...].” (p. 119) 

EP6 
“Até onde vai meu conhecimento [...].” (p. 129) 

EP7 
“[...] julgo ser preciso definir previamente um lugar de fala.” (p. 227) 

EP8 
“Mas estou convencido de que [...].” (p.238) 
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Grau 2 de exposição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observa-se, na maioria dos ensaios analisados, uma presença significativa de 

verbos flexionados na primeira pessoa do singular, considerados nesta análise como 

de grau (1), ou seja, grau máximo de exposição do sujeito, e na primeira pessoa do 

plural, considerados como de grau (2), ou seja, intermediário positivo de exposição 

do sujeito. A constatação de uma quantidade significativa de verbos em primeira 

pessoa do plural (mais do que o dobro das ocorrências do grupo referente aos 

verbos em primeira pessoa do singular, segundo colocado) parece evidenciar uma 

tentativa, entre os autores, de equilibrar as restrições impostas pela academia no 

que diz respeito à exposição desse sujeito autor acadêmico.  

Para a complementação da análise dessas marcas, considero ser pertinente 

retomar, resumidamente, alguns estudos de Benveniste sobre o sistema formal da 

enunciação, focalizando, mais especificamente, os pronomes.  

Sempre que alguém se manifesta linguisticamente assume o papel do eu na 

relação interpessoal e, consequentemente, instaura, pelo ato de enunciação, o tu, 

que o pressupõe na relação. Basicamente, esse é o conceito de enunciação em 

Benveniste (1991), para quem o estudo desse processo imbrica-se, principalmente, 

com uma proposta sobre a estrutura pronominal, tema central de uma série de 

artigos. 

EP1 
“Vejamos agora uma outra linha de oposições.” (p. 21) 
 
EP2 
“Para realizar nosso intento pautamo-nos pela teoria da linguagem de Mikhail Bakhtin 
[...].” (p. 25-26) 
 
EP3 
“Temos, pois, um cruzamento de vozes [...].“ (p. 40)  
 
EP4 
“[...] podemos entender também [...].” (p. 58) 
 
EP5 
“[...] quando prestamos atenção em mais alguns atributos [...].” (EP5 p. 117) 
 
EP6 
“E isso, segundo nosso ponto de vista, porque [...]”. (p. 127) 
 
EP8 
“Aqui começamos a nos aproximar, finalmente, do nosso objeto [...] (p. 242) 
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A divisão do sistema pronominal conforme a categoria de pessoa traz 

algumas consequências para a compreensão da natureza e do funcionamento da 

linguagem, na descrição do processo de constituição da subjetividade. Em 

Benveniste, as formas eu e tu permitem que o locutor se aproprie da língua e, nesse 

ato de constituir-se como sujeito, instaure a sua negação que é o tu.  

Poder-se-ia supor que as oposições do sistema pronominal sustentadas por 

Benveniste para as formas do singular se mantivessem paralelas quando estas 

fossem transpostas para o plural. No entanto, isso não ocorre. Para ele 

(BENVENISTE, 1991, p. 256), nos pronomes pessoais, assim como nos verbos, o 

plural é fator de ilimitação, não de multiplicação, pois 

[...] a unicidade e a subjetividade inerentes ao “eu” contradizem a 
possibilidade de uma pluralização. Se não pode haver vários “eu” 
concebidos pelo próprio “eu” que fala, é porque “nós” não é multiplicação de 
objetos idênticos mas uma junção entre o “eu” e o “não-eu”, seja qual for o 
conteúdo desse “não-eu”. 
 

Em seus estudos, Benveniste chega a uma outra constatação: além do plural 

ordinário, existe o nós, em algumas línguas, que pode ser substituído pela forma no 

singular. A explicação dada para essa ocorrência reside no fato de que nós não é 

um eu quantificado ou multiplicado, como dito anteriormente, mas “um ‘eu’ dilatado 

além da pessoa estrita e, ao mesmo tempo, acrescido de contornos vagos” 

(BENVENISTE, 1991, p. 258). Dessa forma, haveria, de um lado, o “nós’ de 

majestade, constituído de um eu ampliado “numa perspectiva mais maciça, mais 

solene e menos definida”; de outro, o “nós” de autor ou orador, utilizado para atenuar 

a afirmação muito marcada do eu, transformando-se “numa expressão” mais ampla 

e difusa” (BENVENISTE, 1991, p. 258).  

As ocorrências aqui analisadas mostram, no entanto, que o preenchimento 

semântico da forma linguística nós, por meio da qual o sujeito-enunciador se 

assume explicitamente, revela-se insatisfatório quando analisado sob o olhar de uma 

teoria da enunciação definida apenas em relação à ação de um sujeito que se institui 

e institui o outro ao “apropriar-se” da língua. Torna-se necessário recorrer a uma 

noção mais ampla de sujeito (VOLÓCHINOV, 2011), como aquele que, ao expressar 

seu ponto de vista sobre o mundo e sobre si mesmo, adquire autoconsciência, 

constituindo sua própria subjetividade na relação com o outro, em um contexto social 

determinado. Como afirma Volóchinov (2011), não se pode desprezar o caráter 
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social da linguagem nem ignorar o fato de que, para estudá-la, torna-se 

imprescindível inseri-la no âmbito das relações sociais organizadas. 

 

 Uma escrita subjetivada modalizada 

Eu chego a odiar as coisas verossímeis se me são 
apresentadas como infalíveis, e prefiro as expressões 
que atenuam a audácia da proposição, como, por 
exemplo: “Talvez, até certo ponto, dizem, penso”, e 
outras do mesmo gênero. Se tivesse tido de educar 
crianças, eu as houvera habituado às dúvidas e não 
às afirmações. Diriam: “Como? Não sei, pode ser, 
será?” Assim mais pareceriam aprendizes aos 
sessenta anos do que doutores aos dez, como 
acontece hoje. Quem deseja curar-se de sua 
ignorância precisa confessá-la. 

Michel de Montaigne 
 

Ao expressar sua preferência pelo emprego de expressões modalizadoras 

quando desejava atenuar a “audácia da proposição”, Montaigne põe a nu um dos 

diversos aspectos da interação dinâmica e complexa entre quem escreve 

(enunciador), quem lê (enunciatário) e o que se escreve (enunciado). A escolha 

consciente/controlada desses mecanismos linguísticos que expressam as 

modalizações concerne a uma das maneiras pelas quais se configura a escrita 

ensaística montaigniana. 

Partindo do princípio de que a escrita dos pesquisadores é voltada para a 

produção de conhecimento, ela os envolve em práticas discursivas argumentativas e 

competitivas, que, consequentemente, exigem a negociação com seus pares da 

comunidade acadêmica. 

Em uma rápida leitura dos ensaios acadêmicos selecionados, salta aos olhos 

a existência de um discurso muito marcado pelas modalizações. Ressalto que, neste 

trabalho não faremos distinção entre “modalização”, termo comumente empregado 

para descrever o fenômeno da subjetividade quando o sujeito expressa uma 

avaliação sobre o conteúdo da proposição, e “modalidade”, termo utilizado para 

descrever o fenômeno da subjetividade quando a avaliação tem em vista o 

interlocutor ou a interlocução. 

O que são modalizações? Entre as diversas e diferentes abordagens desse 

processo na linguística (BOUACHA, 1984; CERVONI, 1980; BENVENISTE, 1989; 

CULIOLI, 1976, 1990; CASTILHO, CASTILHO, 1993; GUIMARÃES, Elisa, 2001), 

optei pela de Bronckart (1999), por sua sistematização mais didática. Segundo o 
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sociointeracionista da linguagem, as avaliações formuladas por alguns aspectos do 

conteúdo temático têm sido designadas, na tradição gramatical, pelo termo 

modalização. Para ele, as modalizações traduzem os diversos comentários ou 

avaliações que são formulados, não importando a voz enunciativa, a propósito de 

certos elementos do conteúdo temático. 

Sobre a base das múltiplas classificações propostas depois da Antiguidade 

grega, Bronckart (1999) propõe a seguinte classificação de modalizações, 

redefinidas a partir da teoria dos mundos de Habermas (1987): lógicas, deônticas, 

apreciativas e pragmáticas. 

As modalizações lógicas consistem numa avaliação de certos elementos do 

conteúdo temático, apoiada em critérios (ou conhecimentos) elaborados ou 

organizados no quadro das coordenadas formais que definem o mundo objetivo. 

Elas apresentam esses elementos de conteúdo sob o ângulo de suas condições de 

verdade, como os fatos atestados (ou certos), como os fatos possíveis, prováveis, 

eventuais, necessários etc. 

As modalizações deônticas consistem numa avaliação de certos elementos 

do conteúdo temático, apoiada em valores, opiniões e regras constitutivas do mundo 

social. Elas apresentam esses elementos como relacionados ao direito, à obrigação 

social e/ou à conformidade às normas em uso. 

As modalizações apreciativas consistem numa avaliação de alguns elementos 

do conteúdo temático, que procede do mundo subjetivo da voz que está na fonte 

desse julgamento. Elas apresentam esses elementos de conteúdo como benéficos, 

maléficos, estranhos, interessantes, entre outras avaliações, do ponto de vista da 

entidade avaliadora. 

As modalizações pragmáticas contribuem para a explicitação de alguns 

aspectos da responsabilidade de uma entidade constitutiva do conteúdo temático 

(personagem, grupo, instituição etc.) acerca das ações das quais ela é o agente. 

Elas atribuem a esse agente as intenções e as razões (móveis, volúveis, forçadas 

etc.), ou ainda as capacidades de ação. 

Ainda segundo Bronckart (1999), a marcação dessas modalizações é 

realizada em unidades ou estruturas de estatutos muito diversos, que podem ser 

agrupadas e quatro subconjuntos: 

 os tempos verbais do modo condicional; 
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 os auxiliares (ou metaverbos) de modo, categoria que, no sentido 

estrito, reúne as quatro formas querer, dever, ser preciso e poder, 

acrescidas de um conjunto de verbos que, por seu valor semântico 

próprio, pode perfeitamente “funcionar como” os auxiliares de modo 

(crer, pensar, desejar, ser obrigado a, entre outros); 

 alguns advérbios ou locuções adverbiais (certamente, provavelmente, 

sem dúvida etc.); 

 algumas frases impessoais que regem uma oração subordinada (é 

provável que, admite-se que, é verdade que, entre outras).  

Na perspectiva bakhtiniana, no entanto, o olhar para a modalização (e as 

modalidades) e os seus indicadores é outro, porque eles são vistos a partir do 

enunciado e das suas relações dialógicas, mantendo-se, apenas, da Lógica e da 

Linguística, a nomenclatura.  

Os indicadores modais no enunciado são traços da projeção que o ensaísta 

faz da reação-resposta ativa do leitor, manifestando as relações dialógicas que 

atravessam o ensaio. Ao revelar a relação dialógica orientada para o leitor, esses 

indicadores projetam uma antecipação de suas possíveis contestações, indagações, 

tendo-se, assim, a presença do discurso bivocal no enunciado do ensaísta. Os 

modalizadores em destaque nos excertos que seguem constituem-se como pistas 

de um diálogo não desenvolvido, que poderia ser reconstruído como tal. 

Além de sinalizarem uma possível reação-resposta do leitor, “abafando” uma 

contra-argumentação (réplica) não desejada, eles mostram um outro modo de 

persuasão do leitor, funcionando como um lugar da sua interpelação e objetivando 

orientar a sua reação-resposta, verbal ou não, imediata ou retardada. Essa é uma 

das funções centrais da modalização no gênero ensaio, como bem ilustram os 

fragmentos que seguem, representativos, predominantemente, das modalizações 

lógicas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EP2 
“Por outro lado, parece-nos conveniente abrir aqui um espaço de questionamento em 
relação aos postulados de Bakhtin”. (EP2 p. 30) 
 
EP3 
“Considerar a dimensão estilística da produção verbo-visual parece, ao menos para os 
linguistas e analistas do discurso [...].” (EP3 p. 54) 
 
EP5 
“[...] não vejo por que não possamos considerar que ali havia, implicitamente, uma certa 
previsão de que enunciados [...]”. (EP5 p. 118) 

 



116 
 

Uma outra função seria a de preservar a própria face (GOFFMAN, 1970 ) do 

ensaísta, o que estaria relacionado com a própria caraterística do ensaio como uma 

experimentação, um pensamento provisório, uma tentativa de refletir sobre algum 

tema. O estudioso dos rituais de interação, da combinação das regras de 

autorrespeito e consideração ao próximo (GOFFMAN, 1970, p. 13) assim se 

posiciona: 

Pode definir-se o termo face como o valor social positivo que uma pessoa 
reclama efetivamente para si por meio da linha que os outros supõem que 
ela seguiu durante determinado contato. A face é a imagem da pessoa 
delineada em termos de atributos sociais aprovados, ainda que se trate de 
uma imagem que outros podem compartilhar, como quando uma pessoa 
enaltece sua profissão ou sua religião graças a seus próprios méritos. 
 

Na esteira de Goffman (1985), podemos dizer que essa ação constitui uma 

forma eficaz de preservar a imagem e a dignidade de seus participantes. O 

sociólogo canadense (GOFFMAN, 1985) adota uma “perspectiva teatral”, método 

que utiliza a metáfora do palco, atores e plateia para analisar as relações humanas 

em microssociedades. O emprego das modalizações lógicas (no caso, epistêmicas) 

nos excertos que seguem revela o extremo cuidado do ensaísta ao fazer afirmações 

que, possivelmente, não sejam aceitas, em sua totalidade, pelos seus pares.  

 

 

 

 

 

O emprego significativo das modalizações lógicas expressando, 

principalmente, a modalidade de possibilidade vem provar o que dizem Glaudes e 

Louette (1999) sobre o ethos do ensaio-debate: ele é muito empático; mesmo na 

controvérsia, pratica a civilidade.  

A noção de polidez descrita por Kerbrat-Orecchioni (KERBRAT-

ORECCHIONI, 2002, p. 1), reformulada a partir da de Goffman, traz um outro 

elemento a essa discussão: a fragilidade intrínseca às relações sociais. Nas 

palavras da autora,  

a noção de polidez é logicamente indissociável da ideia de fragilidade 
intrínseca das interações e de vulnerabilidade constitutiva dos interagentes: 
admitindo-se que todo encontro social é “arriscado” para os atores 
participantes (risco de sentirem ameaçados, embaraçados ou humilhados), 
deve-se admitir correlativamente a universal necessidade desses 
mecanismos compensatórios que são os rituais de polidez. 
 

EP1 
“Talvez se possa dizer que há pelo menos dois aspectos novos na evolução posterior 
das posições em torno do significado [...]”. (EP1 p. 22) 
 
EP8 
“Depois de todo esse percurso comparativo, creio ser possível afirmar que nas idéias do 
Círculo [...]. (EP8 p. 123) 
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Observa-se também a presença das modalizações apreciativas, como 

ilustram as ocorrências que seguem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observamos, em alguns ensaios, uma presença não muito significativa de  

 

Talvez essa postura amistosa e civilizada do ensaísta justifique o fato de 

modalizações deônticas serem as que se apresentam em menor número e apenas 

em três dos ensaios analisados, como revelam os excertos que seguem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De forma particular, chamou-nos a atenção o EP3, ensaio em que se verifica 

a presença de uma única expressão modalizadora: “De fato” (p. 52).  Não por 

coincidência, esse mesmo ensaio não apresenta qualquer marca explícita de 

subjetividade de grau 1; apresenta apenas três de grau 2 −“a nosso ver” (p. 39), 

“fazemos” (p. 39) e “Temos” (p. 40); algumas de grau 4 – “Como se vê” (p. 44), 

“verifica-se” (p. 47), “Como se observa” (p. 50) e “Note-se” (p. 52). Parece haver uma 

opção do autor em seguir a regra de apagamento enunciativo, que, tradicionalmente, 

apresenta-se como consubstancial à escrita científica. 

 

 

EP2 
“[...] é interessante ressaltar que a atenção para a possível relação entre elas foi 
despertada pelo próprio Kadaré [...]”. (p. 25) 
“Também é interessante apontar a posição [...]”. (p. 27) 
 
EP4 
“É importante frisar, ainda, que essa perseguição...[...]”. (p. 58) 
EP5 
“[...] é curioso perceber que elas [...]”. (p. 119) 
“É difícil crer que autores [...]”. (p. 119) 
 
EP8 
“Mas, felizmente, a sua obra [...]”. (p. 237) 

 

EP4 
“Nesse sentido, há um aspecto que deve ser previamente colocado [...]” (p. 56) 
“A tentativa de responder a essas e a outras questões passa, necessariamente, pela 
forma como o pensamento bakhtiniano concebe estilo [...].” (p. 64) 
 
EP5 
“Sobra apenas a linguagem [...] – que deveria, no espírito da dialética, conjugar as duas 
tendências numa nova totalidade.” (p. 126-127) 
 
EP8 
“[...] – e é absolutamente necessário que haja esse mar de desconfiança para que a 
prosa se realize como tal.” (p. 244) 
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 Uma escrita argumentada (em livre exame) 

Por princípio considero também que nas discussões e 
conversas não devemos aceitar sem reflexão os ditos 
que nos parecem felizes. [...] Não devemos ceder 
desde logo a um argumento por mais belo que se nos 
afigure. Cumpre refutá-lo francamente se estamos à 
altura de fazê-lo, ou bater em retirada sob qualquer 
pretexto para melhor ponderá-lo, examinando-o no 
sentido empregado pelo autor. 

Michel de Montaigne 

 
Variadas e diferentes podem ser as nossas reações diante de um outro tipo 

de texto, como uma peça musical ou uma pintura: admiração, repulsa, êxtase, 

comoção, irritação, inquietação, entre tantas outras. “Lindo!” “Detestei!” “Um horror!” 

“Amei!” Essas intuições pessoais podem até embasar um ensaio, mas não de forma 

acrítica.  

Diante da tarefa de se elaborar um ensaio, as emoções não se apagam, pois 

o ensaísta “parte, sobretudo, de suas paixões, de seu amor e ódio pelo que lê” 

(LARROSA, 2003, p. 110). Mas amar e odiar são bem diferentes de concordar com 

uma ideia, argumentando em sua defesa, ou discordar dela, apresentando contra-

argumentos para refutá-la.  

Em seu ensaio “Da arte de conversar”, Montaigne (BIRCHAL, 2007, p. 112-

113) avalia as várias formas de se conduzir um debate/uma conversa e, sob a 

perspectiva de um debatedor aberto às opiniões alheias, posiciona-se 

contrariamente a algumas ações frequentes nessas situações, tais como: a) a 

imposição de um ponto de vista, cujo objetivo maior é vencer o debate, e não buscar 

a verdade; b) a falta de sinceridade na exposição do pensamento; c) o emprego de 

um tom “imperioso e professoral”; d) a desordem e a confusão presentes na 

discussão, que podem causar uma dispersão do pensamento; e) a utilização de uma 

retórica que incorre em três erros: desvia a discussão de seu curso; impõe-se pela 

forma, não pelo conteúdo; assenta-se na erudição e esconde-se sob a autoridade 

alheia; f) a apelação a certos recursos espúrios, como a posição social para dar 

crédito a palavras “vãs e ineptas”, a imagem física (trajes e gestos) que reforça a sua 

autoridade ou ainda a enumeração de inúmeras experiências, comprovando assim 

sua autoridade no assunto, sem, no entanto, classificá-las ou avaliar-lhes o valor.  

Para Montaigne, as pessoas têm grande dificuldade em discutir: elas não 

discutem, apenas falam; elas não ouvem, não dão lugar ao outro.  
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Se essa observação do pensador bordalês permanece atual quando se trata 

da vida cotidiana na contemporaneidade, ela não se mostra pertinente se aplicada 

ao discurso científico/acadêmico. Uma das características desse discurso é a sua 

dimensão argumentativa (BOCH, 2013): o cientista constrói um ponto de vista, no 

sentido de escolher a perspectiva a partir da qual irá estudar seu objeto, e adota 

uma maneira particular de considerar uma questão. No desenvolvimento de uma 

argumentação científica, ele apresenta uma problemática, organiza o raciocínio, 

justifica suas escolhas e suas interpretações.  

E como todas essas operações se realizam no ensaio acadêmico? 

O ensaio acadêmico também pressupõe a defesa de uma tese, ação que 

contém uma dinâmica argumentativa desenvolvida em que se pretende provar um 

determinado ponto de vista fundamentado em um raciocínio lógico e convincente. 

Para Lukács (2008, s/p), o “ensaio é um juízo, mas o essencial nele, o que decide o 

seu valor, não é a sentença (como no sistema), mas o próprio processo de julgar”. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que o ensaio constitui uma crítica pessoal do mundo 

onde se insere aquele que escreve, ou melhor, um ensaísta que, como bem sintetiza 

Alonso Schökel (1995, p. 382), “em vez de dividir e subdividir o seu pensamento 

concluído, faz girar o objeto ou gira em torno dele para lhe descobrir facetas; expõe-

o a iluminações diversas para lhe roubar irisações”.  

E aqui nada mais conveniente do que relembrar a origem etimológica de 

argumento, que é emblemática: do latim argumentum, cujo tema argu apresenta 

como sentido primeiro "fazer brilhar", "iluminar“; é a mesma raiz de "argênteo", 

"argúcia", "arguto". 

Pela sua natureza crítica, analítica, dialógica e persuasiva, a principal ordem 

discursiva do ensaio é a argumentativa, que contém duas categorias fulcrais e 

específicas: a tese ou assunto que pretende abordar e a defesa dessa tese, apoiada 

em provas, normalmente, não demonstrativas. Segundo Arenas Cruz (1997, p. 310), 

a argumentação não se limita apenas à configuração composicional do gênero; esse 

processo encontra-se em relação de interdependência com os campos da invenção 

semântica (seleção do material referencial) desde a inventio.   

Por sua configuração composicional mostrar-se predominantemente 

argumentativa, o ensaio pressupõe a construção de um diálogo estratégico com o 

interlocutor, cujas opiniões e representações podem (ou devem) ser afetadas. Para 

tanto, o ensaísta, como um especialista do entender e do dizer sobre seu entender, 
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oferece aos leitores, como resultado de ato intelectivo, o seu ponto de vista acerca 

de uma determinada questão, apoiado em um conjunto de razões. 

Nesse processo interativo, nem sempre as relações dialógicas são de 

concordância. Por essa razão, o ensaio pode constituir-se como um espaço do 

contradiscurso, no qual as palavras se encontram e se contrapõem para que o 

ensaísta possa construir seu conhecimento. Para Bakhtin, esse conflito de discurso 

ocorre no que ele chama “zona de contato” (BAKHTIN, 1981), entendida não como 

uma região concreta, mas como um processo ou um movimento propício ao 

desenvolvimento do pensamento reflexivo e à construção do conhecimento. 

Os excertos que seguem são representativos dos embates desenvolvidos em 

alguns dos ensaios analisados. Uma análise, mesmo que superficial, expõe o 

processo de refutação, total ou parcial (concessão), de teses contrárias, instaurado 

pelo ensaísta em seu texto, o que caracteriza o debate/confronto com outras teses 

de autores com quem dialoga, evidenciado por algumas marcas linguísticas 

(negação, seleção lexical, operadores argumentativos, entre outras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EP1 
“A busca de uma expressão científica parece entrar em contradição com o que ele 
[Bakhtin] acaba de afirmar a respeito da proposição teórica. Acredito, porém, que essa 
aparente contradição vai se resolver futuramente em dois campos.” (p.21) 

 
EP2  
“Também é interessante apontar a posição de Kadaré. Para este, ao contrário de 
Aristóteles, a tragédia teria se originado dos rituais fúnebres, quando as rezadeiras [...] 
entoavam [...] o último diálogo entre o morto e a vida.” (p. 27) 
 
EP4  
“Esse ponto de partida, ainda que aqui estejamos omitindo a sequência completa em 
que a construção da idéia de estilo vai aparecendo, deixa claro que a concepção 
dialógica de linguagem, a concepção de dialogismo como aspecto constitutivo dos 
processos que envolvem a linguagem está na base também da concepção de estilo.” (p. 
58) 
 
EP5 
“Mas as semelhanças entre as formas de conceber o que seja um enunciado, em 
Foucault e no Círculo, se complicam um pouco quando prestamos atenção em mais 
alguns atributos que o autor francês percebe no seu enunciado.” (p.117) 
 
EP6 
“Poderíamos contra-argumentar lembrando simplesmente que, como Bakhtin não tinha 
o marxismo como quadro de referência de seu pensamento, não precisava se submeter 
ao monismo metodológico defendido por Voloshinov.” 
“No entanto, o cerne da questão é bem mais complexo. [...].” (p. 131) 
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Escrever um ensaio, portanto, implica usar argumentos não só como um meio  

de investigação mas também como forma de explicação e defesa de suas 

conclusões, sabendo que estas são sempre circunstanciais e controversas. 

Circunstanciais, porque o ensaio se inscreve num determinado contexto histórico e 

ideológico; e controversas, porque todas as conclusões a que chega são passíveis 

de refutação. 

 

 Uma escrita em diálogo com fontes teóricas e literárias, com o leitor e 

com o próprio autor 

Cuidamos das opiniões e do saber alheios; é preciso 
torná-los nossos. Nisso nos parecemos com quem, 
necessitando de lume, o fosse pedir ao vizinho e 
dando lá com um esplêndido braseiro ficasse a se 
aquecer sem pensar em levar um pouco para casa. 
Que adianta ter a barriga cheia de comida se não a 
digerimos, se não a assimilamos, se não nos fortalece 
e faz crescer. 

Michel de Montaigne 
 

Deixa-me, ó leitor, que prossiga em meus “Ensaios” e 
acolhe com simpatia este terceiro volume. Amplio 
meu retrato, não o corrijo. 

Michel de Montaigne 
 

Nos excertos que constituem as epígrafes desta seção, saltam aos olhos as 

relações dialógicas explícitas (e implícitas) que Montaigne estabelece com algumas 

de suas fontes bibliográficas (no caso, Plutarco e Sêneca). Sobre isso, muito 

Cont. 
 

EP7 
“No meu entendimento, essas apropriações diferenciadas resultam da leitura parcial dos 
textos do autor [...], não sendo possível encaixá-lo numa chave classificatória (Faraco, 
2011:9). Tais enquadramentos não se sustentam numa leitura mais abrangente dos 
textos do Círculo de Bakhtin.” (p. 229) 
“[...] Não se justifica, então, a interpretação que antes referi de que haveria em Bakhtin 
um sujeito fundado na idéia de um ego individuado soberano.” (p. 229) 
“[...] Quis apenas mostrar que as formulações de Bakhtin não podem ser tomadas 
parcialmente, que elas não coincidem com qualquer grupo ou posição ideológica. Sua 
existência se impõe, mas seus contornos e consequências não se totalizam, deixando a 
porta aberta a novas enunciações.” (p. 233) 

 
EP8 
“É evidente que no mundo dialógico da linguagem também o poeta vive imerso no 
plurilinguismo, nas mil linguagens sociais que nos rodeiam e estão presentes em toda 
enunciação. Mas a palavra alheia, quando entra no discurso poético estrito, perde a sua 
autonomia vital, perde os traços capazes de fazer dela uma outra voz que se contraponha 
à voz do poeta.” (p. 246) 
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apropriadamente, comenta Tournon (2004, p. 86): “Todo humanista é um pouco 

ventríloquo e se surpreende a todo momento repetindo, conscientemente ou não, o 

que lhe sopram as vozes do passado”. 

Nesse processo interativo, o discurso é comumente atravessado por 

diferentes vozes. Ao discorrer sobre o desenvolvimento da dinâmica das inter-

relações entre o discurso autoral e o alheio, na esfera artística, Volóchinov (2017) 

descreve duas tendências. Na primeira, denominada estilo linear, preserva-se a 

alteridade e a autenticidade do discurso alheio, criando fronteiras nítidas e estáveis 

para esse discurso, o que resulta na construção de uma homogeneidade estilística 

do texto. Na segunda, designada estilo pictórico, infiltram-se as réplicas e os 

comentários individuais do discurso autoral no discurso alheio, o que provoca a 

desintegração e o apagamento das fronteiras deste último.  

Volóchinov também alerta para o fato de que, diferentemente do que ocorre 

no discurso artístico, no discurso retórico parece não haver tanta liberdade no 

manuseio da palavra do outro. Ampliando essa discussão, podemos dizer o mesmo 

em relação ao discurso acadêmico, que também é retórico. Nessa perspectiva, o 

emprego do discurso alheio não se exaure na mera citação (direta ou indireta), pois 

implica estabelecer relações dialógicas entre o discurso autoral e o discurso alheio, 

promovendo uma interação entre essas duas dimensões. 

Com relação ao diálogo explícito com fontes teóricas e literárias, observamos, 

nos ensaios analisados, que todos estabelecem uma interlocução com fontes 

teóricas, e dois deles, também com fontes literárias (EP2, EP8), conforme relação 

abaixo discriminada: 

 EP1 (sem seção de referências, só notas): Bakhtin, Bocharov; 

 EP2: Ésquilo, Kadaré, Bakhtin, Vernant, Butcher e Müeller, Costa Pinto, 

Nietzsche; 

 EP3: Assis, Bahktin; 

 EP4: Amorim, Bakhtin, Bakhtin/Voloshinov, Brait, Ducrot e Todorov, Rosa, 

Shaw; 

 EP5: Araújo, Bakhtin, Foucault, Gardiner, Morson e Emerson, Rouanet, 

Williams; 

 EP6: Cassirer, Franchi, Voloshinov, Williams; 
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 EP7: Authier-Revuz, Bakhtin/Voloshinov, Chemana, Dahlet, Eagleton, 

Faraco, Lacan, Milner, Rajagopalan, Signorini, Stam, Todorov; 

 EP8 (sem seção de referências, só notas): Bakhtin, Faraco, Paz, Nabokov, 

Dostoiévski, Lima, Valèry, Brodsky, Perét e Gombrowicz, Barros, Eliot, 

Borges, Trevisan, Houaiss, Drummond. 

 
Em seus Ensaios, Montaigne (1972, p. 422), para quem a conversa é “o mais 

proveitoso e natural exercício de nosso espírito”, também dialoga com um leitor 

virtual, que é constantemente interpelado e, às vezes, tomado como testemunha, 

por meio de procedimentos expressivos tais como indagações, apóstrofes e 

exortações. 

O leitor dos Ensaios não se encontra diante do pensamento montaigniano 

como um observador posicionado a distância; é constantemente convidado a 

adentrá-lo e escrutinar suas minúcias: “Não aprecio os tecidos em que aparecem a 

trama e as costuras, e em um corpo bem feito não se devem ver os ossos e as 

veias” (MONTAIGNE, I, 26, p. 91). Em sua obra, Montaigne oferece um novo 

procedimento estético, que não mais seria determinado pela cadência e pela lógica 

argumentativa tão cara aos retóricos, mas pela criação de uma dinâmica de leitura 

que proporcionasse ao leitor um desafio, em que esse interlocutor não fosse 

determinado pela recepção passiva da mensagem do escritor, mas levado à 

reflexão, ao encontrar-se diante de um texto que se apoia na fragmentação e nos 

volteios da linguagem falada. 

A análise dos ensaios dos pesquisadores revela procedimentos semelhantes, 

como as perguntas retóricas e formas verbais no imperativo, que nos fazem 

perceber o tom conversacional que alguns deles imprimem em seus textos. 

Como em um diálogo, em uma conversa (às vezes, criticado pelo tom 

coloquial), o ensaísta pode conversar com o leitor, perguntar-lhe suas opiniões e, 

inclusive, fingir as respostas que ele lhe daria. O leitor do ensaio, no entanto, não é 

uma pessoa determinada, mas um membro “da generalidade dos cultos”. No caso 

específico do ensaio acadêmico, o autor ensaísta dialoga com seus leitores, que são 

seus pares, convidando-os a participarem ativamente da reflexão desenvolvida a fim 

de conduzi-los a um novo entendimento. 

No texto argumentativo, é legítimo o uso da pergunta retórica para que o 

argumentador apresente sua própria argumentação-resposta. Meyer (2008, p. 167) 
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lembra-nos de que a pergunta retórica “é uma estrutura interrogativa à qual o próprio 

locutor dá resposta”, introduzindo um locutor fictício, que pode ser o leitor do texto. A 

pergunta retórica expressa uma interpelação direta a alguém, um convite a indagar-

se para que assim possa entrar no raciocínio e dar-lhe a impressão de que participa 

ativamente de sua construção. Portanto, a pergunta retórica parece ser bem mais 

que uma técnica que visa a persuadir o leitor; ela pode ter implicações psicológicas. 

As perguntas retóricas estão presentes em todos os ensaios analisados, 

conforme ilustram os fragmentos textuais que seguem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EP1 
“Mas além das continuidades e equivalências, o que se transforma no decorrer da obra 
de Bakhtin?” (p. 22) 

 
EP2 
“Assim, pergunta-se: o herói age por necessidade (cumprindo uma decisão divina) ou 
movido por íntimos desejos?” (p. 30) 

 
EP3  
“Portanto, se Aires é apontado como autor e a narrativa se desenvolve em terceira 
pessoa, como classificar Aires e o narrador do ponto de vista teórico?” (p. 38) 
 
EP4  
“Se alguém conta a vida da pintora Tarsila do Amaral, como é o caso da peça Tarsila, de 
Maria Adelaide Amaral, com base em biografias feitas anteriormente, contando com 
trabalhos acadêmicos que reuniram cartas trocadas entre a pintora e escritores, tendo o 
texto vivenciado por atores que dão concretude e espessura às personagens, poderíamos 
perguntar: é possível falar em um único autor? E o estilo? É possível reparti-lo por várias 
instâncias? As fontes deixam marcas no novo texto?” (p. 60) 
 
EP5  
“Mas o que seriam essas sequências de signos de que nos fala Foucault? O que pode 
compor tais sequências? Que tipo de signos seriam esses? Qual a correspondência 
desses signos com a linguagem verbal?” (p. 116) 
“E o que diz o Círculo de Bakhtin sobre o enunciado ser ou não repetível?” (p. 121) 

 
EP6  
“Como desenredar este nó? Como acomodar no plano teórico um fenômeno que é, a um 
tempo, recusado radicalmente (‘não é um fato objetivo’ – p. 91) e, em outro momento, é 
incluído como ‘uma parte inalienável, indispensável, da enunciação’ – p. 129?” (p. 127) 

 
EP7 
“Como entender esses pontos divergentes, ou seja, como explicar que o mesmo autor dê 
origem a uma concepção de sujeito que oscila entre um posicionamento que o faz efeito 
de determinações psicossociológicas e um outro que o faz descontínuo e instável?” (p. 
228) 
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 Uma escrita em movimento: em experimentação 

Observo e anoto os diversos acidentes que ocorrem 
dentro de mim e as concepções mais ou menos 
fugidias que minha imaginação engendra, as quais 
são por vezes contraditórias ou porque tenha mudado 
eu, ou porque o objeto da observação apareça dentro 
de um quadro e de uma luz diferentes.   

Michel de Montaigne 
 

O processo de experimentação de um pensamento encontra-se evidenciado, 

principalmente, no emprego de formas linguísticas relacionadas com “tentativa”, 

acepção que recupera a etimologia da palavra “ensaio”. 

Como já vimos, anteriormente, a palavra ensaio pode ter vários sentidos, 

entre os quais, experiência, “jogo da imaginação e da inteligência”, “passeio fácil 

entre ideias e recordações”, “tentativas apenas esboçadas”. O significado de 

tentativa, no entanto, parece melhor caracterizar o sentido do texto montaigniano: 

“um exercício de escrita, um rascunho, algo não definitivo”. 

Uma outra definição de ensaio, que sintetiza as anteriores, traduz-se nas 

palavras de Starling (2004, p. 6):  

A rigor, ensaios são uma forma de exposição que desconfia do sentido 
definitivo ou único dos acontecimentos e das idéias, apresentado pela teoria 
ou pela história, perseguem as condições de acesso ao que neles foi 
preterido, eclipsado ou anulado como inútil, e reconhecem o heterogêneo, o 
dissonante, ou fragmentário como um método para interrogar o presente.  
 

Essas definições do que seja o ensaio fornecem-nos a medida do sentido do 

filosofar em Montaigne, em que conteúdo e forma, ideia e estilo se interpenetram. A 

atitude cética ganha visibilidade e anuncia a impossibilidade e os limites que o eu 

encontra na sua tentativa de dizer a verdade das coisas. Há, ao longo dos Ensaios, 

a persistente denúncia: a linguagem não pode nomear o ser, pois ela produz em nós 

imagens e fantasias. As regras da linguagem e da lógica constituem um sistema 

arbitrário em que jogamos com sombras.  

Encontramos em Starobinski (1992), na bela interpretação que faz de 

Montaigne, algo atual, sobretudo num momento em que as promessas e certezas da 

razão moderna são vistas com desencanto. Montaigne aguça em nós a consciência 

da relatividade e dos limites da razão humana para transpor seus próprios limites. 

Assim, o filósofo pré-moderno, que ri em sua solidão das pretensões absurdas da 

razão, tem algo a dizer à pós-modernidade.  

Por fim, acreditamos que a atualidade de Montaigne está na maneira como 

ele se torna um crítico, avant la lettre, da relação sujeito-objeto inaugurada com a 
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modernidade. Por meio do ensaio, ele nos ensina que a possibilidade da experiência 

passa pela linguagem, pois permanece nela retesada a intransponível tensão entre 

as coisas e o sentido que a elas conferimos. Ao adotar o ensaio como uma forma de 

expressão, Adorno (2003, p. 30) afirma que “o pensador na verdade, nem sequer 

pensa, mas sim faz de si mesmo o palco da experiência intelectual, sem 

desemaranhá-la”. Tal afirmação, conforme esclarece Silva (2006, p. 15-16), leva-nos 

“a pensar o sentido do ensaio montaigniano, como lugar privilegiado da experiência 

intelectual, que recusa saídas fáceis na definição do objeto. A possibilidade dessa 

experiência intelectual tem como pressuposto a consciência da falibilidade e da 

transitoriedade do eu e do mundo”. 

Podemos dizer que essa característica dos ensaios montaignianos persiste 

nos ensaios acadêmicos, revelada, principalmente em algumas escolhas lexicais, 

como atestam os seguintes trechos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A abordagem dessa característica sob outra perspectiva poderá enriquecer a 

anterior. As escolhas lexicais em destaque nos fragmentos textuais acima parecem 

ser indicadoras de um ethos discursivo dos ensaístas, cuja construção pressupõe 

uma negociação intersubjetiva no interior dessa comunidade.  Reformulando a 

noção aristotélica desse traço de caráter do orador, Maingueneau (2005, p. 70) 

afirma que “o ethos se desdobra no registro do ‘mostrado’ e, eventualmente, no do 

‘dito’”, e é a “maneira de falar” do orador que realiza essa demonstração. Em 

estudos de análise do discurso e de argumentação que usam essa noção como 

 
EP1  
[...] Não é um trabalho plenamente elaborado, mas antes um exercício de leitura, um 
exercício conceitual. (p. 17) 
[...] vou tentar agora indicar equivalências e linhas de evolução dessas oposições na 
obra de Bakhtin”. (p. 19) 

 
EP2  
“Assim, eis-nos na tentativa de estabelecer algum diálogo entre a tragédia grega [...] e a 
sua adaptação cinematográfica, que resultou na obra homônima, dirigida pelo cineasta 
brasileiro Walter Salles”. (p. 25) 
 
EP4  
“Aqui, a tentativa é a de pontuar, de forma resumida e inicial, alguns aspectos referentes 
à maneira como o conceito de estilo vai se construindo no pensamento bakhtiniano [...]”. 
(p. 58)  
 
EP8  
“O presente texto tentará descrever o que chamo de “hipótese de Bakhtin” na definição 
da linguagem do discurso poético”. (p. 235) 
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ferramenta, a propriedade discursiva do ethos passa a ser interpretada como um 

fenômeno representacional, e não real (PAVEAU, 2015).   

 Feitas essas considerações, podemos dizer que, ao apresentarem os ensaios 

como “tentativas” − pelo fato de expressarem um pensamento ainda em 

experimentação −, seus autores parecem ter as qualidades de prudência e 

honestidade exigidas por seus interlocutores. Em síntese, o ensaio é um gênero em 

constante transformação, em um mundo, igualmente, em constante transformação. 

 

 Uma escrita em movimento, em devir: provisória, inacabada 

O mundo é movimento; tudo nele muda 
continuamente; a terra, as montanhas do Cáucaso, as 
pirâmides do Egito, tudo participa do movimento geral 
e do seu próprio; e a imobilidade mesma não passa 
de um movimento menos acentuado. Não posso fixar 
o objeto que quero representar: move-se e titubeia 
como sob o efeito de uma embriaguez natural. Pinto-o 
como aparece em dado instante, apreendo-o em suas 
transformações sucessivas, não de sete em sete 
anos, como diz o povo que mudam as coisas, mas dia 
por dia, minuto por minuto. É pois no momento 
mesmo em que o contemplo que devo terminar a 
descrição; um instante mais tarde não somente 
poderia encontrar-me diante de uma fisionomia 
mudada, como também as minhas próprias idéias 
possivelmente já não seriam as mesmas. […] Se 
minha alma pudesse fixar-se, eu não seria hesitante; 
falaria claramente, como um homem seguro de si. 
Mas ela não para e se agita sempre à procura do 
caminho certo. 

Michel de Montaigne 
 

Em seu estudo sobre o criador do ensaio, Tournon (2004, p. 53), muito 

apropriadamente, faz a seguinte observação: “Em vez de mobiliar artificialmente seu 

vazio interior, Montaigne “registra” seus pensamentos à deriva, fixa sua inconstância 

em escritos, para deles se reapropriar”. Esse traço marcante dos ensaios 

montaignianos pode ser depreendido dos textos em epígrafe.   

O inacabamento é um traço do perfil estilístico-composicional do ensaio à 

Montaigne que permanece no ensaio acadêmico. Essa provisoriedade do 

pensamento científico é expressa e assumida pelos autores dos ensaios por meio de 

marcas linguísticas, aqui evidenciadas em negrito, encontradas nos ensaios 

analisados. Esse procedimento revela o ensaio acadêmico como uma obra em 

contínua progressão, comprometida com a época de sua criação e determinada por 

uma situação cultural e pela comunidade em que surge. 
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Percebe-se, no entanto, que, apesar de o ensaio ser, “em simbiose 

permanente, um pensamento e uma escrita in fieri”, ele adquire o seu traçado à 

medida que se vai construindo (MATIAS, 2007, p. 576). 

Ao referir-se ao “inacabamento interior” de seus escritos, Bakhtin “inscreve 

suas ideias em círculos dialogantes, não em círculos concêntricos” (MACHADO, 

1995, p. 145). Assim, pode-se afirmar que o dialogismo bakhtiniano é infindável, 

perpétuo; além de sua “conclusibilidade específica” (BAKHTIN, 2011, p. 280), é 

inacabado por natureza.  Como pôde ser observado por estudiosos de sua obra, o 

final de um texto ou de um livro não converge para um fechamento, para uma 

síntese conclusiva. De uma forma geral, a frase final de seus textos mostra-se 

sempre como um campo aberto à reflexão, desencadeador de novos estudos. 

Portanto, o inacabamento deve ser celebrado por gerar leitura por necessidade e, 

assim, salvaguardar a continuidade de uma ideia e assim assegurar a 

responsividade por meio de outras mentes que lhe oferecerão respostas ou 

perguntas diferentes. 

A análise dos ensaios selecionados não só evidencia esse inacabamento do 

pensamento mas também a sua provisoriedade. Como afirma Marot (2002, p. 307, 

tradução nossa), o ensaio é “uma escritura de transição – largamente ancorada no 

debate polêmico e na historicidade do presente – entre um discurso da imediatez 

perdida e um discurso da imediatez reencontrada”. 

A manifestação dessa provisoriedade do pensamento pode ser identificada 

nos trechos que seguem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EP1  
“Não é um trabalho plenamente elaborado, mas antes um exercício de leitura, um 
exercício conceitual”. (p. 17) 
“Trata-se de um trabalho esquemático, ainda não desenvolvido e que pretende 
apenas apontar, a título de hipótese, vias possíveis de aprofundamento”. (p. 18) 
“E aqui concluo com uma hipótese que já desenvolvi em outra oportunidade [...]”.(p. 
24) 
 
EP5 
“Mas essa leitura de superfície, meio imediata – e autorizada pelos textos, digamos – 
não esgota as possibilidades heurísticas da concepção de enunciado do Círculo”. (p. 
121) 
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As expressões em destaque apresentam as reflexões ali desenvolvidas como 

enunciados abertos a novas enunciações, inconclusos, superficiais, esquemáticos. 

 

 Conceito operacional de ensaio 

A identificação e a construção dessas regularidades, a partir da análise dos 

ensaios de pesquisadores anteriormente descritos, levam-nos a uma ratificação do 

que nos diz Bakhtin (2016, p. 18): “A relação orgânica e indissolúvel do estilo com o 

gênero se revela nitidamente na questão dos estilos de linguagem ou funcionais”. 

Embora ele não descarte a possibilidade de o estilo ser objeto de estudo 

independente, arrisco-me a dizer que, no caso específico do ensaio, por suas 

singularidades já expostas, isso parece impossível.  

Por essa razão, não construímos o conceito operacional de ensaio 

considerando, em separado, as características do gênero relativas ao tema, à 

construção composicional e ao estilo.   

Com o objetivo de facilitar a visualização das regularidades do gênero 

encontradas nesse conjunto de ensaios acadêmicos de pesquisadores, elas foram 

sistematizadas no diagrama que segue (Figura 8). Esse diagrama contém, portanto, 

de forma esquemática, a representação gráfica do conceito operacional de ensaio 

acadêmico que serve de parâmetro para a análise do corpus desta pesquisa, 

constituído de ensaios escritos pelos alunos antes e após a SD aplicada. 

 

 

 
Cont. 
 
EP7  
“Ao encerrar essas considerações gostaria de dizer que não tive por objetivo esclarecer o 
ponto de vista de Bakhtin sobre o sujeito, nem retificar o que dele já disseram. Não acho 
que chegar a significações dominantes seja uma aspiração bakhtiniana. Quis apenas 
mostrar que as formulações de Bakhtin não podem ser tomadas parcialmente [...]. Sua 
existência se impõe, mas seus contornos e consequências não se totalizam, deixando a 
porta aberta a novas enunciações. [...]”. (p. 234) 
 
EP8  
“A hipótese de Bakhtin sobre o discurso poético, aqui apresentada mais ou menos 
esquematicamente, [...]”. (p. 253) 
“E faltando-me autoridade, prosador que sou, para encerrar esta questão como gostaria, 
invoco a autoridade poética de nosso maior escritor, ponto de encontro de todas as nossas 
vertentes, para perguntar a sua pergunta a um tempo metafísica e prosaica, e duvidar 
definitivamente com ele: E agora, José?” (p. 253) 
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Figura 8 – Conceito operacional de ensaio acadêmico 

 

 

 

 

Fonte: A autora 
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5 UM OLHAR SOBRE OS DADOS 
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[...] toda análise é um exercício de contraponto entre 
os “fatos”, percepções e sistematizações prévias que 
coabitam o espaço desses pressupostos que tenho 
como certos – ou operacionais – e a partir dos quais 
sinto-me seguro e sou impelido a agir. Analisar é 
exercitar contrapontos, e o limite desse exercício é o 
indizível, incorporado como pressuposto existencial 
por percepções que, embora não comunicáveis, 
participam desse projeto fugidio, amorfo, incontrolável 
da atribuição de significados. 

Antônio Vicente Marafioti Garnica 
 
Aquele que faz ato de compreensão de um texto 
torna-se ele próprio participante do diálogo. E é bom 
sublinhar que, na situação interativa da pesquisa de 
campo, as questões colocadas pelo pesquisador 
participam das respostas dadas. 

Marília Amorim 
 

A análise desenvolvida parte do princípio de que a pesquisa-ação tem um 

duplo objetivo: transformar a realidade e produzir conhecimentos relativos a essas 

transformações. Nesse sentido, o estudo comparativo entre as produções iniciais e 

as finais escritas na SD em foco permitir-me-á investigar se a prática de letramento 

aqui descrita possibilitou, aos quatro sujeitos que dela participaram, as 

potencialidades para a vida na sociedade e, mais especificamente, para a vida na 

comunidade acadêmica, de modo ativo e responsivo, nos termos previstos por 

Bakhtin (2011) e Volóchinov (2017). Além disso, nesta pesquisa, não ignoramos que 

os atos concretos da produção textual resultam de “atividades sociais, significativas, 

expressivas de pontos de vista dos sujeitos sobre fatos, acontecimentos e não 

apenas relatos cujo significado máximo é ser avaliado em termos normativos e 

estruturais” (OLIVEIRA, 2006, p. 154) 

Em conformidade com a proposta teórico-metodológica adotada, a apreciação 

das oito produções textuais que compõem o corpus, consideradas como enunciados 

concretos, é efetuada em duas etapas: em um primeiro momento, comparativa e 

verticalizadamente, analiso a produção inicial (Produção textual 1, doravante PT 1), 

escrita antes da aplicação da SD (12/2/2016) e a produção final (Produção textual 2, 

doravante PT 2), escrita após a conclusão da SD (entregue em 6/5/2018), de cada 

um dos quatro sujeitos da pesquisa, tendo como parâmetro o conceito operacional 

de ensaio acadêmico construído a partir da análise de ensaios de pesquisadores, 

conforme apresentada no item 4.5. O objetivo dessa análise é verificar se a 

aplicação da SD foi relevante para o domínio do gênero ensaio. Em um segundo 

momento, estabeleço um entrecruzamento entre as produções finais dos alunos e os 
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ensaios dos pesquisadores com o objetivo de identificar e interpretar as 

semelhanças e as diferenças mais significativas existentes entre os ensaios de 

iniciantes na escrita de ensaios e os de experientes nessa prática.  

Esclareço que os textos que compõem o corpus foram fotocopiados e, pelo 

compromisso ético assumido em manter o anonimato, foram “reidentificados”: os 

nomes de seus reais autores foram substituídos pelos pseudônimos escolhidos por 

eles mesmos, conforme descrito no item 4.4. No decorrer da análise, os sujeitos da 

pesquisa serão designados como autores, entendidos aqui como a posição de 

organização do discurso alheio no enunciado, que responde dialogicamente às 

práticas cotidianas de imaginar a alteridade. Nesse sentido, o autor é aquele que, 

agindo como um regente de orquestra, “assume duas atitudes: dar voz a outros 

enunciadores e manter distância em relação ao próprio texto” (POSSENTI, 2002, p. 

112-113).  

Ressalvo ainda que não serão objeto de análise os problemas relativos a 

questões ortográficas ou gramaticais (pontuação, concordância e regências verbal e 

nominal, entre outras) que, porventura, sejam identificados nos textos, que não 

passaram pelo crivo de qualquer espécie de revisão. 

  

5.1 Análise comparativa entre a produção inicial (Produção textual 1) e a final 

(Produção textual 2)  

Cumprida a etapa anterior, procederei à análise dos textos produzidos pelos 

alunos na situação inicial da SD (PT 1) e dos textos produzidos por eles na situação 

final da SD (PT 2). As duas produções de cada sujeito (PT 1 e PT 2) serão 

submetidas a uma análise interpretativo-comparativa, tendo como parâmetro o 

conceito operacional de ensaio acadêmico, construído a partir da análise de ensaios 

de pesquisadores, apresentada no item 4.5.  

Convém registrar que concebemos esses sujeitos como sendo heterogêneos, 

polifônicos, condição pela qual estão fadados a apresentar respostas diferenciadas. 
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5.1.1 Produções textuais de Camila (22 anos, 5º período, seminário 1)  

       

 Produção inicial (PT 1) 

 

 

 

 

  

Camila 
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 Produção final (PT 2)  

 

 

 

Camila 
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 Análise 

Grande parte das pesquisas em ensino de gêneros textuais/discursivos adota, 

como procedimento metodológico, a investigação a partir das percepções e das 

informações dos próprios alunos, as quais são obtidas mediante a aplicação de um 

questionário. Dessa forma, o pesquisador não só pode avaliar o grau de 

conhecimento sobre os gêneros mas também identificar a forma como esses alunos 

entendem o(s) gênero(s) investigado(s).  

Mesmo sem ter usado esse procedimento nesta pesquisa, a análise das 

produções iniciais revela dados importantes sobre as percepções dos alunos acerca 

do ensaio e da prática desse gênero no curso de Letras da UFRN.  

Em uma leitura preliminar, alguns aspectos formais da produção inicial 

chamam a atenção: percebe-se, de imediato, que a PT 1 de Camila apresenta-se 

sem título e com extensão de 19 linhas, o que poderia enquadrá-la na categoria de 

textos relativamente curtos, se tomarmos como parâmetro a média de 30 linhas, 

tradicionalmente utilizada em redações escolares e processos seletivos, de uma 

forma geral. Essa extensão reduzida pode ser interpretada como o prenúncio de 

uma reflexão, no mínimo, superficial do tema, o ensaio, o que se confirma quando se 

verticaliza a análise do texto.  

Dando prosseguimento à análise da estrutura composicional, percebe-se que 

o texto apresenta a forma tradicional de uma “redação escolar”, cujas ideias são 

desenvolvidas em três parágrafos. No primeiro parágrafo, a autora limita-se a 

parafrasear (ou simplesmente repetir?), numa relação de concordância, o 

enunciado-constatação que introduz as orientações da atividade. A incorporação, 

em seu texto, de termos como “tipologia” e “configuração estilístico-composicional” 

pode ter um significado que extrapole a mera repetição de palavras constantes no 

enunciado da questão. Considerando o contexto em que foram empregados, pode 

revelar uma certa intimidade com a metalinguagem, construída, muito 

provavelmente, ao longo do curso; mais especificamente, ainda nas primeiras 

disciplinas da área de leitura e produção de textos, Leitura e produção de textos e 

Leitura e produção de texto argumentativo, componentes curriculares ofertados, 

respectivamente, no 1º  e 2º períodos do curso de Letras.  

No segundo parágrafo, dialogando parcialmente com o enunciado da 

atividade, a autora, mediante um breve relato, responde à pergunta “Já teve alguma 

experiência com a leitura ou a produção de ensaios?”; no terceiro, apresenta uma 
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proposta de “solução” do problema: “Dessa forma, nota-se a necessidade de uma 

maior adoção do gênero ensaio no ambiente acadêmico [...]” (l. 15-16).  Essa 

proposta de solução, simplista por desconsiderar a possibilidade de ensino do 

gênero, parece atender à fórmula canônica da redação do Exame nacional do 

Ensino Médio (ENEM), cuja conclusão deve conter uma proposta de ação social 

capaz de promover mudanças na perspectiva em que se insere o problema 

debatido. Essa proposta de intervenção, de ação na vida social, “deve ser coerente 

com a tese desenvolvida e com os argumentos utilizados, já que expressa sua visão, 

como autor, das possíveis soluções para a questão discutida” (BRASIL, 2017, p. 24). 

A ausência dessa proposta, segundo as normas do Enem, implicará a perda de 200 

pontos, inviabilizando assim a obtenção de uma nota 10. 

No texto, a argumentação é construída no sentido de justificar a ausência 

confessa de um saber verticalizado sobre o tema, apelando à inexistência de 

atividades de produção de ensaios no curso de Letras e no seu reduzido interesse, e 

da maioria dos alunos, em ampliar, por iniciativa própria, seus conhecimentos sobre 

o gênero, conforme ela registra nos excertos que seguem.  

 

 

 

 

 

 

 

Com base em uma experiência pessoal, Camila generaliza a situação (l. 2) 

com afirmações categóricas e, portanto, sem modalizações. A explicação para tal 

procedimento talvez esteja no fato de Camila se sentir, com uma certa razão, 

autorizada para falar em nome de todos os colegas que, como ela, já haviam 

cursado metade das disciplinas para a integralização de créditos.  

Nesse texto, podemos perceber a presença de um sujeito − marcado 

explicitamente pela flexão verbal e pelos pronomes oblíquo e possessivo de 1ª 

pessoa (“posso”, na l. 9; “me”, nas l. 9, 10, 11 e 12; “minha”, na l. 12) − que se despe 

de qualquer arrogância e, com sinceridade, deixa transparecer o seu estado de 

ignorância (no sentido de falta de conhecimento, de experiência e de prática) em 

relação ao ensaio naquele momento de escrita.  

(l. 2) “[...] raros são os alunos que conhecem o gênero discursivo ensaio.” 
 
(l. 4) “[...] alunos raramente são solicitados para produzirem tal gênero, [...], poucos são os 
que pesquisam maiores informações acerca dele, como sua tipologia e sua configuração 
estilístico-composicional, antes de produzí-lo.” 
 
(l. 11) “[...] isso [ser solicitada a produzir um ensaio] me ocorreu apenas uma vez.” 
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E, naquele tempo presente, a concepção de ensaio de Camila pode ser 

apreendida do trecho em que ela se posiciona acerca da prática de leitura e de 

escrita desse gênero: pode influenciar “no desenvolvimento do espírito crítico do 

alunado” (l. 16-17). Essa compreensão de Camila sobre o gênero vem ao encontro 

do que afirma Ramírez (2005, p. 2, tradução nossa): “O ensaio de tipo acadêmico é 

utilizado, especialmente no contexto anglo-saxão, como forma de incentivar o juízo 

crítico e independente dos estudantes”. 

 Como era previsível, o baixo grau de conhecimento sobre o gênero, 

associado à ausência de uma prática de leitura e produção de ensaios, impediu que 

Camila, em sua PT 1, respondesse, de forma adequada, ao convite que lhe havia 

sido feito na atividade: o exercício de uma escritura ensaística sobre o ensaio.  

Esse texto-depoimento de Camila, à época aluna do 5º período, ou seja, com 

metade do curso já transcorrido, vem reforçar a tese de que as universidades, de um 

modo geral, precisam pensar em formas contínuas e continuadas de letramento 

acadêmico e viabilizá-las institucionalmente. Defender essa posição pressupõe que, 

ao longo da formação universitária, os contextos se modificam em razão de novas 

solicitações, novas expectativas e novas experiências, o que exige a participação 

em práticas de leitura e de escrita ao longo de toda a vida. 

Quando nos dispomos a analisar a PT 2, as diferenças são perceptíveis à 

primeira vista: sob o título “Quase-texto”, o conteúdo temático é desenvolvido em 

seis parágrafos, perfazendo um total de 74 linhas, excluindo-se, dessa contagem, as 

referências dispostas ao final do texto. Aparentemente, conteúdo não falta ao texto. 

Cabe lembrar que, nos textos, há uma indissolúvel relação entre a composição e o 

tema: por não ser uma estrutura vazia, pois carrega o conteúdo temático, a sua 

forma só pode ser depreendida a partir do conteúdo que veicula. 

A escolha do título revela-se significativa quando, concluída a leitura do texto, 

percebe-se que ele não só antecipa o posicionamento da autora escritora em 

relação ao ensaio como se mostra o eixo central da reflexão desenvolvida sobre o 

que é o ensaio, numa clara “resposta” ao convite feito na proposta da atividade. Na 

construção desse título, mais do que um elemento composicional do texto, ele 

direciona o caminho argumentativo escolhido pela autora. Além disso, revela o 

diálogo com o texto de Matias (2007a, p. 587), pesquisador que, explorando o 

hibridismo do gênero, apresenta-o como um texto do “quase”: quase filosófico, 

quase científico, quase literário. Neste caso, o emprego das aspas já anuncia a 
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presença de uma outra voz e marca o distanciamento do locutor em relação a ela, 

delimitando suas fronteiras.  

 Explorando o elemento comum entre elas, o “quase”, a autora escritora 

continua a tecer os fios dialógicos do seu texto quando, ainda na introdução, 

entrecruza a voz literária de Clarice Lispector com a voz acadêmica de Matias 

(2007a). Logo em seguida, no segundo parágrafo, esse encontro é ampliado e 

enriquecido com a inclusão de outras vozes acadêmicas, a de Larrosa (2003, 2004) 

e a de Adorno (2003), promovendo uma interlocução, com e entre elas, a partir de 

um outro elemento que lhes é comum: o ensaio.  

Na construção de sua argumentação em defesa do ensaio como um “quase-

texto”, Camila vai tecendo relações dialógicas do seu próprio discurso com os 

discursos alheios, ou seja, com as fontes teóricas estudadas em sala de aula (cf. 

Módulo 2 da SD), tais como: Adorno (2003), objeto do seminário 3; Larrosa (2004), 

objeto do seminário 4, e Larrosa (2003), texto suplementar do seminário 3; além de 

Matias (2007a, 2007b), que, embora não tenha sido estudado em sala de aula, 

consta na bibliografia de LPTAc II.  

Sobre esse fato, há dois comentários a fazer. O primeiro é que o acesso aos 

aportes teóricos que fundamentam a concepção de ensaio de Camila (que não foi 

responsável por qualquer dos seminários sobre ensaio) foi viabilizado pela disciplina 

LPTAc II e, particularmente, pela SD. O segundo é que a Camila da PT 1, aquela 

que não demonstrava interesse em buscar informações sobre o ensaio, transformou-

se, apresentando-se, no texto, como “pesquisadora, leitora e escritora de ensaio” 

(PT 2, l. 62).  

E o texto desenvolvido parece fazer jus a esse novo status. Agindo como uma 

ensaísta, Camila examina seu objeto de análise e, numa atitude reflexiva, confronta 

ideias, defende ou questiona posições, como se constata na l. 46 (PT 2). Ela não só 

dialoga com vozes literárias e acadêmicas, como dialoga consigo mesma, numa 

atitude de autognose (“Questiono-me [...] sobre a complexidade que o abarca”.) e 

com o leitor, ao empregar um número significativo de perguntas retóricas, 

responsáveis pelo tom conversacional impresso no texto, como as elencadas a 

seguir.  
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 Ao fazer uso, conscientemente, dessa estratégia retórica, Camila não só cria 

zonas atravessadas por diferentes efeitos discursivos como está materializando, ou 

melhor, transpondo para a prática o que conheceu teoricamente sobre o ensaio. Ela 

não só afirma (l. 12-15, PT 2), fundamentada na voz de Larrosa, que é preciso 

compreender o ensaio como uma forma “cuja escrita é mais próxima do leitor, quase 

como uma conversação, estimulada pelo papel que o ensaísta assume como sendo 

‘um leitor que escreve e um escritor que lê’ (LARROSA, 2004, p. 107)”; indo além, 

ela constrói seu texto à la Montaigne, reconhecido amante da conversa. 

 Ao leitor, a PT 2 deixa transparecer um pensamento em experimentação, que 

se submete à prova sem a preocupação com o veredicto final. Como defendia 

Lukács (2008, p. 13): “O ensaio é um julgamento, mas o essencial nele não é (como 

no sistema) o veredicto e a distinção de valores, e sim o processo de julgar”. E 

assim, sem um veredicto, Camila dá início à conclusão de seu texto ainda cética 

acerca da sua concepção de ensaio como “quase-texto”, por não ter conseguido 

completá-la, por não ter chegando a uma “total definição” (l. 65) do que seria o 

gênero. E, com (falsa?) modéstia, também aplica essa classificação, agora valorada 

negativamente, ao seu próprio “ensaio” (l. 64), termo empregado entre aspas, 

demonstrando ao leitor a sua discordância com essa designação. 

Apresentando mais uma característica do ensaio, o trecho final da conclusão 

revela-se, como já foi dito em outra parte desta tese, como um pensamento 

incompleto e, como tal, um campo aberto à reflexão, em constante movimento, bem 

ao estilo do famoso criador do ensaio. Essa constatação expressa como ressoam, 

(l. 3-4) “E não seria o ensaio um quase, e tudo também?. Mas, afinal o que é o ensaio?” 
 
(l. 24) “Seria esse o motivo da sua ‘quase’ ausência no ambiente acadêmico?”  
 
(l. 26) “Por quê?” 
 
(l. 30) “Constituiria, então, a sua impureza e liberdade em empecilhos na aceitação e na 
reprodução nesse espaço de ‘produção intelectual’?” 
 
(l. 34-35) “A culpa seria dessa liberdade que o ensaísta adquire enquanto ser pensador e 
provocador de pontos de tradição?” 
 
(l. 46-50) “O ensaio é um gênero tão complexo mesmo ou somos nós que não 
conseguimos compreender a simplicidade que carrega tão facilmente como nos demais 
gêneros por estramos acostumados a destrinchar um texto pela sua forma e não 
conteúdo?” 
 
(l. 49-51) “[...] todavia é isso [características formais] que realmente pesa em um ensaio? 
Se é tão curto, por que tão profundo, complexo?” 
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no texto de Camila, as relações dialógicas estabelecidas com as leituras dos textos 

teóricos estudados nos seminários e as leituras experimentais de ensaios realizadas 

ao longo da SD. 
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5.1.2 Produções textuais de Odara (22 anos, 7º período, seminário 2) 

 PT 1 (produção inicial) 

 

 

Odara 



145 
 

 PT 2 (produção final) 
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 Análise 

A PT 1 de Odara não apresenta título e, seguindo o “cânon” da redação 

escolar, estrutura-se em três parágrafos dispostos em apenas dezenove linhas. Em 

seu texto, à semelhança de Camila, ela confirma a rara presença da prática do 

ensaio no curso de Letras: “[...] em três anos de graduação esse gênero só foi usado 

como forma de avaliação apenas uma vez” (l. 2-4). 

Após assumir o seu “pouco conhecimento” (l. 5) sobre o gênero, Odara 

constrói a sua concepção de ensaio, restringindo-se, no primeiro parágrafo, a 

descrever a forma composicional do gênero. Ao afirmar que é “um texto escrito sem 

sub-divisões” (l. 7) e que “não é necessário que o autor do texto divida seu texto 

entre Introdução, Aporte Teórico, Análise etc.” (l. 8-10), percebe-se claramente a 

comparação, implícita, com o artigo científico, gênero considerado o indicador maior 

da produção dos pesquisadores e da visibilidade de seus trabalhos. O sujeito autor 

demonstra familiaridade com esse gênero, mas não com o ensaio, quando, de forma 

equivocada, lhe atribui ações próprias da comunicação escrita de relatos de 

pesquisa empírica (“o autor vai expor suas ideias, mostrar seu corpus e usar seu 

aporte teórico para esclarecer sua análise”, nas l. 11-13). 

Fazendo uso de um discurso modalizado, deixa transparecer um certo grau 

de incerteza ao abordar, no último parágrafo, outros aspectos relativos ao ensaio, 

como a extensão e a sua finalidade. 

Observando o desenvolvimento do conteúdo, constatamos que, basicamente, 

ele está orientado para responder, de forma sumária, às duas perguntas que 

constam na primeira parte da proposta da atividade. 

Diferentemente da produção inicial, a PT 2 apresenta um título, O olhar para o 

ensaio, e se compõe de dez parágrafos e cinquenta e três linhas, dando mostras 

visíveis de, pelo menos, conter um aprofundamento dos conhecimentos sobre o 

ensaio. Por um lado, uma leitura mais cuidadosa confirma essa expectativa em 

relação ao conteúdo temático; por outro, traz algumas revelações de outra ordem. 

Ao longo do texto, o sujeito escritor dialoga, explícita e implicitamente, com 

uma única fonte teórica, que é Moisés (1997), objeto de estudo do seminário pelo 

qual foi responsável. Nesse diálogo, apesar de ter tido acesso a outros autores 

(Adorno e Larrosa), o sujeito autor assume um posicionamento de total concordância 

com uma única fonte teórica em relação ao conteúdo temático, ou seja, a concepção 

de ensaio apresentada por Moisés, privilegiando, assim, o tratamento do tema a 
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partir de uma só tomada de posição. E, sem qualquer problematização, o seu texto 

não abre espaço para a controvérsia nem para o exercício da crítica, tão marcante 

no ensaio. 

Essa concordância pode ser observada, implicitamente, no elenco de 

algumas das características do ensaio, acompanhadas de comentários sucintos e 

superficiais, e, explicitamente, na citação direta longa (l. 31-35), “inserida”, ou 

melhor, interposta no texto, uma vez que não estabelece, do ponto de vista 

estritamente formal (e não, semântico), uma relação com o texto que a precede.  

Procedendo a uma análise mais abrangente, esse texto atrai nossa atenção 

para a forma composicional e o desenvolvimento do conteúdo temático. 

Estabelecendo uma relação entre esses dois aspectos, observamos que não se 

instaura uma rigorosa progressão discursiva, dada a notável desarticulação entre os 

parágrafos, que se justapõem de forma atomizada, constituindo-se em estruturas 

distintas e autônomas, sem conexão entre si, interferindo, consequentemente, na 

tessitura do texto. A impressão que passa ao leitor é a de um texto composto de 

retalhos de ideias sobre o ensaio, identificadas como algumas características do 

gênero apontadas por Moisés (1997). 

Esse problema é agravado com a identificação da repetição de ideias em 

diversos trechos, como pode ser constatado nos excertos que seguem (grifos 

nossos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os problemas apontados, que impedem a progressão argumentativa do texto, 

criam, para o leitor, dificuldades em identificar a tese defendida e os argumentos. Da 

forma atomizada como as ideias se apresentam, sem uma estrutura argumentativa 

(l. 6-7) “O autor pode expressar sua opinião e devagar sobre temas [...].” 
(l. 43-44) “[...] por em xeque alguns questionamentos e devagar sobre o que está sendo 
discutido no texto.”  
 
(l. 9) “[...] sobre assuntos que muitas vezes não paramos para pensar [...].” 
(l. 12-13) “Aborda-se temas que, normalmente, não paramos para pensar [...]. “ 
 
(l. 23) “Esse escritor tem que estar preparado para discutir certos temas [...].” 
(l. 26) “Esse sujeito autor precisa ter um conhecimento prévio sobre o conteúdo do 
texto [...].“ 
(l. 27-28) “É quase impossível fazer reflexões sobre temas que não se conhece com 
propriedade.” 
(l. 52-53) “[...] por isso é necessário o conhecimento prévio sobre os temas 
discutidos.”  
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clara, organizada do ponto de vista das operações lógico-cognitivas, o texto 

possibilita a interpretação de existência de “miniteses”. 

É pertinente comentar a contradição que existe entre o que é dito sobre o 

ensaio e a concretização desse saber na forma composicional do texto apresentado. 

Se, como se afirma no texto, o ensaio implica, necessariamente, “um 

questionamento” (l. 1), e o ensaísta “deseja apenas pôr em xeque alguns 

questionamentos” (l. 43-44), “não se detendo a solucionar nada, e sim, 

problematizar” (l. 3-4), onde está esse procedimento nessa PT 2? Em sintonia total 

com uma das vozes da disciplina (MOISÉS, 1997), não há, por parte do sujeito, um 

distanciamento necessário para realizar uma abordagem crítica de seu objeto, 

iniciando pela distinção entre ensaios de esferas discursivas diferentes (acadêmica e 

literária). 

Comparada à produção inicial, na PT 2 o sujeito autor mostra um 

conhecimento progressivo acerca dos saberes sobre o ensaio, mas essa mesma 

evolução não corresponde à sua prática escritural do gênero.   

Dando continuidade à análise, observa-se, no texto, um forte apagamento 

enunciativo no emprego do pronome sujeito: só foram identificadas duas ocorrências 

do pronome “nós” (“paramos”, nas l. 9 e 13). No entanto, constata-se uma presença 

significativa de outras marcas indiciárias de subjetividade, que são as expressões 

modalizadoras epistêmicas e, principalmente as deônticas, que, pelo número 

significativo de ocorrências (conforme mostram os fragmentos textuais que seguem, 

com grifos nossos), merecem uma atenção especial nesta análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(l. 2) “[...] não é obrigatório [...].” 

(l. 43-44) “Esse escritor tem de estar [...].”  

(l. 26) “O autor precisa ter [...].” 

(l. 36) “[...] só devem ser escritos [...].” 

(l. 37) “Esse escritor tem que estar preparado [...].” 

(l. 38) “[...] é necessário acreditar [...].” 

(l. 50) “O autor precisa ter [...].” 

(l. 52-53) “[...] por isso é necessário o conhecimento prévio [...].” 
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Algumas pesquisas realizadas (HYLAND, 1996; DIAS; SILVEIRA, 2011) já 

demonstraram que as expressões modalizadoras epistêmicas são estratégias 

comumente empregadas no discurso acadêmico com o objetivo de assegurar, a 

seus autores, tanto o reconhecimento do trabalho por seus leitores quanto a 

aceitação por parte da comunidade científica em que estão inseridos.  

Não encontrei, no entanto, investigações sobre as modalizações deônticas 

nesse mesmo discurso. A explicação talvez se encontre no fato de elas serem 

concernentes à avaliação de alguns elementos do conteúdo temático, orientada por 

valores, opiniões e regras do mundo social, que se inscrevem no campo da 

obrigação social e/ou da conformidade com as normas vigentes. Assim, numa 

situação de interação comunicativa, sempre haverá um agente para impor alguma 

proibição, permissão ou obrigação, e algo ou alguém que esteja sob essa 

qualificação modal. 

Não parece ser próprio ao sujeito acadêmico, em razão dos propósitos de seu 

discurso, empregar as modalizações deônticas no sentido de não só imprimir seu 

ponto de vista no enunciado mas, principalmente, indicar e mesmo impor ao seu 

interlocutor o modo como espera que ele (re)aja à sua enunciação. 

Feitas essas considerações, podemos dizer que a forte presença das 

expressões modalizadoras deônticas na PT 2 de Odara vai de encontro ao caráter 

do ensaio acadêmico e ao encontro de um “manual de redação” de ensaio, contendo 

normas que devem ser seguidas, mas que podem ter sua origem questionada pelo 

seu interlocutor, em razão de sua posição social no mundo real (a autora sendo  

uma aluna de graduação).    
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5.1.3 Produções textuais de Graciliano (21 anos, 5º período, seminário 3) 

 PT 1 (produção inicial) 

 

 

Graciliano Ramos 
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 PT 2 (produção final) 

 

 

 

 

 

GRACILIANO RAMOS GRACILIANO RAMOS 
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 Análise 

A PT 1 de Graciliano, estruturada em cinco parágrafos distribuídos em trinta 

linhas, também se apresenta com a extensão média das redações escolares. À 

primeira vista, a análise do título, Treinando para construir, que, por sua compleição 

sintático-semântica, parece assumir a feição de um slogan, não direciona o leitor 

para o tema específico do texto, o gênero ensaio, de forma explícita, mas, 

indiretamente, para a sua concepção sobre a atividade de ensaiar, que estava 

realizando naquele momento. Por ter um conteúdo semântico aberto a diversas 

interpretações, o título não orienta explicitamente o leitor para o tema em questão, o 

gênero ensaio, cuja ambiguidade é explorada no texto: nos sentidos de “treino” (l. 8) 

– e, por essa razão, o ensaísta seria um “treinador” − e de “gênero” (l. 9).  

Em um discurso construído predominantemente com afirmações categóricas, 

sem modalizações, a produção inicial de Graciliano vagueia entre o geral (primeiro, 

terceiro e quarto parágrafos) e o particular (segundo e quinto parágrafos). Na 

introdução, constituída de uma sequência explicativa, o autor escritor apresenta três 

definições de “treinar” que, embora genéricas, servem de aporte para a posição 

assumida em relação a seu próprio texto e, nas entrelinhas, deixam transparecer um 

possível “aviso” à sua interlocutora-avaliadora, a professora: “Este ensaio é apenas 

um treino e, sendo assim, pode ser aperfeiçoado”. 

Podemos interpretar o emprego das definições como um recurso 

argumentativo, visando à persuasão da professora-leitora, que não era presumida, 

mas determinada e conhecida (eu). Nas duas últimas definições, compostas de 

orações adversativas introduzidas pelo conector “mas”, Graciliano estabelece uma 

relação polêmica entre o discurso dos dicionários e o discurso da doxa: “Treinar é 

[...], mas com a confortável possibilidade do erro”; “treinar é [...], mas, 

principalmente, revisar falhas para transformá-las em acertos” (l. 3-6, grifos 

nossos). 

Com essas explicações, ele justifica a avaliação que faz de seu próprio texto, 

apresentado, naquele momento específico, como “treino” e “arremedo”, antecipando-

se, provavelmente, a possíveis críticas e resguardando sua imagem. No segundo 

parágrafo, o autor escritor entrecruza a sua voz com a minha, na condição de 

professora. É preciso esclarecer que antes de começarem a redigir a PT 1, prestei 

alguns esclarecimentos aos alunos sobre  essa atividade, dizendo-lhes que não era 

avaliativa (“Sem compromisso com notas”, na l. 10); que a sua finalidade era obter 
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um diagnóstico dos saberes e da experiência dos alunos acerca o ensaio (“’Este 

texto é para averiguação’”, na l. 12); que fossem sinceros e honestos em sua escrita 

e não fizessem consulta on-line pelo celular (“E, se entendemos, como entendemos 

é que devemos registrar”, na l. 9-10); que os textos produzidos seriam retomados ao 

final da SD (“Em suma, este texto [...] deve ser revisitado em um momento posterior 

[...]”, nas l. 27-29). Nesse parágrafo, o sujeito restaura o contexto histórico-social da 

produção inicial como atividade escolar ao promover um revozeamento do discurso 

da professora, sua interlocutora-avaliadora, ali designada, indiretamente, como “a 

profissional” que vai “averiguar aquilo que sei e para eu, talvez, confirmar o meu 

não-saber” (l. 13-14). 

Com relação às marcas de subjetividade, percebe-se que, ao longo do texto, 

o sujeito escritor oscila entre um discurso impessoal, quando apresenta como 

argumentos as definições de “treinar” (no primeiro parágrafo) e “ensaio acadêmico” 

(no segundo e no terceiro parágrafos), e um discurso explicitamente subjetivado, 

quando se refere a sua própria experiência de escrever o ensaio. Nesse último caso, 

o sujeito marca, de forma explícita, mas diluída, sua presença ao empregar o 

pronome nós, numa clara junção do eu com um não eu (BENVENISTE, 1991, p. 

256), referindo-se a ele e aos colegas (“E, se entendemos, como entendemos é que 

devemos registrar”, nas l. 9-10) e o nós como plural de modéstia (“falamos do 

gênero acadêmico”, na l. 15; “aqui utilizamos”, na l. 28; “quando teremos”, nas l. 29-

30; “treinadores que somos”, na l. 31), forma tradicionalmente utilizada no discurso 

acadêmico para atenuar um individualismo marcado. Esse esforço, no entanto, 

parece ter sido em vão quando, no segundo parágrafo, encontramos três 

manifestações do sujeito na primeira pessoal do singular − “sei” e “eu”, na l. 13, e 

meu”, na l. 14 – além da expressão modalizadora epistêmica “talvez”, na l. 14, que 

expressa uma avaliação do sujeito em relação ao que está sendo dito. 

Em seu texto, Graciliano constrói, progressivamente, sua concepção de 

ensaio acadêmico: estabelecendo um contraponto com o artigo científico (“não tem a 

‘carranca’ sinistra do artigo científico”, na l. 23), o ensaio é apresentado como um 

gênero maleável, flexível, que “amarra” (l. 15) impressões pessoais sobre obras e 

sistemas de pensamento, de áreas de conhecimento, embasadas em referências 

teóricas. 

É interessante observar que, nessa concepção, não se encontra a noção do 

ensaio como “treino”, a qual parece aplicar-se apenas ao seu ensaio em particular. 
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Tal interpretação parece ser confirmada quando, na conclusão, o sujeito escritor, 

incluindo-se entre os ensaístas, afirma: “Então, como treinadores que somos, 

construiremos outro ensaio” (l. 31-32). 

Quando passamos à análise da PT 2 de Graciliano e a comparamos com a 

PT 1, as diferenças saltam aos olhos. Começando pelos aspectos formais, a PT 2,  

estruturada em 15 parágrafos dispostos em 121 linhas, é apresentada com uma 

folha de capa, contendo as informações indispensáveis à sua identificação, 

conforme as orientações da ABNT 14724 (2011). Ainda com relação aos aspectos 

formais, constata-se a presença de uma epígrafe e, no final, as referências dos 

autores citados ao longo texto, as quais seguem, apenas parcialmente, as 

orientações da ABNT, apesar de essas normas terem sido disponibilizadas aos 

alunos e estes terem realizado uma atividade específica para a elaboração de 

referências. 

Na esfera acadêmica, a epígrafe presta-se à função de introduzir o tema da 

pesquisa com uma citação de autoridade (BEZERRA, 2007), podendo apresentar-se 

como um poema, uma canção, um miniconto, entre outras formas discursivas. Não 

se pode desconsiderar, no entanto, que, na maioria das vezes, trata-se de um 

recorte de texto – com condições de produção e semântica próprias – que, 

transmutado para o gênero que lhe serve de suporte, prestar-se-á a propósitos 

comunicativos diferentes dos originais.  

No caso do texto em análise, a epígrafe constitui um excerto da canção 

“Odeio”, composta por Caetano Veloso e gravada em seu álbum “Cê”, lançado em 

2006. A canção de Caetano é, desde o nascedouro, um clássico do cancioneiro 

amoroso e, como quase todas as canções de amor, é uma canção de desamor, 

expresso principalmente no refrão “Odeio você, odeio você, odeio você”, que, como 

acontece na vida real, pode representar a maneira mais próxima de dizer “Amo você, 

amo você, amo você”.  

Retirado de seu contexto original e utilizado como epígrafe da PT 2, o excerto 

ganha novos sentidos e novas funções discursivas, como, por exemplo, configurar-

se uma estratégia retórica para iniciar a atividade de escrita, qualificada como 

“fluida” (l. 13) e “difícil” por obrigá-lo a se “despir de ruídos, visões e intenções” (l. 

10). Distante dos enunciados de tipo impessoal, o autor, apresentando-se na 

condição de testemunha, encena sua própria enunciação, fixando o lugar e o 

momento de seu discurso. Além de compor um cenário motivador para a atividade 
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de escrita, serve também para o autor colocar no palco o artista “Caê” e o seu 

próprio ensaio. Antecipando-se a possíveis interpretações equivocadas de sua 

plateia de leitores, inserida numa cenografia de espetáculo teatral, ele posiciona-se 

contrariamente a elas, num claro diálogo de confronto: “Este ensaio, como é próprio 

do gênero, não oferecerá respostas, soluções, saídas espetaculares [...]” (l. 3-4). A 

existência de refutação antecipada de uma possível interpretação de seu texto 

sugere um diálogo de discordância com o leitor presumido. E esse diálogo com o 

leitor não para aqui; prossegue quando o autor, fazendo uso de uma metáfora, 

convida, ou quase intima, o leitor a acompanhá-lo nesse processo doloroso de 

construção da escrita do ensaio:  “Façamos, então, juntos, uso das dores que me 

acometem em dias frios” (l. 18-19). 

Ainda na introdução do texto, observa-se o fenômeno de polifonia 

denominado “imitação por captação” (MAINGUENEAU, 2013, p. 220), que consiste 

em imitar um texto, “tomando a mesma direção que ele”. No segundo parágrafo, o 

autor imita o “Poema de sete faces”, de Carlos Drummond de Andrade, construindo 

uma versão lúdica que muda o cenário e o narrador, mas mantém alguns elementos, 

como um eu narrador fadado ao sofrimento e um anjo torto simbolizando o mau 

conselheiro. 

Além do diálogo explícito e implícito com fontes literárias (Caetano Veloso, 

Carlos Drummond de Andrade e Montaigne) e com os leitores, o autor demonstra ter 

verticalizado seus conhecimentos acerca do ensaio ao dialogar com fontes teóricas 

como Botton (2011), Adorno (2003) e Moisés (1997), conforme solicitado nas 

orientações da proposta do metaensaio. É pertinente lembrar que Graciliano 

integrou o grupo responsável pelo seminário 3 (textos de Adorno e de Botton).  

Embora afirme explicitamente que a citação que compõe a epígrafe consiste 

apenas numa estratégia para impulsionar a escrita (l. 8-9), ela é resgatada, quase ao 

final do texto, para construir a sua concepção particular de ensaio, apresentado 

como “um gênero forte e feliz” (l.96-97) e também “como um deus, como um diabo” 

(l. 97-98). Essas duas facetas do gênero revelam a presença de duas figuras de 

retórica, operações enunciativas empregadas para intensificar o sentido desses 

elementos do discurso: respectivamente, a metáfora e a antítese, que fundamentam 

argumentos desenvolvidos numa sequência explicativa (l. 95-104).   

Ao final do texto, o autor resgata outro fragmento da canção de Caetano, 

“veio e não veio quem eu desejaria/se dependesse de mim” (l.114-115), para 
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justificar, retórica e metadiscursivamente, a conclusão, não programada, a que 

chegou. E encerra o texto dizendo-se “inexperiente e bambo na produção de 

ensaios”, permitindo a construção de um ethos de humildade. Ou seria uma outra 

estratégia retórica para enquadrar-se no “modelo” de ensaísta humilde, sincero, 

modesto? 

Diferentemente do que ocorre na PT 1, essa produção final apresenta-se 

fortemente marcada pela subjetividade, como comprovam não só as ocorrências das 

formas pronominais e verbais da primeira pessoa do singular e do plural (“minha 

salvação”, “deixo claro”, “eu”, “meus propósitos”, “me”, “entendo”, “posso dizer”, 

entre outras; “estamos”, nosso olhar”, “podemos”, “nossa discussão”, “devemos”) 

como também a referência nominal a si próprio no interior do texto (“− Vai, 

Graciliano, sofrer de crises metalinguísticas na vida.”, na l. 16).  

Uma outra diferença também se destaca: se, na produção inicial, 

predominaram as afirmações categóricas, dando pouca abertura à negociação, o 

discurso do sujeito argumentador, na PT 2, mostra-se menos autoritário, mais aberto 

ao diálogo, processo identificado como tal pela presença das expressões 

modalizadoras. As passagens que seguem ilustram esse fato (grifos nossos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em uma perspectiva mais ampla, podemos afirmar que, pela presença, 

relativamente farta, de rasgos literários, esse texto faz jus à concepção de ensaio 

como um espaço de “intermezzo entre o literário e o estritamente teórico” (BOTTON, 

2011, p. 90).  

Encerro a análise desse texto com a certeza de que ele é uma ótima 

ilustração do que defende Bakhtin (2001, p. 285):  

Quanto melhor dominamos os gêneros tanto mais livremente os 
empregamos, tanto mais plena e nitidamente descobrimos neles a nossa 
individualidade (onde isso é possível e necessário), refletimos de modo 
mais flexível e sutil a situação singular da comunicação; em suma, 
realizamos de modo mais acabado o nosso livre projeto de discurso. 

(l. 41-42) “A particularidade de um tema [...] que não pretende dar conta [...] 
 
(l. 88) “Não seria, então, equivocado afirmar que um ensaio não deve ser reescrito [...].” 
 
(l. 95-96) “Resgato aqui [...], aproveitando-me para sugerir que o ensaio é um gênero [...].” 
 
(l. 100-101) “Segundo, é como um deus e um diabo porque parece conter em si [...].” 
 
 (l. 102) “O ensaio parece abrigar [...].” 
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5.1.4 Produções textuais de Mariana  (21 anos, 5º período, seminário 4) 

 PT 1 (produção inicial)  

 

 

 

Mariana Monteiro 
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 PT 2 (produção final) 

 

 

Mariana Monteiro                       
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 Análise 

Das quatro produções iniciais, essa PT 1, sem título, foi a que apresentou 

maior extensão: quarenta linhas e cinco parágrafos. 

 Na introdução, temos um sujeito que já se mostra competente em estratégias 

discursivas quando emprega um paralelismo, não só estrutural como rítmico, que, de 

forma harmoniosa e lógica une três orações coordenadas de valores sintáticos 

iguais: “lacunas se abrem, conceitos se perdem e ‘ensaios’ de um saber se 

transformam em pura prática sem teoria” (l. 1-4). Essa mesma competência é 

observada no uso das aspas em “ensaios”, as quais parecem marcar, para o leitor, a 

ambiguidade do termo: gênero e exercício preparatório. 

 Nesse estilo “poético”, a autora deixa transparecer a sua vivência com a 

prática do ensaio, sem a devida correspondência com a teoria. Da narrativa de sua 

experiência pessoal, escrita em primeira pessoa do singular, emerge a sua 

concepção de ensaio acadêmico como “'ensaio’ de pensamento, uma ideia a 

respeito de um tema x” (l. 16-18), baseada “em aportes teóricos” (l. 19-20).  

É interessante observar a presença da locução adverbial “até então” (l. 15), 

que pode ser interpretada como uma advertência para o leitor (no caso, a 

professora) que essa era a sua concepção de ensaio naquele momento (insinuação 

de que poderia ser mudada depois do curso?), estabelecendo assim uma relação 

explícita com a enunciação do texto.  

 Ao final do texto, sem mencionar o termo “letramento acadêmico”, a autora 

reforça a necessidade de conhecer o gênero “regido com direcionamentos 

específicos no início do curso”. Muito provavelmente, a autora refere-se ao ensino do 

ensaio (e de outros gêneros acadêmicos) formalizado em uma disciplina curricular a 

ser ofertada no início do curso de Letras. Convém registrar que a voz dessa autora 

representava, à época, as vozes de muitos outros alunos de Letras, que, como ela, 

cursavam a disciplina no 5º período. Por essa razão, conforme comentado no início 

desta tese, no novo Projeto político-pedagógico, a disciplina LPTAc I (antes optativa) 

foi transformada em obrigatória e deslocada para o 1º período do curso.  

Em seu texto, a aluna demonstra ter consciência da necessidade de 

letramento nos gêneros acadêmicos, processo que poderá viabilizar a sua inserção 

na comunidade acadêmica e com esta dialogar. Em outras palavras, ela se distancia 

da realidade, condição para assumir uma postura crítica diante de determinada 

questão. 
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Como nas outras produções iniciais, observa-se que as perguntas da 

proposta orientaram a organização do texto, embora neste se perceba uma 

progressão do conteúdo temático e o emprego de elementos linguísticos que 

garantem a textualidade.  

Em sua configuração composicional, identifica-se a presença de um 

hibridismo em termos de sequências textuais (descritiva, narrativa, argumentativa) e 

a ausência de uma orientação argumentativa clara. Talvez, por essas razões, o leitor 

encontre dificuldade em identificar a tese do texto, em função da qual os argumentos 

são construídos. Quando recuperamos a progressão temática, evidenciam-se os 

seguintes passos, correspondentes aos parágrafos do texto: 1) uma afirmação mais 

geral sobre as lacunas do processo de aprendizagem de gêneros discursivos 

(premissa?); 2) um comentário sobre a experiência insatisfatória da autora com a 

leitura e a escrita de ensaios; 3) um relato dessa experiência e um esboço de sua 

concepção de ensaio acadêmico; 4) uma definição de ensaio como gênero livre, 

“preparatório”, “ponto de partida”; 5) uma ratificação da imprescindibilidade do 

letramento acadêmico dos alunos, única forma de dialogarem com a comunidade 

discursiva.  

Embora a introdução, pelo seu tom poético e pela problematização que 

apresenta, tenha criado a expectativa de um ensaio, constata-se que, da forma 

como o conteúdo temático foi desenvolvido, esse texto parece enquadrar-se melhor 

na categoria de gênero redação escolar.  

Como em todas as produções iniciais analisadas, no texto não há diálogo com 

outras fontes que poderiam apoiar, matizar ou refutar sua tese.  

Passemos à análise da PT 2, escrita em setenta e uma linhas e dez 

parágrafos. Diferentemente das outras três produções finais analisadas, essa PT 2,  

intitulada Diamante é antes pedra bruta; ensaiar é lapidar, apresenta-se, 

formalmente, subdividida em quatro seções distintas: “A princípio”, “Ao ponto”, 

“Desfecho” e “Juízo”. Antes de qualquer questionamento, importa dizer que, embora 

alguns manuais de redação de ensaio recomendem a apresentação do texto em 

uma forma contínua, em um único bloco, uma rápida pesquisa de ensaios 

publicados em livros ou periódicos aponta a existência de exemplares do gênero 

com subdivisões, à semelhança do artigo científico. A título de informação, um dos 

ensaios acadêmicos objeto de análise em sala de aula apresentava subdivisões, fato 

que pode ter influenciado essa organização. 
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 A separação em parágrafos e em seções implica a representação do 

interlocutor do texto, ou seja, a autora ajusta seu discurso às reações previstas do 

leitor. Sobre essa forma de relação dialógica, posiciona-se Volóchinov (2017, p. 

245): “Se a fala ignorasse por completo o ouvinte (o que obviamente é impossível), a 

sua divisão orgânica em partes seria reduzida a zero”.   

A escolha dos subtítulos obedece a uma lógica, determinada pela progressão 

temática definida pela autora. O “princípio”, termo principal com que intitula a 

primeira seção de seu ensaio, remete tanto ao princípio do texto, implicando a 

realização de uma atividade metatextual, quanto ao princípio da experiência 

vivenciada com o ensaio em LPTAc II.   

Com esse olhar – agora mais diferente, mais experiente, mais maduro –, a 

autora debruça-se sobre um passado tão próximo cronologicamente 

(correspondente a apenas quatro meses) e, ao mesmo tempo, tão distante (em 

razão da experiência acumulada), e, seguindo os passos de Larrosa (percorridos em 

um outro contexto), não só faz um balanço de suas experiências com o ensaio como 

embaralha sua própria voz com a do grande educador espanhol, em diversos 

momentos do texto: “O gênero que possui a peculiar característica de nos tornar 

maiores como venho entendendo e, mais que isso, vivenciando” (l. 5-6, grifos 

nossos); “Me tornei maior do meu primeiro ensaio até aqui [...]” (l. 64, grifos 

nossos). Numa atividade discursiva de autoria no trato do discurso alheio, Mariana 

apaga intencionalmente as fronteiras da alteridade presente, em seu texto, entre a 

sua voz e a do pensador espanhol (e as dos outros autores também), muito embora 

demonstre que conhece e aceita, parcialmente (seu ensaio não contém a seção de 

referências), as convenções da comunidade acadêmica ao citar nominalmente as 

fontes selecionadas, não por acaso, para embasar sua reflexão: Montaigne, 

Foucault, Larrosa e Adorno. O leitor dos quatro autores compreenderá a exclusão do 

texto de Moisés, parte de um manual de introdução à teoria literária, escrito com fins 

didáticos. 

Dando continuidade a sua reflexão, na seção “Ao ponto”, ela foca o conteúdo 

temático determinado pela proposta de atividade: o ensaio. Ao leitor, cabe 

acompanhar, como se realizando em tempo real, a construção do pensamento de 

uma ensaísta que se revela experiente, com embasamento teórico suficiente para 

examinar, sopesar e observar, de vários ângulos, o seu objeto. Em uma reflexão 

mais aprofundada, que examina diversos aspectos do ensaio, principalmente o 



171 
 

acadêmico, desaparece a concepção de ensaio acadêmico como “gênero 

preparatório”, apresentada na produção inicial de Mariana. O ensaio agora é uma 

reflexão sobre um determinado tema, que se realiza em primeira pessoa (se assim o 

autor preferir), em tempo presente, com uma liberdade um pouco limitada pelas 

convenções acadêmicas, mas não o suficiente para aprisionar o gênero a uma 

“fôrma”. 

E assim Mariana vai construindo a argumentação de sua tese já anunciada, 

no título, em uma linguagem metafórica: “Ensaiar é lapidar”. Em outras palavras, 

ensaiar é ensaiar-se também, implicando uma operação duplamente reflexiva: sobre 

o objeto, que se examina, e sobre o sujeito, que se forma e se transforma de “pedra 

bruta” em “diamante”. É perceptível, no texto, a existência de uma orientação 

argumentativa que direciona a escolha dos argumentos em direção à comprovação 

de uma tese. E esse é o “Desfecho” do texto. 

Mas, não considerando ainda suficiente, a autora apresenta uma seção final, 

intitulada “Juízo”, que, semanticamente, já indica, explicitamente, uma posição 

axiológica sobre uma determinada questão. Em duas das acepções dicionarizadas 

(FERREIRA, 1986, p. 993), pode significar: “1. Ato de julgar; julgamento. 2. Conceito, 

parecer, opinião”. 

Fazendo jus ao título, a autora dá o acabamento formal ao seu texto, 

realçando o tom subjetivo do ensaio, o estilo ou a “vontade de estilo” impresso no 

texto pela voz autoral, responsável pela orquestração de tantas outras vozes com 

que dialoga. 

A partir das considerações feitas, podemos afirmar que a PT 2 de Mariana é a 

materialização das características do ensaio, sob a ótica de Lima (1946): 

autoexercício da razão, experiência da vida concreta e capacidade crítica. Em suma, 

“o ensaio é o espírito crítico, o livre-exame” (LIMA, 1946, p. 201). 

 

 

 

 

 

 

 

  



172 
 

5.2 Observações sobre as produções iniciais e finais dos alunos e os ensaios 

dos pesquisadores  

Após a análise comparativa entre as produções iniciais e finais de cada 

participante desta pesquisa, passo a registrar algumas observações mais pontuais 

sobre os resultados encontrados.  

Nas produções iniciais, torna-se mais visível como as perguntas orientadoras, 

que constam na primeira parte da proposta da atividade (“Quanto a você, o que sabe 

a respeito do ensaio?”; “Já teve experiência com a leitura ou a produção de 

ensaios?”) determinaram a construção e a organização dos textos, repercutindo na 

paragrafação: um parágrafo para cada resposta. Portanto, essas perguntas 

constituíram uma das maiores fontes dialógicas dos sujeitos, que delas se utilizaram 

para buscar um encaminhamento temático e desenvolver argumentos.   

Observa-se que, nessas produções, como era supostamente previsível (mas 

carecia de registro documental), não houve resposta ao convite a uma escritura 

ensaística: os textos produzidos assemelham-se a redações escolares ou se limitam 

a relatos ou comentários sobre as (raras) experiências pessoais com o ensaio. Nas 

produções finais, as respostas a essas perguntas estão diluídas ao longo do texto, 

que atende ao convite de refletir sobre o ensaio, na forma discursiva do mesmo 

gênero, ou seja, escrever um “metaensaio”. A explicação para essa diferença 

marcante entre as duas produções parece residir, principalmente, na ausência de 

saberes sobre o gênero e de uma prática experimental de escritura ensaística.  

Em suas produções iniciais, os sujeitos não apresentam, explicitamente, 

quaisquer fontes como apoio de suas posições; diferentemente, em suas produções 

finais, eles se fundamentam, explícita e implicitamente, em fontes diversas, teóricas 

e/ou literárias. 

Em suas produções finais, os sujeitos revelam uma evolução de sua escrita 

não só em relação à forma como também aos saberes engajados na sua concepção 

de ensaio, aos posicionamentos assumidos e à interação com suas fontes. Assim, o 

ensaio mostra-se, por um lado, como uma forma que permite a presença da 

subjetividade do autor para este se expressar criticamente e, por outro, como uma 

forma que se circunscreve num espaço onde múltiplas vozes se reencontram e se 

embatem: a voz do autor, as vozes que impregnam e enriquecem a voz do próprio 

ensaísta, a voz do leitor que se alimenta dessas diferentes vozes e, por fim, aquelas 
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vozes que se associarão a outras no espaço de um outro ensaio gerado por um 

anterior.  

Submetidos a um processo de comparação, constata-se que, nos ensaios dos 

pesquisadores, além do fato de que, em razão da experiência e da formação 

intelectual, demonstram um saber mais verticalizado e um domínio das estratégias 

de argumentação, há, em relação às produções finais dos alunos, uma presença 

muito mais significativa de expressões modalizadoras lógicas (epistêmicas), que 

atenuam o tom do discurso. Uma explicação possível para essa última ocorrência 

talvez esteja nos diferentes contextos enunciativos e propósitos comunicativos dos 

ensaios.  

Os leitores dos textos dos alunos, que se encontram na condição de 

aprendizes, são os professores e/ou colegas, que avaliarão a sua competência em 

escrever ensaios. Diferentemente, os leitores dos ensaios dos pesquisadores, 

escritos e publicados com o objetivo de socializar o conhecimento resultante de 

investigação científica, são seus pares, membros da comunidade acadêmica. Assim, 

a maior presença desses indicadores modais em seus ensaios pode revelar, entre 

outras coisas: maturidade e experiência adquiridas no exercício da escrita 

acadêmica e, portanto, domínio do gênero; preocupação com a preservação da face, 

nos termos de Goffman (1980, 1985); utilização de estratégia discursiva (ação 

defensiva) de antecipação de possível contestação ou indagação de suas reflexões; 

construção de um ethos de humildade − ou, no mínimo, o de prudência −, inscrito no 

ethos mais amplo de “humanidade”, conforme classificação de Charaudeau (2006) 

apresentada em seu estudo sobre o discurso politico. 

Sobre o ethos, é importante destacar que a sua construção advém de um 

“cruzamento de olhares”: “olhar do outro sobre aquele que fala, olhar daquele que 

fala sobre a maneira como ele pensa que o outro o vê” (CHARAUDEAU, 2006, p. 

115). Dessa forma, o sentido de nossas palavras depende, simultaneamente, 

daquilo que somos e daquilo que dizemos (o tom), ou seja, dessa dupla identidade. 

No caso específico do discurso científico, sabe-se que, além de realizar sua 

função argumentativa por estar centrado numa tomada de posição, ele depende da 

aceitabilidade da comunidade científica em que se insere e regido pelos métodos e 

padrões por ela determinados (GUIMARÃES, 2011). Nesse sentido, cada um com 

suas peculiaridades, o ethos dos ensaístas pesquisadores e o dos ensaístas alunos 

resultam da coexistência de múltiplos imaginários: sobre o discurso científico, sobre 
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o gênero ensaio acadêmico, sobre a comunidade acadêmica. Portanto, estar num 

certo discurso implica não somente adotar esse, e não aquele enunciado; implica, 

sobretudo, adotar um certo tom de voz, um comportamento, um ethos. 
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Não existe a primeira nem a última palavra, e não há 

limites para o contexto dialógico (este se estende ao 

passado sem limites e ao futuro sem limites). Nem os 

sentidos do passado, isto é, nascidos no diálogo dos 

séculos passados, podem jamais ser estáveis 

(concluídos, acabados de uma vez por todas): eles 

sempre irão mudar (renovando-se) no processo de 

desenvolvimento subsequente, futuro do diálogo.  

Mikhail Bakhtin 

 

Bakhtinianamente, por considerar que nenhuma pesquisa se conclui 

definitivamente, exponho aqui alguns entrelaçamentos que considero pertinentes em 

razão do processo desenvolvido nesta tese. Diante do que me propus, vários 

caminhos foram percorridos, diversos encontros foram realizados e algumas 

descobertas foram desveladas. 

Entre tantas descobertas, elejo, à guisa de conclusão, as que considero mais 

significativas, das mais gerais às mais específicas, no atendimento às questões e 

aos objetivos desta pesquisa.  

Em primeiro lugar, no curso de Letras da UFRN, as práticas de letramento em 

gêneros acadêmicos, fundamentadas numa concepção dialógica de linguagem, 

parecem indicar que os alunos começam a compreender a produção textual escrita 

como forma de comunicação dentro da academia e como forma de inserção nessa 

mesma comunidade. Em outras palavras, os alunos passam a perceber o caráter 

interacional das práticas discursivas; a importância de dominar as formas discursivas 

próprias à comunidade acadêmica, condição necessária à comunicação com seus 

pares; e, finalmente, o processo de sua formação, como leitores e escritores, com a 

separação definitiva entre “reportar conhecimento” e “construir conhecimento”, 

considerando-se a dimensão epistêmica da escrita acadêmica.  

Em segundo lugar, a avaliação formal do processo da SD desenvolvida na 

disciplina LPTAc II ratifica, formalmente, que é possível, sim, ensinar e aprender a 

ensaiar na academia. A análise comparativa entre as produções iniciais e as 

produções finais dos sujeitos desta pesquisa demonstra a forte influência exercida 

pelos ensaios de autores estudados nos seminários teóricos e pela leitura de 

exemplares de ensaios acadêmicos e não acadêmicos. Nessa associação 

equilibrada entre teoria e prática, as práticas escriturais do ensaio parecem 
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progressivamente percebidas e relativamente dominadas pelos sujeitos: os ensaios 

(produções finais), em sua maioria, manifestam, assim, uma evolução no que diz 

respeito aos saberes sobre o ensaio, exercício de uma escrita instável e sempre em 

processo; à escrita do ensaio acadêmico, gênero em que o modo de exposição e o 

conteúdo exposto são inseparáveis; à desenvoltura crescente no posicionamento de 

si mesmo, em busca da construção de sua identidade na academia, e na relação 

com o discurso alheio, ao gerenciar as múltiplas vozes com as quais o sujeito 

estabelece relações dialógicas (de concordância ou de confronto); ao 

distanciamento necessário a uma reflexão crítica. 

Em terceiro lugar, os resultados advindos da experiência vivenciada na 

disciplina LPTAc II apontam para a possibilidade  de aplicação do exercício do 

ensaio como uma estratégia de aprendizagem orientada para a crítica, para a 

perspectiva de um sujeito autor que, baseado em suas impressões, pode questionar 

o conhecimento dado, sem dele se desconectar. Nesse sentido, acredito que a 

escrita de ensaios na universidade exerce um papel vital no processo de inclusão de 

seus alunos por contribuir para a criação de um mundo acadêmico mais tolerante, 

mais democrático.  

Por fim, quero registrar que os alunos não se transformaram sozinhos. Não 

podemos esquecer que a escrita ensaística é transformadora e, por isso, 

transgressora. Imersos, de forma integrada, nessa experiência de estudar, 

experimentar e vivenciar o ensaio, todos nós, juntos, nos tornamos maiores.  

As escolhas realizadas nesta tese, inscritas na singularidade do existir-

evento, refratam algumas das inúmeras tessituras dialógicas que podem ser 

construídas a partir de atitudes responsivas às concepções do Círculo na esfera 

educacional.  

Entendo, no entanto, que este estudo não rompe, pela primeira vez, o silêncio 

do mundo acadêmico em torno das dificuldades e possibilidades da escrita nesse 

contexto, mas, ao contrário, dialoga, interage com estudos sobre gêneros 

acadêmicos que o antecederam. Representa, pois, mais um elo de uma cadeia 

dialógica que propõe a continuidade da reflexão a respeito da temática, na ousada 

intenção de transver o processo de produção de gêneros acadêmicos, e mais 

especificamente do ensaio, a partir de um outro olhar, instigado e enriquecido pelas 

leituras de novas fontes bibliográficas; pela minha própria experiência como 

professora de língua portuguesa, atuando, particularmente, na área de leitura e 
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produção de texto acadêmico; e pelas experiências vividas pelos alunos do curso de 

Letras na disciplina LPTAc II. 

A sensação de incompletude e de inacabamento é forte, mesmo tendo a 

certeza de ter sido enriquecida com esta experiência. Espero que os diálogos 

tenham sido persuasivos o suficiente para que gerem possibilidades de 

ressignificações em outros textos e contextos. 

Neste ponto, suspendo, temporariamente, o meu processo de escritura e, 

retornando à apresentação de abertura, faço nova advertência. 

Caro leitor ou cara leitora, esta é a versão da tese que lhe posso apresentar 

neste momento. E, como já bem disse nosso poeta cantante Chico Buarque, em 

contexto bem diferente deste, “amanhã há de ser outro dia” e, com certeza, há de 

ser uma outra tese, reconstruída a partir de novos olhares; povoada, dialogicamente, 

de novas vozes. 
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