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RESUMO

O estudo, que registramos nesta dissertação, vincula-se a investigações dos letramentos
acadêmico (BARTON; HAMILTON, 2000; LEA; STREET 1998) e do professor em formação
(FREIRE, 2005, 2014; MATENCIO, 2002, 2006; KLEIMAN, 2002, 2006, 2009)
presentificados em práticas de leitura e escrita em torno da produção em grupos de um artigo
científico e de sua publicização no gênero oral seminário. O processo de elaboração do gênero
artigo foi acompanhado em sessões de orientação, que registram a troca didática entre
professores-formadores e licenciandos de uma turma de 5º semestre de uma graduação em
Letras de uma universidade estadual no interior baiano. A Disciplina Seminário Interdisciplinar
de Pesquisa (SIP), locus da pesquisa, evoca em sua ementa uma tematização explícita de
mecanismos de produção-recepção de práticas acadêmicas escritas e oral, registrando uma
aposta curricular de ensino-aprendizagem em um continuum, que se estende do 1º ao 7º
semestre do Curso, com gêneros acadêmicos específicos para cada semestre. Os estudos sobre
esses letramentos apontam para a necessidade de se considerar a sala de aula universitária como
lugar de e para mobilização de conhecimentos pertinentes à construção de saberes e
(re)configurações identitárias, tendo em vista habilidades de discursivização requeridas em
comunidades discursivas específicas (MARINHO, 2010; FIAD, 2013, SOUZA; BASSETTO,
2008), nesse caso, um curso de formação de professores de língua materna. Os dados deste
estudo foram gerados a partir do enquadre metodológico da pesquisa qualitativa (FLICK, 2002;
MINAYO, 2012) e os instrumentos de pesquisa escolhidos para o processo de geração de dados
foram: i) dois questionários aplicados para os alunos, um no início do semestre e um após a
publicização final do gênero acadêmico; ii) filmagens das sessões de orientação dos Docentesorientadores aos grupos; iii) filmagens das sessões de orientação do Professor-pesquisador aos
grupos; iv) entrevista com Docentes-orientadores; v) filmagem da sessões de publicização oral
do artigo e vi) o texto acadêmico final. Para o cruzamento dos dados, advindos desse corpus
multiforme, apresentamos 6 (seis) exercícios de triangulações, momento que mobilizamos
categorias analítico-discursivas advindas da Análise do Discurso Francesa (ADF), quais sejam:
i) o léxico (MONDADA; DUBOIS, 2003) e ii) silenciamento (ORLANDI, 2013;
MAINGUENAU, 1989) atravessadas por relações de poder e resistência (FOUCAULT, 1990,
2003). As análises apontam para i) o SIP como disciplina que promove letramentos acadêmico
e do professor; ii) o texto escrito produto do agenciamento discursivo, negociação de sentidos
e construção de autoria dos grupos; iii) sessões de orientação como locus da interação didática
e lugar de conflito e iv) necessidade de (re)tomadas de posições com vistas a (re)configurações
identitárias dos professores em formação.
PALAVRAS-CHAVE: Letramento acadêmico. Letramento do professor em formação.
Gêneros discursivos acadêmicos. Sala de aula universitária de Letras.

ABSTRACT

This study is linked to both investigations of academic literacies (BARTON & HAMILTON,
2000; LEA & STREET, 1998) and teacher training (FREIRE, 2005, 2014; MATENCIO, 2002,
2006; KLEIMAN, 2002, 2006, 2009), manifested in reading and writing practices around group
work production of a scientific paper and its publicization within the oral seminar genre. The
creation process of paper genre was accompanied by coaching sessions, which registered the
didactic exchange among teacher trainers and fifth-period undergraduate students from a
Language graduation course of a state university in Bahia. The class and research locus
Research Interdisciplinary Seminar (RIS), Seminário Interdisciplinar de Pesquisa (SIP) in
Portuguese, evokes an explicit theming of production-reception mechanisms of written and oral
academic practices in its syllabus, by registering a curricular mindset of teaching-learning in a
continuum, which goes from the first to the seventh period of the course, with specific academic
genres to each period. These literacies studies point to the need to consider the university
classroom as a site of and to a knowledge mobilization towards a knowledge-building, and
identity (re)configurations, bearing discoursivization skills required by specific discoursive
communities in mind (MARINHO, 2010; FIAD, 2013, SOUZA; BASSETTO, 2008), that is
herein, a mother-tongue teacher training course. The amount of data stemmed from the
methodological framework of qualitative research and their collection instruments were: i) two
questionnaires geared for the students, one in the beginning and another after the final academic
genre publicization; ii) film-making of coaching sessions performed by the teacher trainer to
his group; iii) film-making of coaching sessions between the teacher-researcher and his group;
iv) interview with teacher-trainers; v) coaching session film-making of the paper oral
publicization; and vi) the final academic text. For the data cross-checking from such multiform
corpus, we introduced 6 (six) triangulation exercises, when we bring to bear analyticaldiscoursive categories, which arise from French Discourse Analysis (FDA), such as: i) the
lexicon (MONDADA, DUBOIS, 2003) and ii) silencing (ORLANDI, 2013; MAINGUENAU,
1989), traversed by power relations and resistance (FOUCAULT, 1990, 2003). Analyses point
to i) RIS as a class which fosters both academic and teacher literacies; ii) the written text as the
outcome of discoursive agencying, meaning making, and group authorship construction; iii)
coaching sessions as both the didactic interaction locus and conflict site, and iv) the need of
position (re)taking towards teacher training identitary (re)configurations.
KEYWORDS: Academic Literacy; Teacher training literacy; Academic Discoursive Genres;
University Language classroom.
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PARA INÍCIO DE CONVERSA

Os estudos que tematizam e se interessam pelo letramento acadêmico são, sobremaneira,
recentes. Durante muito tempo, mesmo em cursos de formação continuada de professores,
como é o caso de programas de Pós-Graduação lato e stricto sensu em estudos da língua(gem),
eram escassas pesquisas que se voltavam para a problemática. Entretanto, o olhar para a sala de
aula universitária, e todas as (des)estabilizações dela provenientes, tem ganhado destaque em
pesquisas publicizadas em Revistas científicas de Letras e Linguagens.
Já os estudos sobre formação de professores estão há mais tempo consolidados no
Brasil, inclusive com pautas acadêmicas e agendas governamentais voltadas para o professor,
seja na formação inicial ou continuada para profissionais em exercício.
Entretanto, as considerações mais específicas sobre o letramento do professor de língua
materna ganham fôlego a partir da década de 1980 (VÓVIO; SITO; DE GRANDE, 2010) com
a criação de núcleos de Linguística Aplicada no país e, com isso, novas abordagens sobre o
letramento do professor em formação tornam-se mais comuns em estudos.
Como houve no Brasil, na última década especificamente, uma ampliação da oferta de
ensino de graduação gerando, consequentemente, avanço na democratização do ensino superior
para classes que vivenciaram uma educação básica deficitária em leitura e escrita, essa demanda
de salas de aula de licenciaturas sempre mais heterogêneas motivou estudos que se interessam
pela relação entre produção textual e Universidade imbricados na formação do professor.
Desde então, o problema da escrita no ensino superior começou a ganhar notoriedade
e, seja através de dados oficiais ou em eventos de natureza científica, tornou-se mais comum
encontrarmos pesquisas que tematizam e focalizam relações envolvendo Escrita Acadêmica
(MATENCIO, 2003, 2009; KLEIMAN, 2012, 2013; FIAD, 2013; MARINHO, 2010; SILVA,
2012, 2013) com os Estudos dos Letramentos, entre eles o Letramento Acadêmico (STREET,
1995, 2014; LEA; STREET, 1998; BARTON; HAMILTON 2000; MATENCIO, 2001, 2003,
2009, 2012; KLEIMAN, 1995, 2006, 2012, 2013) e o Letramento do professor em formação
(MATENCIO, 2001, 2003, 2009, 2012; KLEIMAN, 1995, 2006, 2012, 2013; TFOUNI;
MONTE-SERRAT; MARTHA, 2013).
Anteriormente, o acesso à Universidade era garantido apenas para uma parcela da
sociedade que dispunha de recursos para financiar o estudo, posto que, mesmo em
Universidades públicas, não existiam políticas de permanência, e, por isso, muitos, quando
conseguiam entrar através de um sistema de seleção meritocrático e pouco democrático, não
concluíam os cursos de graduação. Hoje, a realidade parece um tanto mudada.
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Com a crescente democratização do ensino superior no Brasil – e políticas públicas
voltadas para o acesso e permanência1 de alunos na Universidade que se tornaram mais
presentes na última década – o problema dos desafios da produção acadêmica, objeto de
investigação que esta dissertação tangencia, apareceu com mais vigor.
A pesquisa, cujos resultados aqui se publiciza, se interessa pelo curso de Licenciatura
em Letras Vernáculas, locus de trabalho do pesquisador, um curso que visa o letramento
profissional do professor de língua materna.
Focalizamos, assim, diversas ações imbricadas em uma disciplina de um currículo do
curso de Letras de uma Universidade Estadual do interior baiano, o componente curricular
Seminário Interdisciplinar de Pesquisa V (doravante SIP V), e suas apostas de contribuição na
e para promoção do letramento acadêmico e do letramento do professor em formação dos
licenciandos, que tem como objeto de ensino, entre outros, os gêneros da esfera acadêmica.
Na disciplina SIP V tematizam-se mecanismos de produção, recepção e publicização de
textos acadêmicos, visando discutir a língua(gem) como mediação entre os sujeitos e, por isso,
objeto de co-construções discursivas entre esses afetados pelas práticas de escolarização
linguística.
A disciplina em questão é uma aposta curricular que se estende do 1º ao 7º semestre e
evidencia a produção e recepção de gêneros textuais/discursivos escritos e oral da esfera
acadêmica. Em cada semestre há gêneros acadêmicos específicos, culminando com o gênero
oral seminário ao final.
Se a língua(gem) é o fio condutor que costura todas as relações entre o saber fazer e o
saber dizer, o componente curricular SIP, assume localmente e, ao nosso ver, a função de
agulha2 que sutura as condições de escrita para o universo acadêmico.
Tão importante quanto observar a linha e a agulha é compreender os movimentos da
mão que conduz a agulha pela trama linguageira, ou seja, os percursos didático-conceituais dos
sujeitos da pesquisa em seus contextos de emergência de usos da linguagem em práticas
acadêmicas escritas e oral.
1

Acreditamos que as políticas de permanência, mesmo que aconteçam de forma mais regular, ainda não atendem
totalmente as demandas que reclamam os sujeitos matriculados nos cursos de graduação. As Universidades têm
apostado em programas voltados para a garantia da permanência dos discentes nos cursos de graduação. À guisa
de exemplo, a Universidade do Estado da Bahia, UNEB, possui uma Pró-Reitoria (PRAES – Pró-Reitoria de
Assistência Estudantil) que “atua em articulação com as representações estudantis, os Departamentos e os demais
setores da Instituição visando consolidar a política de permanência do discente na Universidade, com objetivo de
garantir uma melhoria na qualidade da vida acadêmica, afim de que o estudante possa concluir com êxito sua
graduação” (http://www.uneb.br/praes)
2

A metáfora da sutura (agulha e linha) é uma adaptação de Coelho (2011).
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Nessa direção, o objeto de análise da pesquisa são: i) os gêneros acadêmicos, escrito e
oral, produzidos/em produção por 29 alunos (professores em formação), divididos em 6 grupos,
sob a orientação de 7 professores-formadores (sendo um desses o mestrando, Professor da
Disciplina SIP, e 6 professores-orientadores do semestre) e ii) como as práticas didáticas dos
docentes envolvidos no processo de linguagem acadêmica deixam (entre)ver estratégias que
visam aos letramentos acadêmico e do professor desses graduandos.
O que inquieta a pesquisa é compreender como se materializam, através do “fazer” e do
“feito” linguageiros acadêmicos dos discentes, representações que os sujeitos da pesquisa
fazem/trazem da produção acadêmica e as (des)estabilizações3 de significados atribuídos aos
diversos gêneros na dialogia com o professor-formador, ao mesmo tempo, como esses
envolvimentos esboroam na formação desses discentes como sujeitos que usam/usarão a
linguagem como objeto de trabalho.
Posto isso, apostamos que traçar esse movimento de (res)significação corrobora para a
compreensão acerca do modo como os sujeitos se inserem no universo das práticas orientadoras
do seu processo de profissionalização, vez que “[...]o estudo dos gêneros que emergem nas
práticas acadêmico-científicas pode contribuir para a formação inicial do professor, em relação
à construção de saberes e de representações acerca de seu objeto de estudo e de trabalho e às
práticas de letramento das quais começa a participar” (MATENCIO, 2009, p. 18).
Portanto, o objetivo geral que orienta a pesquisa é: mapear, a partir de um corpus
multiforme, o processo de letramentos (acadêmico e do professor em formação), por meio de
índices linguístico-discursivos em diferentes materialidades - (respostas aos questionários,
transcrição i) das sessões de orientação com o professor da disciplina e o professor orientador;
ii) das entrevistas e iii) das sessões de publicização oral, versão final do artigo científico) enunciadas por sujeitos de uma turma do V semestre do curso de Letras de uma universidade
estadual do interior baiano em dialogia com seus professores formadores.
Como objetivos específicos, intencionamos: i) resenhar e revisitar as noções de
letramento, letramento acadêmico e letramento do professor em formação; em igual medida,
buscamos ii) tematizar a sala de aula universitária como ambiente sociodiscursivo e lugar de
profissionalização potencializada na dialogia professor-formador e professor em formação
inicial mediada por gêneros textuais/discursivos; por isso, é preciso iii) defender o texto
3

Empreendemos o uso do vocábulo (des)estabilizações pensando em: i) cristalizações de significados advindos
das posições/representações que trazem os discentes sobre o que é a Universidade e sobre como e quais são os
usos da língua(gem) nesse ambiente; ii) rupturas discursivas acerca da compreensão e compartilhamento de
conceitos, que integram o referencial teórico-metodológico do Curso e iii) novas configurações nos modos de
compreender a demandas histórico-profissionais do curso de licenciatura.
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produzido na sala de aula universitária como lugar para se capturar indícios para se acompanhar
a formação teórico-metodológica-conceitual e de reconstrução do sujeito com a linguagem que
efetivam os letramentos acadêmico e do professor em formação e, por fim, iv) mapear e
contrastar por meio de índices linguístico-discursivos, em diferentes produções dos professores
em formação, no interior de uma mesma disciplina, o processo de reconstrução de saberes
conceituais que se deixam (entre)ver no trabalho com o gênero artigo científico e o gênero oral
seminário e/em seus momentos de trocas didáticas entre os sujeitos envolvidos na escrita.
A sala de aula universitária da graduação em Letras, além de espaço genuíno da dialogia
professor-aluno (SOUZA, 2013), é o lugar privilegiado de compreensão e (re)significação4 da
língua(gem) materializada em ações discursivas diversas e produto da interação social, posto
que, nas atividades de trocas didáticas entre os envolvidos, há, sobremaneira, o exercício da
palavra como forma de emancipação. Assim posto, é através da língua(gem), objeto de pesquisa
e de ensino do professor-formador, que as trocas linguageiras entre professor e aluno
concretizam o fazer didático-pedagógico da atividade de ensino de graduação.
Através da inserção de alunos das classes trabalhadoras nesse novo espaço formal de
aprendizagem, as academias estão povoadas de graduandos que “fracassam nas atividades
iniciais propostas pela universidade pelo fato de não terem sido expostos, no ensino básico e
fundamental, aos comportamentos linguísticos e sociais específicos do domínio acadêmico, e
não por não saberem ler e escrever” (GEE, 1996, p. 08).
Na esteira desse pensamento, a escrita acadêmica do aluno tem evidenciado “[...]o fato
de esses estudantes terem sido submetidos, ao longo de sua trajetória escolar, a um modelo de
letramento que não considera a escrita como prática social” (OLIVEIRA, 2009, p. 02-03), o
que dificulta o processo de letramentos acadêmico e do professor desses sujeitos. Está aí posto
o eixo que sustentará as investigações que aqui nesta dissertação apresentamos: (re)pensar e
refletir sobre a sala de aula universitária como espaço para a promoção de letramentos e para a
cada vez mais efetiva inserção dos discentes em práticas acadêmicas letradas e de usos da
linguagem, tendo em vista a docência.
Para a sustentação teórica dessa investida é relevante resenhar e revisitar conceitos que
interessam de perto ao (per)curso deste trabalho, quais sejam: i) escrita acadêmica; ii)
letramento; iii) letramento acadêmico e iv) letramento do professor em formação. Essas são
noções bastante caras à reflexão sobre o papel do futuro professor de língua materna, conforme
procuramos demonstrar.
4

No Capítulo 1, na seção letramento do professor, explicitaremos o que compreendemos pelas atividades de
(re)significação de usos da linguagem.
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É importante salientar aqui as contribuições de abordagens linguísticas, como a Análise
do Discurso Francesa e a Linguística Textual (LT), para a valorização do texto, que passa
ocupar lugar de destaque no cenário dos estudos da linguagem. Com o avanço de pesquisas
dessas áreas, antes voltadas para as microanálises do léxico, o texto passa a ocupar o centro de
estudos que tratam do que há de mais relevante da produção humana: a linguagem.
Com a noção de gênero textual/discursivo, que ganha força nos estudos a partir dos anos
de 1960, há a refocalização dos objetos de investigações nas áreas de linguagens, e a produção
textual ganha mais destaque.
Para Bakhtin (1986), a linguagem, sendo ideológica, é dialógica e, portanto, produto da
atividade humana em sociedade, que, por essência, pressupõe o confronto e o embate no jogo
discursivo. Está aí a noção de texto como produto da interação verbal e, por isso, lugar de
atravessamento de discursos e poderes que deixam, mais ou menos, (entre)ver estratégias que
são agenciadas em diferentes produtos (textos acadêmicos), objeto de exame desta dissertação.
Daí a implicação de que as ações de linguagem promovem a (re)organização identitária 5 do
sujeito aluno em face do exercício de eventos de letramento do professor de língua(s) em
formação que um curso de licenciatura demanda.
Cabe trazer aqui a voz de Matencio (2009) quando defende o texto como lugar de
construção da autoria, agenciamento de vozes e negociação de sentidos. Essa é, pois, a noção
de produção verbal que assumimos, aqui, necessária à (re)focalização do texto como objeto
concreto e instrumento de trabalho do professor em formação.
Outro ponto de forte convergência neste estudo é a noção de Letramento. Se a priori os
estudos do Letramento indicavam para um processo concomitante e, às vezes, posterior ao
processo de alfabetização (SOARES, 2003), hoje, o termo Letramento recebe uma marca de
plural, tendo o seu significado ampliado, ganhando destaque para ações que caminhem para o
uso social daquilo que se aprende e não, necessariamente, em relação com o uso da escrita
(STREET, 2014; TFOUNI; MONTE-SERRAT; MARTHA, 2013).
Focalizamos, aqui, o termo Letramento no sentido de uso social da linguagem em
situações acadêmicas de um curso de formação de professores. As noções de letramento que
adotamos estarão delimitadas nas noções de dois tipos especiais de Letramentos, que são/estão
imbricados entre si: o Letramento Acadêmico e o Letramento do Professor.
Há alguns anos, as produções científicas que evocavam práticas de linguagem no ensino
superior eram tímidas, hoje o cenário está um tanto mudado. Como já discutido, realçamos a
5

Ver seção de Letramento do Professor, Capítulo 1.
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democratização do ensino superior no Brasil e as (des)estabilizações provocadas/rompidas com
as políticas de acesso e permanência de alunos de classes menos favorecidas na Universidade
e, em especial nos cursos de licenciatura. Hoje, temos demanda de alunos que em seus projetos
de interação pela linguagem já conseguem, mesmo que timidamente, agenciar mecanismos
expressos de construção e sentido nos textos6.
Como em outros países (STREET, 1995; LEA; STREET, 1998; BARTON;
HAMILTON, 2000), pesquisas já tematizavam estudos sobre a escrita acadêmica, os estudos
do Letramento Acadêmico só ganham força a partir da primeira década do ano 2000
(MATENCIO, 2001, 2003; KLEIMAN, 2006) quando são publicizados os primeiros resultados
de estudos interessados pela escrita dessa nova demanda universitária. Já os estudos que
tratam/tematizam o Letramento do Professor são, sobremaneira, mais acentuados no Brasil.
Exemplo do que estamos dizendo encontra forte convergência em Paulo Freire, na década de
1970, quando fala de e sobre a formação do professor. Entretanto, a ponte academia-formação
do professor e os letramentos, que marcam essa ponte são, também, recentes, mas despontam
como grande interesse das áreas de licenciaturas, especialmente quando apostam em Programas
institucionais a exemplo do PIBID7 (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência).
A posição metodológica que assumimos, se insere na abordagem qualitativa do objeto,
com vistas à constituição de um corpus multiforme. Como propõe Flick (2002), a pesquisa
qualitativa se abstém de conceitos bem definidos que possam ser testados. Os conceitos são
desenvolvidos e refinados no processo da pesquisa, visando sempre a perspectiva social e não
a noção estática de pesquisa em laboratório sem interferência das nuances sociais. Assim posto,
a calibragem desta perspectiva de pesquisa leva em consideração o processo e as interferências
que o atravessam, ou seja, “o fazer”, pois, como assevera Flick (2002), a pesquisa qualitativa é
também uma ferramenta da pesquisa social para entender o mundo e produzir conhecimento
sobre ele.
Para margear um objeto de pesquisa tentando defini-lo enquanto ação social, como o
que delineamos na pesquisa, utilizamos os instrumentos: i) questionário aberto 01, aplicado no
início da disciplina SIP com respostas de todos os discentes; ii) filmagem das sessões de
orientação de 4 Docentes-orientadores com os grupos, já que dois não colaboraram com a
6

Cabe registrar que nos assumimos (orientando e orientadora!) hoje, profissionais da educação e formadores de
professores, como sujeitos IGUALMENTE advindos dessa demanda a que nos referimos aqui. As lutas discursivas
dos sujeitos da pesquisa consistiram também nas nossas lutas. Advindos de famílias proletárias e pouco
escolarizadas continuamos, dia a dia, perseguindo a ampliação de nosso letramento acadêmico.
7

Fonte: http://portal.mec.gov.br/pibid
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pesquisa8; iii) filmagem das sessões de orientação do Professor-pesquisador com os 6 grupos;
iv) entrevistas filmadas com 4 docentes-orientadores, já que 2 não quiseram participar9; v)
questionário aberto 02, aplicado ao final do semestre, com respostas de 12 alunos, vez que os
17 demais não devolveram as respostas10; vi) filmagens das sessões de publicização dos artigos
através do gênero oral seminário de todos os 6 grupos e vii) os artigos científicos produzidos
pelos 6 grupos sob a orientação dos docentes-orientadores e do Professor-pesquisador.
Buscaremos compreender o processo como sendo, por um lado, uma pesquisa, em
grande aspecto, qualitativa e, por outro, minimamente, uma aposta mais sensível de pesquisaação, vez que o mestrando se desdobra na função de professor do SIP V e pesquisador de sua
própria prática. Postura que adotamos e que se coaduna com o pensamento de Matencio (2009,
p. 09) sobre pesquisa e(m) letramento, quando diz que“[...]a complexidade e riqueza do
letramento das práticas cotidianas, [...], levando à assunção de postura reﬂexiva, exploratória e
responsiva, possibilitam as necessárias alterações de percursos e contínuos ajustes [...]”.
Com vistas à compreensão desse corpus multiforme, é preciso compreender que as
relações entre gêneros textuais, textualização e atividades profissionais, bem como o texto
produzido na sala de aula universitária (o efetivamente enunciado!) apontam caminhos para a
captura de indícios para se acompanhar a formação teórico-metodológica-conceitual necessária
ao exercício de tratamento de gêneros acadêmicos e, também, da docência.
Já que a Universidade é, tradicionalmente, o espaço privilegiado de promoção de
letramentos profissionais, pensar em um lugar que permita a profissionalização dos sujeitos
implica, sobremaneira, compreendê-lo como espaço controverso de tomadas de posições e
exercício de discursos (dentre eles o didático e o acadêmico-científico11). Como toda tomada
de posição implica, necessariamente, uma reação, entendemos a sala de aula universitária como
um espaço de lutas e de resistências entre os envolvidos no processo de formação: professores,
currículo e alunos.
8

No Capítulo 03, seção 3.3.1, O circuito de interlocução Grupo-professor orientador, explicitamos como se deram
os contatos com os docentes e as justificativas da não participação de dois professores.
9

No Capítulo 03, seção 3.4, As entrevistas com os professores orientadores, explicitamos como se deram os
contatos com os professores e as justificativas da não participação de dois desses.
10

O Questionário 02 foi disponibilizado para a turma através da página criada, pelo Professor-pesquisador, na rede
social Facebook, destinada para acompanhamento da Disciplina, divulgação de informação e disponibilização de
materiais de leitura e pesquisa. Apenas 12 alunos responderam. Fizemos mais duas tentativas, por e-mail, mas não
obtivemos êxito com os demais 17 alunos. Esse dado será retomado no Capítulo 4, quando fazemos a análise
discursiva dessa informação.
11

Falamos mais detalhadamente sobre esses discursos no Capítulo 01, seção 1.4. , A escrita no ensino superior:
o gênero textual acadêmico como mediação entre “o saber fazer e o saber dizer”.
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Desse modo, como já mapeamos de antemão, é necessário reconhecer que a comunidade
acadêmica pode fazer ainda e sempre mais, quem sabe metadiscursivamente, por meio de
revisão de currículos e de ressignificações das práticas escolares da sala de aula universitária,
para uma inserção sempre mais linguisticamente sensível12 dos alunos de licenciatura em
práticas letradas universitárias. Daí enxergarmos nesse ponto uma justificativa para pesquisas,
como a nossa, que se voltam para o local.
Nesta linha de raciocínio, a aposta é que mostras do letramento acadêmico e do
letramento do professor, termos e conceitos que dão nome e corpo à pesquisa, se deixam
entrever nas materialidades linguístico-discursivas produzidas pelo professor em formação e
aqui evidenciaremos indícios desse processo na relação do que se diz, ou seja o que se tematiza,
se agencia, se negocia e se textualiza, como forma do dizer, relacionado à compreensão da
arquitetura dos gêneros a enquadrar a troca, bem como os embates que caracterizam a arena
discursiva de usos dos gêneros como objeto de estudo e ensino desse professor em formação.
Em síntese, tomaremos o artigo científico e o seminário final como objetos de exames,
ao tempo que voltaremos os nossos olhares e esforços para compreendermos os processos e
procedimentos, adotados pelos sujeitos envolvidos, nas sessões de orientação, agenciados no e
para o tratamento desses gêneros.
Por uma questão didática e para facilitar o (per)curso textual, dividimos a dissertação
em 4 capítulos.
No primeiro, esboçamos, de forma introdutória, as novas demandas de ensino que os
ingressantes esperam das Universidades, vez que esses sempre foram negligenciados por
políticas de acesso e permanência à educação universitária. Para isso, assumimos a postura de
compreender a sala de aula universitária como espaço controverso de formação de novos
professores por docentes que também são oriundos de classes de trabalhadores, quando
evidenciaremos (in)eficiências do currículo, das trocas didáticas e das ações que orientam o
fazer pedagógico. Ainda neste capítulo, abordaremos noções de letramento e letramentos,
dando ênfase aos letramentos acadêmico e do professor em formação. Para finalizar essa seção,
discorremos, de forma breve e introdutória, vez que dedicaremos um capítulo de/sobre

12

Haja vista, por exemplo, a percepção e superação de um momento na formação inicial de licenciandos em que
se apresentam como bricoladores de frases e textos, mas que pouco ou quase nada dizem e, por isso, não se engajam
em práticas sociais de usos da linguagem. O que isso descortina é que, enxergar a comunidade acadêmica como
“monolítica” e “imutável” (RAMIRES, 2009) colabora para formar reprodutores de discursos legitimados na
academia ao tempo em que dificulta o avanço para solucionar problemas sérios, como a formação de cidadãos
preparados para atuarem de forma efetiva na sociedade contemporânea.
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metodologia, sobre o cenário (locus) da pesquisa e sobre as estratégias metodológicas de
tratamento do tema, especialmente enquadrados pela Pesquisa Qualitativa.
Já no segundo Capítulo, evidenciamos a metodologia orientadora do trabalho. Neste
movimento, evocamos contribuições da Pesquisa Qualitativa em ambiente escolar, os sujeitos
envolvidos no processo investigativo, as ações e reações (des)encadeadas nos ambientes
pesquisados e as estratégias metodológicas traçadas pelos agentes formativos. Nessa seção,
elucidamos as escolhas dos instrumentos da pesquisa, as apostas nesses e as justificativas dessas
escolhas, bem como um movimento explicativo sobre as condições de produção/geração dos
dados e as indicações de análises.
No terceiro Capítulo, trazemos os dados da pesquisa obtidos através dos instrumentos
agenciados na investida metodológica e, utilizando tabelas e quadros, fazemos sumarizações
com vistas ao processo de triangulação dos dados.
Partindo da noção de microcosmo13 (FOUCAULT, 1979), apresentamos, no Capítulo 4,
6 (seis) triangulações advindas do Grupo 03, pois acreditamos ser o grupo, em questões de
regularidades e de formação social, que representa a sala do V semestre. Usamos, no tratamento
das informações oriundas das etapas da pesquisa, premissas da Análise do Discurso Francesa,
momento em que utilizamos de gestos de leituras (POSSENTI, 2004) desta teoria, quais sejam:
i) escolhas lexicais (MONDADA; DUBOIS, 2003; MARCUSCHI, 2004; LEPSCHY, 1984)
dos docentes e discentes no tratamento das questões e ii) categorias de silêncio e silenciamento
(ORLANDI, 2013; MAINGUENAU, 1989) depreendidas nas materialidades linguísticodiscursivas advindas do corpus multiforme.
Além disso, usamos em, alguns momentos, noções de poder e resistência
(FOUCAULT, 1990, 2003) que aparecem rarefeitas na relação conflituosa entre os sujeitos da
pesquisa no processo de usos da linguagem em gestos formativos de tratamento dos temas,
produções acadêmicas de gêneros e (re)construções identitárias de professores em formação.
Por fim, na seção Palavras (In)Conclusivas, fazemos a retomada do Objetivo Geral da
pesquisa com a finalidade de evidenciar alguns pontos de passagem e outros de paragens, a que
chegamos, ao finalizar dessa investida teórico-metodológica de tratamento dos temas
letramento acadêmico e letramento do professor no contexto que a pesquisa aconteceu.
Pesquisas como essa, que se interessam pela relação entre sujeitos em ato contínuo de usos da

13

FOUCALT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979.
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linguagem como objeto de estudo e de ensino, não podem apresentar uma finalização, vez que
outros desdobramentos serão e deverão ser retomados por outros sujeitos colaborativos com os
estudos aqui tematizados. Em síntese, como se trata, também, de (re)configurações identitárias
de professores em formação, em relação aos usos da linguagem, colocar um ponto final é ir de
encontro à movência, que caracteriza os sujeitos pós-modernos (HALL, 2010).
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CAPÍTULO 1
QUADRO TEÓRICO: implicações dos estudos do(s) letramento(s) e(m) gestos formativos
acadêmicos

1.1 Considerações iniciais

Amar é um ato de coragem. (FREIRE, 2014)
A construção de um quadro teórico alicerçado em estudos e compreensões dos
letramentos deve ser pautado por um ato contínuo de reflexões e, por isso, de chamamentos
para desobvializações. Assumimos aqui que os letramentos efetivam-se em práticas e interações
intersubjetivas orientadas por trocas linguageiras que figuram lugar genuíno de e para
(re)construções identitárias marcadas por encontros e confrontos de negociação de sentidos
entre os sujeitos investidos em posições ideológicas.
Nas seções que dividimos este texto, o leitor encontrará: i) uma breve introdução aos
estudos do letramento e à plurissignificação do termo, culminando com a pluralização da
palavra “letramentos” para designar processos outros que não apenas os voltados para a cultura
escrita; em seguida, percorreremos um caminho com vistas ii) à referenciação do termo
letramento acadêmico, que interessa de perto à pesquisa, já que as nossas investidas
metodológicas voltam os seus esforços para entender o microcosmos sala de aula universitária
como espaço de e para a construção de saberes acadêmicos e de letramentos profissionais; na
sequência, traremos uma seção destinada para iii) a relação do saber fazer e do saber dizer
(MATENCIO, 2006) que caracterizam a produção de linguagens na Universidade,
especialmente no que demandam as exigências das produções escritas na academia; também, a
apresentação do locus da pesquisa e suas características que fazem do iv) Seminário
Interdisciplinar de Pesquisa, SIP, componente curricular de um curso de Letras de uma
Universidade estadual baiana, um evento situado de letramento acadêmico e letramento do
professor em formação, e, por fim, v) questões envolvendo as (re)configurações indentitárias
de professores em formação.
Assim posto, as seções i, ii, iii, iv e v darão sustentação para a) (des)estabilizações, já
que entendemos a sala de aula como espaço de deslocamento de pré-construídos de saberes e,
ao mesmo tempo, lugar de reconfigurações de paradigmas que marcam um curso de letramentos
profissionais e acadêmicos, e b) desobvializações de sentidos lidos nos dados gerados, por meio
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de uma certa investida metodológica (Capítulo 02), quando em nossas análises e apostas de
leituras (Capítulos 03 e 04) das materialidades linguístico-discursivas oriundas do corpus,
procuramos tematizar os letramentos acadêmico e do professor e(m) seus (per)cursos
(in)formativos. Em tempo, para orientar o leitor nas análises, quando falamos em
“(des)estabilizações” e “desobvializações” presentes nas materialidades oriundas desse espaço
movente, estamos falando em possibilidade de (re)compreensões que mostrem as negociações
feitas pelos sujeitos que tomam a sala de aula universitária em seus momentos de trocas
didáticas e relações de poder mediadas pelos usos da linguagem.

1.2. Letramento: do singular para o plural

Estudos que tematizam o letramento ganharam amplitude e notoriedade mundiais
especialmente nas últimas décadas. Se, num primeiro momento, o termo letramento aparecia
vagamente na literatura específica das áreas de alfabetização e escolarização da escrita, hoje o
conceito vem sendo cada vez mais usado em diferentes interfaces teóricas. Nessa direção, a
Linguística Aplicada (LA) ganha destaque investigando práticas que visam o uso social de
saberes em contextos institucionais específicos.
Uma historicização sintética do conceito registra que o termo letramento desponta
enquadrado, no início da década de 1980, como um processo complementar ao processo de
alfabetização. Aqui no Brasil, Mary Kato faz a primeira tradução do termo literacy para
literacia, o que recobre o início de um repensar sobre práticas alfabetizadoras e práticas letradas,
em uma dicotomia que marca o período. O termo inicialmente ficou reservado ao meio
acadêmico para diferenciar o "impacto social da escrita" (KLEIMAN, 1995) dos estudos
relativos à alfabetização.
Em dado momento, o termo letramento ficou ligado à ideia de processo concomitante
e/ou posterior ao processo de alfabetização, o que não deixa de ser, hoje, uma visão simplista e
reducionista do termo14, daí se dizer que a “necessidade de se começar a falar em letramento

14

Isso porque práticas não escolares de escrita, como as observadas em comunidades ágrafas, agenciam noções de
usos sociais de saberes em ações que não são pautadas pela tecnologia escrita. Cabe trazer aqui uma discussão
interessante sobre o letramento enquanto prática, apenas, mediada por escrita. Se consideramos o letramento
apenas enquanto uso social da escrita, estamos desconsiderando, assim, as sociedades ágrafas e os sujeitos que não
interagem pela tecnologia gráfica. O que queremos defender é que, embora a sociedade eleja a escrita como forma
privilegiada de marcador de posição social, vez que saber escrever é sinônimo de prestígio, considerar a escrita
em detrimento das práticas não-escritas é agir preconceituosa e injustamente. Sobre isso, trazemos a voz de Tfouni,
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surgiu da tomada de consciência, principalmente entre os linguistas, de que havia alguma coisa
além da alfabetização, que era mais ampla, e até determinante desta” (TFOUNI; MONTESERRAT; MARTHA, 2013, p. 24)15.
O termo letramento foi, a priori, definido como conjunto de práticas sociais mediadas
pela escrita e seus sentidos em diferentes contextos sociais (SOARES, 2005). Inicialmente, foi
cunhado para designar um complemento necessário à alfabetização nos países de língua inglesa
(STREET, 2014). Isso porque se verificou no período pós-guerra que uma grande parcela de
pessoas alfabetizadas não atribuía sentidos a certos textos (STREET, 2014).
Levando em consideração a cronotopia16 textual/semântica do termo letramento, há um
desdobramento da compreensão do termo de estado para ação, o que ganha corpo nos estudos
brasileiros a partir da década de 2000. Há, assim, uma ampliação de uma discussão que,
anteriormente, estava fincada na ideia de
multiplicidade de habilidades de leitura e escrita, que devem ser aplicadas a
uma ampla variedade de materiais de leitura e escrita; compreende diferentes
práticas que dependem da natureza, estrutura e aspirações de determinada
sociedade (SOARES, 2005, p. 112).

Para a noção de letramento como
[...]o encontro entre práticas locais, certamente menos prestigiadas, e globais,
as quais são legitimadas socialmente, resulta sempre num certo hibridismo.
Isso significa que o processo de letramento – na prática e nas práticas –
envolve, sempre, aprender a posicionar-se[...]. (MATENCIO, 2009, p. 9)

Efetivamente, o deslocamento de posições adotadas, por exemplo, entre essas duas
acepções do termo mostra um repensar sobre práticas letradas mediadas pela linguagem de uma

Monte-Serrat, Martha, (2013) quando fazem um desabafo sobre os pré-construídos que vitimam os sujeitos que
não escrevem e, por isso, são desconsiderados nas situações cotidianas.
15

Cumpre registrar a compreensão de que, mesmo sem trazer o termo letramento, Freire é pioneiro na demanda
do que fazem alusão Tfouni, Monte-Serrat e Martha, (2013). Como indicam os autores Lyra (1996) e Street (2014),
no Brasil, temos os primeiros gestos que assinalam práticas letradas em contextos específicos nos escritos de Paulo
Freire. Nas décadas de 1960 e 1970, Freire, buscando ações experimentais com sujeitos não-alfabetizados em
Angicos, Rio Grande do Norte, sinaliza para uma escola que precisa evocar em sua prática cotidiana ações que
prezem pelo princípio da aprendizagem significativa. À guisa de ilustração, quando a proposta de ensino - embora
o autor rejeitasse a ideia de método, este foi o termo empregado pelos seus seguidores - que Freire aplicou nesta
comunidade, utilizando de palavras e termos que remetiam a práticas sociais daquele lugar, a exemplo de Terra e
Agricultura, a alfabetização dos sujeitos envolvidos pelo projeto 40 horas de Angicos tornava significativo o
aprendizado, pois tematizava a palavra enquanto instrumento de uso social e engajamento político. O que mais
tarde Freire chama de palavramundo, nos permite ler, nesse gesto, uma primeira definição de letramento no campo
da escrita aqui no Brasil.
16

A noção de cronotopia que agenciamos aqui está ligada à relação de espaço e de tempo que se fazem presentes
no discurso (BAKHTIN, 2003).
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sociedade assentada em alicerces da cultura escrita, para uma noção mais próximas da
multiplicidades de práticas outras (incluindo orais, verbovisuais, outras semioses como
melodia, por exemplo) que não levam em conta apenas o código gráfico.
Essa postura está muito bem sedimentada nos estudos de Street (2014), quando
desobvializa o termo letramento enquanto uso social da escrita, a exemplo de sua pesquisa no
Irã e o relato de uma outra pesquisa em Madagascar (STREET, 2014), para uma noção de
letramento como prática social de trocas simbólicas e efetivas entre sujeitos que,
necessariamente, não são usuários de um sistema de escrita organizado.
Na esteira desse raciocínio, em Tfouni, Monte-Serrat e Martha (2013) encontramos uma
severa crítica às pesquisas que silenciam os que não sabem ler e colocam nestes a pecha de
iletrados. Tfouni, Monte-Serrat e Martha (2013) escolhem, conforme veremos abaixo, um
posicionamento de Magda Soares, que há anos aparece como um dos principais nomes dos
estudos do letramento no Brasil, para ilustrar a sua crítica, quando dizem que
É o caso de Magda Soares, para quem “letramento é o exercício efetivo e
competente da tecnologia da escrita, que implica habilidades várias como:
capacidade de ler ou escrever para atingir diferentes objetivos habilidades de
orientar- se pelos protocolos de leitura que marcam o texto, ao escrever;
atitudes de inserção efetiva no mundo da escrita, tendo interesse e prazer em
ler e escrever, sabendo utilizar a escrita para encontrar ou fornecer informação
e conhecimento, escrevendo e lendo de forma diferenciada, segundo as
circunstâncias, os objetivos, o interlocutor” (SOARES, 2003, p. 92)”.
(TFOUNI; MONTE-SERRAT; MARTHA, 2013, p. 27)

Ainda nessa mesma linha de pensamento, Tfouni, Monte-Serrat e Martha (2013),
continuando o projeto de dizer, apontam que parece “que a autora está aprisionada por um
significado dicionarizado de “letrado”: pessoa culta, de muito conhecimento, sobretudo
livresco”. (TFOUNI; MONTE-SERRAT; MARTHA, 2013, p. 27). O “[...]letramento é, [...],
um processo, cuja natureza é socioistórica” (TFOUNI; MONTE-SERRAT; MARTHA, 2013,
p. 24), o que significa considerar o termo “como um conjunto de práticas sociais e associado
com diferentes domínios de vida”. (BARTON; HAMILTON, 2000, p. 8).
Partindo dessa ampliação da significação, a noção de letramento ganha uma marca de
plural e passam a ser plurais, também, os seus campos de abrangência e corpora de estudos e
investigações.
À medida que o termo letramento foi sendo mais investigado, o conceito se expande
acolhendo adjetivações que lhe conferem especificidades, como: letramento social, letramento
no ensino médio, letramento digital, letramento acadêmico, letramento do professor, letramento

27

matemático, letramentos profissionais, entre outros. Na esteira desse pensamento, “no processo
de atribuição do novo sentido da palavra letramento, em função das várias posições teóricas
adotadas, pode-se dizer que, no estado atual, já existe uma polissemia relacionada à mesma, o
que torna a sua conceituação complicada e confusa” (TFOUNI; MONTE-SERRAT;
MARTHA, 2013, p. 24).
Considerando a pesquisa, cujos resultados aqui se publiciza, voltada para os letramentos
acadêmico e do professor em formação em práticas de usos da linguagem na Universidade, os
sujeitos da pesquisa parecem, mesmo que em pequenos gestos, considerar outras práticas além
do uso situado da escrita de gêneros acadêmicos, a exemplo da publicização oral que se faz ao
final de cada semestre e quando há a consideração e reverberação, pelo Docente-orientador e
pela banca de defesa, do engajamento do aluno ao trabalho com o objeto de estudo/investigação.
Muito embora a convergência de esforços do corpo docente, do projeto do Curso e das trocas
didáticas entre docentes e discentes em nosso corpus, sejam e estejam engajados mais ao texto
escrito do que a outras formas de mostras do letramento (como as discussões em grupos, os
posicionamentos adotados pelos discentes quando se referem ao tema, bem como suas
performances no próprio seminário final), encontramos indícios de uma reflexão sobre o
letramento acadêmico para além, apenas, do uso da escrita materializada em gêneros
(BARTON; HAMILTON, 2000).
Nessa linha de entendimento, o termo letramento, hoje, quando apresenta uma marca de
plural, sinaliza para uma tomada de consciência em relação às práticas sociais, integrando e
agregando outras semioses ao agenciamento da escrita como mediação e posicionamento do ser
com o mundo e com as coisas do mundo. Vem daí a compreensão dos diversos letramentos que
tomam a literatura mais recente, a exemplo dos estudos do New London Group (NLG) e do
New Literacy Studies (NLS).
Cabe trazer aqui a voz de Street (2014), que ocupa um lugar de destaque nos estudos
que evocam o(s) letramento(s) e/em práticas sociais, quando entende o letramento “como uma
prática ideológica, envolvida em relações de poder e incrustada em significados e práticas
culturais específicos – o que eu tenho descrito como “Os Novos Estudos do Letramento””
(STREET, 2014, p. 17) que compõem um recente campo de pesquisa que
representa uma nova visão da natureza do letramento que escolhe deslocar o
foco dado à aquisição de habilidades, como é feito pelas abordagens
tradicionais, para se concentrar no sentido de pensar o letramento como uma
prática social. Isso implica o reconhecimento de múltiplos letramentos,
variando no tempo e no espaço, e as relações de poder que configuram tais
práticas. Os NLS, portanto, não tomam nada como definitivo no que diz
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respeito ao letramento e às práticas sociais a ele relacionadas, preferindo, ao
contrário, problematizar o que conta como letramento em um espaço e tempo
específicos e questionar quais letramentos são dominantes e quais são
marginalizados ou resistentes (STREET, 2003, p. 77).

Ao considerar as práticas orais e não apenas as escritas, Street (2003) chama a atenção
para o abismo que as entidades promotoras de letramento(s) têm causado nos processos de
escolarização da tecnologia gráfica, vez que, quando a escola considera apenas como letrado o
sujeito que lê e escreve, ela desconsidera outras práticas de uso social da língua(gem) em
contextos situados de uso.
Na esteira desse pensamento, é salutar reconhecer a existência de um grande número de
práticas de letramento e que não há apenas uma única forma de materialização dessas. Quando
propomo-nos a pensar em “letramentos”, implica distanciarmo-nos, voltando a lembrar de
Street (2014), de um modelo autônomo de letramento que tem recaído sobre a associação entre
letramento e “progresso” ou “civilização”, como se a dimensão do letramento estivesse, apenas,
pautada em termos de apreensão da “técnica” ou de “neutralidade” dos sujeitos (KOMESU,
2012).
Como já registramos na Introdução, quando, antes mesmo de os Estudos do Letramento
tomarem corpo nas décadas de 1980 e 1990, aqui no Brasil, em meados da década de 1960,
Freire (2005) com sua pedagogia revolucionária já pensava no processo de aquisição da leitura
e da escrita como forma de libertação e tomada de posições em sociedade, o que certamente
aponta para um vanguardismo, considerados estudos mais atuais. Inclusive, para Freire,
aprender a escrita tem a finalidade, entre outras tantas, de sair da condição de oprimido para a
posição de consciência de classe.
Nessa direção, Matencio (2009, p. 09) pondera que

os estudos vinculados às práticas de letramento não são tão recentes como
se poderia imaginar, haja vistas o lugar pioneiro de Freire sobre práticas
letradas em comunidades (não)escolares, isso porque embora muitos
trabalhos e propostas tenham sido rotulados, num primeiro momento, como
estudos da alfabetização, da leitura ou da escrita, não se pode negar que
tratavam, efetivamente, como é o caso com Paulo Freire, das práticas de
letramento. (MATENCIO, 2009, p. 06).

Entra aqui, conforme nos ensina a Pedagogia do oprimido (FREIRE, 2005), a função
social da escola e dos processos de escolarização de práticas sociais, entre elas, a escrita.
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Também, recentemente, Street (2014), em seu livro Letramentos Sociais17, atribui a
Freire o lugar de precursor de práticas letradas em campo etnográfico, entretanto, alerta para o
fato de certa vulnerabilidade para o Método Paulo Freire e para as questões envolvendo a
Ideologia e/em Letramento. Entre os escritos de Freire, sob forte influência da filosofia
althusseriana, e os estudos de Street, que tematizam a etnografia do letramento e os letramentos
no plural, considerando o cronotopo e as condições de produção de ambos, vislumbramos um
amadurecimento não somente do termo, mas de conceitos e ideias que orientam os estudos
sobre atividades/práticas que apostam nos letramentos dos sujeitos.
O que nos parece ser o ponto de confluência entre os autores que fundamentam este
nosso dizer, a exemplo de Freire (1979; 2005), Matencio (2003; 2009), Kleiman (1995; 2003;
2013), Tfouni, Monte-Serrat e Martha, 2013 (2013) e Street (2005; 2014), esboroa-se na
premissa de que o letramento é mais do que domínio da tecnologia da escrita, uma vez que
comunidades não escolarizadas possuem, sim, letramentos múltiplos em termo de um leque que
se abre e que permite (entre)ver ações mediadas pelo uso linguageiro em certames diversos que
não apenas o uso social do código escrito.
Tais estudos têm sinalizado para um (re)pensar e refletir sobre conceitos préestabelecidos que temos e que precisam ser desconstruídos, ao passo que indiciam o
(re)conhecimento de práticas outras, que não apenas a escrita, que são importantes para a
construção e afirmação identitárias de sujeitos, sempre afetados pelas e nas trocas sociais. Esses
estudos sinalizam, também, para a necessidade de nos desvestirmos de “tecidos”
preconceituosos quando lançamo-nos em pesquisas que pretendem tratar das singularidades dos
sujeitos em seus contextos naturais.
No que tange à nossa pesquisa, procuramos lidar com esse binômio oralidade-escrita,
trazendo para o corpus dizeres também advindos de gênero orais (como a sessão de orientação
e as sessões de publicização oral do gênero artigo). Isso porque nos interessa, a partir da acepção
de letramentos no plural, olhar para indícios do letramento acadêmico e do letramento do
professor em formação.

1.3. Os Letramentos e o Letramento Acadêmico

Ao cunhar a definição de letramentos múltiplos, Street (2014) apresenta a distinção entre
os modelos autônomo e ideológico de letramento: i) o modelo autônomo

17

STREET, Brian V. Letramentos sociais. São Paulo: Parábola, 2014.
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[...] funciona a partir do pressuposto de que o letramento 'per se' autonomamente - terá efeitos em outras práticas sociais e cognitivas”.
Entretanto, esse modelo, levando a crer que tais práticas são neutras e
universais, na verdade mascara e silencia as questões culturais e ideológicas
que a elas são subjacentes (STREET, 2001, p. 07);

ii) já o modelo ideológico, também conhecido como perspectiva sociocultural do letramento,
como estabelece Street (2014, 2003,1995), indicia uma noção inicial culturalmente mais
sensível de práticas de letramento, já que entende que tais práticas sociais são alteradas de um
contexto para outro e se transformam no curso de momentos históricos determinados. Daí se
entender que o letramento se efetiva por práticas sociais, em que identidades e padrões culturais
de ação dos sujeitos se deixam entrever refletindo e refratando questões de poder numa
sociedade.
Partindo dessas premissas, o modelo ideológico é aquele que “oferece uma visão
culturalmente mais sensível das práticas de letramento, levando em conta que elas variam de
um contexto a outro; ou seja, entendendo-se as práticas como situadas” (OLIVEIRA, 2012, p.
309). Já o modelo autônomo compreende que “o letramento é uma prática social e não
simplesmente uma habilidade técnica neutra e de que ele está sempre embutido em princípios
epistemológicos socialmente construídos” (OLIVEIRA, 2012, p. 310).
Adotamos, portanto, o modelo ideológico de letramento, já que as práticas de usos da
linguagem na Universidade se pautam, sobretudo, na confluência e dialogicidade dos sujeitos
afetados pelas práticas sociais. Nesse processo de reconstrução de identidade mediadas pelo
uso linguageiro, como observamos em nosso locus de pesquisa, os sujeitos agem e reagem em
conformidade com aspectos socioistóricos que caracterizam e mesmo moldam as trocam
simbólicas dos agentes envolvidos nos usos da linguagem, no caso de nossa pesquisa:
professores, alunos, currículo e sociedade.
Quando Street (2014) propõe a distinção entre esses dois modelos de letramento,
queremos entender que há certa predileção pelo modelo ideológico, vez que no modelo
autônomo há a ênfase na capacidade de o indivíduo escrever e ler de acordo com padrões e
premissas gramaticais, minimizando, portanto, a relevância dos processos de socialização na e
para a construção de sentidos. O que isso quer dizer é que, nos “[...]usos situados da linguagem,
(re)construímos significados sobre quem somos” (KLEIMAN. 2013, p. 173), e sobre o mundo,
o que nos autoriza a dizer que o letramento tem sempre i) uma dimensão social, já que somos
sujeitos mediados nas e pelas ações linguageiras e igualmente sempre ii) uma dimensão
individual, vez que a história e as experiências de vida de cada indivíduo são (ou deveriam ser)
respeitadas.
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Como este estudo se volta para práticas no âmbito da Universidade e, daí essas serem,
ao mesmo tempo, escolarizadas e profissional-formativas, o uso da linguagem é mais uma vez
um lugar de interação social, cujos eventos são mediados por textos (BARTON; HAMILTON,
2000) e que requerem/levam a reconstrução de saberes e habilidades com vistas ao exercício
profissional futuro.
Os estudos de Lea e Street (1998) apontam que a escrita do estudante universitário é
compreendida a partir de três principais perspectivas ou modelos: i) estudo das habilidades, ii)
socialização acadêmica e iii) letramento acadêmico. O que isso quer dizer é que, cabe à
Universidade a promoção de aulas que figurem espaços genuínos de socialização, nos quais
habilidades de uso da língua sejam diagnosticadas e aprimoradas a partir do enquadre da
arquitetura dos gêneros acadêmicos, compreendendo essa arquitetura como uma necessidade
de se
conceber o gênero como fenômeno sócio-cognitivo e o texto, ao mesmo
tempo, como a materialidade do processo que se constrói na atividade e
produto dessa atividade, exige que se considerem os processos fundamentais
por meio dos quais os textos emergem (e os gêneros são atualizados)
(MATENCIO, 2003, p. 02).

Como um desses processos fundamentais, a que se refere Matencio (2003), temos a
refacção/retextualização18 de gêneros acadêmicos como momento de (des)aprendizagem que
permite o (re)conhecimento de lacunas, tanto relativas aos processos de apropriação de saberes,
quanto ao fato de que é um gênero textual que registra esse processo. Não obstante, é função,
também, da academia, oferecer condições para circulação e publicização de conhecimentos e
resultados de pesquisa, bem como legitimar essa produção como lugar genuíno de trocas de
saberes.
No bojo da literatura que tematiza o letramento acadêmico, com especial destaque para
Street (1995; 2014), Lea e Street(1998), Barton e Hamilton (2000), Matencio (2003; 2006;
2010), entre outros, nossa resenha se volta para algumas noções agenciadas por esses autores
sobre suas compreensões acerca do que seja letramento acadêmico, ao tempo, em que buscamos
convergências e divergências sobre o entendimento desses acerca das práticas de produção
textual acadêmica em contextos situados de usos.

“Retextualizar, por sua vez, envolve a produção de um novo texto a partir de um ou mais textos-base, o que
significa que o sujeito trabalha sobre as estratégias linguísticas, textuais e discursivas identificadas no texto-base
para, então, projetá- las tendo em vista uma nova situação de interação, portanto um novo enquadre e um novo
quadro de referência”. (MATENCIO, 2003, p. 03-04)
18
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Na construção desse quadro teórico, que orienta adiante as nossas análises, nossas
escolhas têm levado em consideração o letramento acadêmico como lugar para o aprender a
posicionar-se em outras situações de usos situados da língua(gem) enquadrados por produções
de gêneros textuais constitutivos dos contextos acadêmicos de/para a formação profissional.
Quando as práticas acadêmicas de uso da língua ganham mais visibilidade em pesquisas,
tornando-se objeto de investigação de pesquisadores das áreas que se voltam para os estudos de
textos, o olhar para a sala de aula universitária e as nuances discursivas, teóricas e
metodológicas, dela provenientes, assinalam a necessidade de compreender e explicar o status
quo do sujeito que compõe o cenário das graduações e as suas posições assumidas no percurso
do uso da linguagem.
Se estudos anteriores não apontavam para o fazer profissional na sala de aula
universitária como eficiente ou ineficiente, no tocante à produção de gêneros acadêmicos pelos
discentes da graduação, hoje, essa perspectiva tem destaque em estudos como de Matencio
(2003; 2010), Marinho (2010), Fiad (2013), Silva e Basseto (2014), Kleiman (2003; 2011). Esse
nosso posicionamento entende, lembrando-nos de Barton e Hamilton (2000), que a
Universidade deve promover atividades que proporcionem o uso da leitura, do código escrito e
da oralidade que atendam às exigências do contexto acadêmico, ao passo que reconheça as
singularidades, as identidades culturais dos sujeitos frente ao que ainda há para se construir,
tendo em vista as novas demandas do contexto acadêmico.
No caso dos sujeitos da nossa pesquisa, há a necessidade de centrarmo-nos nas
especificidades dos licenciandos em Letras:
No caso de alunos de Letras, futuros professores de língua materna, os
processos formativos envolvendo a língua(gem) escrita ou falada devem, em
quatro anos, levar a grandes alterações em termos de saberes. Naturalmente,
entram em jogo, na formação, tanto a reconstrução de relações do sujeito com
a linguagem quanto o redimensionamento de suas representações sobre ela, as
quais subjazem suas ações significantes. São colocados em questão, portanto,
conhecimentos que os sujeitos têm das práticas sociais envolvendo a fala e a
escrita e os relativos aos domínios teóricos aos quais começam a ter acesso.
Como a representação que o sujeito tem da escrita – obviamente, aspecto
central na formação – é ligada conceitualmente às da fala e de outras formas
de manifestação da linguagem, o processo de letramento profissional desses
alunos envolve lidar com saberes bastante heterogêneos, advindos tanto dos
diversos discursos sociais aos quais o professor em formação teve acesso –
discursos do “senso comum”, poderíamos dizer –, quanto, e sobretudo, dos
implicados na escolarização da língua(gem) pela escola (cf. Matencio, 2001).
(MATENCIO, 2009, p.19).
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Daí se considerar especificidades no e para o letramento acadêmico do professor em
formação como o resultado de uma trajetória marcada pelo acesso à linguagem acadêmica, por
um lado, e a consequente construção da identidade do futuro professor de língua materna, por
outro. Ingressam no curso de licenciatura em Letras sujeitos advindos de grupos sociais diversos
que, como é o caso de nossos sujeitos de pesquisa, trazem lacunas de uma educação básica
ineficiente, primeiro, em termos do uso da norma culta da língua e, depois, de um olhar para a
língua(gem) com função social e objetivos desvinculados das práticas escolares.
O que estamos dizendo é que, no (per)curso da graduação em Letras, como indica o
nosso corpus, os alunos constroem e reconstroem a identidade de docentes de língua materna e
acessam especificidades dos gêneros acadêmicos, mesmo que ainda não estejam
suficientemente claros o saber fazer e o saber dizer que caracterizam os usos da linguagem em
ambiente acadêmico, como apontam as nossas análises.
Lea e Street (1998) compreendem letramento acadêmico em sentido lato, visto que o
tomam como “[...]práticas sociais de leitura e escrita matizadas e situadas, as quais abrangem
do ensino fundamental ao universitário e ao pós-graduado (LEA; STREET, 1998, p. 368-369).
Ou seja, as práticas, envolvendo a produção textual acadêmica não são características da
Universidade e exclusivamente dessa, perpassam as práticas de uso da escrita que são anteriores
ao ingresso na academia e se estendem por toda uma trajetória posterior ao ensino de graduação.
É fato que compreender o status quo das demandas de produção textual acadêmica e, por isso,
dos usos efetivos da linguagem em práticas linguageiras na Universidade são ações construídas,
reconstruídas e co-construídas cotidianamente em ações e reações que caracterizam a sala de
aula universitária e as (des)estabilizações de sentidos dela provenientes.
Pari-passu, o letramento acadêmico não se dá única e exclusivamente na Universidade.
Nela, encontramos um locus de reflexão sobre o contexto de emergência do(a) graduando(a) e
de suas construções identitárias e(m) engajamentos liguageiros que subjazem um renque de préconstruídos advindos de toda uma história de vida e de usos da linguagem em processos de
escolarização.
Nesse sentido, o que a Universidade oferece é exposição de um conjunto de saberes
provenientes

de

discursos

científicos

de

referência

materializados

em

gêneros

textuais/discursivos que possibilitam, na troca didática, a publicização (escrita e oral, mas
sobretudo escrita) para avaliação de saberes construídos e reconstruídos no (per)curso
formativo das diferentes disciplinas que integram o currículo.
Levando em consideração o trajeto educacional do sujeito, o que o letramento
acadêmico precisa materializar é um jogo performativo de uso da língua(gem) entre um saber
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fazer e um saber dizer relativos ao “universo de produção” (MATENCIO, 2003, p. 05) de
práticas características da Universidade e de um dado curso de graduação. É por isso que as
práticas de letramento na Universidade possibilitam que o aluno
produza enquadres que considerem as regularidades linguísticas, textuais e
discursivas dos referidos gêneros nas práticas discursivas às quais começa ter
acesso, em um movimento que engloba tanto a apropriação de conceitos e
procedimentos acadêmico-científicos – um saber fazer, portanto – quanto de
modos de referência e de textualização dos saberes – em outras palavras, um
saber dizer”. (MATENCIO, 2003, p. 05).

Ainda sobre o saber fazer e o saber dizer nas emergências textuais acadêmicas,
Matencio (2003) ensina-nos ainda que
a relação entre saber fazer e saber dizer envolve, naturalmente, a compreensão
da especificidade do discurso científico e de sua articulação com os discursos
de transmissão de conhecimentos (particularmente, o discurso de divulgação
científica e o discurso didático), seja em relação aos traços que caracterizam
a dimensão pragmática dos textos que configuram esses diferentes discursos,
seja no que diz respeito a seu modo de configuração linguística (MATENCIO,
2003, p. 05)

Por essa razão, o uso da linguagem nas salas de aula universitárias, nas tematizações
orais ou nas atividades escritas nelas demandadas é, por nós, entendido como processo de
emancipação do sujeito com vistas à sua profissionalização.
Matencio (2003)19 aposta que, através da produção de textos pelos acadêmicos com uma
interlocução sempre mais interventiva entre docentes e discentes envolvidos no processo de
facção e refacção textual, há o deslocamento do olhar lançado para os textos acadêmicos de
uma arena de conflitos para um palco de acordos. O que ocorre especialmente quando se
observam os critérios de textualidade, de agenciamentos informativos e negociação de sentidos
entre os sujeitos envolvidos/partícipes no/do processo de escrita, com vistas à construção da
autoria.
Cabe registrar o esforço da revista acadêmica Scripta20 em acentuar o lugar e o impacto
de questões vinculadas ao letramento acadêmico e do professor. No volume. 16, n. 30 do ano
19

Durante a sua breve vida, já que o seu falecimento se deu de forma muito prematura e no ápice de sua produção
científica, Matencio nos legou vasta produção intelectual que interessa de perto aos estudos que tematizam a sala
de aula e as (des)estabilização dela provenientes, especialmente no tocante à formação de professores e de agentes
de letramentos. A autora é uma das fundadoras da Revista Scripta.
20

Scripta é uma revista semestral do Programa de Pós-graduação em Letras e do Centro de Estudos Luso-afrobrasileiros da PUC Minas, classificada como A2 no QUALIS/CAPES de sua área (Línguística, Letras e Artes). A
missão da Scripta é publicar dossiês contendo artigos científicos e ensaios inéditos e de reconhecida qualidade
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de 2012, a Revista se dedicou a divulgar resultados de pesquisas sobre a sala de aula
universitária, a produção textual acadêmica e sobre o letramento acadêmico. No ano de 2013,
vol. 17, nº 32, a Revista abordou o letramento e as dimensões da etnografia e(m) gestos de
investigação em práticas de usos (ou não) da escrita. Nesses dois volumes, as mãos que
textualizam e impregnam de sentido as apresentações dos números da revista são das
pesquisadoras, entre outros, Jane Quintiliano e Juliana Assis, companheiras de grupo de
pesquisa de Matencio. É interessante observar que os textos que introduzem os dois números
da Revista estão ancorados em ecos e ressonâncias dos estudos desenvolvidos por Matencio
(2003; 2006; 2009) sobre letramento acadêmico e as emergências textuais da sala de aula
universitária.
O que aparece com mais ênfase nesses dois textos introdutórios são i) as apostas nos
gêneros textuais/discursivos acadêmicos, especialmente quando ancoram na centralidade de
que “nas mais diversas esferas das atividades sociais, os gêneros são “um artefato simbólico,
de mediação entre o sujeito e o outro, entre um sujeito e um objeto, entre um sujeito e uma
determinada atividade e, finalmente, entre um sujeito e uma determinada esfera social”
(MATENCIO, 2008, p. 191)” (RICH; SILVA; ASSIS, 2012, p. 10) e ii) as questões envolvendo
identidade e letramento, especialmente no tocante “a repensar letramento e identidade, num
momento de grandes mudanças tanto sociais, culturais, políticas e econômicas quanto
tecnológicas, estéticas e científicas, postas no final do século XX” (SILVA; ASSIS;
BARTLETT, 2013, p. 09).
É certo que, com raríssimas apostas diferenciadas, a exemplos de questões entre
ineficiência da educação básica que ecoam no ensino superior (KLEIMAN, 2011), jogo de
escrita e reescrita textuais (MATENCIO, 2003), dimensões do aprender a escrever na
perspectiva da autonomia e do contexto social (LEA; STREET, 1998), contextos e práticas
situados de letramento (BARTON; HAMILTON, 2000), os autores que tiveram seus trabalhos
aqui citados entendem que o uso da linguagem na Universidade se orienta pelo viés do
(re)conhecimento de habilidade de leitura e de escrita, da noção agenciada dos gêneros como
mediação entre os textos e o mundo e da assertiva da legitimidade do sujeito que textualiza
quando se inscreve como autor no texto que produz e no gênero que reproduz.
De modo mais claro, parece-nos que, na confluência desses autores, e como os nossos
dados de pesquisa sugerem, no Capítulo 3, a Universidade pode e deve fazer sempre mais pelo
acadêmica, além de entrevistas de interesse e resenhas de obras recentemente publicadas, produzidos por
pesquisadores nacionais e estrangeiros, das áreas de Literaturas de Língua Portuguesa e Linguística”. Fonte:
http://periodicos.pucminas.br/index.php/scripta
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graduando, no que diz respeito à produção textual autônoma, quer seja por atitudes
metadiscursivas ou pragmáticas, ou textuais e dialógicas, com vistas à emancipação do sujeito
que escreve, lê e fala.
Nesse sentido, as práticas acadêmicas investidas de sempre mais significação social
farão como que estes sujeitos saiam da condição de reprodutores de discursos para escritores
que agenciam discursos, negociam sentidos e construam sempre mais autoria no que escrevem.
Em síntese, os desdobramentos dos estudos do letramento acadêmico têm evidenciado
que todas as práticas e ações mediadas pela língua(gem) em exercícios discursivos e marcados
nas potencialidades entre os sujeitos imersos em práticas e eventos de letramentos na/da
academia farão ainda mais sentido quando a Universidade compreender a sala de aula
universitária como espaço genuíno da dialogia professor-aluno, lugar de atravessamento de
discursos e locus privilegiado e autorizado dos letramentos, entre eles o letramento profissional,
neste nosso caso o letramento do professor de língua materna.
Daí a sensibilidade para um fazer pedagógico curricular que considere, portanto, a
trajetória de vida do sujeito que, quer por política de expansão do ensino superior, quer por
coragem de enfrentar um sistema, marcadamente, meritocrático de acesso à academia, chegou
e chega à Universidade. Assim, temos que
a opção pelo modelo do letramento acadêmico como a forma mais adequada
de compreender como os alunos revelam e constroem a condição letrada
exigida pela Universidade reflete uma preocupação muito grande com os
discursos que circulam dentro dessa esfera, de que o aluno que ingressa na
graduação é “iletrado”, “não sabe ler nem escrever” ou “precisa ser
alfabetizado na graduação”. (OLIVEIRA, 2009, p. 09)

Vem daí a necessidade de pesquisas que tragam para a cena acadêmica a questão da
produção textual cada vez mais significativa na Universidade, vez que hoje, em muitos casos,
conforme escritos de uma considerável produção crítica sobre letramento acadêmico, como já
citamos nesta seção, a produção científica de gêneros acadêmicos, pelos discentes, precisa ser
mais relevante ocupando cada vez mais lugar de destaque nas aulas.
1.4. A escrita no ensino superior: o gênero textual acadêmico como mediação entre “o
saber fazer e o saber dizer”

Quando chega à Universidade o aluno entra em contato com novos gêneros
textuais/discursivos que circulam na academia, os gêneros acadêmicos. Daí decorre o fato de
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que escrever em um outro universo de práticas marca, muitas vezes, um espaço de descobertas
conflituoso.
Na esteira desse raciocínio, é comum atribuir a dificuldade com a escrita no ensino
superior a problemas trazidos da educação básica, o que não deixa de ser uma vertente
interessante de análise da escrita acadêmica, mas não como uma condição única para capturar
indícios que expliquem, mesmo que minimamente, a ineficiente produção textual dos
graduandos nas Instituições de Educação Superior – IES – brasileiras.
Entretanto, como já apontam estudos de Matencio (2003; 2010), Marinho (2010), Fiad
(2013), Silva e Basseto (2014), Motta-Roth (2006), entre outros, a escrita na e para a
Universidade pressupõe o conhecimento do gênero, a compreensão da demanda de produção,
as questões envolvendo autoria, agenciamento de discursos e vozes, negociação de sentidos e
valorização, tanto pela instituição, quanto pelas práticas didáticas, da escrita como emancipação
e construção de sentidos.
Se, por um lado, o problema da baixa produção acadêmica chama a atenção nos dias
atuais, por outro, levanta a bandeira de que as classes21 menos favorecidas estão ocupando as
instituições públicas de ensino, o que traz novas demandas dos currículos para os universitários.
É de grande valia ressaltar que, além do aluno que vem hoje das classes populares, o professor
que ocupa esses espaços de docência universitária em cursos de licenciatura, na atualidade,
vem, muitas vezes, também das classes trabalhadoras, como é o nosso caso (orientando e
orientadora), o que faz com que as situações envolvendo discursos, sentidos e construções
identitárias, que perpassam a sala de aula e o “fazer” docente, apontem, sobremaneira, para o
também nosso (re)conhecimento das práticas universitárias para a ascensão social via
promoção de letramentos. À guisa de ilustração, Kleiman (2003, p. 417) atesta que:
Os processos que contribuem para essas construções identitárias são
discursivos. Se aceitamos a premissa de que a linguagem constitui o sujeito
que, por sua vez, a constitui, as identidades profissionais – vir a ser professor,
advogado, engenheiro – são construídas discursivamente nas instituições
formadoras, onde os alunos aprendem a falar como professores, advogados,
engenheiros. [...] Daí segue-se que as interações acadêmicas são centrais para
o processo: o aluno se afilia a uma ou outra ideologia ou discurso profissional
nessas interações, em particular àqueles discursos que tendem a oferecer
respostas para as questões que afetam ou afetarão o cotidiano de suas práticas.

21

A noção de classe social que empreendemos aqui se ancora no que diz Weber (1971), para quem classe se define
por “suprimento de bens, condições exteriores de vida, e experiências pessoais, na medida em que essa
oportunidade é determinada pelo volume e tipo de poder, ou por sua ausência, de dispor de bens habilidades em
benefício de rendimentos em uma dada ordem econômica. O termo “classe” refere-se a qualquer grupo de pessoas
que se encontra na mesma situação de classe” (WEBER, 1971, p. 63).
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Além dos processos de construção de identidades e ações discursivas na Universidade,
Matencio (2003, p. 09) alerta-nos para a “[...] necessidade de que as disciplinas que se
incumbem da aprendizagem da leitura e da escrita na Universidade devem realizar um trabalho
em que o processo de leitura/escrita seja visto de forma integrada [...]”. Já Marinho (2010, p.
365-366) chama-nos a atenção para o fato de que “[...] a escrita acadêmica não tem recebido a
merecida atenção na Universidade, seja do ponto de vista do ensino, seja como objeto de
pesquisa”. O que se depreende, seguindo esses raciocínios, é a necessidade de repensar
estratégias metadiscursivas e político-educativas para a inserção dos sujeitos em práticas de
escrita acadêmica.
A aposta nos gêneros textuais/discursivos acadêmicos como mediação entre o saber
fazer e o saber dizer evidencia a necessidade de compreender o que são gêneros e quais são as
demandas e finalidades destes nos contextos de publicização do processo de construção e
reconstrução de saberes em espaços formais de ensino superior.
As definições de gêneros que encampamos na nossa escrita estão intimamente ligadas
ao que nos ensina Bakhtin (2003). Ao iniciar o capítulo Os Gêneros do discurso, em Estética
da Criação verbal, dizendo-nos que “todos os diversos campos da atividade humana estão
ligados ao uso da linguagem” (BAKHTIN, 2003, p. 261), ele sinaliza que toda interação entre
os sujeitos se dá mediante o uso e a troca de ações linguageiras sendo através delas que nos
constituímos sujeitos, vez que, conforme o autor, é na dialogia que constituímos os processos
de identificação e(m) alteridade.
A noção de gênero do discurso é trazida pelo autor como tipos de enunciados
relativamente estáveis (BAKHTIN, 2003), ou seja, formas-padrão “mais ou menos
estabilizadas” de um enunciado que são determinadas socioistoricamente.
Bakhtin (2003), assim, está asseverando que só comunicamo-nos, falamos e escrevemos
através de gêneros do discurso, sendo eles que orientam as nossas atividades de usos da
linguagem. Desse modo, como ele ensina-nos, na sociedade há um infindável repertório de
gêneros e, muitas vezes, nem damo-nos conta disso, vez que são incontáveis os gêneros, porque
são inesgotáveis as possibilidades da comunicação humana.
Dito de outro modo, até mesmo na conversa mais informal cotidiana, o discurso é
moldado pelo gênero em uso: um bate-papo, uma conversa por telefone, a troca de mensagens
via aplicativo WhatsApp, entre outros. Tais gêneros nos são dados, conforme Bakhtin (2003, p.
282), “quase da mesma forma com que nos é dada a língua materna, a qual dominamos
livremente até começarmos o estudo da gramática”. Já que os gêneros textuais/discursivos
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moldam e organizam a comunicação humana em todas as esferas de usos sociais da linguagem,
eles também presentificam práticas de uso linguageiro no microcosmo social Universidade.
Quando os currículos dos cursos de graduação evocam a necessidade da construção de
saberes mediados por gêneros, há aí a sinalização de que compreender as demandas no contexto
imediato de produção dos gêneros e engajar-se, assim, em práticas de linguagem para uma
publicização desses é condição sine qua non para usos cada vez mais efetivos em práticas
linguageiras, orais e escritas, acadêmicas.
Os sujeitos ingressantes nas Universidades vão processualmente construindo
conhecimentos acerca da arquitetura dos gêneros acadêmicos e, muitas vezes, demoram a
compreender qual a finalidade desses e, assim, o que, de fato, está em jogo quanto à construção
dos saberes, daí ser comum bricolagem de enunciados e vozes de outros sem a demarcação
explícita de sua voz no texto que produz.
Tudo isso aponta para a necessidade de “se investigarem os impactos que tais práticas
têm sobre o sujeito e sobre seus processos de socialização/inserção social e, consequentemente,
sobre o papel que a escola ocupa nesse lugar (cf. MATENCIO, 1994)” (OLIVEIRA, 2012, p.
309). Trazendo essa afirmação para a nossa pesquisa, o currículo do curso de Letras, através
dos sete (7) componentes de Seminário Interdisciplinar de Pesquisa – SIP22evidenciam, quando
apostam nesse continuum de disciplinas, uma preocupação com os processos de socialização e
inserção dos sujeitos em práticas letradas que sejam/estejam recobertas de sentidos locais.
Estudos têm assinalado certa dificuldade em balizar a funcionalidade dos gêneros, vez
que “[...] no ensino dos gêneros, corre-se o risco de considerá-los como modelos dos quais os
alunos devem se apropriar; em lugar disso, deve-se encarar o desafio de que o domínio dos
gêneros se dá fazendo uso deles, ou seja, pensando e agindo com ou por meio desses gêneros”.
(RINCH; SILVA; ASSIS, 2012, p. 10). Docentes, em especial, todos dos cursos de Letras,
precisam tomar o gênero com um dos objetos de ensino e, portanto, de didatização de trabalho
do professor de línguas.
Na esteira desse raciocínio, é preciso defender uma “construção de saberes sobre como
agir nas práticas discursivas em que se configuram os gêneros; apropriação de conceitos
acadêmico-científicos; seleção de estratégias textual-discursivas que contribuem para a
construção de um projeto de dizer”. (OLIVEIRA, 2012, p. 312).

22

Dedicaremos, na próxima seção, especial atenção para o locus da pesquisa e as suas características, quais sejam,
estrutura, currículo, docentes e discentes. Optamos por este caminho em decorrência de maior fluidez textual e,
assim, tratamos em seções específicas i) o letramento; ii) o letramento acadêmico; iii) os gêneros
textuais/discursivos acadêmicos e iv) o locus da pesquisa e suas (des)estabilizações.
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Quando evocamos aqui, no título desta seção, o saber fazer e o saber dizer, estamos
assinalando a necessidade da compreensão de que: i) a inserção dos sujeitos no universo
acadêmico de práticas escritas se dá no movimento que envolve, por um lado, a apropriação de
conceitos da esfera acadêmica e científica, quais sejam, “conhecimentos escriturais,
metaescriturais e representacionais” (MATENCIO, 2009, p. 8), ou seja, o saber fazer, e por
outro, ii) os modos de textualização e retextualização operando na facção textual com vistas ao
engajamento discursivo, negociação de sentidos, agenciamentos de informação e construção de
autoria, ou seja, o saber dizer que, “relacionado ao saber fazer na área de formação, entra em
jogo a construção de capacidades linguístico-discursivas relacionadas às práticas específicas do
domínio do conhecimento em questão, já que, nesse caso, se estabelecem, de forma mais ou
menos explícita, relações intertextuais e interdiscursivas” (MATENCIO, 2009, p. 25-26).
Tudo isso, à luz da abordagem bakhtiniana da construção dos gêneros, evidencia que o
letramento acadêmico
guarda a importância de se incluir, nas mediações formativas, o estudo: (i) das
esferas de atividades sociais, no que se refere às relações complexas entre
instituições, sujeitos e suas representações; (ii) das práticas sócio-discursivas
efetivamente em construção nessas instâncias num dado evento de interação,
considerando-se tanto as representações das ações que se deve empreender
quanto os modos pelos quais elas efetivamente ganham materialidade”.
(MATENCIO, 2009, p. 18)

À medida que a pesquisa foi se delineando e o corpus se construindo, o que ponderou
Matencio (2009, p. 18) sobre “esferas de atividades sociais” e “práticas sócio-discursivas”
ficou, efetivamente, claro para nós. Ao final do semestre letivo, quando os alunos apresentaram
as versões impressas e orais dos gêneros acadêmicos do V semestre, pudemos enxergar, nas
produções, traços que indiciavam os letramentos acadêmico e do professor em formação.
Em síntese, trazendo essas informações para o corpus deste estudo, o currículo da
Universidade que aqui se explicita, através das disciplinas de Seminário Interdisciplinar de
Pesquisa, SIP, procura tematizar, em todos os semestres do curso, mecanismos expressos de
produção, recepção e publicização de gêneros acadêmicos. Daí registrarmos as estratégias
agenciadas e as apostas que tematizam e acompanham a produção textual/discusiva acadêmica,
através de:
i)

ações didáticas envolvendo seis (6) docentes-orientadores imbuídos em suas posiçõessujeitos de professores de componentes curriculares e orientadores de grupos;
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ii)

um (1) gênero oral (seminário) e um (1) gênero escrito (artigo acadêmico) em
processos de facção e refacção textuais e

iii)

seis (6) grupos de alunos, orientados cada um por um Docente-orientador, engajados
nas efetivas construções textuais/discursivas e o Professor do componente SIP que é
também o pesquisador deste estudo, investidos em suas posições.
É interessante ressaltar que participar efetivamente do mundo da escrita acadêmica

implica reconhecer que, nas dadas condições de ensino hoje, “[...]o aluno é aprendiz de uma
escrita, e não tem um lugar legítimo, de autoridade, na maioria dos gêneros que produz”
(MARINHO, 2010, p. 368), pois, muitas vezes, os textos produzidos pelos sujeitos na
graduação são precários nos gerenciamentos de vozes e discursos, fazendo com que a
materialidade linguístico-discursiva do texto acadêmico não apresente a voz de quem escreve,
deixando (entre)ver uma arena discursiva de teorias lidas sem, contudo, o posicionamento
objetivo de quem textualiza.
À guisa de ilustração, Matencio (2003, p. 09) afirma que “[...]as dificuldades
vivenciadas pelos alunos em relação ao gerenciamento de vozes (ao tratamento dos mecanismos
enunciativos) são o grande obstáculo para que eles produzam reformulações do objeto de
discurso que mantenham o princípio da equivalência semântico-pragmática com o texto-base”.
Pensando desse modo, é preciso reconhecer que as demandas da produção textual na
Universidade precisam ser desvestidas da ideia de que “o aluno deve vir pronto para a
Universidade para ler e escrever” (FIAD, 2013, p. 471), pois esse pensamento “deriva da visão
de que letramento implicaria fundamentalmente o domínio de um conjunto de competências de
leitura e escrita que os alunos têm de adquirir para depois transferi-las para outros contextos”
(FIAD, 2013, p. 471); nesse sentido, esse mito implica, necessariamente, lidar com préconstruídos sobre a escrita acadêmica e sobre os sujeitos que convivem nas salas de aulas
universitárias, desconsiderando, portanto, a escrita como resultado de atividades de exercícios
de (re)tomadas de usos da linguagem.
Ainda nessa perspectiva, segundo Motta-Roth apud Silva e Bassetto (2014), é
necessário entender que o ato de escrever, como prática social, é mais do que apenas grafar,
mas sim produzir significados co-construídos e que textualizar é mais do que produzir textos,
mas entender o status quo de quem o produz, qual a demanda do produto e o quanto de trocas
simbólicas entre escritor e público-alvo são efetivadas.
Por fim, como aponta Oliveira (2012, p. 09),
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acreditamos que valorizar os significados que os alunos atribuem à escrita em
suas práticas e enxergá-los como sujeitos da linguagem são medidas que
colaboram para que eles passem de meros reprodutores de Discursos
legitimados na academia a produtores de seus próprios Discursos.
(OLIVEIRA, 2012, p. 09)

Já que entendemos a sala de aula universitária como espaço de formação inicial e locus
privilegiado de profissionalização, compreendemos esse microcosmo social como ambiente
sociodiscursivo potencializado na dialogia professor-formador e professor em formação inicial
mediada por gêneros textuais. O que isso quer dizer é que, através da dialogia professor-aluno,
neste espaço formativo, e das materialidades linguístico-discursivas ali produzidas pelos
sujeitos envolvidos no processo, há trocas linguageiras, (re)tomadas de posições, assujeições,
(co)construção de conhecimentos, gerenciamentos discursivos e negociações de sentidos entre
os sujeitos afetados pelas trocas didáticas em aula e pelas depreensões de leituras efetivadas.
Não obstante, valemo-nos dessas premissas para as análises dos dados que tomam os
Capítulos 03 e 04 deste trabalho. Procuramos, em cada sessão gravada das trocas didáticas entre
docentes-orientadores e grupos (nas entrevistas com os pares interlocutivos, nas sessões de
publicização, nas respostas aos questionários e nos gêneros acadêmicos produzidos) e nas trocas
linguageiras, posicionamentos dos envolvidos no processo de textualização, construções de
conhecimentos e de autoria. Também vertemos nossos olhares para as habilidades de gerenciar
discursos e informações, bem como as negociações de sentidos empreendidas pelos sujeitos da
pesquisa e materializadas nos gêneros oral e escrito, que caracterizam o jogo do saber fazer e
do saber dizer, evidências do letramento acadêmico e do letramento do professor dos
licenciandos em Letras que integram o nosso corpus.
Assim assentado, a crença de que os alunos devam vir preparados do ensino médio para
a escrita acadêmica é facilmente desconstruída, dado o fato de os gêneros que circulam na
academia não presentificarem práticas sociais na educação básica, vez que, nessa etapa de
escolarização é o discurso didático23 o grande enquadrador das práticas e ações, enquanto na
Universidade o aluno recém ingresso passa a lidar também com os discursos acadêmicocientíficos, que caracterizam os usos linguageiros em atividades de pesquisa e de publicização
de resultados de investigações.
Vem daí a necessidade de defender o texto produzido na sala de aula universitária como
lugar que permite ver indícios que sinalizam para a formação teórico-metodológica-conceitual

23

Discurso didático é aqui entendido como o discurso que orienta/marca as posições adotadas por professores em
suas atividades de mostrar saber e de fazer conhecer (COELHO, 2006), que caracterizam projetos de ensino e
didáticos em sala de aula.
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e de reconstrução do sujeito com a linguagem que efetivam o engajamento teórico-conceitual e
a forma que essa aprendizagem se materializa nas investidas linguageiras, o que tomaremos
como indícios para acessarmos e discutirmos sobre o letramento.
Apostamos, por isso, que, por meio de índices linguístico-discursivos em diferentes
produções dos professores em formação, o artigo acadêmico final e todas as ações envolvidas
no fazer textual, que explicitaremos com mais detalhes no Capítulo de Metodologia, no interior
de uma mesma disciplina, evidenciam o processo de reconstrução de saberes conceituais que
se deixam entrever no trabalho com este gênero, o que nos permite afirmar que “[...]o estudo
dos gêneros que emergem nas práticas acadêmico-científicas pode contribuir para a formação
inicial do professor, em relação à construção de saberes e de representações acerca de seu objeto
de estudo e de trabalho e às práticas de letramento das quais começa a participar” (MATENCIO,
2009, p. 18).
O processo de escrita, mesmo a escrita acadêmica, é carregado de certos préconstruídos. Nas rodas de conversas entre os acadêmicos, mesmo em cursos de pós-graduação,
são comuns atravessamentos de posições do senso comum como “escrever é um dom” ou “eu
me sento em frente ao computador e, num instante, o texto fica pronto” ou até mesmo “fulano
tem muita facilidade para escrever; já eu tenho muitas dificuldades, acho que tenho
problemas!”. Dizeres como esses coadunam com a ideia de escrita como dom e não como
processo de refacção textual. Koch24 (1995), quando escreve sobre produção de textos e
construção de sentidos, apresenta a metáfora do iceberg, ou seja, o que aparece na superfície é
apenas uma pequena parte de um todo escondido embaixo da água; o que enxergamos, ou seja,
o que lemos, é apenas a atividade, a ponta aparente, de um processo árduo de refacção,
retextualização, negociação de sentidos, agenciamentos discursivos, (ab)negações e
silenciamentos que, não aparecem, estão submersos como a parte maior da porção de gelo
dentro da água. Esquecemos, portanto, de que o trabalho da escrita perpassa um amplo e
conflituoso (per)curso de construção da autoria.
Sobre isso, cabe trazer a voz Guedes-Pinto (2012) quando assevera que “[...] o espaço
de autoria e de autonomia se inscreve e se torna visível na medida em que o autor [...] busca
orquestrar as diversas vozes discursivas com as quais se vê desafiado a dialogar” (GUEDESPINTO, 2012, p. 146). É preciso afirmar que no processo de escrita, em todas as esferas e
“[...] todo texto possui apenas uma pequena superfície exposta e uma imensa área imersa subjacente. Para se
chegar às profundezas do implícito e dele extrair um sentido, fazem-se necessários o recurso aos vários sistemas
de conhecimentos e a ativação de processos e estratégias cognitivas interacionais” (KOCH, 1995, p. 24).
24
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campos, o trabalho dos sujeitos de linguagem consiste em escrever e reescrever, pois é através
da atividade de reconstruir que o texto se configura como enunciado concreto e posição
dialógica entre o sujeito, o mundo e as coisas do mundo.
Trazendo para a seara da produção textual acadêmica, vez que dedicaremos atenção para
a escrita na Universidade, o texto em produção e o texto produto das interações sociodiscursivas
dão-nos mostras do letramento acadêmico do sujeito, ao passo que evidenciam posições
assumidas (ou ainda a serem assumidas) em um processo de refacção textual.
Apostamos, por isso, em mecanismos que evidenciam a configuração textual no
(per)curso da escrita, quais sejam:
i) o gerenciamento de vozes, uma vez que as dificuldades dos graduandos sobre o tratamento
dos mecanismos enunciativos, repetindo a citação de Matencio, “são o grande obstáculo para
que eles produzam reformulações do objeto de discurso que mantenham o princípio da
equivalência semântico-pragmática com o texto-base” (MATENCIO, 2003, p. 09), o que
aponta para a dificuldade de os alunos perceberem “os traços que distinguem os modos de
organização e funcionamento dos discursos científicos e de divulgação daquele que se tem
no discurso didático, que lhe é mais familiar”.(MATENCIO, 2003, p. 09);
ii) a negociação de sentidos, ou seja, quando, nas interações sociais, “os sujeitos selecionam
determinadas formas de conceber os objetos, fundamentados em sua experiência cultural e
intercultural prévia, o que os leva a determinadas ações de linguagem[...]”. (MATENCIO,
2009, p. 20) e, por fim,
iii) a construção da autoria que, mediante atividades de reescrita textual apontam como
caminho promissor de construção de marcas identitárias do autor face ao que está sendo
textualizado, já que escrever se faz reescrevendo, em outras palavras, é necessário que as
trocas didáticas efetivas entre docentes e discentes no processamento textual “favoreçam a
emergência da autoria de seus alunos” (TFOUNI; MONTE-SERRAT; MARTHA, 2013, p.
42).
Ao apostarmos no gênero textual/discursivo acadêmico artigo científico como
materialidade que permite (entre)ver o gerenciamento de voz, a negociação de sentidos e marcas
de autoria, é necessário voltar nossos olhares não apenas para o feito textual, mas sim para o
processo do fazer. O texto final, no caso de nossa pesquisa o artigo científico, é uma
materialidade que permite evidenciar os mecanismos de ação e reação entre docentes, discentes
e coisas do mundo, já que o gênero textual/discursivo se liga aos processos de práticas sociais
mediadas pela linguagem.
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Compreender, entretanto, como os sujeitos se posicionam na emergência da escrita é o
que nos dará mostras do seu letramento acadêmico, pois, olhar para o processo em vez de voltar
o olhar apenas para o produto garante-nos capturar indícios de como os sujeitos escrevem,
porque escrevem e qual o papel das Universidades, do currículo e dos docentes na inserção dos
sujeitos em práticas efetivas de uso linguageiro acadêmico. Daí a necessidade focar nas sessões
de orientação entre Docentes-orientadores e grupos e entre Professor-pesquisador e grupos.
Olhar para a sala de aula universitária como espaço controverso de posições-sujeito e
lugar genuíno da dialogia professor-aluno em referenciação a objetos de ensino caros à
profissionalização e para as (des)estabilizações dela provenientes no campo da escrita e do
letramento acadêmico requer perceber como o saber fazer está diretamente ligado ao saber
dizer, vez que essa relação envolve compreender as especificidades do discurso científico, bem
como os encaminhamentos discursivos que pautam a construção de conhecimentos
(MATENCIO, 2003).
À guisa de conclusão, no processamento textual da esfera acadêmica é preciso
ter claro que movimentar-se textualmente e discursivamente entre um saber
fazer próprio da atividade formativa a um saber dizer próprio da atividade
acadêmica (duas instâncias que não se excluem, mas se complementam)
implica distanciamentos e aproximações que não se dão de forma tranquila;
diferentemente, caminhar entre esses saberes exige competências e
habilidades que se corporificam na complexa rede de articulações entre eles,
ou seja, que são demandadas, sempre, nas articulações que permitem
aproximar-se de um gênero, para apropriar-se dele, e, ao mesmo tempo,
distanciar-se, para que um saber não se sobreponha ao outro. (OLIVEIRA,
2012, p. 318)

Traçar esse movimento é significativo para sinalizar como o sujeito, que se encontra
nesse espaço de construção de conhecimento, se percebe em relação ao uso da linguagem e de
seus processos de construção de identidade naquilo que escreve.
Assumir que o texto produzido, e em produção, pelos alunos na Universidade trazem
mostras do que a academia tem feito e do que ela poderá fazer para que os sujeitos escrevam
atribuindo sentido ao que textualizam é um passo fundamental para acessar os processos de
letramentos acadêmico e do professor de língua materna em formação, assim, de exercício da
escrita nas práticas sociais de uso da linguagem.
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1.4.1. Práticas situadas no curso de Letras: o SIP como disciplina formativa e locus de
pesquisa

O curso de licenciatura em Letras é um curso que prepara fundamentalmente para o
exercício da docência do professor de língua materna e das literaturas dela depreendidas; daí
compreendemos que é uma graduação que visa ao letramento profissional do professor que tem
a língua(gem) como objeto de ensino e de trabalho.
Bakhtin (2003) ensina-nos que a linguagem está em vários lugares e não,
necessariamente, limitada à “língua” ou a própria “linguagem”, como o termo é, muitas vezes,
concebido no discurso senso comum. Inspiração essa que encontra eco em Matencio (2009),
quando defende que
[...] lidamos, todo o tempo, com “mundos ﬁgurados”, ou seja, com ﬁgurações
das ações de linguagem próprias ou alheias. Isso porque transitamos por
esferas de atividades sociais cujos actantes são reconhecidos como tais em
interações sociais, por processos coletivos e coordenados de interpretação, em
que determinadas formas de signiﬁcação são atribuídas a certas ações de
linguagem, em que um sentido dentre outros é trazido à tona. Daí esses
“mundos ﬁgurados” implicarem formas de expressão, ﬁguras de ação e ações
de linguagem que não são nem neutras nem desencarnadas; ao contrário,
encontram-se em jogo, na construção coletiva desses mundos, tanto processos
identitários, quanto as signiﬁcações que carregam consigo nos processos
histórico-culturais (MATENCIO, 2009, p. 9).

Sabemos que o percurso formativo do sujeito em um curso de Letras Vernáculas, que
estará no mercado de trabalho, já durante ou após a conclusão do curso de graduação, é marcado
por disciplinas que evocam em suas ementas três eixos bem consolidados, marcadamente em
uso de/da linguagem, que não, muitas vezes, visam à interdisciplinaridade: i) a linguística que
junto com ii) as literaturas formam a essência do currículo e iii) as disciplinas que tematizam
os contextos de ensino e, por isso, referenciadas como pedagógicas. Além dessas, temos as
disciplinas propedêuticas que atravessam todas as demais áreas, como a sociologia, filosofia,
psicologia, antropologia e os estudos culturais.
Na trajetória acadêmica do graduando, há forte confluência e afastamentos entre as
áreas, o que parece provocar (d)efeitos no processo de construção da identidade do futuro
professor de língua materna. Contudo, estudos como o de Geraldi (2010) têm apontado que,
com a cisão entre língua e linguagem como áreas independentes na década de 1970 aqui no
Brasil, há mais afastamento do que confluência entre as disciplinas do curso de Letras, o que
favorece o aparecimento de lacunas no processo formativo do graduando. A exemplo do que
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estamos dizendo, é só observar que a literatura e a linguística parecem cada vez mais distantes
nas Universidades e, muitas vezes, não têm contribuído de modo explícito para o letramento
profissional do professor em termos, por exemplo, de gestos de transposição didática.
Indo de encontro a essa visão enviesada dos cursos de graduação em Letras, muitas
Universidades têm apostado na desconstrução de currículos e na proposição de eixos temáticos
que se orientam pela noção de linguagem e não na visão estrutural justaposta das áreas de
Letras. A exemplo disso, temos currículos que trazem temas norteadores (Linguagem e
História, Linguagem e Sociedade, Linguagem e Ideologia, entre outros) para o semestre e as
disciplinas dão sustentações para essas discussões, como é o caso do currículo do Curso de
Letras de que trata essa pesquisa.
A Universidade do Estado da Bahia – UNEB, que abriga nossa pesquisa, apresenta um
currículo25 único em quase todos os cursos de Letras com habilitação em língua portuguesa e
literaturas, com exceção de um Campus que ainda tem seu currículo antigo. Ela é conhecida
nacionalmente pela sua multicampia26 e pela presença em áreas mais carentes e distantes no
interior do estado, especialmente onde a educação superior não chegava. A principal vocação
da UNEB27 é a formação de professores, fato percebido em seus 24 Campi, alocados em 24
cidades-pólo do estado, que oferecem cursos de graduação em licenciaturas, além dos
bacharelados.
Essa característica tem feito com que a Universidade assuma a função de preparar
sujeitos para o letramento profissional de professores em todas as regiões da Bahia e, assim,
vem sendo caracterizada como grande responsável pela inserção de professores habilitados para
a docência nas escolas públicas e privadas do Estado.
Dentre os 24 Campi28, na modalidade presencial, 16 possuem o curso de licenciatura em
Letras com habilitação em língua portuguesa e literaturas, o que mostra, por um lado, o grande
destaque da área e, por outro, vez que a Bahia possui territórios de identidades diversos, a
25

Essas orientações sobre o currículo dos cursos de graduação da Universidade do Estado da Bahia, UNEB,
encontram-se na Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, PROGRAD, inclusive disponível no endereço eletrônico
www.uneb.br/prograd/. Como participo, na condição de coordenador do curso de um curso de Letras, do Fórum
de Reorganização Curricular e Uniformização dos Currículos em toda a UNEB, venho observando que os olhares
tem se voltado para a área de Pesquisa em Letras e Linguagens com vistas ao letramento acadêmico, especialmente
a função que o Seminário Interdisciplinar de Pesquisa, SIP, tem (ou deveria ter) desempenhado nos cursos de
Letras.
26

FIALHO, Nadia Hage. Universidade multicampi. Autores associados: Brasília, 2005. p 93-97.

27

É importante observar o que diz a pesquisadora e professora da UNEB Nadia Hage Fialho sobre a multicampia
da UNEB e a sua vocação pioneira na formação de professores no estado da Bahia.
28

Disponível em www.uneb.br/cursos-presenciais/
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necessidade de se repensar o currículo do curso e as suas contribuições com a formação do
letramento do professor de língua materna para o exercício da docência em seu contexto
imediato de ensino.
Afora as disciplinas das áreas específicas, inclusive nos projetos dos cursos, já há a
sinalização em suas ementas da relação conteúdo específico com formação dos professores, o
que já é, por nós, institucionalmente, considerado um avanço. Esses currículos evocam
componentes centrais que tematizam o letramento acadêmico através da produção de gêneros
textuais/discursivos eleitos pela academia como formas de enunciados estáveis de publicização
de conhecimento e resultados de pesquisas.
Esse movimento coloca em evidência a premissa de que as Universidades “[...]
‘possuem’ gêneros, ou seja, que modelam os gêneros com base em suas ideologias, normas e
convenções; e outras que são possuídas por eles, no sentido de que reproduzem os padrões
estabelecidos como meio de inserção na comunidade alvo” (SOUZA; BASSETTO, 2014, p.
86), que é a posição que adotamos aqui.
Quando o olhar do currículo de um curso se volta para as questões envolvendo produção,
leitura e circulação de gêneros acadêmicos, esse gesto pode ser lido por nós, como uma reflexão
sobre as demandas da produção acadêmica e as posições privilegiadas das Universidades em
promover ações que estabilizem e promovam a produção textual como viés de construção de
autonomia, também pela escrita, dos futuros professores das áreas de Letras.
Assim posto, nossa pesquisa se interessa por um eixo curricular que aparece em 15 dos
16 currículos dos cursos presenciais de graduação em Letras da UNEB: o Seminário
Interdisciplinar de Pesquisa - SIP, que, conforme sumariamente discutido na Introdução, é uma
aposta curricular que se estende do 1º ao 7º semestre dos cursos de Letras e tematiza em seu
interior a produção e recepção de gêneros textuais/discursivos escritos e oral da esfera
acadêmica.
Em cada semestre, há a tematização de gêneros acadêmicos específicos, que são
retomamados no fluir do curso, e culminam com o gênero oral seminário em cada semestre,
momento que o grupo publiciza, oralmente, os resultados do seu trabalho. A escolha pelo locus
da pesquisa leva em conta o contexto de atuação do pesquisador, vez que este é docente do
componente SIP V, do Campus.
Um dos propósitos do SIP, enquanto disciplina oferecida regularmente no semestre,
reside no fato de seus componentes fazerem com que os objetos de ensino/estudo, respeitando
as suas individualidades e idiossincrasias, dialoguem mediante o tema norteador/gerador do
semestre, que é indicado no projeto do Curso. Como dissemos acima, quando falávamos sobre
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linguagem, cada tema evoca a sua construção em torno de linguagem e um outro conceito,
conforme registra o quadro abaixo.

SEMESTRE

GÊNEROS TEXTUAIS29

TEMA NORTEADOR

1º

Linguagem e Significação

2º

Linguagem e Ideologia

3º

Múltiplas Linguagens

4º

Linguagem e Sociedade

5º

Linguagem e História

6º

Linguagem e Cultura

7º

Linguagem e Ciência

Esquema
Fichamento
Resumo
ENSAIO
Seminário
Resenha
ENSAIO
Seminário
ARTIGO CIENTÍFICO
Seminário
Relatório
ARTIGO CIENTÍFICO
Seminário
Projeto de Pesquisa
ARTIGO CIENTÍFICO
Seminário
PROJETO DE PESQUISA
Seminário
PROJETO DE PESQUISA
Seminário

Quadro 01
Quadro geral dos componentes curriculares Seminários Interdisciplinares de Pesquisa feito
conforme o projeto pedagógico do curso de Letras, do Departamento de Ciência Humanas e
Tecnologias.

Nisso, podemos ler o caráter indisciplinar de cada SIP, muito embora, a
interdisciplinaridade esteja para além de diretrizes e responsabilidade de um único componente.
Assim, quando o projeto do Curso coloca nos componentes de SIP a grande responsabilidade
de cerzir o que a história dos estudos em Letras (GERALDI, 2010) se incumbiu de separar,
entendemos, nesse gesto, o direcionamento da responsabilidade para um único componente de
ensino sobre questões que interessam muito ao curso, no tocante a agenciamentos
interdisciplinares em gestos formativos.
Como podemos perceber, o currículo do curso aposta nos gêneros acadêmicos como
formas estáveis de geração/construção de conhecimentos, não obstante, apostam num leque
variado de gêneros, embora alguns estejam, assim podemos ler, silenciados, nestas propostas,
como é o caso dos gêneros emergentes e digitais, a exemplo de papers, blogs, handouts, e os
gêneros orais, com exceção do seminário, que aparece em todos os semestres. Esta escolha
pelos gêneros acadêmicos reforça a certeza que os gêneros,

29

Em caixa Alta e negrito está marcado o gênero acadêmico que será construído e socializado, através do seminário
final, no semestre em curso. É interessante observar que alguns gêneros são retomados no percurso da graduação,
com maior ênfase para o gênero artigo científico/acadêmico.
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para além de um conjunto de habilidades técnicas, devem ser concebidos
como modos de inserção no mundo letrado, já que representam atividades
linguageiras específicas para as diversas esferas de atividade humana. No
contexto do ensino superior, os chamados gêneros acadêmicos (como o
resumo, a resenha, o relatório, o artigo), além de fazerem avançar e circular a
produção do conhecimento, também contribuem para perpetuar determinadas
práticas e relações de poder, já que engendram articulações entre o saber, o
saber fazer e o saber dizer”. (OLIVEIRA, 2012, p. 312)

Conforme pudemos observar no Quadro 1, as escolhas de gêneros acadêmicos
específicos para cada semestre dão maior ênfase ao gênero artigo científico/acadêmico, o que,
acreditamos, encontra respaldo no fato de que se trata do gênero de maior circulação nos
espaços formais de publicação e publicização de conhecimentos científicos. As apostas em
outros gêneros, como o ensaio, a resenha, o resumo e o projeto de pesquisa, evidenciam um
currículo preocupado com a diversidade de modos de produção acadêmica. Os gêneros ensaio
(presente como gênero principal nos I e II semestres) e projeto de pesquisa, (característico dos
VI e VII semestres) mostram, por sua vez, uma preocupação do currículo do Curso com gêneros
de grande importância para a produção textual e para a instrumentalização da pesquisa.
Se o artigo acadêmico tem por finalidade, entre outras, a publicação de resultados de
pesquisas e estudos, a escolha pelo gênero ensaio sinaliza uma aposta em um processo de
amadurecimento da escrita de revisão temática. Já o gênero projeto de pesquisa evidencia a
necessidade de construção de aportes teóricos-metodológicos que garantirão um Trabalho de
Conclusão de Curso, TCC, no VIII semestre, mais consistente e objetivo.
O fato de o gênero artigo científico/acadêmico aparecer com mais força no currículo
evidencia a importância e recorrência desse gênero com que nos deparamos em nossas
pesquisas diárias e em livros que compõem os acervos de bibliotecas. No entanto, é preciso
atentar para o fato de que “[...]o engajamento nas práticas letradas do universo acadêmico não
se dá de forma tão simples como pode parecer; há sempre tensões que marcam a passagem de
uma prática enraizada a outra com a qual se precisa familiarizar [...]” (OLIVEIRA, 2012, p.
310). O que significa dizer que o processo de apropriação pelo discente de estratégias de escrita
evidencia a grande dificuldade de “[...] terem que produzir textos para os quais não foram
suficientemente preparados em anos anteriores de escolarização, sem que isso seja levado em
consideração”. (OLIVEIRA, 2012, p. 310)
Essa nossa abordagem se esboroa na certeza de que se engajar em práticas letradas na
Universidade é um processo, notadamente, árduo e que tem desconsiderado os letramentos que
os sujeitos trazem de sua trajetória escolar, já que, como dissemos anteriormente, os gêneros
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moldam e orientam a comunicação, requerendo engajamento do sujeito ingressante na
Universidade em práticas de produções de gêneros acadêmicos, que passa a experienciar na
Academia. Ou seja, escrever gêneros acadêmicos leva em consideração um saber fazer, que
recai sobre a arquitetura do gênero, os objetivos desses e a sua finalidade, e um saber dizer, que
é o sustentáculo ideológico e identitário do que aparece escrito e mesmo do que se publiciza.
Partindo desses saberes, o SIP é por nós analisado como um evento situado de
letramento acadêmico e de letramento do professor em formação que contribui para o
oferecimento aos alunos de conhecimentos e atualização desses a partir de reflexões
sistematizadas acerca da arquitetura dos gêneros que mais circulam na Universidade, tendo em
vista condições para que os graduandos consigam se engajar no que dizer e na forma como
dizer, ou seja, no saber fazer e no saber dizer.
A dinâmica do SIP é distribuída da seguinte forma:
i)

os docentes do SIP, de posse dos componentes curriculares oferecidos no semestre
em curso, sinalizam, em sala de aula, em quantas equipes a turma será dividida,
obedecendo a lógica de uma equipe por disciplina/professor do semestre;

ii)

os discentes são sorteados e alocados, obedecendo a paridade dos grupos, nas
equipes de cada disciplina;

iii)

o professor do SIP “negocia” com os grupos algumas especificidades (se um aluno
for sorteado para o grupo sob orientação do professor X da disciplina Y e esse não
for matriculado nessa, o discente deverá fazer permuta com um(a) outro(a) colega);

iv)

o tema da pesquisa de cada grupo será escolhido pelos discentes da equipe em
consenso com o professor da disciplina sorteada;

v)

o professor do SIP fica responsável pela tematização da “arquitetura” do gênero
escrito e pela preparação do seminário oral final, ao passo que trabalha com
metodologias de pesquisa e sobre normatização de trabalhos acadêmicos, entretanto,
faz também apontamentos sobre a escrita com vistas a negociação de sentidos, aos
agenciamentos de vozes e discursos, bem como as construção de autoria, o saber
fazer e

vi)

o orientador do grupo fica responsável pelo que se diz no texto e quais as teorias
ampararão o projeto, assim como serão agenciadas as informações do saber dizer.
As sessões de orientação entre os sujeitos (professor do SIP e grupo e Professororientador e grupo) devem acontecer semanalmente.
É nesse contexto que a nossa pesquisa foi desenvolvida.
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A utilização, pelos próximos parágrafos, da primeira pessoa do singular se deve em
decorrência da necessidade de evidenciar a voz do pesquisador que relatará a sua história com
o Curso e com a pesquisa.
Sou professor do Campus e Universidade desde novembro de 2014, quando, através de
concurso, assumi a vaga de professor para o componente curricular Seminário Interdisciplinar
de Pesquisa e outras duas disciplinas. Até então, as minhas apostas de investigações para o
mestrado estavam voltadas para o curso de Pedagogia de uma outra Universidade estadual
baiana em que atuava como professor-substituto, momento em que me interessava pelo
letramento acadêmico daqueles sujeitos. Como passei a ingressar o corpo docente da UNEB e
lá comecei a ministrar aula de um componente que evoca explicitamente, desde sua ementa, o
letramento acadêmico, resolvi mudar o campo de pesquisa e, assim, conseguir respostas para,
antes de tudo, minhas inquietudes enquanto professor. Esse tipo de investigação, como ensinanos Flick (2002), se caracteriza pela abordagem qualitativa com nuances da pesquisa-ação, vez
que pesquiso e interesso-me pelo meu ambiente de trabalho e todas as (des)estabilizações
provocadas e dele provenientes.
Sou, também, egresso dessa mesma Universidade, porém em uma cidade diferente.
Graduei-me em Letras na UNEB, campus XX – Brumado, onde tive um encontro com as áreas
de Letras e, num primeiro momento, tive maior contato com literatura, área que reunia e
centrava os interesses de mais professores desse Campus, especificamente. Entretanto, em
decorrência da conclusão do magistério em uma escola pública estadual dessa cidade, e por ter
vindo do multisseriado da zona rural do município de Rio de Contas, encontrava-me com sérias
dificuldades na produção de gêneros textuais/discursivos acadêmicos e não encontrava lugar ou
pertencimento no curso de Letras. Foi aí que comecei a voltar o meu interesse para a escrita e
os agenciamentos feitos nos textos.
Mnemonicamente, quando retornei a esta Universidade como professor, mesmo que em
uma cronotopia diferente e com um currículo que já tematizava o letramento acadêmico, vi-me
refletido nos alunos matriculados no SIP sob minha responsabilidade naquele semestre.
Ainda assim, por reconhecer que
os alunos que ingressam na Universidade devem ser considerados
(diferentemente do que pretendem informar alguns professores e
pesquisadores) sujeitos letrados que trazem para essa “nova” esfera da
atividade humana de que participam algumas concepções já cristalizadas
sobre a escrita, as quais foram sendo construídas ao longo da sua escolarização
e, bem ou mal, representam fortes apelos ao modo como lidam com a escrita,
(OLIVEIRA, 2012, p. 310)
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Vejo-me hoje, diferentemente, nesse contexto, que reclama por práticas letradas, fato
que sinaliza que a Universidade pode fazer mais pela inserção desses em eventos situados de
letramento e o SIP, juntamente com as demais disciplinas, pode contribuir para a emancipação
do sujeito pelo viés da textualização.

1.5 O letramento do professor: (re)configurando identidades docentes
“Ninguém nasce professor”. Essa foi a citação que encontrei no mural da Universidade
quando entrei, como aluno, no curso de licenciatura em Letras, uma graduação que, hoje,
sabemos, aposta em (re)configurações identitárias linguageiras do professor em formação.
Quando as aulas começaram, disseram-me que aquele enunciado do mural significa que,
após quatro anos, tornarei-me um professor de língua materna e de suas literaturas e, assim
concluí, sairei dali um sujeito que usará a linguagem como instrumento de trabalho e exercício
social através da palavra em sala de aula.
Talvez por imaturidade, já que entramos cada vez mais cedo nos cursos de graduação e
as salas estão cheias de alunos igualmente jovens, não percebemos, de início, o que é um curso
de licenciatura, obviamente um curso de letramento de professores, e o que nos espera na futura
profissão docente.
A sala de aula universitária da licenciatura, como já tematizamos aqui, é um espaço
genuíno da dialogia (BAKHTIN, 2003) entre professor formador e professor em formação
(SOUZA, 2012) e, também, lugar controverso de exercícios de poderes e resistências
(COELHO, 2006, 2011), mas é, além disso, o locus privilegiado de formação com vistas
(re)configurações de usos da linguagem como objeto de estudo e instrumento de trabalho. A
esse processo, damos o nome de letramento do professor em formação (KLEIMAN;
MATENCIO, 2005). Entram nas salas de aulas das licenciaturas i) discentes que já são
professores e, por isso, em vistas de reconfiguração de identidades e ii) discentes que ainda não
experienciaram a docência e, por isso, para estes, os cursos de licenciatura atuam mais em
questões de configurações de identidade do professor de língua materna.
Tão importante quanto traçar o perfil do sujeito discente, nos cursos de licenciatura, é
observar quem é o professor-formador que assume a função de discursivizar e dialogizar
saberes em torno da linguagem para os sujeitos em formação. São, muitas vezes, sujeitos
oriundos de classes de trabalhadores que, por interesse ou por falta de oportunidade de cursar
outra graduação, fizeram licenciatura em áreas diversas e que, como ator social que é, ajuda “a
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criar contextos para que outros atores que se engajarão em atividades relevantes para o grupo
venham a se constituir” (KLEIMAN, 2006, p. 422). Nesse sentido, os docentes da licenciatura,
investidos em suas funções, atuam, discursivamente, nas trocas didáticas e nas atividades de
usos de saberes como objeto de investigação, de ensino e de trabalho, entre outros, em sala de
aula. É através da palavra, materializada em vozes advindas de diferentes discursos, que
professores-formadores evidenciam a dialética da contradição que caracteriza a sala de aula da
graduação e todas as (des)estabilizações de sentidos dela provenientes e nela presentificadas.
Já que “as identidades são construções simbólicas envolvendo caráter histórico e social
que se articulam e atualizam na (e pela) atividade do discurso” (SILVA; GOMIDE; 2013, p.
219), ser professor em um curso de formação de professores, como compreendemos as
licenciaturas, é o agir discursivamente em atividades que (des)(re)configuram o sujeito face às
construções linguageiras e identitárias frente à linguagem, que marcam e formam a arena
conflituosa de construção e reconstrução de saberes na sala de aula universitária e nela
demandadas.
Após essas considerações iniciais, traremos, ainda, nesta seção, apontamentos sobre:
i)

os termos identidade e identidade do professor em formação (HALL, 2010;
KLEIMAN; VIANNA; DE GRAND, 2013; SILVA; GOMIDE, 2013);

ii)

a questão identitária como objeto de discurso e de ensino na formação de
professores de língua materna (KLEIMAN, 2006; MATENCIO, 2009;
GUEDES-PINTO, 2012; MODL, 2015) e

iii)

como essas implicações apontam e indiciam o letramento do professor em
formação (STREET, 2014; FREIRE, 2014; KLEIMAN, 2006; TFOUNI;
MONTE-SERRAT; MARTHA, 2013, MATENCIO, 2006, 2009).

1.5.1 A identidade em fragmentos: (re)configurações do mosaico de posições dos
professores em formação e o letramento do professor

Quando deparamo-nos com questões que tematizam identidade, logo pensamos em
estabilidades discursivas e práticas cristalizadas, que caracterizam os sujeitos em suas
singularidades. A explicação da episteme do sujeito pós-moderno e de suas identidades focadas
no binômio burguesia X proletariado, que fundamentou pensadores do início do século XIX, já
não mais servem para explicar a complexa rede de pré-construídos que (de)formam o sujeito
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do século XXI. Hoje, o sujeito é vislumbrado como um mosaico de posições, porque assume
papéis em situações em seu cotidiano.
Tem havido cada vez mais espaços para a mostra de representações identitárias, que
antes aparentavam controversas, e que pareciam não caber em um mesmo sujeito. A ideia de
“pacote fechado”, a que fomos expostos durante muito tempo, não mais se encaixa na
diversidade de formas de identidades que os sujeitos assumem hoje.
Como nos ensina Kleiman (2006), os “ processos que contribuem para essas construções
identitárias são discursivos” (2006, p. 416), e, por isso, no jogo discursivo, as relações que
envolvem assujeitamentos e relações de poder marcam e moldam o lugar discursivo que esse
sujeito ocupa em cada uma de suas posições enunciativas. Por isso, podemos dizer que essas
reconstruções identitárias, assim entendemos, estão rarefeitas no aparentar discursivo.
Os estudos de/sobre identidade, que fundamentam os estudos da Linguística Aplicada
como área de investigação, interessam-se por aspectos sociais presentes na relação sujeitohistória-linguagem. Parece-nos, assim, muito marcado o posicionamento de identidade como
“uma “celebração móvel”, formada e transformada continuamente em relação às formas pelas
quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL,
2010, p. 13). Vem daí a ideia de movência que vincula-se aos diversos posicionamentos não
estáveis que os sujeitos assumem (podendo ou não abandonar no curso de suas ressignificações)
em seus usos e posicionamentos cotidianos, entre eles os usos da linguagem e/em práticas
sociais.
Não diferente de Hall (2010), os estudos de Bauman (2005) apontam para uma
sociedade hoje formada por sujeitos que não mais possuem “âncoras sociais” (BAUMAN,
2005, p. 30) estáticas, estabilizadas e formatadas num único padrão/estilo, mas por sujeitos que
buscam por um ““nós” ao qual possam pertencer” (BAUMAN, 2005, p. 30). Assim, o jogo que
caracteriza a identidade do sujeito é um jogo em que “as identidades se desenvolvem nas
práticas e nas atividades, situadas em mundos historicamente incertos, socialmente
representados e culturalmente construídos” (HOLLAND et al, 2003, p. 7).
Já que as sociedades estão sendo, como explicita Hall (2000, 2006, 2010), descentradas,
desconstruídas, deslocadas e território de movência, a sala de aula, enquanto microcosmo social,
materializa todas essas dinâmicas. Trazendo para o nosso locus de estudo, os processos de
(re)configurações identitárias dos professores em formação estão marcados por ações e reações
encadeadas e desencadeadas em torno da linguagem enquanto objeto de investigação, de ensino,
de estudo e artefato de trabalho do (futuro ou já em exercício) professor que busca uma
formação em Letras.

56

É na interação com os sujeitos (docentes e discentes) nas salas de aula universitárias que
as (re)configurações de si são efetivadas com mais força, ou seja, é “na interação que as
identidades e os discursos que posicionam os sujeitos são construídos” (KLEIMAN; VIANNA;
DE GRAND, 2013, p. 176).
Na esteira desse raciocínio, a sala de aula é o contexto emergente de ações e reações
interacionais entre os sujeitos em que o “ser professor” e o “ser aluno” ocupam uma a arena
conflituosa de interesses que envolvem a formação de novos professores e formação de
professores em exercício.
Todas as ações encadeadas e desencadeadas na sala de aula são ações discursivas;
nessas, entram em cena as questões envolvendo identidade e novas configurações que
atravessam o projeto didático das disciplinas, os exercícios dialógicos e dialéticos dos docentes
frente às tomadas e retomadas de posicionamentos de e para a formação de professores,
Entretanto, são, também, ações marcadamente conflituosas e de jogos de poder,
simbólicos e efetivos, em que as negociações entre os sujeitos são acentuadas por exercícios de
poderes, silenciamentos e resistências.
Nesse sentido, a “ identidade do professor passa a ser vista como um componente crítico
no panorama sociopolítico-cultural da sala de aula” (KLEIMAN; VIANNA; DE GRAND,
2013, p. 177), que resulta numa identidade reconfigurada e fruto de negociações diversas que,
obviamente, silencia histórias de vidas dos discentes anteriores à graduação, ao passo que
impregna de sentidos acadêmicos a formação desse discente-professor.
Quando, no título desta seção, escolhemos as palavras fragmentos e mosaico para
vinculá-las às questões identitárias, apostamos, com essas escolhas, indiciar que a identidade é
o ponto de sutura entre práticas sociais e subjetividades que constituem o sujeito. É como se
montássemos um mosaico, que nos representa em nossas singularidades, com fragmentos
advindos de nossas experiências com o outro, conosco mesmo e com o mundo, em que cada
parte do grande mosaico evidencia subjetividades e identificações. Dito de forma mais clara,
Utilizo o termo “identidade” para significar o ponto de encontro, o ponto de
sutura, entre, por um lado, os discursos e práticas que tentam nos “interpelar”,
nos falar ou nos convocar para que assumamos nossos lugares como os
sujeitos sociais de discursos particulares e, por outro lado, os processos que
produzem subjetividades, que nos constroem como sujeitos aos quais se pode
“falar” (HALL, 2000, p. 111-112)

Freire (2014), quando faz o chamamento para uma educação libertadora, diz que ser
professor é um ato político e, por isso, um ato de rebeldia contra os opressores. Os escritos

57

freireanos apontam para uma tomada da palavra como forma de emancipação e, por isso, de
exercícios da dialogia e da resistência.
Freire (2014) chama a nossa atenção para a atualização de práticas educativas que
primem por liberdades individuais e pelo direito à diferença, ou seja, a “ação política junto aos
oprimidos tem de ser, no fundo, “ação cultural” para a liberdade, por isto mesmo, ação com
eles” (FREIRE, 2014, p. 73). Cabe trazer essas mesmas problematizações para a sala de aula
universitária de formação de professores de língua materna, já que é um espaço legitimador de
letramentos de professores.
Na esteira do que dissemos, o curso de licenciatura em Letras, que tem na linguagem
um artefato de/para luta e de/para resistência, é o curso que permite ao universitário o contato
com práticas de usos da linguagem como atividade de reflexão que impactam em identidades e
não um engessamento paramentado de usos linguísticos como objeto de ensino distante da
realidade social. Ou seja, formar-se professor de língua materna é assumir papéis sociais que
saiam do ensinar a ler o código para ensinar a ler a sociedade e as dicotomias sociais, mesmo
porque,

Aprender a ler e escrever é um processo de construção identitária para os
alunos de grupos dominados, mais pobres, de tradição oral, porque envolve a
aprendizagem de práticas sociais de outros grupos que são, em sua maioria,
alheios aos seus interesses, modos de ação e modos de falar. Daí a relevância
de focalizarem-se os aspectos políticos do trabalho do professor que o
conceito de mediador apaga e o conceito de agente de letramento ressalta.
(KLEIMAN, 2006, p. 422)

Kleiman (2006) fala em “agentes de letramento” em vez de “professores”. Esse gesto
sinaliza, pelo menos assim o lemos, que as construções socioistóricas da palavra professor,
cristalizadas por atentados, descuidos e descasos políticos ao docente, produziram o
apagamento da questão política de que a profissão necessita. Ao cunhar agentes de letramento,
Kleiman (2006) sinaliza para a docência como ato político de e para a preparação para a luta e
para a resistência, postura que nos faz lembrar Freire (2014) em Pedagogia do oprimido.
Como já dissemos amplamente, na seção introdutória deste capítulo, o letramento está
para além dos usos da escrita. A visão enviesada que o termo cunhou no primeiro momento
levou a afirmar que letrar é um processo concomitante ao alfabetizar, além de colocar o
letramento como uma benesse concedida por um alguém a outro, sem que haja trocas entre
esses.
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À guisa de ilustração, ainda é comum ouvirmos expressões do tipo “O professor precisa,
além de alfabetizar, letrar o aluno” ou “É preciso letrar o sujeito”, quando, na verdade, o
letramento (obviamente estamos falando aqui de letramento escolar) não se

resume mais ao domínio de técnicas, habilidades, nem capacidades de uso da
leitura e escrita; ela é muito mais ampla, pois nos lança o desafio de termos de
descrever em que consiste o letramento dentro de uma concepção de práticas
sociais que se interpenetram e se influenciam, sejam essas práticas orais ou
escritas, circulem elas dentro ou fora da escola. (TFOUNI; MONTESERRAT; MARTHA, 2013, p. 28)

Esse posicionamento reacendeu na academia a necessidade de desvestir não somente o
termo, mas os conceitos que a ele são/foram atribuídos. No renque das discussões advindas dos
diferentes teóricos, que fundamentam e explicam o letramento do professor, percebemos que
esse tipo de letramento, embora seja a razão dos cursos, parece ser desconsiderado e/ou
desconhecido por professores universitários que afastam teoria de prática em suas apostas de
ensino, principalmente quando focam em aportes cristalizados pela academia sem relação com
a sua socioistória.
Se o letramento do professor indica que “[...]a formação profissional envolve
reposicionamentos sociais que dão forma a uma nova identidade profissional” (KLEIMAN,
2006, p. 410), é esse mesmo letramento que é (ou deveria ser) o cerne dos cursos de formação
de professores. De modo que, não se pode falar em letramento do professor sem se falar de
reposicionamento identitário e de agente de mudanças. O que tem causado espanto é que,
mesmo após uma democratização do ensino superior para segmentos antes negligenciados por
políticas públicas no Brasil, ainda encontremos em nossas salas de aulas universitárias discursos
e práticas que não coadunam com uma educação, de fato, democrática, já que há enraizamentos
autoritários e de exercícios de poderes assujeitadores dos sujeitos aprendentes (FREIRE, 2014).
Tal postura, acende em nós, docentes da graduação em Letras, um sinal de alerta que
evidencia a necessidade de “[...] um trabalho junto “com” os sujeitos e não “sobre” eles”
(GUEDES-PINTO, 2012, p. 139).
Os acontecimentos políticos do ano de 2016, aqui no Brasil, caminhando para um
impedimento de uma presidenta democraticamente eleita e sobre a qual não há indícios de
crime, aliado a uma crescente onda de conservadorismo, explicitamente com apologia à
Ditadura (1964-1985) e preconceitos aos diversos segmentos sociais e de gênero, indicam que
os cursos de formação de professores podem e precisam fazer mais pelos sujeitos professores
da educação básica e pelos sujeitos que tomam os cursos de licenciatura e serão legitimados
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professores num futuro próximo, já que é através da formação de agentes de letramentos que
mudanças sociais sólidas se configuram e efetivam.
Os cursos de licenciatura em Letras, por sua vez, ao tematizarem objetos de ensino
de/sobre linguagem, precisam assumir “a importância de que o letramento desse profissional
seja analisado a partir das demandas específicas de seu trabalho, próprias de seu cotidiano e não
por referenciais distantes ou artificiais ao seu ofício” (GUEDES-PINTO, 2012, p. 141),
especialmente de usos linguageiros como lugar de resistência e de lutas em torno da palavra
(BAKHTIN, 2013).
As empreitadas enunciativas em sala de aula de graduação em Letras, com vistas ao
letramento do professor em formação, precisam levar

em consideração, ainda, a história da produção de sentidos e as práticas sociais
que os concretizam e atualizam uma memória historicamente constituída é
relevante para considerar nas práticas de letramento as condições de classe, a
singularidade (e as diferenças), além do respeito à polifonia que precisa ter um
lugar na sala de aula. (TRFOUNI; MONTE-SERRAT; MARTHA, 2013, p.
42)

Com isso, vislumbramos a sala de aula de formação de professores como lugar de e para
(re)configurar posicionamentos e identidades do sujeitos em formação, e para compreender a
dinâmica e movência da sociedade plural, mas com respeito às individualidades. De fato, não
se nasce professor. Através de exercícios de (re)significação socioistórica, torna-se um.
Assim – tendo localizado o lugar que atribuímos aos termos letramento, letramento
acadêmico, letramento do professor e produção linguageira na Universidade em face à
profissionalização do professor e, ainda, tendo explicitado as especificidades da Disciplina
locus da pesquisa – passamos ao Capítulo de Metodologia que registra o processo de geração
dos dados.
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CAPÍTULO 2
(RE)ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS: pesquisa qualitativa e(m) letramento
acadêmico

2.1 Considerações iniciais

Começar um texto de/sobre metodologia faz emergir na significação e na escrita do
pesquisador, através da memória, tudo o que ele leu e pelo qual foi influenciando no seu
(per)curso formativo. Não poderia ser diferente aqui, neste trabalho, já que “reflexões
metodológicas são ferramentas para se pesquisar” (COELHO, 2011, p 68). E, como pondera
Duarte (2002, p. 140),
[...] muitas vezes nos esquecemos de relatar o processo que permitiu a
realização do produto. É como se o material no qual nos baseamos para
elaborar nossos argumentos já estivesse lá, em algum ponto da viagem,
separado e pronto para ser coletado e analisado; como se os “dados da
realidade” se dessem a conhecer, objetivamente, bastando apenas dispor dos
instrumentos adequados para recolhê-los. Não parece ser assim que as coisas
se passam. A definição do objeto de pesquisa assim como a opção
metodológica constituem um processo tão importante para o pesquisador
quanto o texto que ele elabora ao final.

A pesquisa de mestrado em tela, assim, se orienta pela busca da compreensão de
questões relacionadas aos letramentos acadêmico e do professor em formação em um contexto
local, ou seja, de uma realidade social nossa, como tem defendido abordagens mais recentes da
Linguística Aplicada (KLEIMAN, 2013).
Entendendo que o processo investigativo precisa estar ancorado em procedimentos
metodológicos em consonância com o quadro teórico, com vistas à constituição de um corpus,
que resulte da geração e apreensão de indícios para o tratamento de um dado objeto de pesquisa,
neste capítulo, elucidamos as escolhas que realizamos e os impactos delas para as motivações
e o delineamento do objeto da pesquisa.
Na próxima seção, registramos a nossa compreensão da pesquisa qualitativa como uma
ferramenta da pesquisa social para entender o mundo e produzir conhecimento sobre ele
(FLICK, 2002). Na sequência, registramos sinteticamente, o lugar de cada instrumento para o
processo de geração de dados para a composição de um corpus multiforme. Em seguida,
dedicamos um espaço para a apresentação dos sujeitos de pesquisa, bem como condições de
produção da geração e coleta de dados em campo. O capítulo é encerrado como uma
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apresentação das categorias de análise advindas da Análise do Discurso Francesa, aqui tomada
como uma teoria de leitura (POSSENTI, 2004) que tem nos permitido ler os dados.

2.2 A pesquisa qualitativa como grande enquadre metodológico: premissas e atualizações
na e para a pesquisa

As pesquisas que se interessam por objetos advindos das relações humanas mediadas
pela linguagem são, naturalmente, investidas que mexem com o pesquisador em face do olhar
(des)estabilizador que este lança sobre o objeto. Por isso, as pesquisas em ciências humanas e
em linguagem são, notadamente, apaixonantes e instigadoras. Tão importante quanto o quê que
se pesquisa é o próprio processo de investigação, já que é no fazer investigativo que as nuances
que parecem óbvias são descortinadas e a essência do objeto aparece no emaranhado de relações
(co)construídas entre pesquisador-objeto-mundo.
No (per)curso da pesquisa que aqui defendemos, o processo investigativo precisou ser
(des)(re)construído cotidianamente em face da natureza instável que o objeto letramentos
acadêmico e do professor em formação e(m) gestos formativos demanda(ou). Primeiro porque
o locus da pesquisa é lugar de trabalho do pesquisador e, por isso, desestabilizar o que foi
construído cotidianamente procurando indícios que confirmem ou refutem as investidas
realizadas é uma ação, em grande aspecto, conflituosa e marcada por desafios que perpassam o
pesquisador que é também professor em exercício de sua função no lugar da pesquisa. Segundo,
porque encontrar mostras dos letramentos acadêmico e do professor em formação nos gestos
formativos entre orientadores e grupos nas materialidades produzidas demandam um olhar
crítico que exige dos envolvidos na pesquisa estratégias metodológicas que permitam
(des)construções e processos compassados por idas e vindas.
Sobre isso, é interessante observar o que diz Minayo (2012):
Fazer ciência é trabalhar simultaneamente com teoria, método e técnicas,
numa perspectiva em que esse tripé se condicione mutuamente: o modo de
fazer depende do que o objeto demanda, e a resposta ao objeto depende das
perguntas, dos instrumentos e das estratégias utilizadas na coleta dos dados.
À trilogia acrescento sempre que a qualidade de uma análise depende também
da arte, da experiência e da capacidade de aprofundamento do investigador
que dá o tom e o tempero do trabalho que elabora. (MINAYO, 2012, p. 622)

Certamente, “o tom e o tempero” de que fala Minayo (2012) garantem que a identidade
do pesquisador, investido na função investigativa, deixe marcas no objeto a fim de compreendê-

62

lo, já que na/em pesquisa qualitativa o verbo principal é compreender. Nesse caso nosso
específico, ao pesquisar o seu ambiente de trabalho e a sala de aula onde exerce a função de
docente, o docente-pesquisador, além de deixar marcas de sua identidade, precisou refletir sobre
a sua própria prática e, com isso, a pesquisa além de qualitativa também recebe contornos de
uma pesquisa-ação (TRIPP, 2005).
Como temos dito desde as primeiras páginas da introdução deste texto, a pesquisa
qualitativa é o grande enquadre que orienta, e mesmo alicerça, a pesquisa. Mas, o que é pesquisa
qualitativa? De forma bem clara, Flick (2009) ensina- nos que:

[...] A pesquisa qualitativa dirige-se à análise de casos concretos em suas
peculiaridades locais e temporais, partindo das expressões e atividades das
pessoas em seus contextos locais. Consequentemente, a pesquisa qualitativa
ocupa uma posição estratégica para traçar caminhos para que as ciências
sociais, a psicologia e outras áreas possam concretizar as tendências
apresentadas por Toulmin, no sentido de transformá-las em programas de
pesquisa, mantendo a flexibilidade necessária em relação a seus objetos e
tarefas. [...]. (FLICK, 2009, p. 37)

Entendemos, portanto, que essa aposta de pesquisa está intimamente ligada e voltada
para as questões que envolvem as relações sociais em suas diversas esferas, já que o
pesquisador, que se interessa por atividades e objetos advindos das relações entre sujeitos e
história, precisa voltar o seu olhar para a forma como as relações sociais são e estão construídas
na história.
É justamente nesse ponto que a abordagem qualitativa orientou a pesquisa que aqui
defendemos. Já que a sala de aula universitária é por nós entendida como um microcosmo
social, ela reflete e refrata a sociedade e seus sujeitos, por isso, uma abordagem de pesquisa que
leve em consideração não apenas habilidades e técnicas mas a “capacidade de se colocar no
lugar do outro” (MINAYO, 2012, p. 623) parece-nos a forma mais sensível e objetiva de
compreender os sujeitos e a história que integram o corpus da nossa empreitada investigativa.
Dito de forma mais clara,

[...] A pesquisa qualitativa não se refere apenas ao emprego de técnica e de
habilidade aos métodos, mas inclui também uma atitude de pesquisa
específica. Essa atitude está associada à primazia do tema sobre os métodos,
à orientação do processo de pesquisa e à atitude com que os pesquisadores
deverão alcançar seus "objetivos". [...] (FLICK, 2009, p. 36).

Quando, na introdução deste trabalho, utilizamos a metáfora da agulha e da linha para
falarmos sobre a construção da trama textual, indiciamos, também, que na pesquisa, tão
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importante quanto a técnica (agulha, linha e a mão que orienta a costura), o que motiva e mesmo
justifica a investigação é o (per)curso (a costura ponto-a-ponto). Assim, na/para pesquisa
qualitativa, mais importante do que a técnica é a capacidade de compreender o status quo do
outro e como esse outro se compreende e, ao se compreender, como compreende o mundo.
Sobre isso, Minayo (2012) quando diz que o objetivo da pesquisa qualitativa “é
compreender”, faz-nos entender que o ato da compreensão se faz na condição de “colocar-se
no lugar do outro, tendo em vista que, como seres humanos, temos condições de exercitar esse
entendimento” (MINAYO, 2012, p. 623). O grande passo para que a pesquisa qualitativa não
caia no (des)vão das abstrações epistemológicas e chegue

ao abismo do parâmetro

interpretativista sem compreender o outro, precisa levar

em conta a singularidade do indivíduo, porque sua subjetividade é uma
manifestação do viver total. Mas também é preciso saber que as experiências
e a vivências de uma pessoa ocorrem no âmbito da história coletiva e são
contextualizadas e envolvidas pela cultura do grupo em que ela se insere.
(MINAYO, 2012, p. 623).

Como os aspectos essenciais da pesquisa qualitativa “consistem na escolha adequada de
métodos e teorias convenientes; no reconhecimento e na análise de diferentes perspectivas; nas
reflexões dos pesquisadores a respeito de suas pesquisas como parte do processo de produção
de conhecimento; e na variedade de abordagens e métodos. [...]” (FLICK, 2009, p.23), a
compreensão que fazemos dos sujeitos e das materialidades advindas das interações sociais “é
parcial e inacabada, tanto a do nosso entrevistado, que tem um entendimento contingente e
incompleto de sua vida e de seu mundo, como a dos pesquisadores, pois também somos
limitados no que compreendemos e interpretamos” (MINAYO, 2012, p. 623).
Quando começamos a traçar o (per)curso metodológico, tínhamos certeza que
esbarraríamos em questões da ordem da subjetividade do pesquisador, já que a “[...]
subjetividade do pesquisador, bem como daqueles que estão sendo estudados, tornam-se parte
do processo de pesquisa [...]” (FLICK, 2009, p. 25). Isso, levando em consideração que a
pesquisa se deu em uma turma de graduação em licenciatura em Letras de uma Universidade
estadual baiana, que é o local do exercício profissional do pesquisador, foi preciso pensar em
estratégias e caminhos que permitissem enxergar pontos que pareciam óbvios e já-conhecidos
e que, certamente, forneceriam dados substanciais para alcançarmos os objetivos que elencamos
para a pesquisa.
Como a nossa “matéria prima é composta por um conjunto de substantivos cujos
sentidos se complementam: experiência, vivência, senso comum e ação (MINAYO, 2012, p.
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622), traçar o movimento de (re)significação do locus da pesquisa pareceu-nos a melhor
maneira para compreendermos como os letramentos acadêmico e do professor de língua
materna se efetiva(va)m.
Esse movimento de investigação, como pensa Minayo (2010), é que diz que “qualquer
abordagem ou análise se baseia em três verbos: compreender, interpretar e dialetizar”
(MINAYO, 2012, p. 622).
O corpus multiforme da pesquisa foi construído com base em movimentos de investidas
metodológicas de geração de dados e reflexão sobre as materialidades encontradas. Por se
tratarem de usos linguageiros em trocas didáticas e em processos de textualização de gêneros
acadêmicos, especificamente o artigo científico e o gênero oral seminário construídos
coletivamente pelos grupos sob a supervisão de um professor-orientador e do professorpesquisador, o processo de geração de dados levou em consideração os pontos e contrapontos
percebidos através de usos da linguagem (entrevistas, sessões de orientação, questionários,
sessões de publicação e texto acadêmico), vez que,
Por ser constitutiva da existência humana, a experiência alimenta a reflexão e
se expressa na linguagem. Mas, a linguagem não traz a experiência pura, pois
vem organizada pelo sujeito por meio da reflexão e da interpretação num
movimento em que o narrado e o vivido por si estão entranhados na e pela
cultura, precedendo à narrativa e ao narrador”. (MINAYO, 2012, p. 622)

Por isso, a necessidade de desobvializar as trocas linguageiras entre os sujeitos
envolvidos na pesquisa a fim de compreender aquilo que foi silenciado, que é carregado de
sentidos e que aparece rarefeito nas respostas aos aportes metodológicos-investigativos.
Se, por um lado, a experiência é o eixo que sustenta uma investigação, a vivência é o
próprio produto da reflexão social dos sujeitos sobre a experiência, como nos diz Minayo
(2012). Muito embora todos os docentes e discentes investidos em suas posições-sujeitos e
assumindo os seus papéis sociais no microcosmos sala de aula universitária possuam a mesma
experiência nos letramentos acadêmico e do professor, a singeleza da identidade dos sujeitos
evidencia a vivência de cada um com a sua experiência. Dito de forma mais clara, “a ação
(humana e social) pode ser definida como o exercício dos indivíduos, dos grupos e das
instituições para construir suas vidas e os artefatos culturais, a partir das condições que eles
encontram na realidade.” (MINAYO, 2012, p. 622).
Mesmo que a todos tenhamos oferecido as mesmas condições de produção dos gêneros
acadêmicos e de sua autoafirmação como professores de língua materna em formação, a

65

reflexão feita por cada um nesse processo de construção identitária é o que marca a sua
participação na história. À guisa de ilustração,

Embora a experiência possa ser a mesma para vários indivíduos (irmãos numa
mesma família, pessoas que presenciam um fato, por exemplo) a vivência de
cada um sobre o mesmo episódio é única e depende de sua personalidade, de
sua biografia e de sua participação na história. Embora pessoal, toda vivência
tem como suporte os ingredientes do coletivo em que o sujeito vive e as
condições em que ela ocorre. O senso comum pode ser definido como um
corpo de conhecimentos provenientes das experiências e das vivências que
orientam o ser humano nas várias ações e situações de sua vida. (MINAYO,
2012, p. 622)

Como os objetos, na perspectiva da pesquisa qualitativa, são constructos sociais que não
se dissociam da interação sujeito-sociedade, traçar rotas metodológicas de pesquisas em
ciências humanas e em linguagem carece de estratégias que são desenvolvidas e refinadas no
processo investigativo, vez que são instáveis e controversas as relações entre sujeitos e
sociedade. Já que a tríade sujeito-grupo-pesquisador é marcada por instabilidades e conflitos na
geração de dados, investir em refinamentos de leituras e procedimentos sérios de análises
parecem ser um caminho promissor para compreender como se efetivam as práticas e trocas
linguageiras entre os sujeitos afetados pela relação sociais. Assim posto,

os objetos não são reduzidos a simples variáveis, mas sim representados em
sua totalidade, dentro de seus contextos cotidianos. [...] Em vez disso, os
critérios centrais da pesquisa qualitativa consistem mais em determinar se as
descobertas estão embasadas no material empírico, ou se os métodos foram
adequadamente selecionados e aplicados, assim como na relevância das
descobertas e na reflexividade dos procedimentos. [...] (FLICK, 2009, p. 24)

Nessa acepção, [pesquisa qualitativa] toda a observação da vida humana é construída e
subjetiva (CORACINI, 1991), havendo uma diferença qualitativa entre fenômenos naturais e
sociais (REES, 2008, p.255).
Se a pesquisa qualitativa foi o que orientou o processo de geração de dados e de reflexão
sobre a experiência e sobre a vivência do/no locus da pesquisa, contribuído com
desestabilizações e desobvilizações dos objetos e das informações dele depreendidas, a
Linguística Aplicada (LA) e a Análise do Discurso de linha Francesa (ADF) foram as grandes
responsáveis pelas teorias que orientaram a leitura e análise dos dados.
A LA, marcadamente interdisciplinar e mais sensível aos processos de agenciamentos
de produções linguageiras e formação de docentes de língua materna, trouxe substanciais
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contribuições sobre construções identitárias e de alteridade em formação docente e de
engajamento em práticas sociais acadêmicas; já a ADF, como teoria de leitura (POSSENTI,
2004) baseada em dispositivos que permitem (entre)ver, nas materialidade linguísticodiscursivas, relações de poder construídas pelos/nos grupos sociais, possibilitou-nos enxergar
através dos ditos e não-ditos jogos de poder que caracterizam os microcosmos sociais grupo e
sala de aula.
Em síntese, nos procedimentos de leitura e análise de dados,
é preciso exercitar também o entendimento das contradições: o ser que
compreende, compreende na ação e na linguagem e ambas têm como
características serem conflituosas e contraditórias pelos efeitos do poder, das
relações sociais de produção, das desigualdades sociais e dos interesses.
Interpretar é um ato contínuo que sucede à compreensão e também está
presente nela: toda compreensão guarda em si uma possibilidade de
interpretação, isto é, de apropriação do que se compreende. A interpretação se
funda existencialmente na compreensão e não vice-versa, pois interpretar é
elaborar as possibilidades projetadas pelo que é compreendido (MINAYO,
2012, p. 623).

Como a pesquisa nasce de uma inquietude do pesquisador frente a um objeto que
demanda estudo, é necessário que procedimentos sejam pensados, somando-se a isso a
necessidade constante de reflexões sobre o (per)curso da pesquisa. Assim, com base em Minayo
(2012), evidenciamos cinco passos que garantiram uma abordagem organizada do corpus com
vistas à construção de um corpus multiforme capaz de explicar e mesmo exemplificar os
objetivos por nós, orientadora e orientando, traçados ainda na etapa de preparação da pesquisa.
Por uma questão didática, construímos a tabela abaixo com base nos procedimentos pensados
em Minayo (2012).
PASSOS

1

CARACTERÍSTICAS

ATUALIZAÇÃO NO TRABALHO DE NOSSA
PESQUISA

“O primeiro de todos é aquele que guia
universalmente toda pesquisa científica:
teoria, método e técnicas adequados,
descritos e avaliáveis por qualquer outro
investigador”. (MINAYO, 2012, p. 625)

Quando, ainda na fase de reconstrução do projeto de
pesquisa, após a aprovação no processo seletivo do
mestrado, reconfiguramos o locus da pesquisa e por
quais caminhos percorrer na investida da pesquisa,
bem como nos pautamos em uma metodologia que
garantisse uma geração de dados que considerasse as
(des)estabilizações de sentidos provenientes do
microcosmo social e de seus sujeitos em relação com
a história. Isso garantiu, por um lado, uma pesquisa
social em que sujeitos são compreendidos em suas
construções linguageiras e, por outro, que a nossa
pesquisa
seja
compreendida,
debatida
e
complementada por outros pesquisadores, como o
que acontecerá na defesa do texto para a banca de
qualificação.
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2

3

4

5

“Por exigir presença, envolvimento pessoal
e interação do pesquisador em todo o
processo, uma boa análise qualitativa deve
explicitar suas ações no campo, assim como
seus interesses e dificuldades na construção
do objeto. Existem ainda alguns cuidados
possíveis de serem realizados durante o
processo de realização da investigação que
lhe asseguram maior grau de validade”.
(MINAYO, 2012, p. 625)

O pesquisador, durante toda a pesquisa, esteve
intimamente ligado ao objeto de estudo, vez que,
como dissemos, ele se desdobra nas funções de
pesquisador e professor do componente que articula
as demais disciplinas na/para a construção dos
gêneros acadêmicos. Para garantir uma metodologia
que desse conta de tamanha empreitada, valemo-nos
de estratégias diversificadas (que serão amplamente
explicitadas na próxima seção) que permitiram,
assim apostamos, em uma validação dos dados de
forma criteriosa e ética.

“A triangulação interna à própria
abordagem, que consiste em olhar o objeto
sob seus diversos ângulos, comparar os
resultados de duas ou mais técnicas de
coleta de dados e de duas ou mais fontes de
informação, por exemplo”. (MINAYO,
2012, p. 625)

Tivemos 7 fontes de geração de dados: i)
questionário aberto 01, aplicado no início da
disciplina SIP com respostas de todos os discentes;
ii) filmagem das sessões de orientação dos 6
docentes-orientadores com os grupos; iii) filmagem
das sessões de orientação do docente-pesquisador
com os 6 grupos; iv) entrevistas filmadas com 4
docentes-orientadores, já que 2 não quiseram
participar; v) questionário aberto 02, aplicado ao
final do semestre, com respostas de 12 alunos, vez
que os 17 demais não devolveram as respostas; vi)
filmagens das sessões de publicização dos artigos
através do gênero oral seminário de todos os 6 grupos
e vii) os artigos científicos produzidos pelos 6 grupos
sob a orientação dos docentes-orientadores e do
docente-pesquisador. Após as coletas, fizemos as
transcrições dos vídeos/áudios e analisamos as
respostas dadas ao questionário e os artigos
científicos. Apostamos em seis triangulações com
dados advindos do microcosmo social Grupo 03.
Todos os dados serão analisados à luz de
pressupostos da Análise do Discurso Francesa
(ADF).

“A validação dos relatos, comparando as
falas com as observações de campo”.
(MINAYO, 2012, p. 625)

Fez-se necessário, após a triangulação dos dados e a
análise destes, comparar com as anotações feitas
durante todo o processo da pesquisa, a fim de
observar eventuais inconstâncias e informações que
não receberam a devida importância. Foi de grande
valia reassistir diversas vezes aos vídeos e conferir as
transcrições. Esse movimento permitiu que arestas
fossem aparadas, validando os dados com mais
certeza e transparência.

“O alerta para os relatos e os fatos que
contradigam as propostas e as hipóteses do
investigador, tratando de problematizá-los e
de apresentá-los, em lugar de ocultá-los. E
a fidedignidade aos vários pontos de vista,
garantindo a diversidade de sentidos
expressos pelos interlocutores, fugindo à
idéia de verdade única.” (MINAYO, 2012,
p. 625)

Como foi um trabalho marcado por desobvialização,
vez que, de início, o pesquisador acreditava possuir
vasto conhecimento sobre/do objeto, algumas
premissas iniciais foram descartadas e outras deram
sustentação ao trabalho. Voltados nossos olhares
para os objetivos e as hipóteses da pesquisa,
precisamos reconfigurá-los e apostar em novas
assertivas. A construção da revisão da literatura
pautou-nos nessa investida e fez com que teoria e
prática dialogassem constantemente.

Quadro 02
Orientações de Minayo (2012) para buscar a fidegnidade em pesquisa qualitativa e o impacto do agenciamento
dessas orientações na e para a nossa pesquisa
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2.3 Dos instrumentos de pesquisa e da constituição de um corpus multiforme
Para dar conta de uma empreitada investigativa rumo a captura de representações e
indícios acerca dos letramentos acadêmico e do professor em formação, assumimos a
constituição de um corpus multiforme, composto por: a) transcrições de sessões de orientação
entre professores-formadores e grupos e professor-pesquisador e grupos de licenciandos em
Letras acerca da produção de um artigo acadêmico-científico e do gênero oral seminário; b) a
versão final do artigo, fruto das sessões de orientações e das negociações em grupos; c)
transcrições de entrevistas com os professores orientadores; d) respostas dos professores em
formação a dois questionários respondidos no início e no final da pesquisa e, por fim, e) a
transcrição das sessões de apresentação oral dos artigos.
Esse corpus multiforme permitiu o tratamento de dados a partir do cotejamento de
informações advindas de diferentes instrumentos da pesquisa, o que viabilizou 6 (seis)
diferentes movimentos de triangulação dos dados. A construção do corpus em ambiente escolar,
como é o nosso caso, traz consigo a necessidade de engajar-se em ações e reações de pesquisas
que evidenciem características que não são percebidas em um único instrumento de coleta de
dados. Desse modo, pautar a pesquisa apenas em X ou Y instrumentos para coleta dados
advindos de um microcosmo social tão complexo e instável como é a sala de aula universitária
não seria capaz de dar uma mostra do que de fato acontece nas relações sociais marcadas por
afetamentos entre os sujeitos investidos em suas respectivas funções.
O que estamos dizendo é que, quando falamos em amostragem, o nosso “ objetivo é ter
numa amostra representativa de todos os documentos de um determinado tipo, ou o que se quer
é selecionar documentos propositadamente para a reconstrução de um caso [...].”(FLICK, 2009,
p. 231).
Isso porque o trabalho de pesquisa com textos (sejam esses os artigos científicos ou as
diversas transcrições) expõe-nos a complexas facetas do fazer textual imbuídas de
representações e significações acerca, por exemplo, do que seja o uso da língua, interesses de
pesquisa e o impacto desses para a futura carreira de professor.
Assumimos a pesquisa qualitativa em face à necessidade de responder ao problema da
pesquisa em suas características plurissignificativas, como resenhado na seção anterior. Na
esteira desse raciocínio, a abordagem qualitativa coloca-se como enquadre metodológico e
possibilidade interpretativa do objeto de pesquisa, visto que se abstém de conceitos bem
definidos que possam ser testados e, por isso, são desenvolvidos e refinados no processo,
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demandando a necessidade de elencar e revisar estratégias e apostas de pesquisa a fim de
margear o objeto tentando compreendê-lo (FLICK, 2002).
Flick (2002) ensina-nos que é o processo de pesquisa que mostra as necessidades de
repensar as estratégias e, por isso, algumas ações investigativas, antes previstas, se mostraram
ineficientes e outras foram sendo acrescidas às que apostamos de início.
Já que o nosso corpus é multiforme, é muito importante e necessário que as informações
advindas de diferentes instrumentos de coletas de dados sejam cotejadas em uma ação que
tomaremos por triangulação de dados. Traçar esse movimento de triangulação, já que diferentes
instrumentos de coletas geram respostas peculiares, acreditamos que “supera as limitações de
um método único por combinar diversos métodos e dar-lhes igual relevância” (FLICK, 2009,
p.32). De igual modo, “torna-se ainda mais produtiva se diversas abordagens teóricas forem
utilizadas, ou ao menos consideradas, para a combinação de métodos [...].” (FLICK, 2009,
p.32).
A fim de que se visualize o trabalho em termos macro e microestruturais, apresentamos
um quadro que interseciona datas e tarefas da pesquisa vinculadas aos momentos didáticos da
disciplina orientadora dos dados da pesquisa, advindas das anotações do Professor-pesquisador
em seu diário de campo.

DATA
25/03/2015

ETAPAS DA DISCIPLINA SIP
AÇÕES DESENVOLVIDAS
COMENTÁRIOS GERAIS
1º dia de aula da Disciplina SIP V. As Os discentes só chegam à aula após às
aulas são geminadas e acontecem às 19:00h. Essa ação de respostas ao
quartas-feiras, com início às 18:10h e Questionário de Pesquisa 01 tomou todas as
término às 20:40. Neste dia, os discentes aulas e não foi possível apresentar o plano de
responderam ao Questionário de ensino da disciplina neste mesmo dia.
Pesquisa 01, quando mapeamos as
expectativas em relação à disciplina, o
que sabiam sobre o gênero artigo
científico e como eles se percebem em
relação ao uso da linguagem, entre
outros.

01/04/2015

Apresentação da Disciplina, do plano de
ensino,
das
ações
a
serem
desenvolvidas, dos textos a serem
utilizados, dos gêneros do semestre, do
calendário da disciplina, do tema
gerador do semestre e divisão da turma
em 6 grupos, bem como sorteio dos
orientadores por grupo.

As trocas didáticas entre Professorpesquisador e alunos sobre a disciplina SIP
foram marcadas sobremaneira por perguntas
e respostas sobre o calendário, a divisão dos
grupos e o sorteio dos orientadores. Não
fizeram perguntas/comentários nem sobre o
gênero e nem sobre o tema gerador,
tampouco mostraram resistências aos textos
indicados para leitura e às ações a serem
desenvolvidas no semestre.

08/04/2015
15/04/2015

Aulas da disciplina SIP, conforme
registro em Diário da Disciplina. Os
conteúdos tematizados foram:

Em linhas gerais, as aulas sempre começaram
às 19:00h; os discentes nem sempre liam as
indicações de leitura; as atividades aplicadas
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22/04/2015
29/04/2015

i) História e linguagem (tema
gerador do semestre);
ii) O gênero acadêmico Artigo
Científico
e
suas
características;
iii) Pesquisa em Letras: o que e
como
pesquisar?
Breves
considerações sobre pesquisas
em linguagem;
iv) O Resumo: caraterísticas e
funções;
v) Tipos de pesquisa.

em classe eram, prontamente, respondidas;
alunos sempre chegaram atrasados; os
recursos utilizados em aula foram textos
fotocopiados, vídeos sobre Linguagem e
História, recursos audiovisuais, atividades
impressas levadas pelo docente.

13/05/2015 a
06/08/2015

Greve
dos
Universidades
(UEBA).

Professores
das
Estaduais
Baianas

Durante os 86 dias de greve docente, as
atividades foram suspensas e não houve
contato entre docente e discentes da
disciplina SIP.

19/08/2015

Reinício da disciplina SIP. Foi
necessário fazer uma revisão de todas as
aulas anteriores. As anotações em diário
de campo foram substanciais para
relembrar as ações desenvolvidas na
parte inicial da disciplina.

Os discentes estavam apáticos em relação ao
retorno das aulas, pois a interrupção os
deixou, conforme nos confidenciaram,
desestimulados com o Curso e com os
andamentos das disciplinas. As aulas foram
marcadas por diálogos sobre o que havíamos
discutido no início do semestre e sobre
projeções e calendário a ser cumprido.

08/09/2015 a
18/11/015

Paralisação dos Técnicos Universitários
em 2 dias alternados da semana, com
fechamento
dos
portões
da
Universidade.

Os Funcionários Técnicos da UNEB
paralisaram as suas atividades em dois dias
alternados da semana com fechamento dos
portões, logo, sem aula. Após os 86 dias sem
aulas em decorrência da greve docente,
tivemos vários dias sem atividades
acadêmicas no Campus, o que fez acentuar o
desânimo dos alunos e o alongamento do
semestre até meados de dezembro.

19/08/2015
24/08/2015
26/08/2015
09/09/2015
16/09/2015
28/09/2015

Aulas da disciplina SIP. Em decorrência
das paralisações do Técnicos, foi
necessário utilizar outros horários
disponíveis para a reposição das aulas.
De acordo com o planejamento, as aulas
tematizaram os seguintes conteúdos:
i) O artigo e suas partes: o resumo,
a introdução e as palavraschave;
ii) A Metodologia;
iii) A Revisão de Literatura;
iv) Sujeito, autor e autoria:
negociando
sentidos
e
agenciando discurso;
v) ABNT e formatação de textos
acadêmicos;
vi) O gênero oral Seminário: como
é o quê fazer?
vii) Linguagem e História;

Utilizando de recursos diversos, as aulas
seguiram o que foi planejado no início do
semestre e o que foi redimensionado no pósgreve. Já no mês de setembro, os alunos
começaram a se engajar na disciplina e se
dedicaram mais aos estudos e às tarefas da
disciplina SIP. A aula que chamou mais a
atenção da turma, vez que houve mais
participações do que as demais aulas da
disciplina, foi a que tematizou a Construção
da Autoria (item iv a coluna à esquerda). Os
alunos apresentaram dúvidas sobre como
agenciar discursos e informações e como
utilizar das informações adquiridas em seus
textos. Foi de grande valia a utilização de
artigos publicados em periódico nacionais
que tematizavam os temas dos grupos para
exemplificar como os autores destes artigos
se posicionavam em relação ao uso da
linguagem. Este conteúdo foi retomado em
mais dois encontros (09 e 16/09/2015), como
mostram as anotações do diário de campo do
Professor-pesquisador.
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30/09/2015

Sessão de orientação filmada com
Docente-orientador 06 ao Grupo 06.

Essa sessão está tematizada no Capítulo de
Análise dos Dados, na seção 3.3.1 O circuito
de interlocução Grupo-professor orientador.
Tabela 7F.

05/10/2015

Sessão de orientação filmada com
Docente-orientador 02 ao Grupo 02.

Essa sessão está tematizada no Capítulo de
Análise dos Dados, na seção 3.3.1 O circuito
de interlocução Grupo-professor orientador.
Tabela 7B.

21/10/2015

Sessões de orientação filmadas do
Professor-pesquisador aos com os
grupos:
Grupo 01
Grupo 02
Grupo 05

Essas sessões estão tematizadas no Capítulo
de Análise dos Dados, na seção 3.3.2 O
circuito de interlocução Grupo-professor da
Disciplina SIP e pesquisador. Tabelas 8A, 8B
e 8E.

28/10/2015

Sessões de orientação filmadas do
Professor-pesquisador com os grupos:
Grupo 03
Grupo 04
Grupo 06

Essas sessões estão tematizadas no Capítulo
de Análise dos Dados, na seção 3.3.2 O
circuito de interlocução Grupo-professor da
Disciplina SIP e pesquisador. Tabelas 8C,
8D e 8F.

04/11/2015

Sessão de orientação filmada com
Docente-orientador 03 ao Grupo 03.

Essa sessão está tematizada no Capítulo de
Análise dos Dados, na seção 3.3.1 O circuito
de interlocução Grupo-professor orientador.
Tabela 7C.

05/11/2015

Sessão de orientação filmada com
Docente-orientador 01 ao Grupo 01.

Essa sessão está tematizada no Capítulo de
Análise dos Dados, na seção 3.3.1 O circuito
de interlocução Grupo-professor orientador.
Tabela 7A.

09/11/2015

Sorteio dos alunos que apresentarão os
Seminários.

A dinâmica do sorteio, como explicitarmos
mais à frente, obedece uma decisão tomada
em Colegiado. O Grupo indica um nome e o
outro nome será através de sorteio. Assim,
tivemos o seguinte resultado:
i) Grupo 01
a) Dilma – Indicação do grupo
b) Gisele – Sorteio
ii) Grupo 02
a) Rayra – Indicação do grupo
b) Marcela M – Sorteio
iii) Grupo 03
a) Arruda – Indicação do grupo
b) Luágina – Sorteio
iv) Grupo 04
a) Patrícia – Indicação do grupo
b) Antônia – Sorteio
v) Grupo 05
a) Diego – Indicação do grupo
b) Evangelina – Sorteio
vi) Grupo 06
a) Antônio – O discente se colocou
como apresentador e solicitou
que o grupo acolhesse essa sua
decisão
b) Mayne – Sorteio
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16/11/2015

Entrevista com Docente-orientador 05.

Tematizamos o teor da Entrevista na seção
3.4 As entrevistas com os professores
orientadores. Tabela 09.

16/11/2015

Sessões de publicização dos Artigos,
através do gênero oral Seminário, dos
grupos:
Grupo 01
Grupo 02
Grupo 03

As sessões de publicização do gênero
acadêmico ocorreram no turno noturno e
foram filmadas com equipamento de vídeo de
boa
resolução.
Retomaremos
essas
informações na seção 3.5.

17/11/2015

Entrevista com Docente-orientador 03.

Tematizamos o teor da Entrevista na seção
3.4 As entrevistas com os professores
orientadores. Tabela 09.

17/11/2015

Sessões de publicização dos Artigos,
através do gênero oral Seminário, dos
grupos:
Grupo 04
Grupo 05
Grupo 06

As sessões de publicização do gênero
acadêmico ocorreram no turno noturno e
foram filmadas com equipamento de vídeo de
boa
resolução.
Retomaremos
essas
informações na seção 3.5.

18/11/2015

Aplicação do Questionário de pesquisa
02 aos alunos. Utilizamos da página no
Facebook
da
disciplina
para
disponibilizarmos o Questionário para
que os alunos pudessem ler e responder
em casa com tranquilidade.

Dos 29 alunos, que concluíram a disciplina
SIP, apenas 12 responderam e enviaram o
questionário para o e-mail do Professorpesquisador, canal de comunicação acertado
para esse fim. Novamente, o Professorpesquisador relembrou aos alunos da
importância de respondem ao questionário.
Entretanto, nenhum aluno respondeu nem o
e-mail e nem o questionário.

19/11/2015

Entrevista com Docente-orientador 02.

Tematizamos o teor da Entrevista na seção As
entrevistas com os professores orientadores.
Tabela 09.

01º/12/2015

Entrevista com Docente-orientador 06.

Tematizamos o teor da Entrevista na seção As
entrevistas com os professores orientadores.
Tabela 09.

Quadro 03
Cronograma da disciplina Seminário Interdisciplinar de Pesquisa: rotinas do exercício profissional do
Professor-pesquisador investido nas funções de docente da Disciplina e pesquisador de práticas de letramento
acadêmico.

2.3.1 Questionário Aberto: investida metodológica para margear o objeto em exame

A sala de aula universitária, um microcosmo social bastante diverso e controverso, é
caracterizada pelo exercício de poderes e discursos docentes e gestos de resistências discentes,
bem como lugar efetivo de trocas de saberes, (re)configurações identitárias e locus de
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letramentos profissionais. A sala de aula que tomamos como objeto de exame iniciou o semestre
com 34 alunos e terminou com 29 concluindo o semestre 2015.1. Esses 29 discentes estiveram
agrupados em 6 equipes sob a orientação de um docente por grupo, o que fez com que todos as
investidas em instrumentos de coletas de dados e de pesquisa estivessem sempre voltadas para
um grupo. Para dar conta de compreender as individualidades dos sujeitos, que formam os
grupos, especialmente com questões que interessam o (per)curso da pesquisa, precisávamos de
um instrumento que permitissem observar mais de perto os discentes investidos em suas
posições-sujeito de alunos e de papéis desempenhados fora da Universidade.
Apostamos, portanto, no Questionário Aberto como um instrumento que permite
conhecer de perto os sujeitos da pesquisa e o que eles trazem/fazem em suas configurações
acadêmicas e mesmo fora delas. Assim, elaboramos questões que pudessem responder
inquietudes dos Pesquisadores, especialmente em relação aos usos da linguagem no/para o
espaço acadêmico e as (des)estabilizações de sentidos (re)(co)construídas pela Universidade
em seus letramentos do professor e acadêmico. Explicitada a nossa compreensão e,
consequente, aposta no gênero, passamos às demonstrações de nossas duas escolhas de trabalho
com o instrumento.

QUESTIONÁRIO ABERTO 1
QUESTÃO
OBJETIVO DELINEADO
01. Qual a sua expectativa com o SIP V?
Acessar informações sobre o que os alunos esperam
da Disciplina e sobre suas expectativas com a escrita
do gênero acadêmico Artigo Científico/Acadêmico,
bem como observar se mencionam o gênero oral.
02. O que você entende
Interdisciplinar de Pesquisa?

Seminário

Perceber se, após 4 semestres em curso, todos eles
com este componente curricular, como os alunos
compreendem o Seminário Interdisciplinar de
Pesquisa, suas funções e tarefas.

Neste semestre, o gênero textual/acadêmico
escolhido pelo currículo é o Artigo
Científico/Acadêmico. Como você conceituaria
esse gênero?

Localizar nas posições enunciadas pelos sujeitos em
suas rememorações trazidas do SIP IV, quando o
gênero escolhido pelo currículo foi, também, o Artigo
Científico/Acadêmico, se eles conceituam este gênero
e como o fazem, especialmente quanto à sua
arquitetura e finalidades.

04. Você
já
produziu
algum
Artigo
científico/Acadêmico alguma vez aqui no curso
de Letras? Quando e como foi/foram a(s)
experiência(s)?

Rastrear indícios que apontassem para experiências
com o gênero Artigo, bem como conhecer o que dizem
e não-dizem os discentes sobre a escrita desse gênero
em outra(s) situação(ões).

05. Para
que
serve
Científico/Acadêmico?

Artigo

Perceber o que trazem de informações sobre a
finalidade do Artigo científico/Acadêmico.

06. Qual é o gênero acadêmico que você mais utiliza
em suas pesquisas aqui na Universidade?

Mapear e categorizar qual(is) gênero(s) os discentes
mais utilizam em seus estudos no curso de Letras.

03.

por

um
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07. Quais gênero textuais/acadêmicos você já
produziu aqui no curso de Letras?

Mapear e categorizar a quantidade de gêneros
acadêmicos já produzidos pelos discentes de que eles
se lembram, já que o projeto do curso, através das
disciplinas de SIP, tematizaram, do 1º ao 4º semestre,
6 gêneros diferentes.

08. Rememorando a sua trajetória do 1º semestre até
aqui, como você se percebe em relação ao uso da
linguagem?

Encontrar
indícios
que
evidenciassem
os
conhecimentos e usos da linguagem acadêmica e
profissional, quando procuramos marcas que
indiquem para o letramento acadêmico e letramento
do professor em formação, através das mostras de
(re)configurações identitárias dos alunos.

Sobre as condições de aplicação do instrumento
Primeiro dia de aula da disciplina SIP V. Todos os alunos estavam presentes e todos responderam ao
Questionário Aberto 01. O tempo médio para as respostas foi de, aproximadamente, duas aulas de 50 minutos,
de um total de 03 aulas. Foram apenas sete questões que, supomos, eles demorariam um média de trinta minutos
para a responder. Como em todas as aulas de SIP V do semestre em curso, a primeira aula também não começou
no horário e, conforme anotações em diário, às 19:45h ainda chegava aluno para a aula. O primeiro questionário
foi entregue em menos de dez minutos. O último questionário tomou uma hora e quarenta minutos para ser
respondido pelos três últimos alunos que entregaram. O uso desse tempo pode indicar, por um lado, um cuidado
maior para sintetizar as respostas e, por outro, dificuldades em falar de/sobre tais questões. Após as leituras e
análises das questões, percebemos que a primeira hipótese “maior cuidado para sintetizar as respostas”, pareceunos a mais aplicável para a situação.
Tabela 1: Questões que integram o instrumento de pesquisa Questionário Aberto 01
Fonte: Dados da pesquisa

Este passo foi muito importante para repensarmos o objeto de investigação, até por que,
neste momento, não pensávamos em voltar os nossos olhares para as sessões de orientação.
Acreditávamos que fazer o acompanhamento das aulas de SIP V, sob responsabilidade do
pesquisador enquanto docente, e usar de entrevistas com os orientadores e os discentes seriam
suficientes para evidenciarmos o letramento acadêmico e do professor desses sujeitos.
De igual modo, as respostas permitiram (entre)ver, através do jogo discursivo
materializado nas perguntas e respostas, anseios e expectativas (nem sempre positivas) dos
alunos para a emergência da disciplina SIP e da produção acadêmica que ela demanda.
Obviamente, isso provocou um impacto na pesquisa já que foi necessário reconfigurar o
planejamento com vistas a desconstruções de ideias que os discentes faziam/traziam em relação
à produção e aos usos da linguagem, bem como a disciplina como um todo, já que, como as
repostas indiciaram, o SIP carecia de maior cuidado por parte dos Docentes e do Colegiado do
curso.
Como o Questionário 01 indicou para uma (re)tomada de posições em relação à
Disciplina e para a necessidade de se olhar para as trocas didáticas envolvendo os sujeitos em
suas posições de docentes e discentes, bem como certas fragilidades em relação à finalidade e
ao conhecimento do gênero Artigo Científico/Acadêmicos, foi necessário refazer o
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planejamento com o objetivo de tentar dar conta das arestas indiciadas pelos discentes em suas
repostas. Desse modo, a disciplina SIP V tentou redefinir para os discentes os seus objetivos e
suas apostas para a escrita do gênero, para o tema gerador, para as sessões de orientação e para
as próprias aulas, já que os discentes apontaram para questões que não estavam no planejamento
inicial da Disciplina. Assim posto, o Questionário 01 foi, por um lado, de grande valia para
mapearmos essas representações que os discentes tinham/faziam de todas as relações
envolvendo a disciplina SIP e, por outro, uma forma de conseguirmos, ao final da Disciplina,
avaliarmos como e em que sentido o SIP V foi relevante para os letramentos acadêmico e do
professor desses discentes e, por isso, aplicamos outro questionário para compararmos os dados
em termos de alteração de saberes e posições assumidas.
Assim, o Questionário 02 tematizou assuntos que interessam de perto à pesquisa e
procurou mapear e avaliar os impactos da Disciplina para esses letramentos dos discentes.
Explicada a motivação desse instrumento de pesquisa, passamos agora às demonstrações de
nossas escolhas e nossos objetivos com cada questão.

QUESTIONÁRIO ABERTO 2
QUESTÃO
OBJETIVO DELINEADO
01. O que você tem a dizer sobre o artigo científico?
Encontrar indícios que permitam evidenciar os
conhecimentos adquiridos em relação ao gênero
Artigo Científico no interior da disciplina SIP, quando
comparados com as respostas dadas à questão 03 do
Questionário 01.
02. Que tal listar pontos positivos e negativos da
disciplina SIP V?

Observar quais foram os momentos mais
significativos e aqueles que não foram tão pertinentes
nas trocas didáticas entre os sujeitos envolvidos na
Disciplina, bem como as apostas da Disciplina e se
relatariam impacto de questões externas, como a greve
e as paralisações dos técnicos, quer marcaram o
semestre.

03. Relate sobre a dinâmica de trabalho do(a)
professor(a)-orientador(a) de seu grupo.
►Por favor, em sua resposta, procure registrar: o
número de encontros, se eles foram presenciais
e/ou a distância, bem como os melhores e piores
momentos vivenciados nessa convivência.

Perceber como os discentes compreendem a função do
Professor-orientador e como eles avaliaam as sessões
de orientação, bem como registrar quantas sessões de
orientação tiveram e como, para os alunos, elas se
efetivam.

04. Há diferenças nos papéis de orientação
desempenhados
por
seu/sua
professor(a)
orientador(a) e por mim? Se sim, explicite-as. Se
não, justifique.

Observar se os papéis desempenhados pelo Professorpesquisador e pelos Docentes-orientadores são claros
para os alunos, especialmente na orientação do saber
fazer e do saber dizer.

05. O que você tem a dizer sobre o seu lugar na
produção do artigo em grupo? Como você se
autoavalia? Faria algo diferente?

Localizar nas posições agenciadas pelos discentes
traços que mostrem/evidenciem a sua autoavaliação
em relação à produção coletiva do artigo e o que, para
eles, poderia ser diferente.
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06. A versão escrita do artigo que o seu grupo
apresentou, assim como a publicização oral, são
fruto de um trabalho coletivo. Como o seu grupo
se organizou para isso?
► Procure ser mais específico(a) possível, ok?

Rastrear, através dos ditos dos discentes, marcas que
evidenciem a autoria coletiva do grupo na produção do
gênero acadêmico, bem como na publicização oral, já
que são apostas da Disciplina e que necessitamos de
confirmações sobre o êxito ou não dessas ações.
Observaremos, também, através das respostas a
construção da autoria, faceta que interessa a nossa
investida na pesquisa .

07. Dentre as seções que integram o artigo científico,
qual deu mais trabalho ao seu Grupo? E, ainda, há
alguma(s) que você julga mais importante(s)?

Perceber como os discentes compreendem, ao final da
Disciplina, o gênero acadêmico artigo científico em
questões
valorativas
e
qual(is)
seção(ões)
demandou(aram)mais esforços do coletivo.

08. Como você se percebe como um sujeito de
linguagem? O que já construiu desde o início da
graduação e o que falta para construir em termos
do modo como você lê, escreve e se posiciona
oralmente aqui na universidade?

Encontrar indícios que mostrem como o semestre
2015.1, com todos os seus componentes curriculares,
contribuiu para a leitura, a escrita e as posições
adotadas oralmente na Universidade, quando
comparamos com as respostas dadas à questão 08 do
Questionário 01. O que vale também para identificar
movimentos de reconfiguração identitários.

09. O que, a seu ver, é necessário aprender na
universidade para ser um(a) professor(a) atento(a)
às demandas atuais da educação básica?

Procurar indícios que evidenciem o letramento do
professor em formação, bem como quais contribuições
do Curso para a inserção desses sujeitos, como futuros
docentes, na educação básica.

10. Dialogue livremente comigo como o Prof.
Emerson.

Fazer uma avaliação do Professor-pesquisador
imbuído em sua função de docente de um componente
curricular da turma do V semestre.

11. Dialogue livremente comigo como o Coordenador
do Curso Emerson.

Avaliar a função de Coordenador do Colegiado que o
Professor-pesquisador também assume no Curso, bem
como encontrar indícios que evidenciem se as funções
de professor e coordenador do curso são bem definidas
pelos alunos.

Sobre as condições de aplicação do instrumento
Aplicamos, ao final do semestre, após a conclusão do Seminário final do SIP, o Questionário 02 para a turma
do V semestre. Utilizamos a página da disciplina SIP V no Facebook, meio direto para interlocuções extra-sala
de aula da Disciplina com os alunos, que foi criado pelo Professor-pesquisador e prontamente aceito por todos,
para postarmos o questionário e solicitamos que, com muita calma, os discentes respondessem o Questionário
e encaminhassem para o e-mail do Professor-pesquisador. Dos 29 alunos que concluíram o SIP, apenas 12
devolveram o questionário respondido, mesmo após nova tentativa realizada pelo Professor-pesquisador com a
turma O que certamente indicia bastante sobre representações sociais diversas que perfazem o letramento
acadêmico.

Tabela 2: Questões que integram o instrumento de pesquisa Questionário Aberto 02
Fonte: Dados da pesquisa

De igual modo, como dissemos na seção anterior, calibrar a pesquisa através de
instrumentos como o questionário aberto, como o que apresentamos nesta última tabela, trouxe
grandes e fortuitas informações para a pesquisa e para a compreensão do que dizem e do que
deixam de dizer os alunos partícipes da investigação.
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As 11 questões postas buscavam respostas que permitissem (entre)ver argumentos em
(des)favor das nossas investidas na Disciplina como um todo e nas particularidades da produção
dos gêneros acadêmicos (e todas as suas especificidades), de modo mais direto. Afora essas
considerações de e sobre este instrumento e sobre as respostas a ele materializadas nos turnos
de escrita dos discentes, este instrumento mostrou-se muito eficaz para compreendermos o que
os alunos dizem/pensam sobre o letramento acadêmico, em termos de engajamento com e pelo
texto produzido, e o letramento do professor, já que dedicamos um espaço para que
falassem/escrevessem sobre a sua relação com a futura profissão. Ademais, apostamos, com as
questões 08, 10 e 11, que as respostas dos discentes pudessem indiciar para uma avaliação do
Curso, de maneira geral, e do professor do SIP e coordenador do curso, de maneira mais
particular.

2.3.2 O tratamento dos textos orais

Durante muito tempo, as pesquisas em linguagem estiveram ancoradas nos textos
escritos, já que se acreditava que a materialidade escrita, por ser um registro verbo-visual,
estava mais suscetível a parâmetros interpretativistas mais palatáveis do que os textos orais. A
partir do momento em que surgem mecanismos para registro, normas transcrição e, assim,
legitimação do texto oral, esses passam a ocupar uma posição nas investidas metodológicas.
Nesse ínterim, e por acreditar que é através das trocas simbólicas e didáticas entre os
sujeitos em desempenho dos seus papéis que o objeto de pesquisa se revela, lançamos mão de
estratégias que garantiram a captura dos momentos de trocas entre os sujeitos da pesquisa. Para
isso, “[...] uma vez que a pesquisa com a utilização de vídeo não consiste apenas em analisar o
material em vídeo, mas também a forma como corpus deste material é produzido para que
possa, então, ser analisado. [...]” (FLICK, 2009, p. 226), filmamos as sessões de orientações
entre docentes-orientadores e grupos, as sessões de orientação entre professor-pesquisador e
grupos, as sessões de publicização dos artigos científicos e as entrevistas com os docentes
orientadores. Traçar esse movimento de filmagem foi interessante, pois o pesquisador esteve
com sua atenção voltada com mais força para as relações desempenhadas pelos sujeitos da
pesquisa do que, propriamente dito, com anotações fortuitas das trocas didáticas entre estes
sujeitos.
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Como o recurso escolhido foi a filmagem, utilizamos uma câmera fixa em tripé com
microfone acoplado para a captura dos áudios e imagens. Os usos de câmeras como instrumento
para a coleta de dados

[...] permitem gravações detalhadas de fatos, além de proporcionar uma
apresentação mais abrangente e holística de estilos e de condições de vida.
Permitem o transporte de artefatos e a apresentação destes como retratos, e
também a transgressão dos limites de tempo e espaço. Podem captar fatos e
processos que sejam muito rápidos ou muito complexos ao olho humano. As
câmeras também permitem gravações não-reativas das observações e, por
último, são menos seletivas do que as observações. [...] (FLICK, 2009, p.219220)

Esse pensamento nos pautou na escolha deste instrumento, já que é uma aposta que
permite olhar várias vezes para o mesmo objeto com o objetivo de (re)enquadrá-lo em nossas
interpretações. Todos os sujeitos envolvidos na pesquisa deram-nos autorização para o uso de
suas imagens e informações, como atestam as declarações encaminhadas ao Comitê de Ética
desta Universidade.
Após as filmagens, utilizamos dos procedimentos de Transcrição dos áudios, vez que
analisamos, com base em pressupostos da ADF, o que foi dito e o que foi silenciado nas trocas
entre os sujeitos em desempenho dos seus papéis nesta investida. Isso porque, “a utilização de
transcrição será uma etapa necessária no caminho para sua interpretação” (FLICK, 2009, p.
270). Ou seja, “[...] Nas análises da linguagem, normalmente o interesse concentra-se na
obtenção do máximo de exatidão na classificação e na apresentação de enunciados, de
intervalos, etc. [...]” (FLICK, 2009, p. 270) para procedermos a uma leitura do que foi ou não
dito pelos sujeitos da pesquisa quando assumem as suas funções e exercícios característicos
dessas trocas linguageiras.
De igual modo, a utilização de transcrição tem a finalidade de facilitar a leitura e,
consequentemente, a análise das materialidades geradas pela pesquisa. Assim posto, como
ensina-nos Bruce (1992, p. 145 apud O'Connell Kowall, 1995, p. 96),

Os seguintes critérios, bastante gerais, podem ser utilizados como ponto de
partida na avaliação de um sistema de transcrição para o discurso oral: a
controlabilidade (para o transcritor), as possibilidades de leitura, de
assimilação e de interpretação (para o analista e para o computador). E
razoável pensar que o sistema de transcrição deva ser fácil de escrever, fácil
de ler, fácil de aprender e fácil de pesquisar. [...]” (FLICK, 2009, p. 271)
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Aqui, neste trabalho, a transcrição é tratada como parte de grande importância e de
fundamental relevância no processo de análise, uma vez que ela é tida como uma prática de
elaboração de dados que já se inicia antes mesmo do trabalho com os próprios dados (COELHO,
2006). Assim, no corpus deste trabalho, escolhemos as normas de transcrição30 registradas na
página da Universidade Federal do Rio de Janeiro, marcadamente de perspectiva grafemática
para o português brasileiro.

Situação

Convenção

Qualquer pausa

...

Hipótese do que se ouviu

(hipótese)

Incompreensão de palavras ou segmentos

()

Comentários do transcritor

((ruído))

Truncamento, interrupção discursiva

/ (ex.: a meni/ a menina vai fazer...; o menino/ a menina vai fazer...

Alongamento de vogal e consoante (como r, s)

: ou :: (se for muito longo)

Interrogação

?

Entonação enfática

Maiúsculas (Ex.: ela quer UMA solução, não qualquer solução)

Silabação

- - (Ex.: Eu estou pro-fun-da-men-te chateada)

Aspas

Discurso direto

Superposição, simultaneidade de vozes

[
[
(ligando as linhas)
Obs.: Se o primeiro locutor continuar falando sem parar, apesar da
superposição de vozes, colocar um sinal de = ao fim da linha e
recomeçar, após a fala superposta, com um sinal de =, para indicar a
continuação.
Exemplo:
L: eu gosto muito de histórias infantis... [sempre que eu =
D: [sei
L: = posso leio pros meus netos

2.3.3 Entrevista semiestruturada

O gênero entrevista, como nos ensina Coelho (2005), se caracteriza por um jogo
discursivo marcado por perguntas e respostas que vai se co-construindo à medida que as trocas
30

Disponível em:
http://www.concordancia.letras.ufrj.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=58
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linguageiras acontecem. Obviamente, quando o pesquisador se utiliza desse instrumento para a
sua empreitada investigativa, ele, de antemão, prepara questões que serão feitas para os sujeitos
da pesquisa com a finalidade de acessar informações que chamaram a sua atenção durante o
trajeto investigativo e que, até então, não se mostraram suficientemente claras. Nesse nosso
caso, já que a entrevista foi realizada ao final da Disciplina e após a conclusão dos trabalhos do
SIP, o pesquisador procurou evidenciar, nas perguntas, lacunas que apareceram durante as
outras etapas da investigação.
Embora tenhamos em mão um roteiro do que iríamos perguntar, é no “acontecer” do
gênero que a essência da entrevista se desvela e se desenrola. Dito de modo mais claro, à medida
que as perguntas são feitas e os entrevistados agenciam as suas respostas, outras questões
surgem neste momento e outras são, de antemão, já respondidas. Daí pensarmos que o gênero
entrevista, como bem lembra Coelho (2005), é uma entre-vista em que “o tom e a cor” são
dados quando as trocas linguageiras são efetivadas.
O lugar desse instrumento nessa nossa investida metodológica se dá no ponto de
encontro entre o reconhecimento de papéis desempenhados pelos docentes no e para o
tratamento dos letramentos acadêmico e do professor e na avaliação das práticas docentes e
discentes em torno da construção dos gêneros acadêmicos oral e escrito. De posse dessas
premissas, elaboramos questões que pudessem responder indagações que surgiram durante todo
o curso investigativo, especialmente em relação às funções dos SIP no curso e as suas
expectativas e frustrações em torno da escrita acadêmica e da formação de professores.
Foram 21 questões, embora nem todas tenham sido feitas, já que algumas foram
respondidas, de antemão, quando os docentes falavam sobre outros assuntos. O roteiro da
entrevista foi o mesmo para os quatro docentes, embora outras perguntas fossem surgindo no
curso da entrevista, vez que, como já dissemos, “o tom e a cor” foram dados nos momentos das
trocas linguageiras. Passamos, agora, a apresentação das questões orientadoras que
compuseram o roteiro elaborado, bem como os objetivos pensados para cada um dos 21 itens.

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
QUESTÃO
OBJETIVO DELINEADO
1. Queria pedir que descrevesse a sua história no Conhecer a história e a trajetória dos docentes no
curso de Letras e sua história com o SIP.
Curso e no SIP, bem como encontrar indícios que
apontem para (re)tomadas de posições acerca desta
Disciplina e do currículo do Curso.
2. Para você, qual a função do SIP?

Perceber, através das construções linguageiras dos
docentes, como estes compreendem o SIP e como eles
se posicionam em relação à função desta Disciplina.
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3. Qual o desafio com as orientações aos grupos do
SIP?

Encontrar elementosque nos ajudem a compreender
como a escrita do gênero e a construção do gênero oral
são marcadas e quais os momentos de tensão
percebidos no percurso das orientações.

4. Quais os papéis desempenhados pelo Professor do
SIP e pelo Orientador do grupo na construção do
artigo científico desse SIP V?

Observar se os papéis desempenhados pelos
professores das disciplinas do semestre e pelo docente
do SIP estão e são claros no tocante ao saber fazer e o
saber dizer que caracterizam este tipo de produção
acadêmica.

5. Dos gêneros acadêmicos que o SIP tematiza, qual
você sente mais facilidade para o trabalho?

Mapear, por um lado, quais gênero os docentes se
recordam no momento da pergunta e qual(is) ele
sente(m) mais facilidade para o trabalho, e, por outro,
onde reside a facilidade em trabalhar com o(s)
gênero(s) citado(s).

6. De todos os gêneros trabalhados pelo SIP, há
algum
que
você
percebe
que
há
resistência/dificuldade enfrentada pelos alunos?

Perceber se e qual gênero os alunos mais resistem às
investidas de escrita. Através destas respostas,
triangularemos os dados com as respostas a essa
mesma questão feita aos discentes no questionário e
nas sessões de orientação com Professor-pesquisador.

7. Nesse SIP V, em especial, houve alguma
dificuldade? Se sim, qual/is difilcudade/s você
poderia elencar?

Encontrar indícios que apontem para dificuldades ou
facilidades no e para o tratamento do gênero
acadêmico em termos de construções linguageiras,
habilidades de usos da arquitetura do gênero,
processos de facção e refacção textuais, tentativas de
adequação do tema da pesquisa ao tema do semestre,
entre outros.

8. Como é seu processo de orientação?

Observar como os professores representam o processo
de orientação da escrita do gênero e da construção do
gênero oral e quantas sessões de orientação foram
dispensadas para estas finalidades, vez que, cada
docente deve disponibilizar 1 hora por semana para
este fim.

9. Quem escolheu o tema do artigo?

Como o tema do artigo deve nascer de uma discussão
entre docentes-orientadores e grupos, pretendemos
saber o que os docentes dizem acerca de como se deu
a escolha dos temas dos grupos sob as orientações
destes docentes-orientadores entrevistados.

10. Como você dialoga o tema norteador do semestre,
neste caso do SIP V Linguagem e história, com a
produção textual e a pesquisa que orienta?

Analisar se e em que momento o tema gerador do
semestre foi tematizado e onde ele aparece nos gêneros
apresentados, bem como, perceber se há um cuidado
com o tema gerador e se em algum momento os
docentes-orientadores
falam
sobre
interdisciplinaridade mediante o tema do semestre.

11. Em média, quantas orientações você fez para este
grupo do SIP V?

Mapear a quantidade de orientações que foram
dispensadas aos grupos e se a quantidade dita pelo
docente foi ou não suficientemente para as discussões
que tomam o trabalho acadêmico final dos grupos.

12. Como se trata de uma produção coletiva, vez que
o texto é feito em grupo, como se dá esse processo
de escrita?

Analisar como os docentes-orientadores se
posicionam em relação à construção da autoria do
grupo, bem como perceber se há indícios de uma
autoria coletiva do texto ou não.
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13. Quando você indica/orienta textos (gêneros
científicos) para a construção de um corpus
teórico, os alunos aceitam prontamente ou
resistem?

Perceber se há resistências ao projeto de orientação
docente reverberado no produto socioistórico texto
acadêmico ou se os discentes seguem as orientações
dos docentes-orientadores no e para o tratamento da
revisão da literatura do artigo.

14. Dos textos que você indicou para a leitura e
construção do corpus teórico, ao final da produção
do artigo os alunos os utilizaram? E o sentido dado
pelos alunos é o mesmo que o texto indicado
tematiza?

Encontrar indícios que apontem para a negociação de
sentidos, uma das categorias que caracterizam a
produção acadêmica, entre o que os discentes leram e
o que escreveram e como se posicionam nesse
processo de escrita de um texto acadêmico que é,
marcadamente, polifônico.

15. Você já teve contato com esta turma, investido na
posição de docente, anteriormente? Se sim, você
percebeu se houve mudanças em relação ao uso da
linguagem?

Observar se, em caso de afirmativa, estes perceberam
avanços em relação ao uso da linguagem em termos de
posicionamentos mediados por ações linguageiras
escritas e orais; e, em caso negativo, se os docentes
indiciam algum elemento que evidencie comparações
entre os alunos do seu grupo de orientação deste
semestre/turma
com
alunos
de
outros
semestres/turmas em que exercem a função de
docente-orientador.

16. Você, investido na posição de orientador do grupo,
se “percebeu” no texto escrito? Se sim, teria como
citar um exemplo?

Buscar indícios que nos forneçam dados de e sobre
atravessamentos discursivos entre orientador e grupo
e, também, aspectos que evidenciem a construção da
autoria mediante a negociação de sentidos entre
docente e grupo.

17. Sobre a publicização do gênero oral, você fez
alguma orientação sobre esse gênero?

Como a Disciplina e as funções de orientação dos
docentes apontam, também, para o gênero oral
seminário, nosso objetivo com esta questão foi
perceber se houve ou não orientações sobre o gênero
oral e, em caso positivo, como se posicionam os
docentes no tocante ao tratamento deste gênero e, em
caso negativo, encontrar elementos que justifiquem
uma nossa hipótese de investigação sobre a falta de
investidas no e para o tratamento do gênero oral pelas
Universidades.

18. Para que serve um artigo acadêmico/científico?

Observar como e o que dizem os docentes sobre o
gênero acadêmico artigo científico, suas funções e
peculiaridades, em termos de macroestrutura
(arquitetura do gênero, forma, estilo, composição,
entre outros) e processos de textualização
(agenciamentos discursivos, construção de autoria,
espaço de confronto, negociação de sentidos, entre
outros).

19. Por qual área de pesquisa você se interessa no
curso de Letras?

Mapear as áreas de interesse de e sobre pesquisa dos
docentes no Curso e, em outros aspectos, quais as
pesquisas são e estão sendo desenvolvidas pelos
docentes e se/como isso influenciou na escolha do
tema do artigo científico elaborado pelo grupo.

20. Em linhas gerais, como você avalia o SIP V?

Analisar os posicionamentos dos docentes no
tratamento desta questão, buscando elementos que nos
ajudem a fazer uma avaliação do SIP pelos sujeitos
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envolvidos, mais diretamente, no processo de
construção/facção dos gêneros acadêmicos oral e
escrito e como avaliam, em dados gerais, os demais
envolvidos neste processo, como o docentepesquisador, o currículo do curso e os engendramentos
do entorno da disciplina SIP.
21. Como você avalia o fato de a nota final do SIP
servir para todas as demais disciplinas do
semestre?

Perceber o que dizem sobre o fato de a nota final da
última unidade advir do SIP e servir para todas as
disciplinas e observar se os docentes dão/atribuem um
valor significativo aos gêneros acadêmicos como de
grande importância em relação à construção da
identidade e dos letramentos do professor e acadêmico
dos discentes.

Sobre as condições de aplicação do instrumento:
As respostas a este instrumento de pesquisa nos forneceram dados de substancial valor para compreendermos,
mais de perto, temas que interessaram à pesquisa. Como a entrevista é um gênero construído face a face entre
entrevistador e entrevistado, embora marcado com um roteiro, questões outras aparecem diluídas nas respostas
e perguntas e forneceram-nos dados que apararam arestas deixadas pelos outros instrumentos, permitindo-nos
uma avaliação, em termos mais pedagógicos, já que tanto entrevistador e entrevistados são docentes da mesma
turma/sala e professores de formação de docentes, do tratamento dos gêneros acadêmicos, do letramento
acadêmico e do letramento do professor em formação. Estas respostas serão trianguladas no capítulo de Análise
dos Dados com os demais instrumentos de pesquisa utilizados na investigação, bem como tomarão alguns
momentos de análises em outras seções.
As entrevistas foram gravadas em audiovisual com câmera móvel, com vistas a apreensão do dizer dos
sujeitos da pesquisa. Este momento contou com a participação de apenas quatro docentes e se deu, exatamente,
após a publicização dos textos pelos discentes e conclusão da disciplina SIP.
As perguntas foram as mesmas para todos os docentes. Entretanto, os desdobramentos das questões
levaram em consideração as respostas que os sujeitos manifestaram em seus projetos do dizer. As sessões de
entrevistas foram feitas em momentos separados: cada professor-orientador foi entrevistado individualmente.
Essa aposta visou garantir que os sujeitos pudessem se expressar livremente sem que aparentasse um processo
de avaliação/comparação entre os envolvidos na escrita do artigo.
Dos docentes entrevistados, apenas um se mostrou receoso com a entrevista e mesmo negou num
primeiro momento. Argumentou que não ficava à vontade com a câmera ligada e que preferia que, já que ele
iria conceder a entrevista, fosse captado apenas o áudio. Após, novamente, explicá-lo que as imagens não seriam
usadas e que o objetivo de gravar as entrevistas em audiovisual seria apenas de facilitar as transcrições e
observar gestos outros que não apenas a voz, ele logo cedeu. Em média, cada entrevista com os docentes durou
cerca de trinta minutos. Utilizamos uma sala da Universidade para a filmagens.
Tabela 3: Questões que integram o roteiro da entrevista semiestruturada
Fonte: Dados da pesquisa

2.3.4 Gravação audiovisual de momentos de interação didática

De início, quando delineamos a pesquisa, pensávamos em encontrar mostras do
letramento acadêmico e do professor em formação apenas nas trocas didáticas entre o docentepesquisador do SIP e/em gestos formativos em sala de aula e orientações aos grupos. À medida
que nos imbricávamos mais na pesquisa, outras questões foram surgindo e, com isso, a
necessidade de mapearmos outras ações que não apenas a aula do SIP e as sessões de orientação
entre o docente-pesquisador e o grupo. Assim, resolvemos voltar os nossos olhares para as
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sessões de orientação entre os docentes-orientadores e os grupos e as sessões de orientação,
também, entre o docente-pesquisador e os grupos, já que, apostamos, nas relações envolvendo
usos da linguagem em práticas de construções dos gêneros acadêmicos se caracterizariam,
também, nesses momentos interventivos.
Como acreditamos que os gêneros, lembrando aqui de Bakhtin (2003), orientam a
comunicação humana e evidenciam uma prática social mediada por linguagem, os gêneros
acadêmicos dão mostras de construções linguageiras em torno de aspectos relacionados a um
saber fazer e um saber dizer que caracterizam o mostrar saber e mostrar conhecer das
empreitadas/investidas em pesquisas na Universidade. Assim, é preciso (re)conhecer estratégias
e ações que mostram como o jogo interlocutivo entre os sujeitos imbuídos na e para a produção
acadêmica universitária se materializam em termos de tratamento dos aspectos de construção
macro e microestruturais dos gêneros acadêmicos orais e escritos.
Nossa maior motivação em voltar nossos esforços de investigação para as sessões de
orientação da escrita do gênero artigo científico e do gênero oral seminário, do tratamento do
tema da pesquisa e do tema do semestre e dos usos da linguagem entre docentes-orientadores e
grupos esteve ancorada na premissa de que “[...]no interior dessas práticas, posicionamentos de
alunos e professores, relações de poder e de autoridade que situam esses indivíduos ora como
insiders (membros efetivos) ora como outsiders (membros não engajados) nessas práticas,
segundo Gee (2000)”. (FISCHER, 2011, p. 40), estão efetivadas com mais força.
A aposta nas sessões de orientação levou em consideração duas premissas assumidas
pelas disciplinas do semestre: i) o professor do SIP V, que aqui me inscrevo como sujeitopesquisador, é responsável por construções que evocam o conhecimento da estrutura
(arquitetura) do gênero acadêmico, ou seja o como se diz e ii) o professor-orientador do grupo
é o responsável pelas negociações e agenciamentos de um corpora teórico e metodológico de
um tema específico de seu componente curricular, ou seja o que se diz. Traçar esse movimento
é importante para significar os papéis desempenhados pelos sujeitos envolvidos na pesquisa e
quais as demandas assumidas na escrita do gênero artigo científico e do gênero oral seminário.
Assim, procedemos a esta etapa da investigação procurando indícios do letramento
acadêmico e do professor em gestos formativos entre os envolvidos/participantes no/do
processo de construção dos gêneros acadêmicos oral e escrito. Todos os sujeitos, 6 docentes e
29 discentes, concordaram com esta abordagem investigativa e nos autorizaram, por meio de
documentos submetidos ao CEP-UESB, que as filmagens acontecessem. Nas duas seções
subsequentes explicitaremos como se deram as filmagens e qual a relevância destes dados para
a triangulação que faremos no Capítulo de Análise e no Capítulo de Triangulações.
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2.3.4.1 As sessões de orientação de escrita do artigo: interlocuções com os professores
orientadores

Sem dúvidas, de todas as investidas metodológicas esta foi a que mais demandou tempo
e paciência: todos os seis docentes envolvidos aceitaram os termos da pesquisa e autorizaram,
por escrito, que a filmagem acontecesse, embora apenas quatro tenham, de fato, permitido que
filmássemos as sessões de orientação, já que dois tergiversaram diversas vezes e/ou não
compareciam ao local e horário agendados para as gravações. Tentamos 4 ou 5 vezes, mas não
obtivemos sucesso com estes dois docentes-orientadores. Entretanto, os grupos sob a
responsabilidade destes dois docentes afirmaram que as orientações aconteceram em número
de mais ou menos 3 ou 4 vezes, na Universidade, em horários hiatos entre uma aula e outra,
sem, contudo, avisarem aos pesquisadores para filmarem.
Afora estes contratempos, durante todo o mês de setembro e o mês de outubro,
justamente no pós-greve, os técnicos-administrativos paralisaram dois dias em cada semana as
atividades do Campus, inclusive com fechamento dos portões. Este fato fez com que as sessões
de orientação, bem como as aulas, ficassem prejudicadas e, com isso, ajustes feitos tentando
garantir, minimamente, a finalização do semestre em meados de novembro foram feitos pela
administração central da Universidade.
Oura forma de orientação mencionada pelos discentes/grupos foi a utilização de e-mails
entre docentes-orientadores e grupos. Estas trocas de correio eletrônico não foram acessadas
pelos pesquisadores, pois houve recusa dos grupos, quando argumentaram que as produções
não estavam “boas para serem lidas” (palavras de um membro de um grupo) por outras pessoas.
Todas as quatro sessões de orientação filmadas aconteceram no Campus, três na sala
dos cursos de Especialização e uma em sala de aula. As filmagens foram feitas com câmera
fixa, sem a presença do pesquisador, momento em que, cada docente com o grupo sob sua
reponsabilidade de orientação, forneceram-nos dados importantes que calibraram as nossas
decisões em investidas teórico-conceituais que visam a explicação do(s) objeto(s). Nessa
aposta, procuramos indícios que evidenciaram marcas de negociação de sentidos,
agenciamentos discursivos e construção da autoria presentes no texto final que, comparadas
com as análises das trocas didáticas das orientações, deram mostras do letramento do professor
em formação e do letramento acadêmico.
À guisa de ilustração, esboçaremos aqui como se procederam as sessões de orientação
sem, contudo, apresentarmos as transcrições, que estarão na seção de Anexos deste texto.
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Passaremos, agora, aos flashes das condições de produção das sessões de orientação.
Queremos, com esse gesto, evidenciar regularidades percebidas nas sessões de tratamento do
gênero, especialmente sobre como se constrói uma sessão de orientação em termos de
(re)tomadas de ações linguageiras na e para a construção de gêneros da esfera acadêmica e em
(re)ações que caracterizam o fazer de um curso de formação de professores. Assim, faremos
uma breve narrativa sobre as sessões e sobre o que foram nelas tematizados, já que o nosso
objetivo ao empreendermos essa curta Vinheta Narrativa (COELHO, 2011) foi evidenciar, para
o leitor, características regulares que presentificam um encontro formativo entre docentes e
discentes em seus papéis de produtores de conhecimento e, ao mesmo tempo, evidenciar a
contribuição das Notas de Campo (COELHO, 2011) para as pesquisas em linguagens, já que,
acreditamos, é preciso desobvilizar os espaços formativos como locus de, apenas, trocas
didáticas, mas como lugar genuíno de exercícios de discursos, poderes, resistência e saberes,
como concebemos a sala de aula universitária. Assim, como nos ensina Coelho (2011)

A origem dessa escolha reporta à aposta de Matencio (2001)[...], de que há
que se perseguir a integração da dimensão didática à dimensão discursiva da
interação em sala de aula – algo que tem me instigado a buscar abordagens
metodológicas (digamos) mais refinadas em termos de explicitação e mesmo
em preocupações procedimentais (COELHO, 2011, p.89).

Passemos, pois, às vinhetas:

Sessão de orientação - Grupo 06
Eunápolis, sala dos cursos de Especialização, 30 de setembro de 2015.
São 15:05h de uma tarde muito quente e com vento forte em Eunápolis. Esta sessão de
orientação fora marcada com antecedência pelo docente-orientador 06 com o grupo, em sala
de aula, e comunicada ao pesquisador. Entretanto, como os alunos demoraram a chegar, vez
que o horário combinado foi às 14:00, acreditávamos que não teríamos esse momento
interlocutivo nesse dia. Docente-orientador 06 informou-me que a orientação começaria em
instantes e que eu preparasse a câmera. A câmera foi posicionada em um ângulo que permitiu
a visualização de todos os sujeitos da pesquisa. O pesquisador posicionou a câmera, informou
a data e o local, cumprimentou os presentes e se retirou da sala. Estavam na sala o professororientador e 3 membros do grupo. Passados 21 minutos do início da sessão de orientação,
mais um membro chegou e se juntou ao grupo. Um discente faltou a esta orientação, já que o
grupo é formado por cinco pessoas. O assunto principal das trocas didáticas entre docente e
discentes foi sobre o objeto de estudo e de escrita e a construção do corpus teórico,
especialmente com indicações de leitura e questionamentos sobre o que os discentes já
possuíam de acervo lido e como estavam na escrita da revisão de literatura. A câmera
capturou 38 minutos da sessão. Terminada a orientação, um membro informou-me na sala de
espera do lado de fora que a câmera já podia ser desligada, pois a orientação havia acabado.
Desliguei a câmera e baixei o áudio, preparando-o para posterior transcrição.
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Sessão de orientação – Grupo 02
Eunápolis, sala de aula 01 do DCHT XVIII, 05 de outubro de 2015.
São 17:05h de uma segunda-feira tranquila no Campus. Docente-orientador e o grupo em
orientação preferiam utilizar a sala de aula 01 do DCHT XVIII, pois já estavam no espaço e
não havia contratempos que impedissem que a filmagem e orientação pudessem lá ocorrer. A
câmera foi posicionada em um ângulo que permitiu a identificação de todos e com excelente
captura do áudio. Estavam todos presentes: cinco alunos que formam o grupo, mais o docenteorientador. Um discente trocou de posição durante a orientação, de modo que ele não aparece
na filmagem. A orientação durou aproximadamente 25 minutos, vez que o grupo não
apresentou progresso da escrita entre a última orientação e esta. A orientação foi tranquila e
com alternância de turnos de fala entre todos os sujeitos participantes. Ao final da orientação,
às 17:34h, a câmera foi desligada. O assunto principal discutido nas trocas didáticas
tematizou algumas dificuldades enfrentadas no curso da escrita e cobranças do docenteorientador, questões envolvendo as temáticas da pesquisa em curso, bem como a construção
do referencial de leitura que formará a revisão de literatura. Desliguei a câmera e baixei o
áudio, preparando-o para posterior transcrição.

Sessão de orientação – Grupo 03
Eunápolis, sala dos cursos de Especialização, 04 de novembro de 2015.
São 19:35h de uma quarta-feira. Docente-orientador 03 havia marcado a sessão de orientação
com a turma uma semana antes, em sala de aula, e o grupo comunicou ao pesquisador.
Docente-orientador 03, de início, mostrou-se relutante com a filmagem de suas sessões de
orientação, negando num primeiro momento. Inclusive, quando entregou-nos o termo de
consentimento, deixou claro que não autorizaria a filmagem da sessão de orientação, mas que
participaria da entrevista e de outras investidas. Como tínhamos essa recusa de início, não
esperávamos contar com essa colaboração. Fomos surpreendidos quando, meses depois do
primeiro contato, Docente-orientador 03 procurou-nos e nos questionou se não filmaríamos a
sua sessão de orientação e se sim, quando seria. Ficamos surpresos e dissemos que estaríamos
à disposição para realizarmos a filmagem no momento em que ele marcasse uma orientação.
Esse momento foi muito especial para nós, pois esse gesto de recusa e depois o gesto de nos
procurar para filmarmos a sua orientação permitiu-nos fazer a leitura de que nossa pesquisa
interessava ao docente, bem como o Curso, já que teríamos um retrato do SIP como disciplina
formativa e de importância para o letramento acadêmico dos alunos. A sessão de orientação
durou, aproximadamente, 46 minutos e foi marcada por leitura do que o grupo havia escrito,
diálogos sobre teoria entre um membro do grupo (Arruda) com o Docente-orientador, trocas
de turnos de fala com demais membros e não-participação em ações linguageirias de uma
discente (Malvina). Em termos de tratamento do gênero acadêmico escrito, Docenteorientador fez indicações de correções, questionamentos sobre pontos da teoria e
apontamentos sobre a continuação da escrita. Não falaram sobre o gênero oral e nem sobre
o tema do semestre. Às 20:20h a sessão foi encerrada. Desliguei a câmera e baixei o áudio,
preparando-o para posterior transcrição.

Sessão de orientação – Grupo 01
Eunápolis, sala dos cursos de Especialização, 0 de novembro de 2015.
São 20:34h de uma quinta-feira de expediente normal no Campus. Após algumas tentativas de
filmagem da sessão de orientação desse grupo, já que contratempos caracterizaram esse
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processo, conseguimos filmar as trocas didáticas entre Docente-orientador 01 e grupo. Foi a
sessão de orientação filmada mais longa, perfazendo um total de 1 hora e 50 minutos. Fomos
avisados pelo grupo nesse mesmo dia que Docente-orientador 01 faria a orientação, pois
havia mandando um e-mail no dia anterior informando-os desse encontro. Apenas uma
discente (Serápia) não compareceu a essa sessão e quase não há trocas de turnos de fala e
ações linguageiras com uma discente (Jacy). Todas as outras três participam ativamente da
orientação. O que caracterizou essa sessão de orientação foi o tempo destinado por Docenteorientador 01 para leitura do texto produzido pelo grupo e para as ações de reescrita que
Docente-orientador faz no texto do grupo. Foram parágrafos inteiros escritos por Docente. O
grupo apenas assistia a esse exercício e não se movimentava no sentido de questionamentos e
apontamentos. Como este grupo é formado por discentes que residem em outro município, às
22:00h o grupo precisava sair da Universidade, vez que esse é o horário do transporte de volta
para casa. Nesse horário, a sessão foi encerrada. Desliguei a câmera e baixei o áudio,
preparando-o para posterior transcrição.

2.3.4.2 As sessões de interlocução com o professor da disciplina SIP V

De igual modo, as sessões de orientação envolvendo Professor-pesquisador e Grupos
foi uma aposta que fizemos para procurarmos (des)estabilizações de sentido envolvendo as
práticas e usos dos gêneros acadêmicos enquanto objeto de ensino e como artefato para se
capturar indícios de letramentos acadêmico e do professor. Voltar os olhares investigativos para
o trabalho do Docente-pesquisador se justifica em decorrência da necessidade de desobvializar
(re)ações em torno de usos da linguagem em práticas acadêmicas e como possibilidade de
avaliação de uma prática docente, vez que esse foi um desmembramento natural dessa assertiva
metodológica.
É papel do docente do SIP, em todo o continuum, o acompanhamento sistemático dos
grupos que formam a sua classe de exercício profissional. A Disciplina evoca, entre outras
coisas, a necessidade de atividades sequenciais de acompanhamento do tratamento do gênero
acadêmico e, pari-passu, o efetivo exercício de orientação sobre o saber fazer, que toma a
compreensão dos gêneros e suas finalidades. Assim entendemos a disciplina SIP, como
entendemos, também, a função do docente desse componente. As atribuições de papéis de
Docentes-orientadores e de Docente do SIP estão, por assim entendermos, mais ou menos
estabilizadas: Docentes-orientadores orientam, entre outras coisas, o saber dizer e Docente do
SIP orienta o saber fazer.
Assim posto, as sessões de orientação feitas pelo Docente do SIP, que é o Docentepesquisador, evocaram em suas trocas didáticas eventos que caracterizam os gêneros
acadêmicos e os usos da linguagem na construção desses gêneros, bem como, estratégias de
leitura e de escrita que colaboram e mesmo orientam o (per)curso das práticas em torno destes.
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Pensando nesses afetamentos da disciplina SIP e tentando desobvializar o locus de
atuação do Docente-pesquisador, no que tange às orientações aos grupos, resolvemos investir
em filmagens dessas sessões de orientação a fim de compreender como se efetivam as práticas
de usos linguageiros em gestos de letramento acadêmico e, também, trazer para a pesquisa
dados que promovam (des)estabilizações de sentido no tratamento dos gêneros e nos usos da
linguagem em práticas acadêmicas advindas das trocas didáticas entre Docente do SIP e
Grupos. Além disso, essas sessões de orientação deram informações precisas sobre o cotidiano
dos alunos, bem como as expectativas com o Curso e com a futura profissão, já que essas
questões atravessaram o projeto didático do professor (letramento do professor).
À guisa de ilustração, cabe trazer aqui o pensamento de Guedes-Pinto (2012) sobre esse
contato estabelecido entre docente e discente em processamento de gênero acadêmicos, já que

A prática de escrita, dentro dessa proposta de ensino na universidade, aparece
como uma instância indiciadora para compreendermos os processos de
apreensão do trabalho docente. Nessa perspectiva, a escrita afirma-se como
um recurso potencializador para os estudantes e também para os professores,
seus formadores, aproximarem-se cada vez mais das compreensões em torno
das práticas escolares e do cotidiano do profissional professor da escola
básica”. (GUEDES-PINTO, 2012, p. 147)

Seguindo esse raciocínio, partimos para a geração de dados advindos das filmagens das
sessões de orientação de cada grupo com o propósito de compreendermos essas práticas
potencializadoras entre discentes e docente em seus exercícios que caracterizam a sala de aula
universitária. As filmagens aconteceram na sala do Colegiado do Curso, sem interrupção de
terceiros, já que alocamos um aviso na porta explicitando que aquele momento não poderia ser
interrompido. As filmagens aconteceram nos dias 21 e 28 de outubro de 2015. Os grupos 01,
02 e 05 foram orientados no dia 21 de outubro, e os grupos 03, 04 e 06 foram orientados no dia
28 de outubro. O tempo médio destinado para cada grupo foi de, aproximadamente, 37 minutos.
Elaboramos a tabela abaixo para evidenciar como se caracterizou essas sessões em termos de
data, tempo e condições da filmagem. Passamos, agora, à apresentação da Tabela.

SESSÕES DE ORIENTAÇÃO COM O PROFESSOR DA DISCIPLINA/PESQUISADOR
Grupo
1

Data
21/10/2015

Duração
44 minutos

2

21/10/2015

37 minutos

Condições de/na filmagem
A filmagem possui ótima
qualidade. Aconteceu sem
interferências e com perfeita
possibilidade
de
compreensão do áudio.

Integrantes presentes
Professor-pesquisador, Dilma, Gisele,
Lulu, Serápia e Jacy.
Professor-pesquisador, Rayra,
Marcela M, Marvel, Kayro e
Leidimar.
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3

28/10/2015

37 minutos

Professor-pesquisador, Arruda,
Malvina, Enya, Luágina e Edvalda.

4

28/10/2015

33 minutos

Professor-pesquisador, Antônia,
Jovelina, Camilo, Írmã P e Patrícia.

5

21/10/2015

35 minutos

A filmagem possui ótima
qualidade. Aconteceu sem
interferências e com perfeita
possibilidade
de
compreensão do áudio. Dois
alunos
preferem
não
aparecer nas imagens, mas
como são um homem e uma
mulher, não foi difícil
reconhecer as vozes.

Professor-pesquisador, Frida, Diego,
Evangelina e Grazi Z.

6

28/10/2015

34 minutos

A filmagem possui ótima
qualidade. Aconteceu sem
interferências e com perfeita
possibilidade
de
compreensão do áudio.

Professor-pesquisador, Miguelina,
Mayne e Antônio.

Tabela 4: Sessões de orientação com Professor-pesquisador
Fonte: Dados da pesquisa

2.3.4.3 Gravação das sessões de publicização do Seminário Interdisciplinar de Pesquisa
V: do gênero escrito para o gênero oral

Historicamente, como defendem Schneuwely e Dolz (2004), os gêneros orais não são
objetos de ensino nas escolas e mesmo nas universidades. Fato comprovado com as inúmeros
propostas de ensino dos gêneros escritos e pouca ênfase nos gêneros em manuais, parâmetros e
projetos de cursos de diferentes instituições de ensino. Na esteira desse raciocínio, o currículo
do curso de Letras da Universidade, locus da pesquisa, destina apenas o momento final dos
componentes curriculares de SIP para o exercício do gênero oral como atividade acadêmica.
Entretanto, o fato de esse continuum de Disciplina já evocar em suas ementas o gênero oral
como forma de publicização de pesquisa e indicativo de letramento acadêmico e do professor
em formação já é, assim entendemos, um passo importante para a consolidação de outras
práticas letradas na Universidade.
Esse privilégio que a escrita adquire em detrimento do gênero oral encontra eco naquelas
definições de letramento que entende que ser letrado pressupõe “ o exercício efetivo e
competente da tecnologia da escrita” (SOARES, 2003, p. 92 apud TFOUNI; MONTESERRAT; MARTHA, 2013, p. 27), estudos estes que alicerçaram e mesmo pautaram as
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construções de diversos currículos escolares, como parece ser o caso do currículo do curso de
Letras que investigamos neste estudo. Vem daí, portanto, a pouca expressividade e usos de
gêneros orais como instrumentos de divulgações científicas e de estudos nas diversas áreas
acadêmicas. Dito de outro modo, a leitura que fazemos desse gesto de escolha do gênero escrito
como modus privilegiado de produção de conhecimento “[...] subordina-se a uma ideologia que
prega a superioridade da escrita e despreza a importância das práticas discursivas cotidianas
(linguageiras, em oposição a metalinguísticas) para o desenvolvimento do letramento”
(TFOUNI; MONTE-SERRAT; MARTHA, 2013, p. 23).
Apostar, portanto, em gêneros orais “marca a construção de outro gênero, constituído
por outra linguagem social (GEE, 1999, 2001) e que realça a necessidade de uso de “estratégias
divulgativas” (CASSANY, 2006), capazes de convencer e persuadir a audiência”. (FISCHER,
2011, p. 53).
Como dissemos até aqui, além da aposta nos gêneros acadêmicos escritos, o currículo
(Eixo Interdisciplinar) que abriga todos os SIP aposta na apresentação do gênero oral
Seminário, mesmo sem aparecer com grande força nas empreitadas das sessões de orientações
entre docentes e discentes, como garantia de publicização dos resultados das pesquisas.
Acreditamos que a calibragem da pesquisa através do instrumento de geração de dados
filmagem das sessões de publicização do artigo na modalidade oral tenha fornecido substanciais
dados para compreendermos o envolvimento dos discentes com o tema, a retórica entre a banca
e o grupo, o posicionamento crítico dos apresentadores, bem como as lacunas e arestas que
foram percebidas nessa transposição do escrito para o oral. Tudo isso, após procedimentos de
leitura que aplicamos nas transcrições e filmagens, indicaram para acessarmos mostras dos
letramentos acadêmico e do professor em gestos orais dos discentes em formação.
Na última semana antes das provas finais, aconteceram os Seminários de Apresentações
dos SIP. A dinâmica das apresentações foi previamente discutida pelo Colegiado do Curso,
após ouvir os professores que compõem a Área de Estudos Epistemológicos e Pesquisa em
Língua(gem)31, com os demais docentes e representantes discentes. Voltando o nosso olhar
apenas para o SIP V, que nos interessa enquanto objeto de exame, a modalidade de publicização

31

A Área de Estudos Epistemológicos e Pesquisa em Lingua(gem) é composta pelos seguintes componentes
curriculares: i) Estudos filosóficos; ii) Estudos sócio-antropológicos; iii) Estudos epistemológicos da
aprendizagem; iv) Psicologia e educação; v) Seminário Interdisciplinar de Pesquisa I; vi) Seminário Interdisciplinar
de Pesquisa II; vii) Seminário Interdisciplinar de Pesquisa III; viii) Seminário Interdisciplinar de Pesquisa IV; ix)
Seminário Interdisciplinar de Pesquisa V; x) Seminário Interdisciplinar de Pesquisa VI; xi) Seminário
Interdisciplinar de Pesquisa VII e xii) Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
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escolhida/tematizada no projeto do curso foi o seminário32. À guisa de ilustração, evidenciamos
abaixo como foi o processo de escolha dos apresentadores, da composição das bancas e das
avaliações:

i) a publicização aconteceu nos dias 16 e 17 de novembro de 2015 e foi devidamente
registrada em vídeo. Contamos com a colaboração de um técnico contratado pelo
Docente-pesquisador para a filmagem, visando a garantia de áudio e imagem perfeitos.
Após a filmagem, baixamos os vídeos e o preparamos para a transcrição;
ii) cada grupo teve disponível 15 minutos para a publicização do gênero artigo científico
em forma de seminário;
iii) foram dois apresentadores por grupo: um indicado pelos pares discentes do grupo e
outro sorteado pelo professor de SIP. Isso tenta garantir que haja a possibilidade de
todos, em algum momento durante os 7 SIP, de apresentarem-se oralmente. Na seção
de Análise dos Dados, evidenciaremos os sujeitos sorteados, os sujeitos indicados e
aqueles que se autocandidataram ao posto de apresentadores e como lemos esse gesto;
iv) a banca foi formada por três docentes: o professor de SIP, o orientador do trabalho em
vista de apresentação e um terceiro docente convidado;
v) a banca avaliadora dispôs de 15 minutos, dividido entre os três docentes, para
considerações e apontamentos;
vi) houve interlocuções, através de perguntas e respostas, durante as considerações da
banca. Não foi uma arguição propriamente dita, mas um falar e ouvir dos envolvidos no
trabalho escrito e oral;
vii) ao final dos trabalhos, as notas foram pontuadas conforme escore previamente aprovado
em Colegiado33. A parte escrita do trabalho teve o peso de 7,0 (sete) e a apresentação
oral, peso 3,0 (três). Só quem avaliou o trabalho escrito foram o professor do SIP e o
professor-orientador da pesquisa publicizada. A nota do terceiro avaliador foi somada
às demais notas da apresentação oral e dividida por 3. As notas do gênero escrito foram
32

Historicamente, a única forma de publicização oral empreendida pelos SIP era o modelo tradicional de
seminário. Entretanto, em decorrência da emergência de práticas orais diversificadas nas universidades, a Área
responsável pelo SIP iniciou, ainda em fase experimental, com o SIP I (1º semestre), a modalidade de apresentação
oral pôster. As formas de apresentações orais estão sendo implantadas com a turma de ingresso de 2015.1 e serão
testadas com as futuras, quando evocarão em suas apresentações gêneros orais como i) Mesa Redonda, ii) Grupos
Temáticos (independente do semestre que a pesquisa tenha sido desenvolvida), iii) Gênero Multimodal
diversificado, iv) Seminário, v) Banca de qualificação de projeto de pesquisa (para o VII semestre), vi) Debate
e o vii) Pôster, que já foi experimentado no semestre.
33

Ficha de Avaliação do SIP disponível nos Anexos deste trabalho.
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somadas e divididas por dois. Ao final, somou-se as notas da parte escrita e da
apresentação oral e chegou-se à nota final do grupo. Essa nota foi utilizada por todos os
professores como a 3ª nota de todas as disciplinas. Dito de forma mais clara, o semestre
acadêmico está distribuído em três unidades e a avaliação da 3ª unidade é a avaliação
do SIP. Fica sob responsabilidade do professor do SIP de cada semestre o
preenchimento de uma tabela com as notas de todos os discentes e o encaminhamento,
com brevidade, para todos os professores de cada turma. Este é, também, um acordo
entre professores e alunos, referendado em reunião Colegiada. Não tendo, portanto,
documento legal/oficial que oriente esta prática e
viii) o aluno que, por quaisquer motivos, for reprovado em SIP, estará automaticamente na
Prova Final de todas as disciplinas que esteja matriculado, vez que a média para a
aprovação é 7,0 (sete) sem Prova Final e sem a nota do SIP ele conseguirá, no máximo,
20 pontos que, dividido por três, não chegará à média para aprovação.

2.3.5 Análise do texto final: as marcas do letramento acadêmico e letramento do professor
nos agenciamentos discursivos, negociações de sentidos e construções de autoria

O texto, numa releitura de Bakhtin (2011), é um cronotopo em que sujeito e linguagem
estão materializados e, por isso, produto socioistórico que evidencia afetamentos discursivos.
Ou seja, o texto é uma “unidade concreta da comunicação verbal, réplica ao diálogo que se
estabelece entre enunciados na linguagem, o que permite relacionar procedimentos discursivos
a produção e disseminação de sentidos, numa teoria não subjetivista da enunciação”
(KOMESU, 2012, p. 79). De posse dessas premissas, o texto acadêmico produto da interação
didática entre os sujeitos envolvidos no processo de usos da linguagem no nosso locus
investigativo, é uma materialidade que permite enxergamos, rarefeitos em termos linguísticos,
elementos utilizados em seus meandros de facção e refacção textuais, quais sejam: i)
agenciamento de discurso; ii) negociação de sentidos; e iii) construção de autoria.
Não obstante, o texto é produto da dialogia entre sujeito-mundo-coisas do mundo, em
que estão inscritas ações linguageiras de usos e tratamentos de informações e posicionamento.
Encontramos em Komesu (2012) uma noção bastante cara, extraída de Bakhtin, que nos auxilia
a compreender o texto enquanto artefato socioistórico, marcadamente dialógico. Ela nos diz
que,
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De uma perspectiva da teoria de enunciação de Bakhtin e de seu Círculo, o
dialogismo pode ser concebido como princípio da linguagem na relação
constitutiva com a história. Parte-se da premissa de que o homem não tem
acesso direto à realidade e que não se trata, portanto, de noção biológica ou
fisiológica da linguagem, mas de concepção ideológica”. (KOMESU, 2012,
p. 80)

Em linhas gerais, apostamos que no texto acadêmico produto final das aulas de SIP e
das sessões de orientação, envolvendo os sujeitos em seus efetivos exercícios de papéis de
orientadores e alunos, mostras dos letramentos acadêmico e do professor em formação poderão
ser acessadas, já que, como nos ensina Matencio (2003),

Conceber o gênero como fenômeno sócio-cognitivo e o texto, ao mesmo
tempo, como a materialidade do processo que se constrói na atividade e
produto dessa atividade, exige que se considerem os processos fundamentais
por meio dos quais os textos emergem (e os gêneros são atualizados).
(MATENCIO, 2003, p. 02)

Ou seja, se o artigo final é um excelente marcador/indicador do processo de letramento
acadêmico e letramento do professor, em seus expoentes e lacunas, é através do processo, do
fazer, que a nossa pesquisa foi carregada de significação e relevância. As estratégias, métodos,
planejamentos, caracterização dos sujeitos envolvidos, currículo do curso, gêneros
textuais/discursivos, momento de orientação como espaço da dialogia professor-orientadoraluno, entre outros, permitiram compreender a ação “como construção social das realidades em
estudo, interessada nas perspectivas dos participantes, em suas práticas do dia a dia e em seu
conhecimento cotidiano em relação ao estudo” (FLICK, 2002, p. 16).
Os grupos entregaram a versão final do artigo científico dia 10 de novembro, uma
semana antes da publicização oral. As orientações sobre o gênero escrito foram, desde o
primeiro encontro da disciplina SIP, objeto de ensino e exercício de escrita. A estrutura, número
de páginas, quantidades de palavras no resumo e nas palavras-chave, formatação e formas de
citação foram, previamente, discutidos com os alunos e um modelo34 elaborado pela Área foi
publicizado para a turma.
Na seção de Análise dos Dados, detalharemos, por meio de tabelas, todas as
características deste gênero escrito e quais as apostas de leitura que empreendemos nessas
materialidades linguístico-discursivas com as finalidades de acessarmos informações sobre os
letramentos acadêmico e do professor em formação dos alunos em termos de usos da linguagem
34

O modelo de artigo acadêmico elaborado pela Área de Estudos Epistemológicos e Pesquisa em Língua(gem) e
apresentado aos alunos consta nos Anexos deste trabalho.
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efetivadas no gênero artigo científico. Esse nosso gesto de leitura dessas materialidades, como
nos ensina Matencio (2003), evidencia que,

[...] o processamento textual envolve planejamento de ações, orientadas para
um fim, e sua execução em material linguageiro – simbólico (verbal ou não
verbal), [e – grifo nosso] ainda, que o processamento textual implica a
projeção e a identificação de significados e sentidos à informação, pode-se
dizer que, ao processar um texto, o sujeito constrói, necessariamente, um
quadro de referência em que ele instancia um contexto de situação em uma
prática discursiva (MATENCIO, 2003, p. 03),

e acentua a necessidade de observar o gênero escrito como uma possibilidade para
compreendermos as condições de produção em que os sujeitos se inserem e como estes
agenciam mecanismos no e para o tratamento das informações textualizadas no artigo
científico.

2.4 Dos sujeitos da pesquisa: eu, o outro e as relações intersubjetivas que marcam a
pesquisa

Os sujeitos envolvidos no processo de pesquisa são vinte e nove (29) discentes-em
formação de uma turma do V semestre do curso de Licenciatura em Letras de uma Universidade
estadual do interior baiano e seis (6) docentes-formadores, quando, investidos nos papéis de
professores-formadores e professores-em formação, com vista às tarefas de orientação e
produção de um artigo científico e de um seminário de publicização, objeto de avaliação de
todas as disciplinas do período em curso.
Como já dissemos, o campo da pesquisa é também locus de trabalho do pesquisador,
que se desdobra nesta função e na de docente da disciplina Seminário Interdisciplinar de
Pesquisa V, componente curricular que articula todas as disciplinas oferecidas no semestre com
vistas à produção textual acadêmica, em evidência neste estudo. Não obstante, o pesquisador
assume também a função de coordenador do Colegiado do curso o que garante, pelos menos
assim acreditamos, certo poder (FOUCAULT, 1990; 2003) dentro das relações
socioprofissionais construídas com os demais partícipes do microcosmos Curso de licenciatura
em Letras do Campus onde se deu a pesquisa.
Esse dado pode ser justificado pelo fato de não ter havido, por parte dos discentes e
docentes, muitos gestos de resistências quando, imbuído apenas na condição de pesquisador,
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solicitei que permitissem que os momentos de orientações dos grupos fossem filmados por nós.
Dos seis docentes envolvidos, apenas um recusou a filmagem das sessões e orientação num
primeiro momento, mas em seguida nos procurou para que a filmagem fosse realizada,
conforme já relatamos; todos concordaram com a entrevista gravada em vídeo e filmagem da
publicização oral, bem como o uso dos textos finais para análise.
Os docentes, que por critérios éticos de preservação dos nomes e dos gêneros, são
nomeados como Docente-orientador 01, Docente-orientador 02, Docente-orientador 03,
Docente-orientador 04, Docente-orientador 05 e Docente-orientador 06, além do Professorpesquisador, como já evidenciamos nas vinhetas. Todos, além de ministrarem componentes
curriculares em outras turmas, disponibilizam em seus Planos Individuais de Trabalho, PIT35,
uma carga horária de duas horas semanais para orientação por turma. Entretanto, dada a
natureza de acompanhamento sistemático dos grupos de SIP, acabam disponibilizando maior
tempo para esta demanda.
Destes docentes, dois são especialistas, dois mestres, sendo um em curso de
doutoramento, e dois doutores. Essa característica é uma constante nessa Universidade, vez
que, como suas áreas de abrangências e políticas de interiorização da educação superior para o
estado sempre figuraram como características peculiares, temos ainda uma grande quantidade
de professores apenas com especialização e outra parcela cursando pós-graduação stricto sensu.
Já os discentes, vinte e três mulheres e seis homens, apresentam perfil bastante
homogêneo36. São, em boa parte, casados e muitos já com filhos, com média de idade de 26
anos, trabalhadores em comércio, empresas, escolas e serviços domésticos. Apresentam uma
característica peculiar: a grande prevalência de evangélicos, incluindo um grupo considerável
de adventistas, que não se matriculam em disciplinas oferecidas nas noites das sextas e nos
sábados pela manhã. Além dos alunos residentes no município sede da Universidades, há
discentes que vêm de cidades vizinhas, o que faz com que a jornada de trabalho e estudo sejam
acrescidas das viagens de deslocamentos para estudo e retorno aos domicílios.
Todos os discentes, como ficou acordado entre os pesquisadores, o Comitê de Ética em
Pesquisa (UESB), a Plataforma Brasil (SUS) e os envolvidos na pesquisa, receberam nomes
fictícios, como bem ilustra tabela constante nos Anexos.
35

O PIT, Plano Individual de Trabalho, é um documento oficial da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, em
que os docentes indicam a sua carga horária e as atribuições que desempenhará no correr do semestre. Ao final do
semestre, o docente preenche o RIT, Relatório Individual de Trabalho, que é um documento destinado para relatar
o que foi desenvolvido no semestre e se o que foi planejado no PIT aconteceu ou não. Fonte: www.pit.uneb.br
36

Estas informações foram colhidas através de um questionário sócio-profissional feito em abril de 2015.
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Por conciliarem atividades laborais com as atividades acadêmicas e familiares, os
discentes sempre apresentam dificuldades para o cumprimento dos horários. Fato relatado em
diários de observação. Como as aulas de SIP V acontecem nos três primeiros horários da quartafeira, com previsão de início às 18:10 e término às 20:40h, em todas as anotações feitas no
diário de bordo constatou-se que o efetivo início da troca didática entre professor e alunos se
deu após às 19:00. Ou seja, se a Disciplina possui uma carga horária mínima de 45 horas, apenas
30 horas são, de fato, utilizadas no gênero discursivo aula. Desse modo, como de costume, para
que não haja mais prejuízos, disponibilizamos, semanalmente, horários para orientações aos
grupos, ultrapassando, também, o que se indica no PIT. Este fato tenta, minimamente, amenizar
os problemas com o cumprimento da carga horária, embora o Professor-pesquisador sempre
esteja às 18:10 em sua posição-sujeito de professor deste componente à espera dos alunos para
o início da aula.

2.4.1 O locus da pesquisa: o SIP como um evento situado de letramentos acadêmico e do
professor em formação

Os cursos de licenciatura em Letras dessa Universidade, conforme descrevemos no
capítulo teórico de que trata esse tema, possuem um currículo, como exceção de um único
Departamento, que evoca um conjunto de disciplinas que tematizam ações de produção,
recepção e publicização, através de gênero orais, de textos da esfera acadêmica. Isso já é por
nós, professores de cursos de formação de professores de língua(gem), um avanço no que diz
respeito ao letramento acadêmico e do professor, temas já amplamente debatidos em sessões
dos mesmos nomes.
O componente curricular Seminário Interdisciplinar de Pesquisa (SIP) é um continuum
que se estende do primeiro ao sétimo semestre, evocando em suas ementas gêneros
textuais/discursivos da esfera acadêmica. Em cada semestre, há gêneros indicados para o
trabalho docente e para a produção em sala de aula. Há, também, indicações de ordem de
formatação e instruções da ABNT. Desse modo, temos gêneros específicos para cada semestre
e o artigo científico é o gênero presente nos SIP III, IV e V (obviamente, os SIP dos terceiro,
quarto e quinto semestres). Este fato deu mais motivação para esta pesquisa, vez que, o
pesquisador assumiu a função de professor do SIP III (em 2014.1) nesta turma e assume a
disciplina SIP V, neste semestre (2015.1), para essa mesma classe. Esse dado é importante, pois
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permitiu um olhar mais atento para as (des)estabilizações de sentidos percebidos na trajetória
de professor e pesquisador de sua própria prática.
Se observarmos com mais atenção as palavras que nomeiam a Disciplina, a palavra
interdisciplinar assinala uma postura que deve ser adotada no cotidiano pedagógico do
currículo do curso da Universidade. Inclusive, como mostram os documentos oficiais37 de
criação, avaliação e reconhecimento do Curso, há temas específicos para cada semestre e todos
eles evidenciam Linguagem e uma outra área de conhecimento (Linguagem e Ideologia,
Linguagem e História, por exemplo).
A Universidade do Estado da Bahia, UNEB, possui uma ampla área de abrangência,
estando inserida em quase todas as regiões do estado. São 24 Campi espalhados por cidades de
médio e grande portes baianas. O Campus escolhido para esta pesquisa, por ser lugar de trabalho
do pesquisador, é o XVIII, que fica na cidade de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, distante,
aproximadamente, 300 km da cidade de Vitória da Conquista, onde esta pesquisa está sendo
publicizada. Este Campus possui quatro cursos de graduação (licenciaturas em Letras e em
História e bacharelados em Turismo e em Administração) e dois cursos de pós-graduação lato
sensu (Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Materna e Estudos Transdisciplinares em
Cultura).
No semestre 2015.1, quando a pesquisa aconteceu, tínhamos 4 turmas de licenciatura
em Letras: primeiro, terceiro, quinto e sétimo semestres. Todas as turmas funcionam no turno
vespertino, com exceção do V semestre que funciona no noturno. Este dado traz implicâncias
significativas para a pesquisa, vez que todos os discentes do turno noturno dividem o seu tempo
de estudo com atividades laborais. Para ilustrar o que estamos dizendo, o horário de
funcionamento do turno noturno possui 5 tempos de aula de 50 minutos cada um, começando
às 18:10 e terminando às 22:30; entretanto, as aulas observadas e ministradas pelo docentepesquisador nunca começaram antes das 19:00, pois os alunos só chegam neste horário devido
ao tempo gasto entre sair do trabalho e chagar à Universidade, e nunca terminaram depois das
22:00, pois é o horário do último ônibus coletivo que passa pela instituição. Afora isso, temos
alunos que vêm de outras cidades, a exemplo de Porto Seguro (64 km de distância da UNEB,
Campus XVIII).

37

Projeto de Reconhecimento do Curso, elaborado em 2007, ano de seu reconhecimento, com validade até 2016,
disponível no Colegiado do Curso de Licenciatura em Letras, Eunápolis, e na Pró-Reitoria de Graduação,
PROGRAD, em Salvador, Bahia.
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A logística da disciplina SIP V obedece uma carga horária de 45 horas, dividida em 3
horários semanais. Foram as três primeiras aulas da quarta-feira. As aulas tematizaram a
produção textual do artigo científico e produção do gênero oral seminário, o tema do semestre,
questões de pesquisa em língua(gem), metodologias diversificadas de pesquisa, formatações de
trabalhos acadêmicos, instrumentos de auxílio em pesquisa (notas de campo, mapeamentos
conceituais, ampliação vocabular, entre outros), questões éticas e reflexivas sobre tratamento
de objetos investigativos e outros assuntos atinentes à disciplina.
A dinâmica da Disciplina foi, mesmo que não haja uma resolução para isso, feita da
seguinte maneira, a saber:
i)

nessa turma do V semestre (2015.1) foram ofertadas 6 disciplinas mais o SIP,
totalizando 7 componentes;

ii)

no segundo dia de aula, o professor de SIP fez a divisão da sala em 6 grupos (um
grupo por disciplina) obedecendo as limitações dos alunos (há alunos
dessemestralizados que não cursam todas as disciplinas; há alunos que, por questões
religiosas, não cursam disciplinas oferecidas nas sextas à noite e nos sábados pela
manhã; alunos que residem em outros municípios, por questões de logística, foram
um grupo, como é o caso do grupo de Porto Seguro);

iii)

logo após a montagem dos grupos, fizemos o sorteio dos orientadores (que são os
professores que ministram componentes neste semestre) por grupo. Geralmente,
como foi neste caso específico, há trocas de orientadores, vez que, como já
dissemos, há idiossincrasias nos horários/aulas/professores/alunos e,

iv)

após estes procedimentos, os grupos apresentam-se aos seus respectivos
orientadores e trataram, a partir desse momento, estratégias de orientações, quando
decidirão os temas e os objetos de estudo.
Assim, a distribuição dos grupos38, após várias negociações e diálogos entre todos,

quando observamos as individualidades de cada um, está ilustrada no quadro abaixo:

38

GRUPO 01

DISCIPLINA ORIENTADORA

5 discentes
GRUPO 02

Língua e cultura latinas
DISCIPLINA ORIENTADORA

Embora tenhamos autorização de todos os docentes e discentes para a pesquisa, inclusive com autorização do
Comitê de Ética CEP/UESB, omitimos aqui os nomes. Entretanto, na transcrição das sessões de orientações,
entrevistas e apresentações orais finais, utilizamos nomes fictícios, o que garantirá o anonimato dos sujeitos
envolvidos na pesquisa.
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5 discentes
GRUPO 03

Estágio I
DISCIPLINA ORIENTADORA

7 discentes
GRUPO 04

Psicologia e Educação
DISCIPLINA ORIENTADORA

4 discentes
GRUPO 05

Cânones e Contextos na Literatura Portuguesa
DISCIPLINA ORIENTADORA

7 discentes
GRUPO 06

Estudos da Ficção Brasileira Contemporânea
DISCIPLINA ORIENTADORA

5 discentes

Literatura e Cultura Afro-brasileira

Quadro 04
Divisão dos Grupos por Disciplina. (Elaborado pelo professor-pesquisador)

O semestre 2015.1 foi iniciado em 19 de março e finalizou em novembro. Tivemos 3
meses de greve docente e 20 dias de paralizações dos técnicos-administrativos, espalhadas pelos
dias letivos, o que acarretou um semestre atípico como este. Quando retornamos da greve,
percebemos, além da evasão de 4 alunos, desestímulo das turmas para o prosseguimento das
atividades escolares. Demorou um pouco até o envolvimento com as questões acadêmicas, mas,
ao final do mês de outubro, os alunos já estavam mais participativos e empenhados nas funções
cotidianas que demandam um curso de letramento de professores de língua(gem).

2.5 Categorias de análise

Para a leitura dos dados de um corpus multiforme como esse, que busca indícios de
letramentos acadêmico e do professor em gestos formativos no interior de uma disciplina e nas
trocas didáticas entre sujeitos Docentes-orientadores e grupos, acreditamos que a Análise do
Discurso Francesa (ADF) é a teoria de leitura (POSSENTI, 2004) que melhor pode atender à
nossa investida.
Poderíamos analisar os dados com base em algumas premissas, quais sejam: i) há préconstruídos (HENRY, 1997), que se deixam entrever na interação; bem como ii) ditos e nãoditos (DUCROT, 1977; 1984), que configuram as materialidades de análise e, também, iii)
discurso e poder (FOUCAULT, 1990; 2003), que são elementos constitutivos de todas as trocas
simbólicas entre sujeitos investidos em suas posições discursivas de professores e alunos no
microcosmos social sala de aula/espaço formal de educação superior.
Quanto às categorias de análise, em decorrência da necessidade de encontrar
recorrências e regularidades discursivas nos enunciados, e para darmos conta de mapearmos
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com mais fluidez argumentativa um corpus tão extenso, quanto o que aqui apresentamos,
escolhemos apenas duas categorias de análise para as triangulações de dados, a saber: i)
escolhas lexicais (MONDADA; DUBOIS, 2003) dos docentes e discentes no tratamento de
questões que prefiguram as trocas didáticas entre professores e alunos e iii) silenciamento
(ORLANDI, 2013; MAINGUENAU, 1989) presente nas sessões de trocas didáticas entre os
sujeitos da pesquisa, na sessão de publicização e, também, no texto final.
Através da ADF, que aqui compreendemos como uma teoria de leitura (POSSENTI,
2004), aprendemos a enxergar um enunciado como a própria instância do que se diz e do que é
dito, já que, em face de materialidades linguístico-discursivas em circulação, o leitor lança mão
de dispositivos que permitam ler e desobvializar aquilo que aparece feito e rarefeito nos
discursos.
O que caracteriza o modo como o sujeito diz o que diz se dá no plano da subjetividade,
assim como o que foi produzido discursivamente pelo sujeito é resultado de afetamentos
históricos, silenciamentos constitutivos sendo marcado por escolhas de palavras (léxico)
materializadas em enunciados produzidos pelos sujeitos. Assim entendemos que o discurso
apresenta uma característica de subjetividade que é “conferida e legitimada pelas formações
discursivas de que um dado sujeito participa e/ou pelas vozes provenientes delas que o
atravessam. O sujeito, assim, tanto diz a língua, como é dito por ela” (MODL; ASSUNÇÃO,
2015, p. 560).
Sobre silêncio e silenciamento, cabe-nos trazer aqui a voz de Orlandi (2013), no livro
As formas do silêncio: no movimento dos sentidos39, que entende que o silêncio é fundante e
tem uma relação histórica, desde o mundo da mitologia, até o mundo das ciências. Embora as
nossas ações sejam/estejam materializadas em torno de aspectos linguageiros, o sentido se
ampara também no silêncio. É comum confundirmos o silêncio como ausência ou falta; mas,
como nos ensina Orlandi (2013), a linguagem é que é o excesso, vez que, a palavra gira em
torno do silêncio e por isso propõe a descontinuidade do verbal por meio dele.
Dito de outro modo, a linguagem é “movimento periférico, ruído” (ORLANDI, 2013,
p. 32). Assim, para se engendrar nos estudos do silêncio como categoria de análise, é preciso
lançar mão de noções como linearidade, completude e literalidade, pois, na ADF, o sentido se
constrói em direções diversas e não num plano longitudinal fixo. Desse modo, o “real da
significação é o silêncio. E como nosso objeto de reflexão é o discurso, chegamos a uma outra
afirmação que sucede essa: o silêncio é o real do discurso”. (ORLANDI, 2013, p. 29)
39

ORLANDI, Eni Puccinelli. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. Campinas, SP: Editora da
Unicamp. 6ª. ed., 2013.
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Indo ao encontro do que a autora chama de “política do silêncio”, a questão do “ ‘tomar’
a palavra, ‘tirar’ a palavra, obrigar a dizer, fazer calar, silenciar, etc.” (ORLANDI, 2013, p. 29)
podem ser compreendidas como um jogo de poder que deixa (entre)ver ações que caminham
para um arena discursiva em que papéis sociais de opressão e resistência (FREIRE, 2013) são
encenados no campo do silêncio.
Já que tematizamos a sala de aula universitária como como um lugar controverso de
assujeitamentos e exercício de poderes, deixar de usar a palavra (silenciar) ou tê-la cassada (ser
silenciado(a)) no exercício linguageiro, integram o silêncio. Ou seja, quando o docente,
legitimado pelo discurso professoral, não cede a palavra ao sujeito ou nega a palavra ao discente
ou não escuta o que tem a dizer o educando, esses gestos estão “condenados a significar”
(ORLANDI, 2013, p. 29) e, por isso, faz emergir, significativamente, esse silêncio. Vem daí
um movimento analítico que vertemos aos enunciados advindos das diferentes materialidades
linguístico-discursivas que figuram nosso corpus.
Como o uso da linguagem não é transparente e o uso da palavra pelo sujeito mostra
afetamentos históricos, outra categoria que empreendemos nas nossas leituras é o estudo do
léxico. Buscando uma conceituação sobre esse termo, encontramos em Lepschy (1984) a
premissa de que “todo o funcionamento da língua em seus vários níveis, parece constar de
sistemas que giram à volta da palavra” (LEPSCHY,1984, p.156), ou seja, a palavra (léxico)
ocupa a centralidade das relações linguísticas e, por isso, o seu uso evidencia a socioistória do
sujeito. A escolha do léxico “invasão” em vez de “ocupação”, vertendo essas escolhas lexicais
para os Movimentos Sociais pelo direito à moradia, por exemplo, pode explicitar um
posicionamento de quem diz que desqualifica a ação do Movimento.
O deslocamento dos estudos do léxico da gramática para os estudos do discurso fez com
que esse ganhasse uma outra acepção como “um aparato para dizer o mundo como se ele
estivesse ali discretizado e etiquetado” (MARCUSCHI, 2004, p. 265). Entretanto, o léxico
apresenta certa vulnerabilidade incontrolável (MARCUSCHI, 2004), já que a palavra é, por
natureza, território de significações e ressignificações em face do uso pelos sujeitos em
sociedade.
Trazendo os estudos do léxico para a ADF, é importante compreender que o uso da
palavra instancia outras motivações que não aquelas da ordem da história da língua. A palavra,
como “rede de relações” (MARCUSCHI, 2004, p. 281) traz para as enunciações o
comportamento social, ideológico e subjetivo de significações que são construídas pelos
sujeitos em comunidade em relação à atividades linguísticas. Então, o léxico é mais do que a
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palavra em si; o léxico é a socioistória cultural e ideológica materializada em torno dos usos da
palavra em contextos de emergência linguageiro (MONDADA; DUBOIS, 2003).
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CAPÍTULO 3
ANÁLISE DE DADOS: sujeitos da pesquisa e(m) indícios de letramentos acadêmico e do
professor

3.1 Introdução
“O SIP é uma disciplina que acredito muito”.
Juliana Alves Santos (UNEB)
“O SIP, para mim, é um momento de afeto”.
Vanusa Mascarenhas Santos (UNEB)
Considerando a análise como um exercício intelectual de busca por indícios para a
compreensão de um objeto de pesquisa, sintetizamos que a escolha por nós agenciada de
apresentar um tratamento inicial de dados em tabelas se explica por acreditarmos na
sumarização como uma estratégia adequada como preparação para as triangulações de dados
que fazemos no Capítulo 4. Afinal, trata-se de um momento em que o pesquisador ainda está
tateando as informações advindas dos diferentes instrumentos de pesquisa conferindo-lhes o
tratamento que verte(rá) tais informações em dados.
Nessa seção, traremos os dados sobre os sujeitos da pesquisa de todos os 6 (seis)
docentes e de todos os 6 (seis) grupos, já que acreditamos ser importante apresentar pra o leitor
um panorama geral dos sujeitos da pesquisa e/em seus gestos formativos, e, também, por
levarmos em consideração que apenas o Grupo 03, microcosmo social da turma, será utilizado
nas triangulações. Assim, objetivamos perceber (des)estabilizações de sentidos depreendidas
das materialidades linguística-discursivas advindas da geração de dados desses mesmos grupos,
cotejadas com as teorias que sustentam a nossa construção da revisão de literatura, e submetidos
aos procedimentos de análises dos dados advindos da Análise do Discurso de linha Francesa
(ADF). Justificamos, ainda, a escolha pelo Grupo 03 para as análises e para as triangulações.

3.2 O perfil dos sujeitos e(m) traços identitários: reflexões iniciais sobre o letramento
acadêmico e o letramento do professor

3.2.1 Os professores em formação
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As tabelas de 5A-5F, que passamos a apresentar, registram informações advindas do
trabalho com o instrumento de pesquisa questionário (conforme já discutido no Capítulo
anterior), no caso das colunas horizontais, elas sintetizam: nome fictício, idade, cidade em que
reside o sujeito, profissão, estado civil e se tem ou não filhos. Já as informações descritivas de
cada Grupo advêm da convivência intersubjetiva do pesquisador com os professores em
formação no decurso do histórico instaurado pela dialogia professor-alunos na Universidade.
Passemos, assim, à leitura das tabelas 5A a 5F, que materializam o que há de comum e
de especial em cada um dos 6 grupos dos professores em formação (sujeitos da pesquisa).
GRUPO 1
Desde o primeiro semestre, o grupo formado vem mantendo a mesma estrutura, o que se explica por questões de afinidades
interpessoais e por todas integrantes residirem no mesmo município. A ação do grupo nas salas de aulas universitárias vem
atestando uma democratização de desempenho de papéis no interior do grupo. Assim, não há marcas de uma única
liderança. Três alunas, no entanto, são mais espontâneas em sala de aula e, por isso, posicionam-se mais oralmente e duas
são mais introspectivas, embora também demonstrem boa força argumentativa. Por residirem cerca de 65 km da
Universidade e por desempenharem atividades laborativas durante todo o dia, o grupo nunca chega antes da 19h, hora de
início da aula, e, já que o ônibus que transporta alunos para Porto Seguro saí às 22h, elas não ficam até o final da última
aula, que se estende até às 22h30. Nesse grupo em especial, a discente Dilma percorre, diariamente, mais de 80 km para
chegar ao Campus, inclusive travessias em balsa, moto-táxi e ônibus.
Nome
JACY

Idade
23

DILMA
GISELE
LULU
SERÁPIA

32
24
23
22

Cidade em que reside
Porto Seguro

Profissão
Cartelista (confecção de cartaz
promocional)
Distrito de Porto Seguro
Professora
Porto Seguro
Atendente comercial
Porto Seguro
Atendente comercial
Porto Seguro
Funcionária de Centro de
Pesquisa
Tabela 5A
Alguns traços identitários Grupo 1

Estado Civil/filho(s)
Solteira e sem filho
Divorciada e com filho
Casada e sem filho
Solteira e sem filho
Solteira e sem filho

GRUPO 2
Trata-se do grupo com a menor faixa-etária da sala. Quase todos são solteiros, residentes na cidade sede da Universidade
campo da pesquisa, trabalhadores, com dois membros estagiando no Campus. Cumpre registrar que no grupo há 2 alunos
evangélicos, mas que preferiram não se juntar ao Grupo 5, que é formado exclusivamente por Adventistas do 7º dia, que não
cursam determinadas disciplinas. Os trabalhos desenvolvidos em sala de aula registram que o grupo conta com a clara
liderança de dois sujeitos: Marvel e Marcela M, que, inclusive, se desentendem argumentativamente, durante a sessão de
orientação filmada para a pesquisa.
Nome
RAYRA
MARVEL
MARCELA M
KAYRO
LEIDIMAR

Idade
22
23
24
22
25

Cidade em que reside Profissão
Eunápolis
Monitora de disciplina
Eunápolis
Estagiário Setorial
Eunápolis
Funcionária pública
Eunápolis
Estagiário Setorial
Eunápolis
Técnica em Enfermagem
TABELA 5B
Alguns traços identitários Grupo 2

Estado Civil/filho(s)
Solteira e sem filho
Solteiro e sem filho
Solteira e sem filho
Solteiro e sem filho
Casada e sem filho

106

GRUPO 3
Três membros da equipe não conseguem chegar no horário para a aula com início às 18h10, vez que, além de trabalharem
nos turnos opostos, moram em outra cidade. Os outros três membros, embora residam na cidade, por trabalharem nos turnos
opostos ao turno de funcionamento da aula, não chegam sempre no horário. Geralmente, chegam às 19h e saem às 22h, trinta
minutos antes do final da última aula, já que o último transporte coletivo sai nesse horário. Esse grupo foi formado
incialmente por 4 pessoas, depois duas se agruparam. O traço que caracteriza esse agrupamento é o de afinidade pessoal e
por alguns residirem na mesma cidade. Uma aluna não participou ativamente das sessões de produção do artigo, vez que
estava de licença maternidade; as suas contribuições se voltaram mais para as questões de leitura e construção de textos para
a revisão de literatura. Durante todas as sessões filmadas, as alunas Malvina e Luágina são as que menos participam. Na
sessão de orientação com Docente-orientador 03, Malvina não teve mais que três turnos de fala. A liderança do grupo é
exercida pelo aluno Arruda, que, conforme acredita o orientador do grupo, é quem, de fato, escreve. O grupo é jovem e é
bastante diverso em termos das atividades profissionais. Outra informação relevante é que há um casal no grupo, formado
por Arruda e Malvina.
Nome
EDVALDA
ENYA
DENISE
ARRUDA
MALVINA
LUÁGINA

Idade
26
23
24
27
24
23

Cidade em que reside Profissão
Itabela
Garçonete
Eunápolis
Auxiliar de Professor
Eunápolis
Não informou
Itabela
Atendente Comercial
Itabela
Professora
Eunápolis
Auxiliar Administrativo
TABELA 5C
Alguns traços identitários Grupo 3

Estado Civil/filho(s)
Solteira e sem filho
Casada e sem filho
Casada e com filho
Casado e sem filho
Casada e sem filho
Solteira e sem filho

GRUPO 4
O grupo originalmente não contava com a formação aqui registrada. Após alguns problemas pessoais, restaram 3 pessoas
da formação inicial (Írma P., Patrícia e Antônia) e o grupo recebeu mais 2 membros (Jovelina e Camilo) que, até então, não
apresentavam critérios de afinidade com o trio. Há no grupo duas irmãs e há um aluno dessemestralizado (aluno irregular
no semestre que cursa disciplinas em várias turmas e, por isso, com mais tempo de vivência no Curso). É um grupo que,
mesmo residindo na cidade, nunca chega no horário para as aulas. A liderança do grupo é exercida pela discente Patrícia
que, nesse caso, divide essa função com o discente Camilo. Embora o grupo possua dificuldades com a escrita acadêmica
(como ficou evidenciado na orientação), sempre entrega todas as atividades e é o primeiro a interagir afirmativamente com
as solicitações postadas pela disciplina SIP V no grupo virtual do Facebook. Infelizmente, não conseguimos gravar uma
sessão de orientação de trocas didáticas entre o grupo e o Docente-orientador 04. Após várias tentativas, não obtivemos
êxito. As justificativas estão registradas adiante na Tabela 07 D.
Nome
ANTÔNIA
JOVELINA
ÍRMA P.
PATRÍCIA
CAMILO

Idade
36
25
35
34
34

Cidade em que reside Profissão
Eunápolis
Professora Substituta
Eunápolis
Auxiliar de Professor
Eunápolis
Telefonista
Eunápolis
Professora
Eunápolis
Auxiliar Adm.
TABELA 5D
Alguns traços identitários Grupo 4

Estado Civil/filho(s)
Casada e com filho
Solteira e sem filho
Casada e com filho
Divorciada e com filho
Solteiro e sem filho

GRUPO 5
Esse grupo era formado no início da disciplina por 7 integrantes, todos da mesma religião. Entretanto, 2 desistiram da
Disciplina e não participaram das construções do texto acadêmico do semestre. Todos são Adventistas do 7º dia e, por
isso, não cursam disciplinas oferecidas na sexta à noite e no sábado pela manhã. Obviamente, como não oferecemos
disciplinas especiais para esses casos, eles demorarão mais que o tempo mínimo para a integralização curricular e para
a conclusão do Curso. A dinâmica para o sorteio do docente-orientador para esse grupo tem que obedecer a critérios
especiais: não pode ser docente de disciplina da sexta (noite) e sábado (manhã) e tem que ser um docente de uma
disciplina em que todos os membros do grupo estejam matriculados. Como há poucas possibilidades, coincidentemente
dos 5 SIPs dos quais o grupo participou, 4 vezes o Grupo foi orientado pelo mesmo docente. A liderança do grupo é
clara da discente Frida, que realiza todas as tomadas de decisões, inclusive à revelia dos demais membros, como o
trabalho do grupo em sala de aula evidencia. Diego é o esposo de Frida. A característica mais marcante desse grupo é a
disponibilidade aliada ao compromisso com as atividades acadêmicas.
Nome
Idade Cidade em que reside Profissão
Estado Civil/filho(s)
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EVANGELINA
FRIDA
GRAZI Z.
DIEGO
LUCILENE

37
35
34
34
23

Eunápolis
Eunápolis
Eunápolis
Eunápolis
Eunápolis

Funcionária Pública (Aux. Adm)
Funcionária Pública (Aux. Adm)
Professora
Professor
Não informou
TABELA 5E
Alguns traços identitários Grupo 5

Divorciada e com filho
Casada e sem filho
Casada e com filho
Casado e sem filho
Não informou

GRUPO 6
O grupo formado no semestre 2015.1 recebeu alunos que ficaram de fora dos agrupamentos da sala, o que se explica por
questões de ausência de afinidades fortemente estabelecidas. Os membros desse grupo foram deixados de lado quando os
grupos se formaram e como havia a necessidade de 6 grupos, já que foram 6 disciplinas, eles se agruparam. A aluna Eva
desistiu da disciplina na finalização das atividades e foi reprovada por faltas. Dentre as características mais marcantes do
Grupo estão: i) pouca afinidade entre os membros; ii) exercício (ou tentativa de) do poder de Antônio sobre os demais
membros, inclusive com a escolha do tema do trabalho que partiu de uma vontade pessoal dele; iii) dificuldades com
momentos de encontro para estudos e orientações; iv) não afinidade dos demais membros com o tema; v) problemas sérios
com a construção do texto acadêmico e vi) problemas com o cumprimento do prazo de entrega das atividades. Embora
todos residam na cidade, apenas Antônio chega no horário de início da aula.
Nome
MAYNE
ANTÔNIO
EVA
MIGUELINA

Idade
23
22
36
45

Cidade em que reside
Eunápolis
Eunápolis
Eunápolis
Eunápolis

Profissão
Secretária e Auxiliar em Clube
Atividades extras
Não informou
Professora
TABELA 5F
Alguns traços identitários Grupo 6

Estado Civil/filho(s)
Solteira e sem filho
Solteiro e sem filho
Não informou
Casada e com filho

A leitura do perfil dos sujeitos da pesquisa, registrada nas Tabela 5A-5F, atesta a
crescente democratização do ensino superior no Brasil, bem como o público diversificado e
proletário dos cursos licenciatura, a que fizemos referência na Introdução. Não há sequer um
aluno que se dedique exclusivamente à vida acadêmica. O perfil desses 29 sujeitos, já que Eva
desistiu na reta final do semestre, ilustra o fato de que, de 2ª à 6ª feira, os alunos só contam com
as madrugadas para as demandas de trabalhos extras da Universidade. O que aponta para o fato
de o grupo de professores em formação ser formado por trabalhadores.
Do total de 29 alunos, integrantes da turma do V semestre, podemos generalizar que 27
alunos exercem atividades vinculadas à:
i)

docência (07 professores, sendo 1 substituto e 6 concursados) e 02 auxiliares de
professor;

ii)

Universidade, campo da pesquisa, 02 estagiários, 01 monitor e 01funcionário de
centro de pesquisa;

iii)

estabelecimentos comerciais – vendas (03 atendentes comerciais), prestação de
serviços (01 garçonete, 01 telefonista e 01 secretária);

iv)

tarefas administrativas (01 funcionário público, 01 técnica em enfermagem e 04
auxiliares administrativos) e
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v)

outras atividades (01 cartelista e 01 em outra atividade)

A análise do perfil socioprofissional dos estudantes revela que eles provêm das classes
trabalhadores, sendo 13 alunos em exercício profissional voltado para atividade da docência e
14 graduandos que exercem outras atividades que não têm relação com a graduação que cursam.
Esse dado aponta, por um lado, que nos 04 (quatro) anos da graduação em Letras esses 14
alunos deverão se apropriar de todo um conjunto de saberes voltados para a construção da
identidade do professor de língua materna, obviamente estamos falando do letramento do
professor, além do letramento acadêmico, temas que dão o tom à nossa pesquisa. Ademais, os
13 estudantes que desempenham atividades voltadas para a docência estão, sobremaneira, em
contato com uma diversidade de textos acadêmicos e com discussões que perpassam a formação
de professores, vez que no microcosmo sala de aula, onde desempenham suas atividades, há
tematizações sobre docência (conversas entre professores, o projeto do livro didático, as normas
e resoluções adotadas pela escola, os cartazes oficiais que tematizam assuntos sobre escola e os
profissionais da educação, dentre outros).
Ademais, o fato de os alunos virem de classes trabalhadoras evidencia que, em muitos
casos, a família, que é a agência inicial de letramentos, por também pertencer à classe de
trabalhadores, não está engajada com muita força em práticas de leitura e escrita. Entretanto,
quando há apostas governamentais de incentivo à educação escolar (como é o caso do programa
governamental Bolsa Família que finca como critério de obrigatoriedade para o recebimento da
bolsa a frequência dos filhos na escola) e quando há democratização da escola para todos,
incluindo aí a classe trabalhadora, a escola passa a assumir ainda com mais veemência a sua
função de entidade promotora oficial de letramento, entre eles o letramento da escrita e o
engajamento em práticas sociais de usos de saberes escolares. Quando a escola “se pinta de
povo”, bandeira do movimento social Levante Popular da Juventude40, o saber construído
na/pela escola entre professores e alunos, é mais significativo, já que as práticas de letramento
escolar evocam outros saberes que não apenas a (de)codificação da língua. Sobre isso, vale
trazer a voz de Kleiman (2006), que enfatiza que esses alunos, muitas vezes,
40

Conforme autodescrição encontrada no sítio http://levantepb.org/category/quem-somos/, o movimento Levante
Popular da Juventude “é uma organização de jovens militantes voltada para a luta de massas em busca da
transformação da sociedade. SOMOS A JUVENTUDE DO PROJETO POPULAR, e nos propomos a ser o
fermento na massa jovem brasileira. Somos um grupo de jovens que não baixam a cabeça para as injustiças e
desigualdades. A nossa proposta é organizar a juventude onde quer que ela esteja. Deste modo, nos organizamos
a partir de três campos de atuação: 1) no meio estudantil secundarista e universitário; 2) nas periferias dos centros
urbanos e 3) nos setores camponeses”.
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provêm de famílias que enfatizam pelo menos a importância simbólica de ler e
escrever, daí seu sucesso na escola e na obtenção de um grau profissional. Ao fazer
isso, eles escapam à norma. Embora concordemos com resultados de pesquisa que
indicam que o letramento começa na família e que há diferenças significativas nos
modos de usar a linguagem entre famílias de classe trabalhadora e famílias dos
grupos majoritários (Heath, 1983), acreditamos ser mais relevante, para a
transformação e a mudança, aprender como um caminho singular, individual de
sucesso é conseguido, num processo que geralmente representa fracasso para um
grupo social (cf. Ribeiro, 2005), em vez de pôr as práticas de letramento de sujeitos
mais familiarizados com práticas de leitura de prestígio como o parâmetro ou norma
de comparação. Em outras palavras, interessa-nos descobrir, nos seus relatos, como
os alfabetizadores subvertem, para usar as palavras de Certeau (1994), a ordem
social, fazendo-a colaborar para atingir seus próprios propósitos. (KLEIMAN, 2006,
p. 414).

Não obstante, com a democratização do ensino superior no Brasil presenciada nos
últimos anos, especialmente com programas de incentivo ao acesso à universidade, os cursos
têm recebido segmentos que, até então, sempre foram negligenciados. Esse dado foi discutido
na seção de Revisão de Literatura deste texto, mas é válido recuperar aqui o que dissemos, em
outras palavras nesta seção, sobre a importância de a universidade receber alunos de segmentos
sociais historicamente menos favorecidos por políticas públicas de acesso e permanência ao
ensino superior. Como os dados das tabelas 5A-5F indicam, o curso de licenciatura em Letras
onde a pesquisa foi desenvolvida, considerando a turma do V semestre como microcosmo social
deste curso de Letras, é marcadamente construído por segmentos sociais que não presenciavam
práticas envolvendo as áreas de educação e ensino. Do total de 29 alunos, 27 indicaram as suas
profissões e destes 27, apenas 09 exercem atividades voltadas para a docência. Os demais, 04
começaram a exercer atividades acadêmicas após o ingresso no curso, e 16 desempenham outras
funções não relacionadas com as especificidades de um curso de formação de professores.
Para ilustrar e confirmar o que dissemos até aqui, quando, no questionário final aplicado
para a turma do V semestre, perguntamos “08. Como você se percebe como um sujeito de
linguagem? O que já construiu desde o início da graduação e o que falta para construir em
termos do modo como você lê, escreve e se posiciona oralmente aqui na universidade?”, o aluno
Diego, membro do grupo 05, disse-nos:
“Me vejo, realizando um dos grandes sonhos, pois antes de entrar na graduação, participei de
alguns projetos educacionais e, a partir da oportunidade de lecionar em turmas de alfabetização
de jovens e adultos, senti o desejo de me formar num curso de licenciatura, pois pretendia, atuar
na sala de aula. Quanto aos primeiros dias em que coloquei os pés nas salas de aula da UNEB
campus XVIII, experimentei uma sensação incrível, fui envolvido num desejo de um dia poder
estudar nesta universidade, mesmo sabendo que a alternativa se tratava de uma possibilidade
quase impossível... Neste momento, me encontrava pintando as paredes das salas de aula da
UNEB. Recordo-me que certo dia, movido pela vontade e curiosidade a respeito da faculdade,
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perguntei a um rapaz aluno da UNEB campus XVIII, sobre quais cursos eram oferecidos na
universidade e quanto ao nível de dificuldade do processo seletivo. O rapaz me incentivou
positivamente, com muita propriedade e convicção, me disse que não seria tão difícil passar na
prova, desde que eu estudasse e me preparasse para o vestibular. Fiquei com aquelas palavras
soando em meus ouvidos por muito tempo, até que minha esposa me convidou para fazer o
vestibular juntamente com ela, com o propósito de estudarmos no mesmo curso e turma. Achei
uma boa ideia fiz o processo seletivo, na redação fiquei com nove e minha esposa com nove e
meio. Fiquei feliz e grato a Deus por direcionar sempre minha vida e planos... Dessa forma,
consegui até aqui absolver conhecimentos gerais da linguística dentre outras sub-áreas do
conhecimento, melhorar e ampliar elementos da escrita e oralidade. Ainda preciso aprender
muito a respeito das disciplinas trabalhadas aqui na academia”.

Sabemos que hoje nas Universidades, mesmo que timidamente, temos vários alunos
“Diegos” que conheceram a Universidade na condição de prestadores de serviço (como nos diz
Diego “Neste momento, me encontrava pintando as paredes das salas de aula da UNEB”) e lá
viram a possibilidade de uma formação acadêmica.
Sabemos que a construção da identidade do professor de língua materna se dá,
sobretudo, no exercício da dialogia teoria-prática em trocas linguageiras entre professoresformadores, professores em formação e alunos da educação básica. As disciplinas de prática
pedagógica tendem a assumir esse papel formativo, mas as demais disciplinas do currículo não
podem e nem devem ficar alheias à formação do professor. Esse dado nos permite dizer,
trazendo a voz de Matencio (2009), que nos processos de formação de professores de língua
materna “entram em jogo, na formação, tanto a reconstrução de relações do sujeito com a
linguagem quanto o redimensionamento de suas representações sobre ela, as quais subjazem
suas ações significantes” (MATENCIO, 2009, p.19).
Parece-nos produtivo considerar que o perfil socioeconômico dos sujeitos da pesquisa
informa sobre o modo como eles se reconstroem sujeitos da linguagem na Universidade e que
as representações que fazem de si mesmos e dos outros podem explicar os agrupamentos para
o trabalho na Academia.
Trazendo para a questão da construção da linguagem acadêmica tematizada em textos
acadêmicos, a aposta do Seminário Interdisciplinar de Pesquisa, campo da pesquisa, aposta na
produção textual-discursiva em grupos sob a orientação de um docente-orientador, como
mostra o Quadro 04. Esse gesto de escrita coletiva é marcadamente um lugar do diálogo e do
confronto, vez que, em alguns grupos, um dado aluno tende a assumir o papel de autor único
do texto, como registramos nas Triangulações 02 e 05 do Capítulo 04.
Dentre os 6 grupos apresentados, selecionamos o grupo 3 para a mostra de algumas
triangulações de dados nas quais estamos apostando. A escolha desse grupo se justifica por ele
representar o microcosmos social da turma do V semestre: solteiros e casados, faixa etária
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mediana, residentes na cidade e fora dela, com integrantes docentes e outras profissões
recorrentes, alunos dos gêneros masculino e feminino, assim como há um casal no grupo
(recorrente em outro grupo também), horário de chegada com atraso na Universidade e de saída
adiantada.

3.2.2 Os professores formadores de professores
Tão importante quanto compreender quem é o aluno do microcosmo social turma do V
semestre, é saber quem é o docente que leciona para essa turma. Compreender quem é o
professor-formador e, por consequência o professor orientador dos grupos, é importante porque
evidencia traços da cultura escolar de formação do professor universitário. Nesse nosso caso
específico, são docentes oriundos da classe, também, de trabalhadores, que fizeram os seus
estudos em universidades públicas e, por isso, conhecem as dinâmicas e fragilidades do ensino
superior no país, vez que os docentes-orientadores vêm ou fizeram estudos de/em cidades e
regiões diferentes da Bahia e do Brasil.

Grupo orientado
1
Grupo 01

2

Grupo 02

3

Grupo 03

4

Grupo 04

Perfil profissional do(a) Prof/Profa Orientador(a)
Docente-orientador 01 é docente do curso de Letras, como professor-substituto, da área de
Linguística, atuando, principalmente, em estudos históricos da língua portuguesa. Tem
graduação em Letras e especialização lato sensu em Língua Portuguesa. Por não residir na
cidade de Eunápolis, viaja cerca de 1.400 km toda semana entre sua residência e a UNEB,
seu local único de trabalho.
Tema do trabalho orientado: Do Lácio ao Chorinho: um roteiro linguístico
Docente-orientador 02 é docente do curso de Letras, professor efetivo, com
aproximadamente 4 anos de exercício profissional na UNEB em outro campus e teve a sua
remoção há um ano para o campus XVIII – Eunápolis. É docente da área de Prática
Pedagógica e Ensino de Letras e se interessa, também, por Literatura, inclusive com livro
publicado na área. Possui graduação em Letras, mestrado em Literatura e Diversidade
Cultural e está cursando o doutorado em Educação em uma Universidade pública federal do
Brasil. Reside na cidade sede do campus e coordena um Núcleo de Pesquisa e Extensão do
Departamento.
Tema do trabalho orientado: O trabalho com gêneros como instrumento de letramento
literário
Docente-orientador 03 é docente dos cursos de graduação do campus, vez que dos 4 cursos
oferecidos pelo Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias (DCHT) XVIII –
Eunápolis, 3 possuem componentes de sua área de atuação e é o único docente desta área no
Departamento. Possui graduação, mestrado e doutorado em Psicologia. Reside na cidade sede
do Campus. Desenvolve pesquisa com alunos egressos do DCHT XVIII, vertendo seu foco
para a atuação profissional dos alunos que saem do curso de Letras e entram no mercado de
trabalho. Tem pesquisa sobre Gênero e Sexualidade.
Tema do trabalho orientado: A escola como espaço de (des)construção do sujeito
Docente-orientador 04 é um dos docentes que trabalha há mais tempo no Colegiado de
Letras. Possui graduação em Letras e especialização lato sensu em Linguística Aplicada ao
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Português. Entretanto, a sua área de atuação é em Literaturas brasileira e portuguesa.
Esporadicamente, leciona componente de Seminário Interdisciplinar de Pesquisa – SIP e
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC. É docente, também, do ensino médio
profissionalizante na cidade. Não desenvolve pesquisas no Departamento. Reside em
Eunápolis, sede do Campus XVIII.

5

6

Grupo 05

Grupo 06

Tema do trabalho orientado: Atualização das cantigas líricas trovadorescas na Música Popular
Brasileira
Docente-orientador 05 é docente há 3 anos do curso de Letras do campus XVIII. Possui
graduação em Letras e mestrado em Literatura. Ministra componentes de literatura brasileira
e crítica literária. Além de docente, escreve livros de poesia e possui alguns publicados.
Reside em um município vizinho. Possui projeto de Extensão no Departamento tematizando
literatura e outras artes.
Tema do trabalho orientado: Aproximação e distanciamento no contexto da viagem do
personagem André de Lavoura Arcaica e do Filho Pródigo da parábola bíblica
Docente-orientador 06 é docente, também, há 3 anos no Departamento. Além de literatura
brasileira e literatura marginal, seus interesses de pesquisas, é docente de Seminário
Interdisciplinar de Pesquisa – SIP. Como sempre afirma nas reuniões, aposta muito no SIP e
percebe nele um grande locus de produções textuais dos alunos. Além do SIP, ministra
também TCC e atua na coordenação de um curso de Especialização lato sensu em Cultura
oferecido pelo Departamento, do qual também é docente. Possui graduação em Letras,
mestrado e doutorado em Literatura. Reside na cidade.
Tema do trabalho orientado: Aspectos da literatura afro-brasileira no conto Pai contra mãe
de Machado de Assis
Tabela 6A
Perfil profissional do(a) Prof/Profa Orientador(a)

Grupos orientados

Perfil profissional do Professor da Disciplina SIP

Grupos 01, 02, 03,
04, 05 e 06

Possuo graduação em Letras vernáculas com habilitação em Literaturas brasileira e
portuguesa pela mesma Universidade que atuo como docente, só que em outro Campus.
Especialização lato sensu em Literatura e Identidade Cultural e Especialização lato sensu
em Literatura e a Formação do Cânone. Sou aluno do programa de Mestrado em Letras:
Cultura, Educação e Linguagens (PPGCEL/UESB). Sou docente do curso há 2 anos e 7
meses e há 1 ano e 5 meses assumo a função de coordenador do Colegiado de licenciatura
em Letras. Desde o momento que cheguei ao Campus, já que fiz concurso para essa área,
sou docente de SIP. Assumo, nesse cenário, a função de Professor-pesquisador. Resido na
cidade de Vitória da Conquista, onde estou concluindo o mestrado, e percorro, entre ida e
volta, 600 km para meu local de trabalho/pesquisa.
Tabela 6B
Perfil profissional do(a) Prof da Disciplina SIP V/ Pesquisador

Além de desempenhar as funções de docente efetivo do curso há 2 anos e 7 meses, o
professor-pesquisador desta investigação, é, também, coordenador do Colegiado do curso de
licenciatura em Letras onde a pesquisa se desenvolveu. Desse modo, tenho conhecimentos
sobre a formação dos docentes do Curso e, para chegar a estes dados, consultei as pastas de
cada docente que ficam arquivadas no Colegiado, bem como consultei o sítio
www.lattes.cnpq.br onde os professores disponibilizam os seus currículos. Ademais, durante

113

as investidas metodológicas, fiz alguns questionamentos sobre a formação e atuação no Curso
e fiz o registro no diário de campo.
Nesse grupo, como se percebeu, quase todos possuem no mínimo mestrado, com
exceção de dois docentes. Nenhum é natural da cidade donde fica o Campus e todos migraram
para a cidade em decorrência de aprovação em concurso e/ou seleção pública da Universidade.
Quase todos são da área de Letras e desenvolvem algum tipo de atividade (pesquisa e/ou
extensão) além do ensino. Todo o grupo aceitou a investida de pesquisa e reconheceu no
trabalho do pesquisador uma possibilidade de reflexão sobre a Disciplina, objeto de exame e o
curso de Letras.
Infelizmente, não foi possível acompanhar a orientação de dois desses docentes. Eles
alegaram impossibilidade de comparecimento no dia agendado, problemas de saúde,
desencontros de informação entre orientador e grupo, falta de tempo para esse fim e que
estavam orientando em horário de intervalo de suas aulas, quando encontravam os alunos pelo
Campus. Todas as tentativas de filmagem/gravação das orientações foram devidamente
registradas no diário do pesquisador.
Como se trata de um curso de formação de professores, todos os docentes conhecem de
perto os (per)cursos da formação de professores em universidades públicas, já que, como
dissemos acima, todos fizeram os seus estudos em instituições públicas de ensino no Brasil.
Não obstante, ao desempenhar outras atividades além da docência, como a pesquisa e a
extensão, assumem a premissa da constante ação-reflexão-ação que caracterizam o espaço
acadêmico. Com exceção de dois docentes, os demais já possuem mestrado e, com isso, uma
outra vivência em relação à pesquisa acadêmica. Outro dado importante é o fato de que 5 dos 6
docentes residem na microrregião da cidade de Eunápolis e, por isso, conhecem o contexto
social de abrangência da UNEB, as suas características e peculiaridades, fato que contribui,
substancialmente, para o tratamento das questões socioistóricas da região e dos alunos.

3.3 O circuito de interlocução Grupo-professor orientador e Grupo-professor da
disciplina SIP V (pesquisador): mais indícios de letramentos acadêmico e do professor em
formação
Encontrar indícios que apontem para os letramentos acadêmico e do professor em
formação em gestos formativos e em usos da linguagem demanda um refinamento de
instrumentos de pesquisa e de acompanhamentos daquilo que Matencio (2005) chama de saber
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fazer, ou seja, aquilo “que envolve conhecimentos escriturais, metaescriturais e
representacionais” (MATENCIO, 2009,p. 8) e saber dizer, que “entra em jogo a construção de
capacidades linguístico-discursivas relacionadas às práticas específicas do domínio do
conhecimento em questão, já que, nesse caso, se estabelecem, de forma mais ou menos
explícita, relações intertextuais e interdiscursivas (MATENCIO, 2009, p. 25-26).
Na seara da produção de gêneros acadêmicos e de usos da linguagem em práticas
sociais, também acadêmicas, encontramos vetores que ajudam e mesmo orientam o passo-apasso de como os gêneros se organizam e o que neles se tematizam. Esse parece ser, pelo menos
apostamos nisso, o caminho para a produção de gêneros acadêmicos de que fala o projeto do
curso de licenciatura em Letras Vernáculas dessa Universidade, através dos componentes de
Seminário Interdisciplinar de Pesquisa.
Como defendemos na Revisão de Literatura deste texto, a produção de textos
acadêmicos envolve um saber fazer, que caracteriza a arquitetura do gênero, o conhecimento
das normas e os usos da linguagem, e um saber dizer, que evidencia o agenciamento discursivo
de todos os afetamentos históricos e atravessamentos ideológicos, bem como a negociação de
sentidos entre docentes-discentes-as coisas do mundo e a construção da autoria daqueles que
textualizam.
A tudo isso se soma a finalidade do texto acadêmico artigo científico, pois é lugar
genuíno para se capturar indícios de letramento acadêmico, num primeiro momento e de
letramento do professor em formação. Para dar conta dessa demanda, é preciso conhecer os
atores do processamento linguageiro que formam o corpus investigativo: docentesorientadores, professor-pesquisador e grupos de alunos investidos nas produções dos gêneros
acadêmicos artigo científico e seminário final. Bem como, evidenciar quais instrumentos de
acompanhamento da escrita do gênero acadêmico e da preparação para a publicização oral
utilizamos para calibrar a pesquisa. Com base nessas premissas, filmamos as sessões de
orientação entre Docentes-orientadores e grupos e as sessões de orientação entre Professorpesquisador e grupos, que trataremos aqui nesta seção. Fizemos outros acompanhamentos com
outros instrumentos, que serão apresentados e analisados em outras seções.
Após as filmagens, fizemos as transcrições de todos os áudios. Assistimos aos vídeos e
fizemos algumas anotações. Após, de posse das transcrições, fizemos um acompanhamento dos
vídeos com as transcrições, procurando indícios que apontassem e mesmo evidenciem o
letramento acadêmico e o letramento do professor dos alunos da turma do V semestre. Esse
movimento foi de grande importância, pois permitiu-nos compreender a arena discursiva sessão
de orientação e como os sujeitos investidos em seus papéis de orientadores, pesquisadores e
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alunos davam a “cor e o tom” (MINAYO, 2002) à construção do gênero acadêmico e dos usos
da linguagem na academia.
Resolvemos, a partir desse gesto inicial de análise, construir tabelas que tematizassem
as sessões de orientação e como os sujeitos se posicionam no e para o tratamento do gênero
acadêmico e dos usos efetivos da linguagem em gestos formativos. Assim, o texto está dividido
da seguinte maneira:

i)

na seção 3.3.1 Circuito de interlocução Grupo-professor-orientador, apresentamos
as tabelas 7A a 7F e, ao final, registramos as considerações iniciais sobre os dados
coletados e analisados e

ii) na seção 3.3.2 O circuito de interlocução Grupo-professor da Disciplina SIP e
pesquisador, apresentamos as tabelas 8A a 8F, concluindo, também, com um gesto
inicial de análise e tratamento inicial dos dados;

Esclarecidos alguns aspectos iniciais sobre o tratamento das informações tabuladas na
seção, passemos às tabelas anunciadas.

3.3.1 O circuito de interlocução Grupo-professor orientador
GRUPO 1 – PROFESSOR-ORIENTADOR 1

SESSÕES DE ORIENTAÇÃO COM O(A) PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A)
Data

Duração

Condições de/na
filmagem

Integrantes presentes

05/11/2015

110 minutos

Boas condições, sem
interrupção, com
perfeita captura do som
e da imagem.

Docente-orientador 01, Dilma, Lulu,
Gisele e Jacy.
Ausentes: a discente Serápia não
compareceu em decorrência de
problemas de saúde.

Temática do trabalho: Do Lácio ao Chorinho: um roteiro linguístico
Considerações acerca da organização temática da prática da linguagem

O orientador 01 centrou sua atenção na construção das seções Introdução e Metodologia do gênero artigo
científico, discutindo por quais caminhos teóricos o grupo deveria seguir. A orientação foi marcada pela
leitura do orientador, alternando entre leitura silenciosa e leitura em voz alta, do texto feito pelo grupo.
A leitura durou, aproximadamente, 45 minutos, com algumas interrupções, digressões e
questionamentos.
Durante a leitura do texto pelo Docente-orientador 01, as alunas Dilma e Lulu tentam argumentar com
o Orientador, entretanto, este parece não ouvir e entendemos nesse gesto tentativas de silenciamento do
grupo pelo orientador da equipe. Entretanto, mesmo que o Orientador não ceda/distribua a palavra ao
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grupo, as discentes Gisele e Dilma falam sobre o texto que está sendo lido pelo Orientador. Percebemos,
com essa atitude, gestos de resistência.
É o Docente-orientador 01 quem escolhe o tema. Essa afirmativa advém da fala do Docente-orientador
01 quando entendemos, pelo seu projeto do dizer, no enunciado “quando indiquei o tema para vocês, eu
havia pensado nisso”. Durante os quase 50 minutos da sessão de orientação é o Docente-orientador 01
quem, com o notebook em mão, escreve o texto para o grupo. O grupo assiste ao docente escrevendo e
fazendo as leituras.
A discente Jacy é quem menos participa; seus turnos de fala não são mais do que 2. A ênfase final dada
por Docente-orientador 01 é na nota do trabalho, quando diz que “gosta de nota alta”. Não orientou o
gênero oral e nem fez apontamentos sobre a estrutura do gênero. A metodologia indicada por Docenteorientador 01 é a dedutiva. Acreditamos que, quando Docente-orientador 01 fala sobre Metodologia
Dedutiva, o faz com base em teorias sobre Dedução e Indução em pesquisas científica. Entretanto, não
conseguimos compreender como esta Metodologia se aplica ao tema do grupo. Em nenhum momento
foi falado o tema gerador do semestre Linguagem e História durante a sessão de orientação e nem houve
indicação de referências que fizessem relação com esse tema.
Tabela 7A – Sobre a sessão de orientação Grupo 1-Professor Orientador 1

Data

05/10/2015

GRUPO 2 – PROFESSOR-ORIENTADOR 2
SESSÕES DE ORIENTAÇÃO COM O(A) PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A)
Duração
Condições de/na filmagem
Integrantes presentes

25 minutos de
orientação
capturada pela
filmadora. A
sessão de
orientação,
conforme nos
assegurou os
alunos, durou,
aproximadamente,
55 minutos.

A qualidade não ficou muito boa, havendo
dificuldade para compreender alguns
turnos de fala. A filmadora parou de filmar
aos 0:25:52 e, como ficou acertado entre o
grupo, o docente orientador e o
pesquisador que esse último não ficaria na
sala durante a orientação, não foi possível
captar toda a sessão de orientação.

Docente-orientador
02, Rayra, Marcela
M, Marvel, Kayro e
Leidimar
Ausentes: Todos
estavam presentes.

Temática do trabalho: O trabalho com gêneros como instrumento de letramento literário
Considerações acerca da organização temática da prática da linguagem sessão de orientação
A sessão de orientação foi marcada por um bate-papo descontraído entre os presentes, vez que alguns
assuntos não atinentes à temática estavam presentes. O Docente-orientador evidenciou alguns aspectos
da estrutura do artigo acadêmico (Introdução, Justificativa e Revisão de literatura), discutindo,
especialmente, as teorias que sustentam a Revisão de Literatura. O tema norteador do semestre não foi
topicalizado na sessão de orientação. Dois alunos participam ativamente, Marcela M. e Marvel,
percebido especialmente pelo maior número de turnos de falas e de trocas linguageiras entre estes dois
com Docente-orientador 02. Os demais trocam poucos turnos de fala com Docente-orientador 02, a não
ser quando instados a falar pelo orientador. É importante frisar que Docente-orientador 02 transita pelas
áreas de Literatura (com mestrado e doutorado em curso nesta área) e Prática Pedagógica, disciplina de
sua aprovação em concurso para o Curso. Esse dado é percebido na orientação, inclusive no tema do
trabalho.
Tabela 7B – Sobre a sessão de orientação Grupo 2-Professor Orientador 2
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GRUPO 3 – PROFESSOR-ORIENTADOR 3

SESSÕES DE ORIENTAÇÃO COM O(A) PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A)
Data

Duração

Condições de/na
filmagem

Integrantes presentes

04/11/2015

46 minutos

Boas condições, sem
interrupção, com
perfeita captura do som
e da imagem.

Docente-orientador 03, Malvina,
Arruda, Enya, Edvalda, e Luágina
Ausentes: Denise não compareceu,
vez que estava em gozo de licença
maternidade.

Temática do trabalho: A escola como espaço de (des)construção do sujeito
Considerações acerca da organização temática da prática da linguagem sessão de orientação

A sessão de orientação foi marcada por um diálogo entre Docente-orientador 03 e o integrante do grupo
Arruda. As demais integrantes do grupo, só participam se questionadas. Não há um único turno de fala
da discente Malvina. O tema norteador do semestre também não apareceu. O docente-orientador faz
alguns apontamentos sobre a estrutura do gênero (Considerações finais, Revisão da literatura e
Formatação conforme ABNT) ressaltando a importância da correção gramatical. Na verdade, Docenteorientador 03 não se refere ao grupo, endereçando a palavra, assim, ao aluno Arruda. O tema do artigo
é debatido entre os dois; as demais integrantes apenas assistem à discussão. Há exercícios de poder do
Docente-orientador 03 materializados em tentativas de cassação da palavra da aluna Edvalda e quando
faz questões sobre a teoria, de forma bem direta e incisiva, à aluna Enya, que responde timidamente, e
gestos de poder que apontam para silenciamento do grupo em algumas tentativas de diálogo que Arruda
tenta com Docente-orientador 03 sobre alguns posicionamentos de Michel Foucault que foram adotados
pelo grupo. Docente-orientador não responde e não considera as colocações de Arruda nesse momento.
Tabela 7C – Sobre a sessão de orientação Grupo 3-Professor Orientador 3

GRUPO 4 – PROFESSOR-ORIENTADOR 4

SESSÕES DE ORIENTAÇÃO COM O(A) PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A)
Data

Duração

Condições de/na
filmagem

Integrantes presentes

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Temática do trabalho: Atualização das cantigas líricas trovadorescas na Música Popular Brasileira
Considerações acerca da organização temática da prática da linguagem sessão de orientação

Não foi possível fazer o acompanhamento desse grupo através da sessão de orientação. Tentamos
diversas vezes, mas não foi possível. O grupo informou, na sessão de orientação com o professorpesquisador, que, até aquele dia, foram 2 encontros presenciais com Docente-orientador 04. Ao final, já
na etapa de finalização do Artigo científico, o grupo informou que foram 4 sessões de orientação com o
Orientador e mais algumas orientações via e-mail.
Tabela 7D – Sobre a sessão de orientação Grupo 4-Professor Orientador 4

GRUPO 5 – PROFESSOR-ORIENTADOR 5

SESSÕES DE ORIENTAÇÃO COM O(A) PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A)
Data

Duração

Condições de/na
filmagem

Integrantes presentes

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica
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Temática do trabalho: Aproximação e distanciamento no contexto da viagem do personagem André de Lavoura
Arcaica e do Filho Pródigo da parábola bíblica
Considerações acerca da organização temática da prática da linguagem sessão de orientação

Não foi possível fazer o acompanhamento desse grupo através da sessão de orientação. Tentamos
diversas vezes, mas não foi possível. O grupo informou, entretanto, que foram 5 orientações com
Docente-orientador durante a escrita do artigo. As sessões aconteciam no turno das aulas, nos momentos
de intervalo e sem agendamento prévio, conforme nos relatou Frida durante a sessão de orientação com
Professor-pesquisador.
Tabela 7E – Sobre a sessão de orientação Grupo 5-Professor Orientador 5

GRUPO 6– PROFESSOR-ORIENTADOR 6

SESSÕES DE ORIENTAÇÃO COM O(A) PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A)
Data

30/09/2015

Duração
Foram,
aproximadamente,
32 minutos de
filmagem, mas,
como nos relatou
Antônio, essa
sessão de
orientação durou
cerca de 90
minutos.

Condições de/na filmagem

Integrantes presentes

A qualidade é muito boa, sem
dificuldades para compreender os
turnos de fala. A filmadora parou de
filmar aos 0:31:11 e e, como ficou
acertado entre o grupo, o docente
orientador e o pesquisador que esse
último não ficaria na sala durante a
orientação, não foi possível captar
toda a sessão de orientação.

Docente-orientador 06,
Antônio, Miguelina,
Mayne e Eva

Ausentes: Todos estavam
presentes.

Temática do trabalho: Aspectos da literatura afro-brasileira no conto Pai contra mãe de Machado de Assis
Considerações acerca da organização temática da prática da linguagem sessão de orientação

O Docente-orientador começa a sessão de orientação evidenciando que o grupo não apresentou avanços
em relação a última orientação. Foi uma orientação marcada pelo chamamento para as responsabilidades
com o Curso e com a construção do artigo, gênero do semestre. Fica claro o exercício do poder pelo
discente Antônio, especialmente quando diz que a escolha do tema foi uma vocação própria dele e pelas
discussões travadas com Miguelina e Eva durante a sessão de orientação. Percebemos, também,
resistências por parte das demais participantes do grupo à tentativa de exercício de poder de Antônio
sobre as demais. A orientação tematizou a construção do gênero acadêmico (organização temática e
justificativa) e o gênero oral. O grupo apresenta fragilidades argumentativas e pouca familiaridade com
o tema, que foi, inclusive, escolhido pelo aluno Antônio.
Tabela 7F – Sobre a sessão de orientação Grupo 6-Professor Orientador 6

As dinâmicas da Universidade se voltam, sobretudo, para o exercício dos letramentos
profissionais, vez que, como concebemos a academia, são entidade promotoras de letramentos,
entre eles os letramentos acadêmico e do professor em formação. Conhecer o que sustenta uma
Universidade está para além do famoso tripé ensino-pesquisa-extensão. É preciso voltar os
nossos olhares para os sujeitos que a formam a: professores e aluno. Afora isso, e tão importante
quanto as demais constituintes dos espaços da educação superior, é preciso compreender o
currículo e o que aposta e deixa de apostar na promoção de eventos de letramentos profissionais
e acadêmico.
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Trazendo para o nosso corpora investigativo, se o objetivo que sustenta a nossa pesquisa
evidencia a necessidade de mapear e categorizar ações didático-discursivas dos professoresformadores da Disciplina no interior de aulas no e para o tratamento dos gêneros acadêmicos
artigo científico e seminário como objeto de ensino e a resposta dos alunos a essas ações
materializadas em suas produções textuais inicial, parcial e final em termos da alteração de
saberes relativos ao uso da linguagem acadêmica e às representações de conceitos (objeto de
estudo, de trabalho e de ensino do professor em formação) tematizados no texto, faz-se
necessário compreender, não apenas o currículo, mas o sustentáculo social que dá sentido e tom
à Universidade: professores e alunos.
Nas tabelas 7A-7F estão materializadas as atividades de orientações no e para o
tratamento dos gêneros acadêmicos e algumas compreensões que docentes e discentes fazem e
trazem dos gêneros e das construções de linguagem que marcam a Universidade. Dos 6 (seis)
grupos observados, apenas em 2 (dois) não foi possível registar as sessões de orientação.
Entretanto, como afirmam os discentes destes grupos, as orientações acontecerem,
especialmente via e-mail e em espaços intervalos de aulas. Sobre os demais grupos, os 4
(quatro) que capturamos as sessões de orientação, percebemos que é o docente-orientador,
assumido o discurso professoral e de orientador, que dá o tom às trocas linguageiras e didáticas.
Nestes gestos de análises, quando nos debruçamos em atividades de escuta e de leituras sobre
as materialidades coletadas, percebemos:

i)

traços de assujeitamento de docentes-orientadores sobre os grupos, já que, como
nos ensina Pêcheux (2012), nas relações de poder há, sobremaneira, o exercício
de discursos legitimados socialmente e, por isso, assujeitamentos de pessoas e
grupos. Isso é percebido, por exemplo, quando Docente-orientador 01 usa de
quase 2/3 da sessão de orientação para escrever o texto em vez de negociar
sentidos e permitir que o grupo construa autoria no texto que produz ou quando
são o Docente-orientador 05 e o Docente-orientador 01 quem escolhem o tema
do artigo dos seus respectivos grupos;

ii)

através dos ditos e não-ditos (Ducrot, 1977), que são resultados do que
agenciamos no que dizemos e no que deixamos de dizer, percebemos que a
construção da linguagem materializadas nas trocas didáticas entre orientadores e
grupos é marcada por pressuposições e subentendidos, especialmente quando,
através do uso da palavra, docentes-orientadores deixam linguisticamente
marcado as posições ideológicas que assumem e, em outros momentos,
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caminham pelo liame do jogo linguageiro que deixam (entre)ver o que esperam
da produção acadêmica dos alunos. Para ilustrar o que dissemos aqui, quando
Docente-orientador 01 diz que “eu gosto de nota alta”, ela não-disse, mas ficou
na ordem do pressuposto, que o objetivo do trabalho acadêmico não é a
publicização do resultado de uma investida de pesquisa, mas o capital
meritocrático de que dele pode resultar. Percebemos, também, quando Docenteorientador 03 se dirige apenas ao aluno Arruda, embora os enunciados não
deponham contra ele, que o discente é quem assume a posição de autor do texto.
Como se trata de uma produção coletiva em que alunos se (re)constroem
discursivamente pela linguagem com vistas ao seu letramento acadêmico, a arena
discursiva sessão de orientação é marcada por trocas simbólicas e efetivas
marcadas por resistências e silenciamentos;
iii)

como dissemos no tópico anterior, a sessão de orientação foi marcada por
tentativas de silenciamentos. Orlandi (2013) ensina-nos que o silêncio é
constitutivo da linguagem e que o silenciamento é uma ação da linguagem de
alguns discursos que aparentam e evidenciam relações de poder. Sobre isso,
podemos perceber que nos projetos didáticos das sessões de orientação dos
Docentes-orientadores 01 e 03, há tentativas de silenciamento dos grupos, em
geral, e de alguns membros, em particular. A sessão de orientação do grupo 01 é
marcada por gestos de silenciamento pelo Docente-orientador, vez que, quando
Dilma ensaia uma troca didática com o Orientador, apenas com um “não” dito
por ele, Dilma interrompe o que iria dizer. Percebemos, também, quando
Docente-orientador 03, ao não fazer trocas de palavras com Malvina, Luágina, e
quando tenta cassar a palavra de Edvalda. Esses dados indiciam, em se tratando
do letramento acadêmico e do letramento profissional, uma arena conflituosa em
que, através de ações de silenciamento, a construção do texto acadêmico se dá,
sobretudo, na resistência e no confronto com Orientadores e em seus projetos
didáticos;

iv)

se há silenciamento, como acabamos de dizer, há, também, marcas de
resistências. Se entendemos a atitude de silenciar o outro como mostras do
exercício do poder, neste caso específico, legitimado pela instituição
universidade e pela socioistória que a academia se constitui e é constituída, o
sujeito silenciado reage discursivamente, por meio de gestos de poder e de
resistência (Foucault, 2009; 2004; 2003; 1997), ao projeto daquele que silencia.
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O próprio ato de se calar do discente, como evidenciamos nas 4 sessões de
orientação, já dá indícios de resistências, quer seja ao tema do trabalho, ao projeto
didático da orientação, ao próprio docente-orientador e pelo fato de a sessão estar
sendo filmada. Na sessão transcrita abaixo, quando Docente-orientador 03
questiona se o grupo já havia mandado aquela versão do texto anteriormente, o
discente Arruda disse que não e, ao mesmo tempo, indica que queria a leitura do
texto pelo Docente naquele momento. Docente-orientador 03, nos turnos 275 e
276, quando diz “agora?” espera um recuo do grupo, mas o discente Arruda
insiste e Docente-orientador 03 diz que fará uma leitura “por cima” (turno 279) e
conclui com “tá... ... tá” (turno 283), gesto que entendemos como “terei que fazer,
embora não queira neste momento”. Encontramos aí, por um lado, tentativa de
silenciamento do grupo e, por outro, gestos de resistência ao projeto de orientação
do Docente-orientador 03.
Cena Enunciativa 02 – Sessão de orientação com Docente-orientador 03
Leitura da escrita do grupo e(m) gestos de resistência e silenciamentos
273. Docente-orientador 03: e você já me mandou essa nova versão do...
274. Arruda: não... eu não mandei porque a gente terminou ele há pouquíssimo
tempo... eu achei que você poderia dar uma olhadinha assim agora por cima
275. Docente-orientador 03: agora?
276. Arruda: é
277. Docente-orientador 03: agora?
278. Arruda: hum-rum... e INTERRUP
279. Docente-orientador 03: por cima?... tá
280. Arruda: e apontar para a [gente =
281. Docente-orientador 03:
[tá
282. Arruda: =se ficou muito ruim ou se ficou mais ou menos
283. Docente-orientador 03: tá... ... tá

v)

foi preciso voltar nossos olhares, também, para a as escolhas lexicais que doentesorientadores fazem no momento de suas performances. Como nos ensina
Mondada e Dubois (2003), as escolhas lexicais mostram afetamentos históricos
e sociais que marcam a ideologia daquele que diz, ou seja, quando se escolhe uma
palavra para dizer sobre algo, essa palavra é carregada de sentidos socioistóricos
que evidenciam a posição ideológica de quem a usa. As escolhas lexicais dos
docentes-orientadores utilizadas no e para o tratamento do tema, além de
evidenciar as suas filiações, serão negociadas pelos alunos na construção do texto
acadêmico artigo científico. Negociações de sentidos caracterizam, entre outras,
o letramento acadêmico, já que, lembrando da célebre metáfora bakhtiniana
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(2011) sobre o mito adâmico de criação da linguagem, nada do que dizemos é
novo e em nosso projeto do dizer há reverberação e negações do que foi dito por
alguém em algum momento da história. Obviamente, quando voltarmos os nossos
olhares para o texto acadêmico final e o triangularmos com as sessões de
orientação dos docentes-orientadores e as sessões de orientação do professorpesquisador, perceberemos escolhas lexicais presentes nos textos que foram
negociadas com os projetos didáticos dos docentes investidos nas posições de
orientadores. Na sessão transcrita abaixo, quando Professor-pesquisador, em sua
sessão de orientação ao Grupo 03, fala sobre o conceito de microcosmo, dando
mostras de suas filiações teóricas, momento em que o grupo reage positivamente
com base no que disse o Docente-orientador 03 sobre esse mesmo conceito,
encontramos ecos dessa filiação teórico-conceitual verbalizado na introdução do
artigo acadêmico final feito pelo Grupo.
Cena Enunciativa 03 – Sessão de orientação com Professor-pesquisador ao Grupo 03
Negociação de sentidos e atravessamentos discursivos: filiações teóricas
21. Professor-pesquisador: e nesse texto aqui vocês estão caminhando por
algumas coisas que são... também da análise do discurso como campo
ideológico... espaço ideológico... vocês estão trabalhando com a sala de
aula como se ela fosse o microcosmo da [sociedade né?
22. Arruda:
[microcosmo
23. Arruda: exatamente
24. Professor-pesquisador: ela é uma... é como se fosse uma.. uma... ela
representa o que é a sociedade
25. Arruda: e Docente-orientador 03 implicou com esse negócio de
representatividade limitada e sugeriu que a gente trocasse por microcosmo

Gênero escrito artigo científico/acadêmico – Grupo 03
Negociação de sentidos e atravessamentos discursivos: filiações teóricas
O ambiente escolar sempre foi terreno fértil para o desenvolvimento das
mais variadas formas de pesquisa, indo do campo da linguística,
sociolinguística, até a psicologia e mais recentemente a psicologia da
educação. Todas essas áreas do conhecimento buscam nas relações
construídas dentro do ambiente escolar, um microcosmo representativo das
relações que são construídas pela sociedade como um todo. (Página 01)

vi)

por fim, como a linguagem não é transparente (Pêcheux, 2012), as sessões de
orientação foram marcadas por filiações dos docentes-orientadores ao seus
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grupos sociais e aos seus projetos didáticos de tratamento dos temas. A seção
dessa análise evidencia, além das escolhas lexicais, o tratamento de filiações a
que pertencemos e/em gestos de trocas didáticas que estão materializadas nas
produções feitas pelos grupos.

Houve, sobremaneira, nas sessões de orientação mais aproximações do que
afastamentos entre docentes e discentes investidos em suas posições-sujeito. Como dissemos
até aqui, quando utilizamos a noção de microcosmo social, a sala de aula do V semestre é um
espaço heterogêneo em que sujeitos marcados por diversas formações discursivas exercitam,
em seus projetos do dizer, ações e reações encadeadas pela história. De igual modo, o corpo
docente que lecionou para esta turma é, por assim dizer, parecido: três homens e três mulheres,
com trajetória escolar em instituições públicas, advindos da classe de trabalhadores, licenciados
(5 em Letras e 1 em uma outra área) e com exercícios de poderes que caracterizam a profissão
de professor. Os 6 agrupamentos que formaram a turma do V semestre, com exceção do grupo
05 que tem a característica comum de ser constituído apenas por alunos evangélicos adventistas,
são heterogêneos em diversos aspectos: religiosidade, relacionamento, filhos, residências e
profissões. Em uma situação hipotética, reagrupá-los, acreditamos, não mudaria a noção de
microcosmo, apenas produziria desestabilizações de ordem de afinidades entre os sujeitos que
formariam os novos grupos. Obviamente, a troca de orientadores dos grupos acarretaria em
mudanças do que se diz e não do como se diz, já que são áreas de estudos específicas, mas o
gênero a ser produzido teria a mesma arquitetura.

3.3.2 O circuito de interlocução Grupo-professor da Disciplina SIP e pesquisador

As sessões de orientação fazem parte das atribuições da disciplina SIP, de modo que,
quem assume esse componente curricular assume, também, a orientação aos grupos da sala.
Como dispõe o Plano Individual de Trabalho, PIT, cada docente disponibiliza uma carga horária
de 2h semanais para cada disciplina que ministra no Departamento e essas orientações deverão
ser realizadas em turno oposto ao turno de aula da turma. Entretanto, os professores de SIP, já
que os grupos demandam uma atenção especial, não usam apenas as 2 horas previstas no PIT.
As orientações sobre a construção do artigo são mais intensas ao final da disciplina. Assim,
temos um início de semestre sem orientações semanais e terminamos com, no mínimo, 1 hora
para cada grupo por semana.
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Passaremos agora às análises das sessões de orientação. Todas aconteceram na sala do
Colegiado do curso, já que é um espaço mais reservado e a Universidade não possui salas
disponíveis no turno noturno para quaisquer atividades que não sejam voltadas para a docência.
Posicionamos a câmera em local que permitisse capturar áudio e imagem com boa qualidade,
permitindo reconhecer quais são os sujeitos da pesquisa. Todas as condições da/na filmagem
estão ótimas. Não houve interferência externa durante as sessões de orientação. Dedicamos 1
hora para cada grupo, mas nenhuma sessão chegou aos 60 minutos. 3 grupos foram orientados
no dia 21 e 3 no dia 28 de outubro de 2015.
GRUPO 1 – PROFESSOR DA DISCIPLINA SIP

SESSÕES DE ORIENTAÇÃO COM O PROFESSOR PESQUISADOR
Data

Duração

Condições de/na
filmagem

Integrantes presentes

21/10/2015

44 minutos

A filmagem possui
ótima qualidade.
Ocorreu sem
interferências e com
perfeita possibilidade
de compreensão do
áudio.

Professor-pesquisador, Dilma,
Gisele, Lulu, Serápia e Jacy
Ausentes: Todos estavam presentes.

Temática do trabalho: Do Lácio ao Chorinho: um roteiro linguístico
Considerações acerca da organização temática da prática da linguagem sessão de orientação

A sessão foi marcada por um bate papo informal sobre o SIP, momento que algumas dúvidas foram
esclarecidas, como a data da apresentação, o sorteio dos apresentadores, a estrutura do seminário, bem
como alguns posicionamentos relacionados à reorganização das datas e dos prazos para a entrega dos
textos foram tomados para o andamento das orientações.
Como o Professor-pesquisador já possui afinidade com a turma, vez que foi docente destes alunos em 3
semestres seguidos, falaram sobre o andamento do Curso e as expectativas com o SIP. Aproveitou o
momento para fazer um questionário sobre o perfil pessoal e profissional do grupo, bem como a questão
da logística que fazem para chegar à UNEB todos dias, vez que moram em outro município.

Em seguida, o Professor-pesquisador fez considerações sobre a arquitetura do gênero artigo científico.
Embora as aulas ministradas pelo Professor-pesquisador da disciplina SIP tematizem a arquitetura do
gênero, as sessões de orientação tematizam, também, o saber fazer do artigo científico, neste caso
específico. Esse movimento foi interessante para a pesquisa, vez que o grupo pode falar sobre o gênero
e como o compreende.
A escolha do tema foi feita por Docente-orientador 01, que, inclusive, delimitou as músicas corpora
investigativo do grupo, conforme revelou a discente Lulu. A discente ainda afirmou, em conversa
informal com Professor-pesquisador, que essa é a segunda vez que o grupo é orientado pelo mesmo
Docente-orientador e, no entender da discente, ele sempre faz a escolha do título e do tema. Observando
todas as sessões de geração dos dados, é perceptível, quer seja pela linguagem empregada, quer seja pela
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forma que diz, Docente-orientador 01 aparenta um projeto de poder e de assujeitamento. Sobre isso, é
válido lembrar o que nos diz Pêcheux (2002) sobre o assujeitamento, quando entende que “[...] tudo se
passa como se, face a essa falsa-aparência de um real natural-social-histórico homogêneo coberto por
uma rede de proposições lógicas, nenhuma pessoa tivesse o poder de escapar totalmente, mesmo, e talvez
sobretudo, aqueles que se acreditam ‘não-simplórios’” (PÊCHEUX, 2002, p. 32).
Não há indícios que haja uma liderança no grupo. Todo o grupo, com exceção de uma aluna, se expõe
oralmente, mas a discente Jacy, quando instada a falar, contribui com o grupo.
O grupo apresentou algumas páginas escritas, fruto das trocas didáticas entre Docente-orientador 01 com
o grupo, e já foi possível identificar alguns elementos do artigo. As discentes evidenciaram que as
orientações ocorreram mais por e-mail que presencialmente até aquele momento. Reclamaram,
entretanto, do feed-back de Docente-orientador 01. Inclusive, como disseram, as páginas apresentadas
nesta sessão de orientação já estavam com Docente-orientador há dias e ainda não tinham um resposta.
A aluna Dilma faz um importante depoimento sobre sua trajetória diária para a Universidade e como
isso terá um impacto positivo em sua carreira docente. Embora todas as demais residam em outro
município, Dilma precisa se deslocar utilizando moto-táxi, ônibus e balsa para cumprir as funções de
professora em uma escola pública Municipal em um distrito do município de Porto Seguro e discente do
curso de licenciatura em Letras na UNEB, Eunápolis.
Tabela 8A – Sobre a sessão de orientação Grupo 1-Professor da Disciplina SIP

GRUPO 2 – PROFESSOR DA DISCIPLINA SIP

SESSÕES DE ORIENTAÇÃO COM O PROFESSOR PESQUISADOR
Data

Duração

Condições de/na
filmagem

Integrantes presentes

21/10/2015

37 minutos

A filmagem possui
ótima qualidade.
Aconteceu sem
interferências e com
perfeita possibilidade
de compreensão do
áudio.

Professor-pesquisador, Rayra,
Marcela M, Marvel, Kayro e
Leidimar
Ausentes: Todos os membros
compareceram a esta sessão de
orientação.

Temática do trabalho: O trabalho com gêneros como instrumento de letramento literário
Considerações acerca da organização temática da prática da linguagem sessão de orientação

O grupo apresentou poucas páginas (cerca de 4) de produção de texto nesta orientação.
Como apontado na tabela 4A, algumas questões do SIP foram pontuadas e esclarecidas. A arquitetura
do artigo foi o tema do primeiro momento da orientação.
O grupo se disse inseguro sobre o tema escolhido, vez que ainda não possuía um arcabouço teórico
consistente sobre letramento literário. Quando Professor-pesquisador questiona de onde nasceu o
interesse pelo tema, Marvel, Marcela M. e Leidimar foram enfáticos ao afirmar que o tema nasceu
durante o Estágio Curricular desenvolvido por eles em escolas públicas da cidade de Eunápolis, quando
perceberam dificuldades dos alunos da Educação Básica com a leitura de literatura.
Após as trocas didáticas, o Professor-pesquisador fez algumas perguntas sobre o tempo dedicado para o
estudo e sobre as atividades desenvolvidas pelos alunos fora da universidade e sobre questões
profissionais e pessoais dos alunos. Esse movimento foi importante, pois ajudou a traçar o perfil destes.
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Tabela 8B – Sobre a sessão de orientação Grupo 2-Professor da Disciplina SIP

GRUPO 3 – PROFESSOR DA DISCIPLINA SIP

SESSÕES DE ORIENTAÇÃO COM O PROFESSOR PESQUISADOR
Data

Duração

Condições de/na
filmagem

Integrantes presentes

28/10/2015

37 minutos

A filmagem possui
ótima qualidade.
Aconteceu sem
interferências e com
perfeita possibilidade
de compreensão do
áudio.

Professor-pesquisador, Arruda,
Malvina, Enya, Luágina e Edvalda
Ausentes: Denise não compareceu,
vez que estava em gozo de licença
maternidade.

Temática do trabalho: A escola como espaço de (des)construção do sujeito
Considerações acerca da organização temática da prática da linguagem sessão de orientação

Como a disciplina SIP orienta que a quantidade de página do artigo acadêmico do V semestre fique entre
12 e 15 páginas, o grupo apresentou um texto já com uma grande quantidade de laudas, 08 no total,
especialmente, quanto à revisão de literatura. O texto apresentado é bem consistente do ponto de vista
da argumentação, embora apresente problemas com questões gramaticais.
A centralidade das discussões ficou entre Arruda e o Professor-pesquisador. As demais alunas do grupo
não se envolvem diretamente com a temática. Esse fato também foi percebido durante a sessão de
orientação com Docente-orientador 03, também na sessão de publicização e mesmo durante as aulas.
Nos 3 semestres que Professor-pesquisador ministrou aulas para esta turma, este grupo nunca foi
participativo durante as aulas, mas sempre cumpria prazos e entregava as atividades na data marcada.
Como evidenciado nas tabelas 8A e 8B, ao final da orientação, o Professor-pesquisador fez algumas
perguntas sobre o cotidiano dos alunos, inclusive profissionalização e tempo para o estudo.
Nesse grupo é perceptível a liderança de Arruda. O texto apresenta marcas de autoria que deixa o
Professor-orientador em dúvida sobre quem escreveu: se é paráfrase ou se é plágio. Isso se justifica, em
partes, com o fato de que o Professor-pesquisador foi, no semestre 2014.2 orientador desse mesmo grupo
na disciplina Texto e Discurso, quando o grupo se utilizou de plágio de textos disponíveis em meios
virtuais na construção do gênero acadêmico daquele semestre. Esse ponto, durante a entrevista com
Docente-orientador 03, foi lembrado e é possível encontrar uma breve discussão na sessão 3.2.1 da
Análise dos Dados deste texto.
Tabela 8C – Sobre a sessão de orientação Grupo 3-Professor da Disciplina SIP

GRUPO 4 – PROFESSOR DA DISCIPLINA SIP

SESSÕES DE ORIENTAÇÃO COM O PROFESSOR PESQUISADOR
Data

Duração

Condições de/na
filmagem

Integrantes presentes

28/10/2015

33 minutos

A filmagem possui
ótima qualidade.
Aconteceu sem
interferências e com

Professor-pesquisador, Antônia,
Jovelina, Camilo, Írmã P e Patrícia
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perfeita possibilidade
de compreensão do
áudio.

Ausentes: Todos compareceram à
orientação.

Temática do trabalho: Atualização das cantigas líricas trovadorescas na Música Popular Brasileira
Considerações acerca da organização temática da prática da linguagem sessão de orientação

Sessão de orientação em que Professor-pesquisador evidenciou a arquitetura do gênero acadêmico artigo
científico, fez a leitura do material produzido pelo grupo, indicou algumas leituras e fez alguns
questionamentos para os discentes. Como o grupo perguntou ao Professor-pesquisador sobre algum livro
que falasse sobra a Música Popular Brasileira, o Professor fez a indicação do livro e o site
(http://www.dicionariompb.com.br) Dicionário Cravo Albin da Musica Popular Brasileira, por
entender que ajudaria na definição e na historiografia das músicas e dos compositores que formaram o
corpus escolhido pelo grupo.
A discente Antônia só fala quando perguntada. Os demais trocam turnos de fala com o Professorpesquisador sobre as discussões em curso. Írmã P não fala. Geralmente, mesmo nas aulas, estas duas
discentes pouco participam e evitam posicionamentos orais durante as trocas didáticas.
Tabela 8D – Sobre a sessão de orientação Grupo 4-Professor da Disciplina SIP

GRUPO 5 – PROFESSOR DA DISCIPLINA SIP

SESSÕES DE ORIENTAÇÃO COM O PROFESSOR PESQUISADOR
Data

Duração

Condições de/na
filmagem

Integrantes presentes

21/10/2015

35 minutos

A filmagem possui
ótima qualidade.
Aconteceu sem
interferências e com
perfeita possibilidade
de compreensão do
áudio. Dois alunos
preferem não aparecer
nas imagens, mas como
são um homem e uma
mulher, não foi difícil
reconhecer as vozes.

Professor-pesquisador, Frida, Diego,
Evangelina e Grazi Z,
Ausentes: A discente Lucilene não
compareceu e nem justificou a
ausência. Cristiane e Glécia
desistiram da disciplina.

Temática do trabalho: Aproximação e distanciamento no contexto da viagem do personagem André
de Lavoura Arcaica e do Filho Pródigo da parábola bíblica
Considerações acerca da organização temática da prática da linguagem sessão de orientação
Como nas demais sessões, esta, também, foi marcada por um bate papo informal sobre o SIP, momento
que algumas dúvidas foram esclarecidas. Em seguida, o Professor-pesquisador fez considerações sobre
a arquitetura do gênero artigo científico.
A escolha do tema foi feita por Docente-orientador 05 e o grupo aceitou. Essa informação foi revelada
por Frida durante a sessão de orientação. Docente-orientador 05 indicou o livro e o filme Lavoura
arcaica para toda a turma e orientou que o artigo do grupo sob sua orientação analisasse este livro em
comparação com o texto bíblico.
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Quem lidera o grupo é Frida, inclusive com muito mais turnos de fala do que os demais. Inclusive, é
Frida quem reponde às questões do Professor-pesquisador e é a ela que o grupo recorre nos momentos
de dúvidas, como se buscasse respaldo argumentativo nesta aluna.
Grazi Z só participa se perguntada. Esse grupo é de evangélicos. As escolhas lexicais do grupo para se
referir ao personagem do livro que analisam evidenciam a posição religiosa desses alunos. Como o uso
da língua não é transparente e indicia filiações a grupos (formações discursivas) e atravessamentos de
interdiscursos (PÊCHEUX, 2002), entendemos, desde a evocação do texto bíblico como corpus
investigativo, até a adjetivação “licencioso” usado por Diego na sessão de publicização para se referir
ao personagem André do livro Lavoura arcaica, que o grupo faz escolhas lexicais que são marcadamente
religiosas e não laicas, como deve ser o espaço acadêmico.
Como nas demais sessões anteriores, ao final da orientação, o Professor-pesquisador faz alguns
questionamentos para os alunos sobre as atividades cotidianas.
Tabela 8E – Sobre a sessão de orientação Grupo 5-Professor da Disciplina SIP

GRUPO 6 – PROFESSOR DA DISCIPLINA SIP

SESSÕES DE ORIENTAÇÃO COM O PROFESSOR PESQUISADOR
Data

Duração

Condições de/na
filmagem

Integrantes presentes

28/10/2015

34 minutos

A filmagem possui
ótima qualidade.
Aconteceu sem
interferências e com
perfeita possibilidade
de compreensão do
áudio.

Professor-pesquisar, Miguelina,
Mayne e Antônio
Ausentes: A discente Eva desistiu da
disciplina.

Temática do trabalho: Aspectos da literatura afro-brasileira no conto Pai contra mãe de Machado de Assis
Considerações acerca da organização temática da prática da linguagem sessão de orientação

Esse foi o grupo que menos aparentava engajamento com o tema e, por isso, menos produção textual,
vez que só apresentou uma única página escrita e topicalizada, indicando o que seria escrito. Levaram
um texto produzido pelo grupo num pen-drive. Professor-orientador fez a leitura e observou que era um
texto incompleto e que poderia, após um refinamento teórico e engajamento com a escrita, compor a
sessão de Revisão de Literatura. Certamente, dos grupos orientados, este é o que possui menos
argumentação e engajamento com a escrita do texto acadêmico. Este fato deixou o Professor-pesquisador
inseguro quanto ao tempo para a entrega da versão final do texto e de sua publicização.
A sessão de orientação foi marcada por justificativas apresentadas por Antônio sobre a escolha do tema
e discussão com as demais discentes sobre a forma que o tema foi escolhido e apresentado, pois não
representa vocação de pesquisa delas e apenas dele.
O Professor-pesquisador se diz preocupado com o tempo e alerta para os prazos.
Por fim, após a orientação, o Professor-pesquisador fez algumas perguntas sobre as atividades de estudo
e laborais dos alunos.
Tabela 8F – Sobre a sessão de orientação Grupo 6-Professor da Disciplina SIP
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Geralmente, as sessões de orientação com o professor do SIP acontecem em turno
oposto ao turno da aula da turma. Entretanto, na turma do V semestre, que, como já dito, é a
única turma do curso de Letras que funciona no turno noturno, as orientações aconteceram
muitas vezes no mesmo turno da aula. Isso se justifica em decorrência das atividades laborais
que são desempenhadas pelos discentes durante o dia, o que impede, sobremaneira, que estes
possam comparecer em turnos do diurno para a orientação. Esse dado é de grande relevância
para compreender as fragilidades e as dificuldades enfrentadas pelos discentes no e para o
tratamento dos gêneros acadêmicos, conforme nos relataram os alunos nos questionários e nas
trocas linguageiras das sessões de orientação.
Para as sessões de orientação que aqui analisamos, o Professor-pesquisador elaborou
um roteiro do que seria tematizado nas trocas didáticas. De início, como descrevemos acima,
há uma conversa sobre prazos e datas a serem cumpridos para a conclusão dos trabalhos da
disciplina SIP. Em seguida, o Professor-pesquisador solicita que os grupos mostrem o que já
produziram em termos de construção do gênero acadêmico, especialmente o que foi tematizado
em cada seção do artigo. Após esse exercício, o Professor-pesquisador faz a leitura do material
que o grupo apresentou e aponta características do gênero e, ao mesmo tempo, indaga sobre a
arquitetura do artigo e dá indícios do que deverão escrever em casa seção. Por fim, apenas nessa
sessão filmada, já que precisávamos trazer registros de questões profissionais e pessoais dos
alunos, o Professor-pesquisador fez algumas perguntas que foram, prontamente, respondidas
pelos discentes.
Os grupos entendem que o Professor do SIP é, também, aquele que eles devem prestar
contas de todas as atividades de construção dos gêneros acadêmicos. Já começam a orientação
apresentado justificativas por eventuais faltas cometidas durante o (per)curso da escrita. Talvez
em decorrência da afinidade construída com a turma, o Professor-pesquisador é aquele a quem
os alunos fazem as queixas das jornadas de estudos e de trabalho e aquele que aconselha em
muitas situações envolvendo a escrita e as demandas do curso. Não foi possível precisar se essa
relação se dá em decorrência de afinidade ou pelo fato de o Professor-pesquisador assumir,
também, a função de Coordenador do curso. Outro dado importante é que nenhum aluno faltou
às sessões de orientação com o Professor-pesquisador, nem à sessão filmada e nem às demais
sessões, conforme mostra o caderno de acompanhamento da Disciplina, com exceção da
discente Denise que estava de licença maternidade.
Com licença para usar a primeira pessoa do singular neste parágrafo, vez que relatarei
memória, quando cheguei a essa Universidade, em novembro de 2013, para assumir a função
de professor de Seminário Interdisciplinar de Pesquisa, SIP, do curso de Letras, já que fui
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aprovado em concurso público para este e outros componentes curriculares, fui recebido por
uma docente, a Professora Juliana, que me disse “Eu acredito muito no SIP”. Essa frase ecoou
em mim e eu, confesso, senti medo do que me esperava no exercício de uma disciplina que
demandava a força e a natureza do “acreditar”. Ao final do semestre 2015.1, na condição do
Professor do SIP V, locus da pesquisa, quando realizei uma entrevista com Docente-orientador
06 e fiz a pergunta “Se fosse possível resumir o SIP em uma palavra, qual seria?” e tive como
resposta a palavra “afeto”, pude compreender que não só a disciplina, mas as relações coconstruídas com discentes e docentes, em seus efetivos exercícios profissionais e acadêmicos,
são marcadas por afeto e por fé (acreditar).
O exercício profissional do professor de linguagem de um curso de licenciatura em
Letras, obviamente um curso de formação de professores, é marcado por tentativas, diálogos,
exercícios de poderes, silenciamentos e resistências. Já que o microscosmo social sala de aula
universitária é um lugar de lutas e reflexões em relação aos usos da linguagem e às construções
identitárias, ser professor de um componente curricular que articula as demais disciplinas do
semestre em torno da construção de gêneros acadêmicos e (des)construção da identidade do
professor em formação é, pari-passu, uma oportunidade de se (auto)conhecer e se
(des)construir, já que, utilizando a célebre metáfora de Heráclito, ninguém se banha duas vezes
no mesmo rio, já que nem você e nem o rio são mais os mesmo. É justamente no liame das
experiências e das (des)construções que o ser professor se justifica e, por isso, adquire sentido.
Em síntese,
O mergulho, portanto, o “estar junto com” o outro, procurando, nessa
convivência, inserir-se na dinâmica das relações a partir do contexto vivido,
permite chegar-se aos entendimentos ou às compreensões dos sentidos e
significados atribuídos pela comunidade escolar a respeito do que vem a ser o
ensino, as práticas escolares, o educar, e que foram construídos historicamente
naquele local. (GUEDES-PINTO, 2012, p. 139)

3.4 As entrevistas com os professores orientadores

Por acreditarmos na calibragem do instrumento entrevista como um gênero que permite
um diálogo direcionado entre entrevistador e entrevistado, elaboramos questões pensando em
elucidar pontos que demandaram atenção advindos das trocas didáticas entre orientadores e
grupos, assim como quais as representações os docentes-orientadores trazem e fazem sobre o
gênero acadêmico artigo científico, a produção acadêmica, as relações da escrita coletiva dos
grupos, o projeto didático da disciplina SIP, os temas-geradores do semestre e as suas
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expectativas em relação com a produção acadêmica dos alunos de modo geral e de modo
particular.
As entrevistas, como justificamos na seção de Metodologia, aconteceram na sala do
Colegiado do curso de Letras e só houve uma interrupção externa, quando uma docente do
curso entrou na sala do Colegiado quando entrevistávamos Docente-orientador 03. As
condições das filmagens e dos áudios são ótimas, com possibilidade perfeita de audição de tudo
o que foi dito. Elaboramos um roteiro com perguntas, já apresentado no Capítulo anterior,
comuns para todos os docentes-orientadores e, à medida que falávamos dos grupos específicos,
recorremos a perguntas específicas sobre os grupos e sobre as suas posições em relação ao seu
grupo de orientação. Só 4 (quatro) docentes-orientadores participaram da entrevista. Os 2 (dois)
docentes que não participaram, em apenas uma ocasião, informou-nos que estava doente e não
poderia comparecer ao dia e local agendados. Após essa justificativa, não disseram o motivo da
não-participação. Pediram para serem entrevistados em outro momento, mas sempre estavam
indisponíveis. Após 3 (três) tentativas, que foram devidamente registradas no diário de campo,
entendemos essa recusa como um gesto de silêncio e, por isso, de resistência, quer seja ao
projeto didático do Professor-pesquisador, quer seja em decorrência do cansaço natural de um
final de semestre.

ENTREVISTAS COM OS PROFESSORES ORIENTADORES
Professor(a)

Orientador(a)
Grupo

Data

Duração

Condições de/na
filmagem

Aspectos que merecem
atenção

Docenteorientador
01

1

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se aplica

Por problemas de saúde e em
decorrência de falecimento
de familiar, a Entrevista foi
cancelada
e
Docenteorientador 01, depois de
retornar ao Departamento,
não concedeu a entrevista.

Docenteorientador
02

2

19/11/2015

32 minutos

A filmagem possui
ótima
qualidade.
Aconteceu
sem
interferências e com
perfeita
possibilidade
de
compreensão
do
áudio.

A entrevista aconteceu sem
contratempos e Docenteorientador 02 respondeu a
todas as perguntas feitas pelo
professor-pesquisador.

Através do que disse
Docente-orientador 02, a
motivação para a escrita do
texto
acadêmico
artigo
científico
veio
das
observações feitas pelo grupo
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na disciplina de estágio
Supervisionado,
quando
tiveram
contato
comas
escolas
públicas
do
município e perceberam as
dificuldades com a leitura do
texto literário.

Outra ação que merece
destaque é experiência de
docente-orientador 02 com o
SIP em outro Campus da
UNEB. Já que Docenteorientador 02 pertencia a
outro Campus da UNEB e o
currículo do curso de Letras é
igual para todos os Campi do
interior, ele já presenciou o
SIP em outras situações e
pessoas. Então, pudemos
perceber que o SIP tem
generalizações
e
singularidades nesses dois
Campi: o de Eunápolis e o
outro que ele já foi professor.
Também é válido observar o
que Docente-orientador 02
disse sobre a formação
continuada do professor da
UNEB, inclusive com a
implementação a ser feita do
Núcleo Docente Estruturante.
Docente-orientador
02
acredita que apostar na
formação continuada do
professor universitário e de
atividades que demandem
reflexões e apontamentos
sobre currículo, métodos e
posicionamentos é de suma
relevância para a melhoria do
Curso e da Universidade e,
por isso, do letramento do
professor.
Docenteorientador
03

3

17/11/2015

29 minutos

Em determinados momentos,
Docente-orientador 03 fica
em silêncio por alguns
segundos
ante
algumas
questões. Isso parece nos
revelar uma atitude de
reflexão sobre o que a
pergunta demandava.
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É interessante observar o que
Docente-orientador 03 diz
sobre a autoria do texto do
grupo sob sua orientação e
sobre quem escreveu. Em
alguns momentos, fala-se em
plágio. Sobre isso, fizemos
uma explanação na Tabela
5C e na cena enunciativa 01
da seção 3.1.
Outro dado importante á a
contextualização da pesquisa
feita por docente-orientador
03 sobre egressos do curso de
Letras e a profissionalização
destes.
Esse dado é importante para
observarmos noções de
letramentos do professor na
perspectiva de docenteorientador 03.
Docenteorientador
04

4

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se aplica

Após várias tentativas, não
foi possível fazer a entrevista
com docente-orientador 04.

Docenteorientador
05

5

16/11/2015

32 minutos

Iniciamos
a
entrevista
com
câmera de vídeo e
com gravador de
áudio. A câmera de
vídeo não gravou a
entrevista. Tivemos
que recorrer ao
gravador de áudio.
O áudio está com
uma qualidade boa,
embora apresente
alguns problemas
para identificação
do que foi dito pelos
sujeitos envolvidos
na entrevista.

O que mais chama a atenção
durante a entrevista é a noção
que Docente-orientador 05
possui acerca do SIP e das
funções dos envolvidos na
escrita.
Para
Docenteorientador 05, que já foi
docente de um SIP assim que
chegou à UNEB, SIP tem a
função de articulação entre as
disciplinas.
Para Docente-orientador 05,
o texto é de autoria de Frida,
embora os demais a ajudem
na
escrita.
Quando
questionamos como se deu o
processo de escrita do artigo
pelo
grupo,
Docenteorientador 05 nos informou
que ele acredita que o texto
foi escrito por Frida com a
ajuda de Evangelina.
Quando
Professorpesquisador pergunta sobre
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se
houve
algum
atravessamento discursivo
religioso (vez que o grupo é
de evangélico adventistas) na
escolha do tema (parábola
bíblica) e nas análises do
romance (Lavoura arcaica),
Docente-orientador 05 disse
que não acredita que tenha
havido atravessamento de
discurso religioso no artigo
acadêmico produzido pelo
grupo,
mas
o
grupo
demonstrava
muito
conhecimento
sobre
a
parábola bíblica utilizada
como objeto de exame.
Entretanto, na sessão de
publicização do artigo, no
momento em que Diego fala
sobre “licenciosidade do
personagem
André”,
o
Docente-orientador 05 chama
a atenção para a as escolhas
lexicais do aluno e para a
laicidade da Universidade,
entendemos
aí
atravessamentos religioso no
gênero oral seminário do
grupo.
Docenteorientador
06

6

01/12/2015

30 minutos

A filmagem possui
ótima
qualidade.
Aconteceu
sem
interferências e com
perfeita
possibilidade
de
compreensão
do
áudio.

Por problemas de saúde, a
Entrevista foi cancelada na
data agendada, no mês de
novembro.
Docenteorientador 06 foi entrevistado
em dezembro.
O que mais chama a atenção
na entrevista é o que
Docente-orientado 06 disse
sobre o SIP e sobre a sua
ineficiência
com
Metodologia, já que, além de
orientar um grupo, é docente
do SIP III e precisa evocar
métodos e técnicas de
pesquisa acadêmica. Como a
sua área de formação é em
Literatura e, como nos disse,
é uma área que não tem
muitos
refinamentos/diversidades
em métodos de pesquisas,
Docente-orientador 06 diz
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sentir-se fragilizada em
pesquisas que demandem
metodologias diversificadas,
como a pesquisa-ação e a
pesquisa etnográfica escolar.
É muito importante observar,
também, o que diz sobre a
construção
do
artigo
científico pelo grupo sob sua
orientação. Para docenteorientador 06, a escrita do
artigo acadêmico do seu
grupo foi muito difícil, vez
que os alunos não tinham
força argumentativa para o
tema e não se mostravam com
interesses pelas leituras e pela
própria temática.
Ao final da entrevista, o
momento que mais chama a
atenção é quando Docenteorientador 06 diz que o que
marca o SIP é o “afeto que se
estabelece entre professor e
aluno” e, em tom emotivo,
que “o orgulho de produzir
um texto” é a maior
característica do SIP.
Tabela 9
Entrevistas com professores orientadores: traçando representações diversas acerca do SIP e dos letramentos
acadêmico e do professor

3.5 A publicização da pesquisa: do escrito para o oral

Como dissemos na seção de metodologia, a aposta em gêneros orais pela escola ainda é
pouco expressiva e indica a preferência, pelas instituições de ensino, pelo gênero escrito. Não
obstante, como tem indicado pesquisa de diversos autores, a exemplo de Schneuwely e Dolz
(2004), a ênfase nos gêneros escritos como objeto de produção e de conhecimento sempre
mereceu destaque por parte de instituições de ensino, projetos pedagógicos e diretrizes
curriculares nacionais, como as que tematizam a educação básica no Brasil. Talvez isso se
explique, pelo menos em dados iniciais, pela influência de uma cultura de letramento que evoca
a escrita como condição sine qua non para o exercício profissional, bem como o uso do texto
escrito como prestígio social.
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Entretanto, o currículo do curso de Letras, um dos objetos de estudo dessa pesquisa,
aponta para (re)tomadas do gênero oral seminário como forma de publicização de resultados de
pesquisa. Muito embora, as sessões de orientação dos docentes aos grupos pouco indiquem o
gênero oral como objeto de ensino e tema das trocas didáticas. Contudo, o fato de ter um
continuum de disciplinas que evoca a publicização oral em um currículo já é, em nosso
entendimento, um sinal de repensar práticas em torno do letramento acadêmico que não estejam
mediadas apenas pelo texto escrito.
Apostar em gêneros orais é uma forma privilegiada de apropriação da linguagem em
termos de envolvimento e criação dos sujeitos e, também, reflexão sobre o papel do professor
em formação que, em seu futuro exercício profissional, terá, além da escrita, a oralidade como
instrumento de trabalho. O que estamos defendendo é que,

[...] o trabalho que acontece na interação social, porque os sujeitos vão se
apropriando da linguagem ao se constituírem como locutores, junto aos seus
interlocutores; a apropriação da linguagem implica um trabalho do sujeito, o
que significa que há um movimento do sujeito e uma recriação da linguagem
em cada situação de interação; cada interação é, por um lado, um momento
novo de produção linguística; por outro lado, a linguagem não é criada a cada
interação, daí ser possível falar em “reconstrução. (FIAD, 2013, p. 464)

Embora nas trocas didáticas entre os sujeitos envolvidos na produção acadêmica, neste
caso específico, tenhamos tematizado pouco sobre o gênero oral, é preciso defender que, como
acontece com o escrito, a publicização carece de conhecimento de sua arquitetura e finalidade.
O que visualizamos em nossos exercícios profissionais da educação superior são situação em
que alunos, quando investidos nas funções de apresentadores de seminários e publicizadores
orais de pesquisa e afins, transitam em uma rede de pré-construídos e atravessamentos
discursivos sobre o que é o exercício oral em termos de argumentações de um determinado
tema. O que estamos dizendo é que, quando o professor em formação usa do gênero oral em
sala de aula com a finalidade de apresentação de trabalho, ele o faz com base em regularidades
percebidas em seu cotidiano como aluno quando observa as práticas de seus docentes.
Apostamos, por isso, que, se o gênero oral for tomado como objeto de ensino e exercício
docente nos cursos de formação de professores, já que esse é o nosso corpora, como o que já
acontece com o gênero escrito, a Universidade poderá fazer mais, em termos metadiscursivos,
para os letramentos acadêmico e do professor em formação.
Em síntese,
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[...] não se pode desconsiderar que tais eventos envolvem cadeias de ações –
por exemplo, a um evento de leitura podem-se seguir eventos orais, em que se
negociem sentidos acerca do que se leu, eventos em que se avalie o processo
de aprendizagem – e, tampouco não se pode desconsiderar que tais ações se
concretizam em redes de atividades e podem fomentar outras redes de
atividades no âmbito das comunidades discursivas. Em suma, nessa rede de
atividades estão inscritos, materialmente falando, os eventos de escrita, de
leitura, de análise e reflexão dos objetos de conhecimento que concorrem para
a construção da competência profissional do professor – os saberes relativos
ao dizer e ao fazer científico e pedagógico. Ora, são eventos que encarnam
função e significação distintas conforme a rede de atividades atualizada, o que
implica, da parte do participante, a assunção de papéis discursivos e posições
identitárias que poderão regular o seu modo de agir – modos de dizer, modos
de significar a situação em pauta. (MATENCIO, 2009, p. 39)

Passaremos, agora, a apresentação da Tabela 10 em que discursivizamos acerca da
sessão de publicização do gênero oral seminário e alguns indícios que apontam para os
letramentos acadêmico e do professor em formação, as notas atribuídas ao gênero pelos
professores da banca, bem como demais informações contextualizadoras.

Dados contextualizadores

Grupo

Data

Duração42

1

17/11

30 min.

Avaliações da banca41

1
3,8

2
3,243

3
3,5

Integrantes
representantes do
Grupo e tempo de fala
Autocandi
Sorteio
datura
Dilma
Gisele

Aspectos que merecem atenção

Generalizações
A apresentação ocorreu dentro do
prazo estipulado. A banca fez
considerações sobre a temática,
indicando lacunas na pesquisa
publicizada.
Observamos
as
considerações do Docente que
substituiu Docente-orientador 01
nesta sessão de publicização no
tocante às críticas com o tema, à
metodologia e à análise dos dados.
As
apresentadoras
mostraram
segurança com o conteúdo, mas as
análises foram mínimas, o que
deixou o trabalho prejudicado.

41

A avaliação final do SIP é o somatório das notas do Gênero Escrito com as notas da Apresentação Oral. A parte escrita do
trabalho tem peso 6,0 e os responsáveis pela avaliação são o Professor do SIP e o Professor-orientador do grupo. As notas
são somadas e divididas por 2 para obter a média do gênero escrito (nesse caso o Artigo Acadêmico). A apresentação oral
tem peso 4,0 e os responsáveis pela avaliação são o Professor do SIP, o Professor-orientador do grupo e um professor da área
convidado (1, 2 e 3 na tabela, respectivamente). As notas são somadas e divididas por 3 para obter a média. Ao final, somase a nota da parte escrita com a nota a apresentação oral e essa será a média do grupo. A ficha de avaliação de que trata essa
sessão da tabela constará nos Anexos ao final desse trabalho.
42

O tempo destinado para a publicização é de, no máximo, 15 minutos para o grupo e 15 minutos, no máximo, para as
considerações da Banca. Geralmente, o público não tece comentários sobre o trabalho; quando há solicitações de participação
dos ouvintes, se houver tempo disponível, a Banca autoriza a interlocução.
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Em virtude de falecimento de familiar, Professor-orientador do grupo não estava presente e foi substituído por outro docente
de curso.
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2

17/11

42 min.

3,0

3,6

2,8

Marcela M

Rayra

3

17/11

20 min.

3,2

2,0

3,1

Arruda

Luágina

4

16/11

32 min.

3,3

4,0

3,0

Patrícia

Antônia

5

16/11

29 min.

4,0

4,0

4,0

Evangelin
a

Diego

Embora esse fato não esteja refletido
nas notas finais.
Nessa sessão é interessante observar
o que diz o Professor do SIP sobre o
tema e a defesa do grupo feitos por
Docente-orientador
02.
Nessa
sessão, houve a participação da
plateia com considerações sobre o
tema. Esse fato é incomum, mas foi
aceito pelos membros da banca e a
participação foi bastante produtiva.
O grupo respondeu bem às questões
feitas.
Essa sessão de publicização foi a
mais curta, vez que Docenteorientador 03 não quis fazer o uso do
tempo para tecer comentários,
apenas parabenizou o grupo pelo
trabalho. Como foi um tema muito
específico, os participantes da
Banca, por não serem da área da
pesquisa, fizeram considerações
sobre a apresentação oral e sobre a
escrita. Arruda foi mais contundente
em sua fala e Luágina mais
automatizada, no que respeita a
individualidade do discente e o seu
projeto didático.
A sessão foi marcada pela boa
postura de Patrícia e por deslizes
com os usos das palavras por
Antônia. Ao final da publicização,
Docente-orientador 04 e Professor
convidado fizeram um debate sobre
o tema e sobre a relevância da
escrita. Fizeram considerações e
parabenizaram. O grupo interagiu
com a banca. O Professor convidado
fez críticas sobre o corpora de
análise e mesmo sobre a relevância
da pesquisa.
Foi uma apresentação bem pontual e
clara. As questões que interessam
foram postas e o uso dos recursos
didáticos
fez
com
que
a
apresentação
ficasse
bem
envolvente
e
dinâmica.
Os
apresentadores foram coesos e
Evangelina fez uma crítica, bem
contumaz, ao pouco tempo dado
para a apresentação de uma pesquisa
como a que estava sendo
publicizada. Uma observação muito
produtiva é sobre o comentário feito
por Docente-orientador 05 sobre as
escolhas lexicais de Diego quando
fala
do
comportamento
do
personagem André, do livro
Lavoura arcaica, adjetivando-o
como
“licencioso”.
Docente-

139

6

16/11

30 min.

3,0

2,844

3,0

Antônio

Mayne

orientador 05 diz que Universidade
é um espaço laico e, por isso, não
tem espaço para comentários
“preconcebidos” e críticas que
perpassam por questões pessoais.
Durante a apresentação oral, ficou
evidente a insegurança do grupo
com o tema. Inclusive Antônio, que
escolheu a temática, não aparentava
afinidade e suas escolhas lexicais
mostram
dificuldades
argumentativas e conceituais. Os
docentes convidados teceram sérias
críticas sobre a estrutura do trabalho
e sobre a forma que foi apresentado
o objeto de investigação. Embora as
notas tenham sido bem relevantes.

Tabela 10
Sessões de publicização do gênero acadêmico: do escrito para o oral – sumarizações acerca dos letramentos
acadêmico e do professor

Após as atividades de escuta e de reflexão do que foi tematizado pelos grupos na
publicização do seminário, comparadas, inclusive, com as transcrições destas sessões, pareceunos que este é um momento muito especial para alunos e docentes. Afora as questões que
envolvem avaliação e escore das disciplinas, levando-se em consideração que o SIP é o
responsável pela última nota do semestre para todos os componentes curriculares, percebemos
um envolvimento muito grande com o seminário em si com a realização de um evento que
permita a publicização dos resultados das investidas teórico-conceituais dos discentes e
orientadores.
O seminário foi aberto com um momento de fala do Professor-pesquisador, que é o
docente do SIP, sobre a importância da produção acadêmica em termos de publicação e
publicização de resultados de pesquisas e estudos e de construção de referenciais de docentes
pesquisadores para o exercício profissional de professores de língua materna. Em seguida, as
apresentações foram iniciadas.
Como cada grupo dispunha de 15 minutos para a publicização e a banca de mais 15
minutos para as considerações, percebemos esforços de ambas as partes no cumprimento do
tempo. Embora, num dado momento, a discente Evangelina tenha feito uma crítica ao tempo
dado, acrescentando que era insuficiente para uma demanda como a que se esperava de um
seminário. A crítica pareceu encontrar ressonâncias nos colegas, já que muitos, em sinal
positivo com a cabeça, pareciam concordar com a aluna. Apenas 2 (dois) grupos não
44

Em virtude de problemas de saúde, Professor-orientador do grupo não estava presente e foi substituído por
outro docente de curso.
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apresentaram no prazo estipulado: o Grupo 02 contou com a participação do público,
característica não vivenciada em outros seminários, o que fez com que o tempo fosse
extrapolado, e o Grupo 04, que teve um animado debate entre dois docentes da banca sobre
questões teórico-conceituais, passou 2 minutos do tempo estabelecido. Esses dados sinalizam
para: i) necessidade de que o tempo dado para as publicizações seja repensado, já que há
possibilidades de interação com o público e debates entre docentes demandam tempo e indicam
um locus de discussão de saberes que são pertinentes e enriquecedores em um curso de
formação de professores e ii) possibilidade de ampliação da quantidade de apresentadores, já
que o texto é de autoria coletiva, seria interessante que todos tivessem a oportunidade de
vivenciar o gênero oral seminário.
Outro dado que pareceu-nos muito importante para a análise é a nota atribuída ao gênero
oral. Conforme ficha de avaliação, que anexamos ao final deste texto, a nota do gênero escrito
corresponde a 6,0 (seis inteiros) e a nota correspondente ao seminário, 4,0 (quatro inteiros).
Podemos ler, nessa aposta da coordenação da área que abriga o SIP, duas facetas: i) o peso
maior para o gênero escrito evidencia aquilo que dissemos sobre a ênfase na escrita em
detrimento do gênero oral nas universidades, evidenciando a cultura grafocêntrica em
detrimento de processos orais, como sinalizam Tfouni, Monte-Serrat e Martha (2013) e
Schneuwely e Dolz (2004) em seus estudos e ii) a atribuição de valores à performance de dois
membros do grupo em detrimento dos demais, já que são dois os apresentadores.
Também, o próprio processo de seleção dos apresentadores já indicia muitas leituras: o
aluno que se autocandidata dá mostras de um envolvimento maior com o tema e o estudo já que
se coloca na condição de orador do grupo, por um lado, e, por outro, o aluno que é sorteado vêse na condição e obrigação de sustentar uma defesa oral de uma pesquisa com a qual,
infelizmente, pode não ter familiaridade, já que, como dissemos na sessão que detalhamos as
escolhas dos orientadores e linhas de pesquisa, esse processo não leva em consideração a
vontade do grupo e sim o que demanda o sorteio realizado.
Após a análise desses dados macroestruturais, que já indicam e indiciam aspectos que
nos interessam no e para o tratamento dos temas que dão corpo e volume à pesquisa, faremos,
na seção de triangulação dos dados, um confronto das transcrições dessas sessões de
publicização com outros dados gerados por outros instrumentos a fim de encontramos mais
mostras dos letramentos acadêmico e do professor em formação nas (re)ações (des)encadeadas
no interior da disciplina SIP e/em seus percursos e momentos em torno dos gêneros artigo
científico e seminário.
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3.6 O gênero escrito: o artigo científico/acadêmico e(m) gestos formativos e de letramentos
O gênero escrito, produto socioistórico fruto da interação entre docentes-discentesteoria-objeto de pesquisa, é o resultado dos esforços de pesquisa dos grupos em formato de
artigo científico. As etapas de produção do artigo científico pela disciplina SIP e mediado pelas
discussões entre docentes e discentes nos dão mostras dos desempenhos dos papéis em torno
da escrita acadêmica, especialmente um saber fazer e um saber dizer, que apontam para a
necessidade de “se olhar para os textos escritos, principalmente para os textos de aprendizes da
escrita: mudar o olhar do produto para o processo de produção” (FIAD, 2013, p. 467). Como já
dissemos recorrentemente neste texto, esses dois processos (saber fazer e saber dizer) marcam
a escrita acadêmica ao tempo que definem os papéis do professor do SIP e dos professores
orientadores dos grupos. É no limiar entre esses saberes que o gênero acadêmico nasce. Ou
seja,
Um gênero compreende uma classe de eventos comunicativos, cujos membros
compartilham alguns conjuntos de propósitos comunicativos. Esses
propósitos são reconhecidos pelos membros especialistas da comunidade
discursiva de origem, e assim constituem a lógica para o gênero. Essa lógica
molda a estrutura esquemática do discurso e influencia e constrange a escolha
de conteúdo e estilo. (SWALES, 1990, p. 58).

Entretanto, o processamento textual em gestos formativos, como entendemos a escrita
na Universidade, mostra que “[...]o que são disponibilizados aos alunos são procedimentos
laboratoriais, não exatamente conteúdo temático, estrutura composicional e recursos
linguísticos, conforme características constitutivas dos gêneros” (FISCHER, 2011, p. 46), ou
seja, é como se o ato da escrita evocasse mais características das tipologias textuais, que são
mais fixas e de ordenamentos linguísticos, do que da movência que os gêneros demandam.
Nosso posicionamento aponta para hiatos no processo de escrita, fato que “se verifica entre o
que efetivamente os alunos escrevem e as expectativas e normas acadêmicas é que há lacunas
entre o tipo de suporte para a escrita e as exigências específicas requeridas nas disciplinas (cf.
GÓRSKA, 2010)” (FISCHER, 2011, p. 51).
Os artigos científicos de que tratam essa nossa investida metodológica são produtos
(esforços em torno da escrita) dos 6 (seis) grupos que formam a sala de aula do V semestre. A
escolha desse gênero para esse semestre está no projeto do curso, que é recorrente, também,
nos III e IV semestres. O fato de esse gênero ser o mais presente no curso nos leva a perceber
“[...] i) finalidades dos gêneros; ii) os gêneros mais valorizados no curso; iii) os momentos de
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trabalho com os gêneros” (FISCHER, 2011, p. 42), que apostam currículo e instituição para a
publicação de resultados de pesquisa.
As normas de escrita bem como as tematizações são objetos de ensino e de orientação
dos docentes envolvidos na escrita. O professor do SIP, em seu exercício profissional, aloca em
suas posições discursivas a arquitetura do gênero, a finalidade deste, as normas da ABNT e da
Área do SIP, o tema gerador e as especificidades metodológicas de pesquisa em língua(gem);
o professor-orientador, em seus encontros semanais com os grupos, apostam em (re)tomadas
teórico-conceituais de tratamento do tema da investigação, bem como posições discursivas em
torno do que demanda a produção do texto final.
Para melhor visualização do que foi tematizado nos 6 (seis) artigos que formam esse
corpus em análise, apostamos, mais uma vez, em uma tabela que evidencia a arquitetura do
gênero artigo acadêmico e as correspondências percebidas/encontradas nos textos dos
graduandos. Passemos, agora, à Tabela 11:
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1 página

GRUPOS E DESENVOLVIMENTO DE CADA SEÇÃO DO ARTIGO
2
3
4
1 página
1 página e meia
1 página

1 página

2 páginas

Revisão de literatura

4 páginas

8 páginas

8 páginas e meia

5 páginas

6 páginas

3 páginas

Metodologia

Aparece
vagamente
diluída na seção de
Introdução
e
de
Metodologia

Aparece
vagamente
diluída na seção de
Considerações Iniciais

Aparece
vagamente
diluída na seção de
Introdução

Aparece
vagamente
diluída na seção de
Introdução

Aparece
vagamente
diluída na seção de
Introdução

Análise

7 páginas

Não traz dados. É apenas
uma revisão de literatura

Não traz dados. É apenas
uma revisão de literatura

4 páginas, mas não é
precisamente
uma
análise de Dados. Os
dados apenas ilustram o
que acreditam os autores
sobre o tema

4 páginas

Não aparece de forma
precisa.
Há
apenas
indícios que evocam um
recorte
metodológico
“Pesquisa bibliográfica e
documental”
Não traz dados. É apenas
uma revisão de literatura
que tenta evidenciar os
aspectos que o grupo
acha pertinente. Na
introdução aparece um
gesto que pode ser
entendido
como
“Análise”

Seções
Introdução

1

5

6
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Considerações finais

Meia página

1 página

1 página

Meia página

1 página

Meia página

Resumo

No
presente
artigo
buscamos
apresentar,
como
os
termos
linguísticos, oriundos da
língua mãe, o latim,
continuam latentes, no
português falado em
nosso território nacional,
para isso, fazemos um
breve percurso sócio
histórico
do
Lácio,
região de origem do
latim, até Portugal e,
após o advento das
grandes
navegações,
como esta língua chega
ao Brasil, e se mantém
como língua oficial. Esse
estudo
objetiva
demonstrar
a
manutenção de duas
classes
palavras:
adjetivos substantivos,
oriundos do latim, que
permanecem em nossa
língua, até os dias atuais,
com
o
mesmo
significado e, até mesmo,
com a mesma grafia.
Para isso, usaremos
como
corpus
demonstrativo a música
“Rosa”, produzida em
um
ritmo
musical,
totalmente
brasileiro,
denominado de “Choro”,
a fim de coletar os termos

O presente artigo tem
como foco principal
propor um caminho para
a resolução das questões
envolvendo metodologia
no ensino de literatura a
partir das concepções de
Cosson (2006) e Kleiman
(1992) quando afirmam
sua
importância
na
formação do sujeito
crítico e a perspectiva de
se
construir
um
pensamento sobre o
mundo, estimulando a
expressão e o desejo
daquilo que pensamos. A
proposta da pesquisa se
justifica pelo fato de ao
observar a utilização da
literatura atualmente em
sala de aula, percebemos
que a mesma tem sido
deixada como segundo
plano, impossibilitando a
interação do aluno e
consequentemente seu
letramento literário. Tais
concepções
foram
obtidas
através
de
pesquisa
bibliográfica
que revelou que um
trabalho eficaz com
literatura em sala deve
levar em conta os
contextos
da
obra
utilizada e as relações

O presente artigo tem o
proposito de analisar a
escola como espaço
determinante para a
construção
da
subjetividade do sujeito,
para isso consideramos o
ambiente escolar sob a
perspectiva de Louis
Althusser (1980), que a
define como um aparelho
ideológico do estado.
Partindo
dessa
concepção, buscamos,
mediante uma revisão da
literatura pertinente ao
tema, compreender num
primeiro momento como
essa instituição reflete as
mudanças ocorridas na
sociedade através do
estudo de dois modelos
de escola, sobretudo no
tocante
às
suas
concepções de aluno e
seus objetivos em relação
a este. Para a seguir,
investigar
as
características que a
define como aparelho
ideológico, ao mesmo
tempo que expomos a
intima relação existente
entre a inculcação de
ideologias e a construção
de subjetividades que em
cada modelo de escola é

Neste artigo objetivamos
demonstrar a presença da
poesia trovadoresca na
Música
Popular
Brasileira, destacando os
traços desta poesia na
letra de músicas da mpb.
Trabalhamos a leitura da
canção “Queixa” de
composição
de
N.Siqueira/E. Neves e
interpretada por Caetano
Veloso, e da música
“Nicanor” de Chico
Buarque.
Abordamos
também a relação entre
literatura e música; o
trovadorismo
como
movimento literário em
Portugal ocorrido num
período de 200 anos; as
características
das
cantigas líricas de amor e
amigo; e pôr fim a
analisaremos a letra das
músicas já citadas. Para
tal utilizaremos como
referencial
teórico,
Moises (1990), Lemos
(2011), Merçon (2014) e
Ruckert
(2010).
A
metodologia consiste na
análise de letra de
músicas e a pesquisa
bibliográfica.

O presente artigo tem
como finalidade refletir
sobre a metáfora da
viagem, nos aspectos
físicos
e
psíquicos,
vivenciados por dois
jovens:
André
protagonista da obra
literária
“Lavoura
Arcaica” de Raduan
Nassar e o personagem
arredio da parábola “O
Filho Pródigo”. Para
tanto partiremos do
pressuposto de que
Nassar faz uma visível
intertextualidade com a
parábola bíblica, porém,
convertendo-a, por meio
de uma trama profunda
caracterizando
as
diferenças
e
semelhanças. Usaremos
como
fundamentação
teórica os escritos de
KRISTEVA (1994), no
qual a escritora faz uma
analogia entre estranho e
estrangeiro, bem como o
autor LOPES (2002),
com seus conceitos sobre
a viagem e as reflexões
feitas pela escritora
WHITE (2013), pois ela
nos
apresenta
uma
análise da parábola do
filho pródigo.

Este artigo irá analisar o
conto Pai Contra Mãe de
Machado
de
Assis,
observando aspectos que
nos permitem apontar
essa
obra
como
pertencente à literatura
Afro-brasileira. Procura
mostrar uma consciência,
revelada pelo autor,
acerca
das
problemáticas,
que
atingiam o século XIX,
assim
como
uma
preocupação com a
questão da escravidão.
Notando também a ironia
como uma forma de
denúncia e posição do
autor, nesta obra que
aborda o contexto social
de sua época. Em
contrapartida,
consciência
e
preocupação
constantemente negadas,
pela
crítica
especializada,
a
Machado
de
Assis,
tratando-o como um dos
maiores escritores da
literatura brasileira, mas
não
como
escritor
afrodescendente e muito
menos
comprometido
com
questões
de
negritudes.
Existe
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que pertencem as duas
classes gramaticais, seus
significados em latim e
em português. Como
referencial
teórico
utilizamos Bruno Fregni
Basseto, Maria Helena
Mira Mateus e Rodolfo
Ilari.

aluno-texto para que de
fato se estabeleça o papel
de destaque do texto
literário em sala.

direcionada de acordo
com
as
marcas
ideológicas que que a
atravessa.

resistência quanto ao uso
de expressões como
“escritor
negro”,
“literatura negra” ou
“literatura
afrobrasileira".

Palavras-chave

03

03

04

04

04

04

Referências

10

08

35

08

07

05

Tabela 11
O artigo científico: o saber fazer e o saber dizer em gestos de escrita
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Nossas análises dos artigos acadêmicos feitos pelos discentes, em termos da
macroestrutura, mostram um processo muito similar entre eles. Aparentemente, seguiram à
risca o que diz o documento com orientações sobre a formatação do gênero. Embora em alguns
casos não apareçam, claramente, a metodologia, percebemos nas trocas didáticas entre
docentes-orientadores e grupos relatos sobre esse item. De igual modo, apenas 3 (três) grupos
fazem análise de dados, embora nas sessões de orientação todos tenham tematizado uma
análise. As demais partes do artigo, como resumo, palavras-chave e considerações finais estão
presentes nos 6 (seis) documentos.
Passando para uma análise sobre a microestrutura, percebemos que o discente, no
exercício da escrita, se reconstrói pela linguagem, já que “seleciona os recursos linguísticos de
que dispõe a partir da situação de interação em que se encontra. Desse modo, o trabalho com a
linguagem acontece em todas as situações do comportamento verbal, seja em situações de
produção oral ou em situações de produção escrita” (FIAD, 2013, p. 465). De igual modo, como
a atividade de linguagem é um processo de interação social, “a escrita pode ser entendida como
um processo, do qual a reescrita é parte”. (FIAD, 2013, p. 465), pois o “trabalho que se conduz
no tempo e a de reescrita como parte desse trabalho, que possibilita, ao analista, observar as
marcas deixadas pelo escrevente e que indiciam, de algum modo, o trabalho realizado” (FIAD,
2013, p. 467).
O que estamos defendendo é que no processamento textual, alunos e docentes em seus
exercícios de escrita e orientação do gênero, construção da autoria, negociação de sentidos e
agenciamentos discursivo, através de exercício de escrever reescrever e revisar os textos nos
fornecem indícios de seus letramentos acadêmico e do professor mediado pelo gênero. O que
estamos dizendo é que, as

[...]atividades envolvendo textualização, reescrita e revisão levam à
construção de habilidades linguageiras que não estão necessariamente
vinculadas à inserção do sujeito em sua área de formação. Salientei, no mesmo
texto, que, quando o saber dizer – aspecto priorizado em tais atividades – é
relacionado ao saber fazer na área de formação, entra em jogo a construção de
capacidades linguístico-discursivas relacionadas às práticas específicas do
domínio do conhecimento em questão, já que, nesse caso, se estabelecem, de
forma mais ou menos explícita, relações intertextuais e interdiscursivas.
Assinalei, ainda, que, as atividades de retextualização11 ou de análise
linguageira são aquelas que, dada sua natureza, envolveriam uma leitura
informada teoricamente por saberes e representações do campo acadêmicocientífico. (MATENCIO, 2009, p. 25-26)
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Criar em sala de aula atividades como essa contribuem para a construção de identidade
de professores e, em grande aspecto, reconstrução pela linguagem é um mote privilegiado que
justifica a universidade enquanto entidade de promoção de letramentos profissionais e
acadêmicos. Assim,

a sala de aula da graduação precisa criar condições (papel do professor
formador) para que o graduando de Letras contemporâneo possa se
movimentar nos mecanismos de subjetivação que o afetam (ORLANDI,
1998) em busca de uma construção de sentido sobre o que lhe é
apresentado em sala de aula. E é, aqui, especificamente nesse ponto, que o
estatuto da repetição pode ser vislumbrado, porém é necessário que se crie,
que se instaure um ambiente propício para que a repetição não seja uma
mera reprodução, mas que traga a (re)elaboração, a (re)formulação e o
deslocamento. (MODL; PASSOS, 2016, p.7)

Em síntese, para acessarmos indícios de letramentos acadêmico e do professor em
relação aos usos da linguagem, apropriação da arquitetura do gênero, engajamento em práticas
discursivas escritas e orais, autoria, sentidos negociados e agenciamentos discursivos que
perpassam um gênero acadêmico e/em gesto formativo, é necessário voltar nossos esforços para
observarmos não apenas os produtos finais (oral e escrito), mas as relações que marcaram os
atos de produção.

3.7 Apostas para a triangulação de dados

Como em toda nossa pesquisa utilizamos a noção de microcosmo social para dar conta
da complexidade das redes estabelecidas entre sujeitos e dos agrupamentos deste em lugares
sociais, a própria turma do V semestre é, por assim entender, um microcosmo social. Entretanto,
para uma análise mais profunda dos letramentos acadêmico e do professor em formação, foi
preciso encontrar o microcosmo social da turma do V semestre. Após várias análises e reflexões,
percebemos que o Grupo 03 apresenta as regularidades que são recorrentes na turma. Formam
esse grupo discentes que residem na cidade sede da Universidade e em outros municípios,
homem e mulheres, professores e trabalhadores de outras áreas, evangélicos e não-evangélicos,
casados e solteiros e um casal no grupo.
Assim, trataremos no Capítulo 4 os dados oriundos dos instrumentos de pesquisa
aplicados ao Grupo 03, momento que faremos 6 (seis) triangulações. Como dissemos na seção
de metodologia, a triangulação tem a função de
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iluminar a realidade a partir de vários ângulos, o que permite confluências,
discordâncias, perguntas, dúvidas, falseamentos, numa discussão interativa e
intersubjetiva na construção e análise dos dados. (MINAYO; MINAYOGOMÉZ, 2003, p. 136).

Por isso, apostamos nesse exercício para compreendermos como as (des)estabilizações
de sentidos presentes no dados advindos dos instrumentos empregados na e para a investigação
temática indiciam, em confluências e discordâncias, sobre o tema que motiva a pesquisa: o
letramento acadêmico e o letramento do professor.
Assim posto, passemos agora ao Capítulo 4.
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CAPÍTULO 4:
OS LETRAMENTOS ACADÊMICO E DO PROFESSOR: triangulando dados e
compreendendo o corpus multiforme

Recobrando o que dissemos sobre os instrumentos de geração e coleta de dados, foram
07 (sete) as investidas metodológicas, orientadas por objetivos específicos. Do Grupo 03,
escolhido como microcosmo social da turma do V semestre de Letras, temos dados provenientes
do trabalho com os sete instrumentos de pesquisa. Neste capítulo, apresentamos 06 (seis)
exercícios de triangulações com os dados advindos do corpus multiforme. As análises se
prestam a rastrear indícios dos letramentos acadêmico e do professor em formação. Ao final de
cada triangulação, sintetizamos o que nos pareceram ser os achados de análise e as limitações
decorrentes do tratamento discursivo dos dados, da mesma forma que comentamos sobre a
formação do professor de língua materna e sobre os seus posicionamentos identitários.

4.1 Sobre as escolhas relativas aos dados triangulados

Apresentamos, a seguir, os processos de leitura das materialidades linguísticodiscursivas e as combinações que fizemos a partir do corpus multiforme da pesquisa.
Repetindo-nos, foram 7 (sete) investidas metodológicas que apostamos para mapear
indícios de letramentos acadêmico e do professor em formação dos sujeitos da pesquisa.
Após coletarmos os dados, aqueles que foram advindos de trocas didáticas orais
(Sessões de orientação, Entrevista e Publicização oral) foram transcritos, como evidenciamos
na seção de Metodologia. Os dados materializados em torno da escrita (Questionários 01 e 02
e o Artigo acadêmico/científico) foram divididos por temas de tratamento das informações,
como detalharemos mais a frente.
Após os exercícios de transcrições e de arranjos temáticos dos dados escritos,
assistimos 3 (três) vezes aos vídeos e fizemos 5 (cinco) leituras das transcrições, momento que
elaboramos anotações pertinentes para uma análise mais descritiva do corpus.
No Capítulo 03, Análise dos Dados, fizemos gestos analíticos de informações advindas
de cada instrumento individualizado. Para facilitar a leitura, dividimos o capítulo em tabelas e,
em seguida, fizemos apontamentos que permitiram mapear, individualmente, cada instrumento
de coleta de dados e quais os indícios dos letramentos já foram evidenciados nesses. Entretanto,
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um corpus multiforme, como o que apresentamos aqui, demanda exercícios de análise em que
sejam comparadas as informações oriundas das diferentes investidas metodológicas.
Por isso, acreditamos que exercícios de Triangulações de Dados, como os registrados
aqui nesse Capítulo, mostrem informações que pareciam esmaecidas, quando observadas
isoladamente. Triangular dados é um exercício de procura de uma espécie de fio condutor que
parece atravessar todas as informações que, sozinhas, não dão conta da complexidade do objeto
e de seu tratamento, que demanda o estudo.
Assim, as 6 (seis) triangulações foram “desenhadas” após leituras e releituras do corpus,
quando percebemos complementaridades e desestabilizações em cada passo da investigação e,
também, após voltarmos os nossos olhares para o objetivo geral que sustenta a pesquisa. Nossas
apostas de triangulações foram as seguintes:
i) Triangulação 01: dados gerados através dos instrumentos a) Questionário 01
(questões 03 e 05) e b) Sessão de orientação com Professor-pesquisador,
evidenciando achados sobre o gênero acadêmico como objeto de ensino e de
produção;
ii) Triangulação 02: informações vindas das investidas a) Questionário 02 (questões
06 e 05); b) Sessão de orientação com Docente-orientador 03 e c) Entrevista com
Docente-orientador 03, quando voltamos os olhares para questões envolvendo autor
e autoria do/no gênero acadêmico;
iii) Triangulação 03: enunciados advindos das apostas a) Questionário 01 (questão 08);
b) Questionário 02 (questão 08) e c) Entrevista com docente-orientador 03, que
tematizaram os usos da linguagem e o letramento do professor;
iv) Triangulação 04: materialidades linguístico-discursivas geradas através dos
instrumentos a) Entrevista com Docente-orientador 03; b) Sessão de orientação com
Professor-pesquisador e c) Sessão de publicização oral, com vistas as questões
envolvendo o letramento do professor e (re)configurações identitárias e
v) Triangulação 05 (que dividimos em Triangulação 5.1.5.1 e Triangulação 5.1.5.2):
buscando indícios sobre o saber fazer e o saber dizer que caracterizam os gêneros
acadêmicos, vertemos as análises para os dados capturados nas investidas a) Sessão
de orientação com Professor-pesquisador; b) Entrevista com Docente-orientador 03;
c) Gênero Acadêmico Artigo Científico e d) Sessão de Publicização do gênero oral.
Como já evidenciamos e explicamos no Capítulo de Metodologia, para a análise
discursiva dos dados fazemos usos de duas categorias de leitura (POSSENTI, 2004) para
acessarmos indícios dos letramentos de que tratam este estudo, quais sejam: i) escolhas lexicais
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(DUBOIS; MONADADA, 2003) e marcas de b) Silêncio e Silenciamento (ORLANDI, 2013;
MAINGUENAU, 1989) percebidos no corpus multiforme.

4.1.1 Triangulação 01: o gênero acadêmico como objeto de ensino e de produção

Esse primeiro gesto de triangulação de dados evoca a análise de dizeres advindos de
dois instrumentos de coleta de dados: o questionário discursivo, aplicado no primeiro dia de
aula e a entrevista, realizada com Docente-orientador 03 no final da disciplina SIP. Comecemos
a análise pelo questionário, valendo-nos dos dizeres das colunas da parte superior da tabela.

TRIANGULAÇÃO 01: o gênero acadêmico como objeto de ensino e de produção
Questionário 01
Questão 5. Para que serve um
Artigo Científico/Acadêmico?
Arruda: O artigo científico
funciona como base de estudos e
pesquisas, estimulando o aluno a
desenvolver textos, e pesquisa.
Malvina: Serve para estimula a
pesquisa entre os discentes e ao
mesmo tempo medir nossa atual
competência como pesquisadores.
Enya: Tanto para expor nossa
opinião sobre o tema; quanto para
apresentar aquela temática.
Edvalda: Para expor um tema
específico juntamente com a
opinião que é formada por ela.
Luágina: Um artigo é uma
verdadeira fonte de pesquisa,
novas descobertas.
Denise: Serve para publicação,
utilização na apresentação de
trabalhos academicos e
proporciona maior conhecimento.

40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.

Questão 03. Neste semestre, o gênero textual/acadêmico escolhido pelo currículo é o artigo
Científico/Acadêmico. Como você conceituara esse gênero?
Arruda: Gênero textual, em que um determinado assunto é explanado de forma mais específica,
adotando uma estrutura onde contém textos do autor do artigo, e fundamentações de teóricos de
acordo com o tema.
Malvina: Eu acredito que seja o gênero até agora mais desafiador e até por isso o que mais
contribui para nossa formação como pesquisadores.

Enya: O artigo é um gênero que necessita de um conhecimento bem ampliado sobre a temática e o
tema específico. Escrita de uma forma clara e objetiva, com cuidado de não fugir do tema; tem
necessariamente de oito a quinze laudas, onde é preciso expor o máximo de informações sobre o
tema.
Edvalda: O artigo é um gênero que exige muita leitura e conhecimento, pois é difícil de produzir,
ele também é muito visado pela academia pelo fato de haver várias publicações.
Luágina: Um gênero que requer muitas pesquisas, difícil de ser produzido.

Denise: O gênero textual artigo para mim é entendido como algo que é composto pelo resumo
acadêmico que contém limites de palavras e palavras-chave, a introdução que faz um breve resumo
do que vai ser falado no decorrer do artigo, assim como apresentação e fundamentação teórica e
etc, o desenvolvimento que serve como corpo do texto, as considerações e as vezes anexos e
apêndices. O artigo serve para proporcionar um maior conhecimento na área, apresentação e
publicação de trabalhos acadêmicos e etc.
Sessão de Orientação
Cena Enunciativa 01: Sessão de orientação com Professor-pesquisador ao Grupo 03
Tematizações acerca do gênero acadêmico artigo científico
Professor-pesquisador: e assim um artigo aqui no SIP da forma como... como tem sido feito... o que é que vocês acham?... ... assim
porque a... a... como é que fica a ideia de artigo? a gente chega e cobra um artigo de vocês no SIP né? mas assim vocês acham que::...
que:: a maneira como nós temos colocado o artigo científico [tem] sido suficiente para responder essa pergunta que a gente faz lá no
início... para que serve um artigo científico... serve para publicizar um resultado de pesquisa tem sido feito? significa isso?
Arruda: olha ININT aqui tem uma inversão porque tipo... a gente num... publica o artigo a gente pesquisa para escrever o artigo
Professor-pesquisador: tem sido diferente a finalidade aqui não é de publicar INTERRUP
Arruda: não é INTERRUP
Edvalda: [é o contrário
Enya:
[é só de apresentar
Arruda: o... o foco deveria ser o processo da pesquisa... para a gente pesquisar e no final da pesquisa a gente publicar o artigo só que
aqui::... devido principalmente na maioria dos casos o tempo que a gente tem que é muito curto para produzir um artigo... não dá tempo
de pesquisar... a gente pesquisa para escrever o artigo
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.

Professor-pesquisador: então tem que [ser na ordem inversa] né?
Edvalda: é
Professor-pesquisador: a finalidade não tem sido a publicização da pesquisa não é isso?
Arruda: nada disso
Professor-pesquisador: ela tem sido a escritura ou o processo de escrita do artigo
Enya: é
Arruda: e também eh::... o modo mesmo como foi apresentado o artigo para a gente eu acho que não ficou... não ficou muito bom
porque tem alguns professores que pedem... por exemplo... avalia a estrutura do artigo aí pede primeiro o resumo depois introdução...
depois pede tantas laudas... a gente vai escrevendo aquilo ali e aí vai juntando... juntando... juntando e quando chega no final para
produzir o artigo... não fica... o artigo não fica... não reflete a pesquisa
Professor-pesquisador: entendi
Arruda: aí já chega... por exemplo você disse mesmo nas primeiras aulas que a gente teve que não tem como a gente escrever o resumo
do artigo antes de a gente terminar de escrever o artigo porque não tem como escrever o resumo de uma coisa que a gente simplesmente...
Professor-pesquisador: como é que resume?
Arruda: e eu achei muito... muito legal essa fala sua porque antes a primeira coisa que pediu para a gente antes do artigo foi o resumo
Luágina: foi
Arruda: e a gente tinha que produzir um resumo... sem ter ((risos))
Malvina: a gente fica... como assim?
Professor-pesquisador: [se vocês não tinham escrito o artigo primeiro como é que iam fazer um resumo?]
Arruda: aí fica complicado... se fosse assim uma coisa mais uniforme... tipo na... na apresentação mesmo do gênero e tudo mais eu acho
que seria mais fácil para todo mundo e se fosse mesmo um processo de pesquisa para produzir no final um artigo mas não como o objeto
em si o artigo mas INTERRUP

Tabela 12
Triangulação 01: o gênero acadêmico como objeto de ensino e de produção

O modo de dizer dos alunos - ao responderem as questões, quando observamos o
tamanho das respostas dadas à questão 05 (respostas curtas) e à questão 03 (respostas mais
extensas), assim como o modo como são textualmente organizadas - remete a uma maneira de
dizer cristalizada de respostas a perguntas didáticas, típicas da educação básica. Isso pode
indiciar, portanto, enunciações que ainda não evocam modos de dizer do discurso acadêmicocientífico característicos do ensino superior e, também, do letramento acadêmico.
Vejamos, portanto:
- Respostas com retomadas mais explícitas às perguntas, por meio de uso de expressões como:
“Serve para...” (Malvina P5 e Denise P5) e “O artigo é um gênero que...” (Enya P3);
- Respostas com encadeamento sintático direto à pergunta “Tanto para expor...” (Enya P5) e
“Para expor um tema...” (Edvalda P5), “Um gênero que requer...” (Luágina P3) e “Gênero textual
em que um determinado assunto...” (Arruda P3) e
- Respostas, reconhecidas no discurso didático, como em forma de “resposta completa” “O
artigo científico funciona como...” (Arruda P5), “Um artigo é uma verdadeira...” (Luágina P5),
“O artigo é um gênero que exige...” (Edvalda P3), “O gênero textual para mim é entendido
como...” (Denise P3) e “Eu acredito que seja o gênero até agora...” (Malvina P3)

Esses encadeamentos discursivos indicam posições enunciadas que dizem muito sobre o
sujeito que está na Universidade e que ainda se engaja pouco efetivamente em modos de dizer
que caracterizam o jogo linguageiro típico da Academia, o que nos permite acessar informações
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sobre o letramento acadêmico em torno de usos da linguagem dos alunos dessa turma de
licenciatura em Letras.
Além da análise da forma do dizer, voltamos os nossos olhares para o que foi dito. Se
a forma na qual os sujeitos textualizaram as suas respostas já nos permite acessar informações
sobre o letramento acadêmico desses alunos, o que foi tematizado nas repostas complementa a
nossa aposta de leitura, esboroando-se em posicionamentos ingênuos frente ao lugar do gênero
acadêmico artigo científico, já que os sujeitos parecem vincular de modo estreito o
funcionamento do gênero às suas tarefas acadêmicas, ou seja, centram-se apenas em seu
contexto local, esquecendo-se, assim, de que o gênero está para além do contexto imediato de
produção discente, como registram as escolhas lexicais, a seguir:
“... medir nossa atual competência...” (Malvina P5);
“... tanto para expor nossa opinião...” (Enya P5);
“... estimulando o aluno...” (Arruda P5) e
“... estimula a pesquisa entre os discentes...” (Malvina P5).

Há, também, representações do senso comum sobre pesquisa e o ato de construção de
posicionamento teórico, deflagradas nos posicionamentos, que evidenciam fragilidades
argumentativas em torno do gênero acadêmico e, por isso, posturas ainda distantes daquelas
que deveriam ser tomadas por uma turma de V semestre (e, portanto, de um grupo que se
encontra em mais da metade do curso de graduação). Cumpre lembrar, inclusive, que o gênero
sobre o qual os alunos discursivizam já foi, pela 3ª vez no curso, objeto de ensino:
“O artigo científico funciona como base de estudos e pesquisas, estimulando o aluno a
desenvolver textos e pesquisa.” (Arruda P5);
“Serve para estimula a pesquisa entre os discentes e ao mesmo tempo medir nossa atual
competência como pesquisadores.” (Malvina P5);
“Um artigo é uma verdadeira fonte de pesquisa, novas descobertas. ” (Luágina P5);
“Tanto para expor nossa opinião sobre o tema; quanto para apresentar aquela temática. ” (Enya
P5);
“Para expor um tema específico juntamente com a opinião que é formada por ela. ” (Edvalda P5);
“...nossa formação como pesquisadores...” (Malvina P3) e
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“Um gênero que requer muitas pesquisas, difícil de ser produzido. ” (Luágina P3).

Percebemos, também, atravessamentos discursivos das orientações/prescrições do
projeto didático da disciplina SIP V, ou seja, é possível recuperar, nos dizeres dos alunos,
orientações advindas das trocas didáticas em sala de sula e do material didático disponibilizado
pelo Professor-pesquisador (Anexo 04) aos discentes, evidenciados em:
“Escrita de uma forma clara e objetiva, com cuidado de não fugir do tema; tem
necessariamente de oito a quinze laudas, onde é preciso expor o máximo de informações sobre
o tema”. (Enya P3) e
“O gênero textual artigo para mim é entendido como algo que é composto pelo resumo
acadêmico que contém limites de palavras e palavras-chave, a introdução que faz um breve
resumo do que vai ser falado no decorrer do artigo, assim como apresentação e fundamentação
teórica e etc, o desenvolvimento que serve como corpo do texto, as considerações e as vezes
anexos e apêndices”. (Denise P3).

As posições adotadas pelos discentes mostram que, na arena conflituosa sala de aula, há
relações de poder construídas metadiscursivamente através do projeto didático, quando se
tematiza o gênero acadêmico e as (des)estabilizações de sentidos advindas dessas trocas
didáticas.
Cumpre registrar que os dizeres que integram a coluna da esquerda e a da parte inferior
da tabela registram posições dos sujeitos ao início da pesquisa. Já os dados dos quais agora
passamos a tratar (confira coluna da direita) materializam posições enunciadas ao final da
pesquisa.
Na coluna da direita da Tabela 12, lemos o Professor-pesquisador incitar, ao final da
Disciplina, uma reflexão sobre a finalidade do gênero acadêmico artigo científico, quando
retoma as respostas dadas pelos sujeitos ao questionário 01 evidenciando a fragilidade de suas
compreensões45.

40. Professor-pesquisador: e assim um artigo aqui no SIP da forma como... como tem sido feito... o
que é que vocês acham?... ... assim porque a... a... como é que fica a ideia de artigo? a gente chega
45

O Professor-pesquisador, ao trazer para a sala de aula objetos de ensino advindos da pesquisa in situ, faz uso da
pesquisa-ação, entendida por nós como “uma estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores de
modo que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o aprendizado de seus
alunos, mas mesmo no interior da pesquisa-ação educacional surgiram variedades distintas” (TRIPP, 2005, p. 445),
como uma reação educativa.
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41.
42.
43.
44.
45.
46.

e cobra um artigo de vocês no SIP né? mas assim vocês acham que::... que:: a maneira como nós
temos colocado o artigo científico [tem] sido suficiente para responder essa pergunta que a
gente faz lá no início... para que serve um artigo científico... serve para publicizar um resultado
de pesquisa tem sido feito? significa isso?
Arruda: olha ININT aqui tem uma inversão porque tipo... a gente num... publica o artigo a
gente pesquisa para escrever o artigo
Professor-pesquisador: tem sido diferente a finalidade aqui não é de publicar INTERRUP
Arruda: não é INTERRUP
Edvalda: [é o contrário
Enya:
[é só de apresentar
Arruda: o... o foco deveria ser o processo da pesquisa... para a gente pesquisar e no final da
pesquisa a gente publicar o artigo só que aqui::... devido principalmente na maioria dos casos o
tempo que a gente tem que é muito curto para produzir um artigo... não dá tempo de pesquisar...
a gente pesquisa para escrever o artigo

Ao final do turno 40, o Professor-pesquisador, em um discurso didático, antecipa a
resposta à pergunta por ele realizada. A troca de turnos entre Professor-formador e Professores
em formação atesta as indicações já realizadas de que os alunos, até então, estavam se
restringido ao contexto emergente de produção “41. Arruda: olha ININT aqui tem uma
inversão porque tipo... a gente num... publica o artigo a gente pesquisa para escrever o
artigo” e “46. Arruda: o... o foco deveria ser o processo da pesquisa... para a gente pesquisar
e no final da pesquisa a gente publicar o artigo só que aqui::... devido principalmente na
maioria dos casos o tempo que a gente tem que é muito curto para produzir um artigo... não
dá tempo de pesquisar... a gente pesquisa para escrever o artigo”. As escolhas lexicais feitas
pelo discente nos permitem ler que, para ele, a realidade apresentada pelo SIP tem ido na
contramão do que se espera dessa Disciplina, uma vez que tem evidenciado o ato de pesquisar
apenas para publicizar, na Universidade e entre pares, resultados de estudos localmente e com
fins didáticos realizados. O fato de o saber fazer, como objeto de ensino do SIP, acontecer
simultaneamente ao saber dizer, projeto didático das sessões de orientação, pode e parece,
assim, indicar para o discente que os dois processos são antagônicos e/ou faces diferentes de
uma mesma proposta. Ademais, lemos nessas escolhas lexicais que, para o licenciando Arruda,
a pesquisa tem sido feita, apenas, para se escrever o artigo. Tudo isso parece apontar para um
modelo de mostrar conhecer e fazer saber (COELHO, 2006) ainda, por ser centrado
interacionalmente no local, característico do discurso didático que instancia situações locais
para demonstrar o lugar dos gêneros como materialização social de usos linguageiros
(BAKHTIN, 2010).
Esse primeiro exercício de triangulação de dados serviu para desobvializar a
representação de licenciandos acerca do tratamento de gêneros da esfera acadêmica como
objeto de ensino. Já que a linguagem não é transparente, lemos nesses dados em análise uma
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rede de posições que atravessam os discentes, os professores em seus papéis de orientadores e,
também, significações de aspectos de usos da linguagem e/em gestos acadêmicos. As análises
apontaram para desconstruções discursivas do que é e poderia ser a produção linguageira na
Universidade.

4.1.2 Triangulação 02: autor e autoria do/no gênero acadêmico

TRIANGULAÇÃO 02: autor e autoria do/no gênero acadêmico
Questão 06. A versão escrita do artigo
que o seu grupo apresentou, assim
como a publicização oral, são fruto de
um trabalho coletivo. Como o seu
grupo se organizou para isso?
Arruda: A parte oral sim foi construída
com a colaboração direta de todo o grupo,
já a parte escrita foi mais restrita a mim,
mas contando com a ajuda, textos e
sugestões de todos os integrantes do
grupo.
Malvina: Não devolveu as respostas.
Enya: Cada um ficou responsável por
uma pesquisa a respeito do tema, e assim,
cada integrante do grupo teria que
escrever um pequeno texto a respeito do
que pesquisou, para depois seria
socializado entre o grupo para a escrita do
artigo.
Edvalda: Não devolveu as respostas.

Luágina: Sim, em parte, pois
entregávamos os nossos escritos ao nosso
colega e ele alterava como queria.

Questionário 02
Questão 05. O que você tem a dizer sobre o seu lugar na produção do artigo em grupo?
Como você se autoavalia? Faria algo diferente?

Arruda: Penso que durante a produção do artigo eu fiz o meu melhor, tendo idealizado o tema, a
maior responsabilidade coube a mim e eu acredito que correspondi a ela, porem acho que
poderia ter tentado me aproximar e dialogar mais abertamente com o orientador e também me
preparado melhor para a apresentação.

Malvina: Não devolveu as respostas.
Enya: Eu acredito que tenha contribuído com algumas ideias e pesquisas necessárias, e que
ajudaram bastante na hora da produção do artigo, não mudaria nada, pois foi uma experiência
bem válida.

Luágina: Participei de forma efetiva do trabalho, procurando sempre fazer o que me foi pedido,
me daria uma nota 8,00. Participaria mais e exporia um pouco mais as minha ideias, palpitaria
mais, questionaria algumas ideias do orientador, mas ainda estou trabalhando esse meu lado que
não deixa eu expor as minhas ideias.
Denise: Licença maternidade.

Denise: Licença maternidade.

Cena Enunciativa 02: Sessão de orientação com
Docente-orientador 03 ao Grupo 03
Autor e autoria da produção acadêmica

Sessão de Orientação
245. Docente-orientador 03: mas pode falar então... vou repetir... eu acho que
o seu texto já tem isso tá?
246. Arruda: [temos mais texto]
247. Docente-orientador 03: é porque assim ou um espaço de construção OU
de transmissão do saber porque... uma coisa é uma coisa... ((falando a
respeito do texto produzido pelos integrantes)) construir saber seria uma
coisa e transmitir saber seria outra.... por quê? porque um concebe o
sujeito como ativo nesse processo e o outro concebe o sujeito como
passivo... ... no sentido de só basta chegar ao conhecimento pronto e não
você fazer o caminho de chegar até o conhecimento... eu não quero
aprender a dar nó no sapato eu quero velcro... ... nunca tinha pensado...
nessa analogia
248. Arruda: ah
249. Docente-orientador 03: hum... então esse tipo de coisa que eu acho que
você precisa prestar atenção... no seu texto... isso aparece e você precisa
destacar então qual seria a concepção de humano que está atrelado à ideia
de espaço de construção OU espaço de transmissão de saber... fiquei
confuso porque eu achei que todos esses autores estavam falando da
mesma escola até onde eu lembro... não conheço Cris tá?... achei que eles
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250.
251.
252.
253.
254.
255.

256.
257.
258.
259.
260.
261.

262.
263.

264.
265.

266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.

estavam falando da mesma... nem Macedo... achei que eles estavam
falando da mesma conversa... me parece que você não leu nem esse nem
esse nem esse nem esse ((apontando para o texto)) parece que você leu
essa referência... todos esses autores num outro lugar
Arruda: eu li sobre eles
Docente-orientador 03: foi o que eu pensei
Arruda: eu li diretamente não... ah não [foi diretamente o::: =
Docente-orientador 03:
[nessa citação específica
Arruda: nessa daí não
Docente-orientador 03: ah me parece... parece isso uma
representatividade limitada já marquei isso toda vez no seu texto... eu não
faço ideia do que seja isso
Arruda: a gente conversou com professor-pesquisador nessa semana
passada e a gente tirou isso aí
Docente-orientador 03: no seu texto... mas isso aqui você já viu não é?
Arruda: hum-rum [eu já fiz as =
Docente-orientador 03:
[que já faz uns dias que eu mandei
Arruda: as [correções] que você pediu INTEERRUP
Docente-orientador 03: então daí eu acho que de boa assi::m... né você
pode vir direto para essa coisa aqui de... então concebe-se sujeito na
perspectiva de::... pode falar então de características do sujeito aprendiz
do sujeito aluno
Arruda: isso aí eu achei que eh... faltou no::... na conclusão dessa parte
do texto
Docente-orientador 03: é... eu imaginei que a gente podia ir para esse
lugar... tudo que está aí pode ficar não vejo problema a gente precisa
definir para onde que a gente vai... então talvez a gente fosse... você pede
a gravação para o professor-pesquisador... talvez a gente fosse pro:::
caminho... essa escola diz que sujeito é mais ou menos assim e por isso
oferece tais formas de levar o conteúdo... portanto supondo produzi:r uma
subjetividade que vai entender blá blá blá... e a O:Utra inclusive em
função de uma abertura hum democrática no país... tem essa... a própria
proposta já é diferente porque é uma participação política na educação
[proposta]... [inclusive a gente] podia ir em outro lugar do texto e não
nessa parte agora sabe? porque essa parte agora você só podia assim...
você desdobrou falou o que era as duas escolas mais ou menos e vai falar
do que a escola faz do sujeito assim... tal escola pensa... faz não... tal
escola pensa assim e tal escola pensa assim outro e aí depois você já pode
ir direto para considerar... então portanto
Arruda: ININT INTERRUP
Docente-orientador 03: tal escola ININT o sujeito passivo assim
atendendo ao mercado blá blá blá e tal outra escola pretendia produzir um
sujeito que respondesse a outras expectativas do tempo já que você gosta
dessa ideia de falar que as duas escolas são produtos do tempo e são
mesmo
Arruda: eu acho que.. não eu acho... eu acho::... você acha que é melhor
a gente ir só por aí?
Docente-orientador 03: eu acho... do que misturar Bakhtin Vygotsky e
essa gente toda
Arruda: ah é?
Docente-orientador 03: com certeza... dado o prazo
Arruda: não mas eu já tinha [estruturado] esse pessoal todo
Docente-orientador 03: ah então está ótimo... só que eu não vi isso aqui
Arruda: sim mas pois é eu falei para você... mas não foge disso aí eu
acho que exatamente dentro do que a gente já fez que cabe... cabe não é
até desnecessário colocar isso... desdobramento e tudo mais... não foge
disso

Tabela 13
Triangulação 02: autor e autoria do gênero acadêmico
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Vertendo os nossos olhares para os dados advindos desses três instrumentos, quais
sejam, o Questionário 02, a Sessão de orientação com Docente-orientador 03 e a Entrevista com
esse mesmo docente, percebemos que:
Através do que dizem três membros do grupo, já que três não nos enviaram as
respostas46, nos enunciados advindos da coluna da esquerda superior da tabela, referente ao
questionário, há indícios linguístico-discursivos, percebidos nas modalizações pronominais
(mim, a gente, (os) integrantes do grupo, nossos, ele) e verbais (ficou, pesquisou,
entregávamos, alterava, queria), de que a construção dos gêneros acadêmicos foi
relativamente coletiva e, assim, por não ter sido integralmente coletiva, um modo diverso do
que se espera que decorra o trabalho em grupo. Já que há soberania mais precisa de um membro
sobre os demais:
“A parte oral sim, foi construída com a colaboração direta de todo o grupo, já a parte escrita
foi mais restrita a mim, mas contando com a ajuda, textos e sugestões de todos os integrantes
do grupo”. (Arruda, P6);
“ Cada um ficou responsável por uma pesquisa a respeito do tema, e assim, cada integrante
do grupo teria que escrever um pequeno texto a respeito do que pesquisou, para depois seria
socializado entre o grupo para a escrita do artigo”. (Enya, P6) e
“Sim, em parte, pois entregávamos os nossos escritos ao nosso colega e ele alterava como
queria”. (Luágina, P6).

Nos dizeres de Arruda, há a indicação de que o gênero escrito artigo acadêmico foi mais
de sua responsabilidade do que da do grupo, o que coaduna com o que diz Luágina,
especialmente quando atribui a Arruda o poder de “alterar como quer” o que foi a ele
apresentado. Fica claro, também, que o objetivo da pesquisa é a escrita do artigo, como indica
Enya:
“Cada um ficou responsável por uma pesquisa a respeito do tema...”, “...cada integrante do
grupo teria que escrever um pequeno texto...” e “...socializado entre o grupo para a escrita do
artigo”.

46

O Questionário 02 foi postado na página da Disciplina SIP V, criada pelo Professor-pesquisador na rede social
Facebook, acessível e disponível para todos os discentes. Entretanto, 3 discentes do Grupo 03 não nos devolveram
as respostas. Fizemos contato por e-mail três vezes, solicitando que nos enviassem as respostas, mas não obtivemos
êxito.
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Quando perguntamos como o discente se autoavalia (cf. na coluna da direita, parte
superior da tabela referente ao Questionário), encontramos posições que indicam o
protagonismo da escrita para a liderança do grupo de quem assume o papel de autor do texto.
Se observarmos a resposta
“Penso que durante a produção do artigo eu fiz o meu melhor, tendo idealizado o tema, a maior
responsabilidade coube a mim e eu acredito que correspondi a ela, porem acho que poderia
ter tentado me aproximar e dialogar mais abertamente com o orientador e também me
preparado melhor para a apresentação”. (Arruda, P5)

o discente assume a condição de autor, ao tempo que indicia que foi ele quem escolheu o tema
da pesquisa.
Observando as modalizações linguísticas verbais (verbos no futuro do pretérito do
indicativo – participaria, palpitaria, exporia, questionaria), utilizadas por Luágina, na
resposta abaixo, que expressam um desejo de um fazer diferente, de agir mais pontualmente no
e para o seu processo de revisão pessoal de posturas, com vistas ao seu letramento acadêmico,
presentes nos enunciados
“Participei de forma efetiva do trabalho, procurando sempre fazer o que me foi pedido, me
daria uma nota 8,00. Participaria mais e exporia um pouco mais as minha ideias, palpitaria
mais, questionaria algumas ideias do orientador, mas ainda estou trabalhando esse meu lado
que não deixa eu expor as minhas ideias. (Luágina, P5)

percebemos que, mesmo após 5 semestres em curso, há ainda conflitos entre os papéis
desempenhados pelos discentes em um curso de graduação, já que ainda há quem não se sinta
seguro para dialogizar e dialetizar acerca dos objetos de ensino e de pesquisa. Além disso, é
possível ler, nessas materialidades, fragilidades sobre a autoria dos exercícios linguageiros da
discente “...fazer o que me foi pedido...” (Luágina, P5), que não evidencia o protagonismo da
discente, e dificuldades com a assunção de posicionamento crítico de um aluno de graduação
sobre tema/objetos de ensino, a que está exposto, como evidenciam as escolhas lexicais
“...ainda estou trabalhando esse meu lado que não deixa eu expor as minhas ideias”
(Luágina, P5). Quando falamos sobre letramentos acadêmico e do professor em formação e
percebemos fragilidades e dificuldades argumentativas como as que nos referimos nesse
parágrafo, percebemos lacunas nesses processos e necessidade de apostas em atividades de
(re)tomadas linguageiras com objetivos de (re)configurações de identidade desses sujeitos.
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E, por fim, quando observamos os enunciados “Eu acredito que tenha contribuído
com algumas ideias e pesquisas necessárias, e que ajudaram bastante na hora da produção
do artigo, não mudaria nada, pois foi uma experiência bem válida” (Enya, P5), percebemos,
através das escolhas lexicais “algumas “ e “ajudaram”, o engajamento ainda relativo da discente
no exercício da produção dos gêneros acadêmicos.
É válido lembrar que, apenas, Arruda mencionou o gênero oral ao responder à questão
que trata da apresentação, dado que indicia que a ênfase na cultura grafocêntrica em detrimentos
de práticas orais na universidade, como já resenhamos na revisão de literatura, encontra aqui
ecos.
Ainda nessa linha de análise, repetimos, aqui abaixo, as cenas transcritas para dar
mostras de como as trocas didáticas entre o Orientador e o Grupo indiciam acerca da autoria e
a liderança da produção acadêmica desses discentes.
245. Docente-orientador 03: mas pode falar então... vou repetir... eu acho que o seu texto já tem isso
tá?

249. Docente-orientador 03: hum... então esse tipo de coisa que eu acho que você precisa prestar
atenção... no seu texto... isso aparece e você precisa destacar então qual seria a concepção de
humano que está atrelado à ideia de espaço de construção OU espaço de transmissão de saber...
fiquei confuso porque eu achei que todos esses autores estavam falando da mesma escola até onde
eu lembro... não conheço Cris tá?... achei que eles estavam falando da mesma... nem Macedo... achei
que eles estavam falando da mesma conversa... me parece que você não leu nem esse nem esse nem
esse nem esse ((apontando para o texto)) parece que você leu essa referência... todos esses autores
num outro lugar
250. Arruda: eu li sobre eles
251. Docente-orientador 03: foi o que eu pensei
252. Arruda: eu li diretamente não... ah não [foi diretamente o::: =

255. Docente-orientador 03: ah me parece... parece isso uma representatividade limitada já marquei isso
toda vez no seu texto... eu não faço ideia do que seja isso
256. Arruda: a gente conversou com professor-pesquisador nessa semana passada e a gente tirou isso aí
257. Docente-orientador 03: no seu texto... mas isso aqui você já viu não é?
258. Arruda: hum-rum [eu já fiz as =
259. Docente-orientador 03:
[que já faz uns dias que eu mandei
260. Arruda: as [correções] que você pediu INTEERRUP
261. Docente-orientador 03: então daí eu acho que de boa assi::m... né você pode vir direto para essa
coisa aqui de... então concebe-se sujeito na perspectiva de::... pode falar então de características do
sujeito aprendiz do sujeito aluno
262. Arruda: isso aí eu achei que eh... faltou no::... na conclusão dessa parte do texto
263. Docente-orientador 03: é... eu imaginei que a gente podia ir para esse lugar... tudo que está aí pode
ficar não vejo problema a gente precisa definir para onde que a gente vai... então talvez a gente
fosse... você pede a gravação para o professor-pesquisador... talvez a gente fosse pro::: caminho...
essa escola diz que sujeito é mais ou menos assim e por isso oferece tais formas de levar o conteúdo...
portanto supondo produzi:r uma subjetividade que vai entender blá blá blá... e a O:Utra inclusive
em função de uma abertura hum democrática no país... tem essa... a própria proposta já é diferente
porque é uma participação política na educação [proposta]... [inclusive a gente] podia ir em outro
lugar do texto e não nessa parte agora sabe? porque essa parte agora você só podia assim... você
desdobrou falou o que era as duas escolas mais ou menos e vai falar do que a escola faz do sujeito
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265.

266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.

assim... tal escola pensa... faz não... tal escola pensa assim e tal escola pensa assim outro e aí depois
você já pode ir direto para considerar... então portanto
Arruda: ININT INTERRUP
Docente-orientador 03: tal escola ININT o sujeito passivo assim atendendo ao mercado blá blá blá
e tal outra escola pretendia produzir um sujeito que respondesse a outras expectativas do tempo já
que você gosta dessa ideia de falar que as duas escolas são produtos do tempo e são mesmo
Arruda: eu acho que.. não eu acho... eu acho::... você acha que é melhor a gente ir só por aí?
Docente-orientador 03: eu acho... do que misturar Bakhtin Vygotsky e essa gente toda
Arruda: ah é?
Docente-orientador 03: com certeza... dado o prazo
Arruda: não mas eu já tinha [estruturado] esse pessoal todo
Docente-orientador 03: ah então está ótimo... só que eu não vi isso aqui
Arruda: sim mas pois é eu falei para você... mas não foge disso aí eu acho que exatamente dentro
do que a gente já fez que cabe... cabe não é até desnecessário colocar isso... desdobramento e tudo
mais... não foge disso

Observamos que, dos 432 turnos de fala trocados entre os sujeitos da pesquisa nessa
abordagem, apenas 43 turnos são dos demais membros do grupo que não Arruda e o Docenteorientador 03. Ou seja, só esses trocam 90% dos turnos de fala que integram as trocas didáticas
que marcam a orientação em torno da produção acadêmica do Grupo. Voltando nossos olhares
para os turnos de fala, apenas para evidenciarmos o que estamos dizendo, o uso dos pronomes
referenciais do discurso (negritados e sublinhados) evidenciam a liderança e quem é o autor dos
gêneros, bem como mostram equívocos quanto ao que deveria ser o trabalho em grupo.
As instâncias de produção de um trabalho em grupo, como o SIP aposta e registra,
precisam levar em consideração que o que sustenta essa atitude é a colaboração entre os sujeitos
e o protagonismo de cada discente para e pelo grupo. Embora isso não tenha sido o ocorrido no
Grupo 03, não significa que seja uma iniciativa equivocada. Nós, professores do Curso,
debatemos colegiadamente esse aspecto (recorrente em todos os semestres) e, sabedores dessa
situação, ainda temos feito muito pouco para encontrar uma saída para essa fragilidade. As
relações entre trabalho em grupo e autoria coletiva na/da produção linguageira deveriam ser
inequívocas, já que se tratam de sujeitos em processos de construção de identidades de
professores e que, em suas vivências de práticas didáticas, terão trabalhos como esse em seus
cotidianos escolares. Aí reside, certamente, a necessidade do curso de Letras desestabilizar préconstruídos do que seja trabalho em equipe e de construção coletiva de uma prática de
linguagem.
Como a pesquisa aconteceu durante um semestre letivo, à medida que coletávamos
dados, já fazíamos uma leitura e análise para traçar o próximo movimento de investigação.
Então, já havíamos percebido que Arruda, além de liderança, era o autor dos gêneros
acadêmicos apresentados pelo grupo. Por isso, como está registrado nos turnos retirados da
última coluna, que traz dados da entrevista realizada com o Docente-orientador 03, tematizamos
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a questão da autoria para saber o que tinha a falar sobre esse aspecto. Docente-orientador 03
também atribui a Arruda a autoria do texto. Fizemos a pergunta que aparece transcrita abaixo e
obtivemos a afirmativa:
43. Professor-pesquisador: [é só o Arruda...] você acha que é só ele que escreve [mais]?
44. Docente-orientador 03: não... é só ele que faz aquele texto

Como a pergunta se utiliza do verbo “achar”, que autoriza, entre outras coisas, uma
provável incerteza, a resposta do entrevistado, pelo contrário, se inicia com uma negativa ao
“acha” e termina com uma assertiva que mostra posicionamento firme do orientador. Como
uma das características da produção acadêmica (MATENCIO, 2009) é a autoria, vemos que o
grupo apresenta fraquezas nesse aspecto, vez que há um sujeito que assume essa posição e os
demais parecem ir a reboque dele.
Essa triangulação trouxe informações muito precisas para compreendermos como
tomadas e retomadas de posições em auto e alter avaliações contribuem para discussões acerca
de processos de letramentos. Como a construção da autoria indica processos de apropriação da
linguagem acadêmica e de saberes conceituais e metodológicos caros a professores em
formação (letramentos acadêmico e do professor) e por sermos, orientando e orientadora,
professores da graduação em Letras de Universidades distintas, os dados aqui apresentados na
análise nos permitem (re)organizarmos nossos projetos didáticos de exercícios da docência,
bem como nos sinalizam que a Universidade pode fazer mais pelos cursos de licenciatura e
pelos alunos que serão legitimados professores de língua materna.

4.1.3 Triangulação 03: os usos da linguagem e o letramento do professor

TRIANGULAÇÃO 03: os usos da linguagem e o letramento do professor
Questionário 02
Questão 08. Como você se percebe como um sujeito de
linguagem? O que já construiu desde o início da graduação e o
que falta para construir em termos do modo como você lê,
escreve e se posiciona oralmente aqui na universidade?
Arruda: Hoje eu percebo a linguagem de uma forma mais
Arruda: Creio que evoluí bastante nesse período, tanto na parte da
ampla e totalmente dinâmica, ao passo que no início do curso eu compreensão daquilo que chega até mim, a maneira como eu me
via a linguagem como algo restrito ao oral e escrita, por não ter relaciono com essas informações e na minha produção textual, que
conhecimento dos processos de formação da linguagem e de sua hoje eu acredito já ter uma personalidade mais marcante.
importância para o desenvolvimento do individuo.
Oralmente eu me manifesto muito pouco, isso tem melhorado,
sobretudo nesse ultimo ano e creio que ainda vou evoluir bastante
nesse aspecto.
Questionário 01
Questão 08: Rememorando a sua trajetória do 1º semestre
até aqui, como você se percebe em relação ao uso da
linguagem?
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Malvina: Atuante, a linguagem é sempre presente, e a cada
semestre se aprende e se convive com diferentes aspectos da
linguagem.
Enya: Não respondeu.

Edvalda: No primeiro dia foi muito estranho, teve uma palavra,
no auditório, as pessoas que estavam na banca utilizavam de um
discurso que para mim era quase outra língua “inglês”, mas de
acordo com que o tempo foi passando conseguia entender mais
o dialeto da academia.
Luágina: Mudança positiva.

Malvina: Não devolveu as respostas.

Enya: Sem dúvidas do primeiro semestre, até aqui (V), evoluí
bastante como leitora, e como aluna, porém ainda acho que tenho
muito a melhorar, principalmente na questão do posicionamento em
sala de aula, que reconheço que ainda falho bastante, porém sei que
ainda dar tempo de rever e melhorar.
Edvalda: Não devolveu as respostas.

Luágina: Já produzir resumo, fichamentos, resenhas, artigos,
seminários, e paper. Sei que ainda tenho muitas dificuldades de
escrita, no entanto percebo também que desde o inicio da
graduação até aqui o 5º semestre houve uma evolução tanto na
produção de textos como na apresentação de seminários, e no meu
posicionamento frente algumas questões onde se pede um
posicionamento mais crítico.
Denise: Teve um aprimoramento significativo.
Denise: Em licença maternidade.
Entrevista
Cena enunciativa 04: Entrevista com Docente-orientador 03
Os usos da linguagem e/em processos de letramento do professor
215. Professor-pesquisador: você já foi professor dessa mesma turma no terceiro semestre?
216. Docente-orientador 03: sim
217. Professor-pesquisador: orientou o mesmo grupo
218. Docente-orientador 03: sim
219. Professor-pesquisador: inclusive com o SIP
220. Docente-orientador 03: hum-rum
221. Professor-pesquisador: você percebeu se houve uma mudança em relação ao uso da linguagem dentro daquilo que a gente espera
dum aluno da academi::a... de se apoderar mais desse mecanismo de escrita
222. Docente-orientador 03: sim sim
223. Professor-pesquisador: melhorou?
224. Docente-orientador 03: sim
225. Professor-pesquisador: melhorou bastan/... bastante? melhorou muito?
226. Docente-orientador 03: mu::ito
227. Professor-pesquisador: muito né?
228. Docente-orientador 03: por outro lado a indiferença das colegas de grupo continua a mesma

Tabela 14
Triangulação 03: os usos da linguagem e o letramento do professor

Pretendemos, com a triangulação, observar como se posicionam discentes e orientador,
quando questionamos sobre mudanças em relação aos usos da linguagem.
No primeiro momento, quando observamos o como se diz, percebemos, na coluna da
esquerda superior, respostas curtas e sem posicionamentos exemplificativos, como “Mudança
positiva” (Luágina) e “Teve um aprimoramento significativo” (Denise), que indiciam
dificuldades argumentativas, levando-se em consideração que são discentes do V semestre e
que deveriam se engajar mais nas assertivas.
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As demais repostas, embora maiores, com exceção da de Arruda, que apresentou uma
resposta textualmente mais organizada, evidenciam enunciados com características ainda de
uma escrita com pouca progressão argumentativa em termos de apresentação e
desenvolvimento de argumentos. Quando observamos o que se diz, percebemos desalinhos em
torno de conceituações de linguagem, como depõem os enunciados:
“Atuante, a linguagem é sempre presente, e a cada semestre se aprende e se convive com
diferentes aspectos da linguagem.” (Malvina) e
“No primeiro dia foi muito estranho, teve uma palavra, no auditório, as pessoas que estavam na
banca utilizavam de um discurso que para mim era quase outra língua “inglês”, mas de acordo
com que o tempo foi passando conseguia entender mais o dialeto da academia.” (Edvalda).

As escolhas das palavras feitas pelas discentes evidenciam uma aproximação com
léxicos específicos da área de Letras (linguagem, aspectos de linguagem, palavra, dialeto,
outra língua, inglês). Enquanto a discente Malvina usou a noção de linguagem em aspecto
amplo, Luágina parece escolher os termos palavra, discurso, outra língua e dialeto sem se
ater às suas especificidades. Nos dois casos, percebemos que há o empenho das discentes em
se afastarem, em seus projetos discursivos, de um modo do senso comum, que orienta-se por
um universo referencial e conceitual que suas escolhas lexicais evocam. Talvez a resposta de
Malvina seja a menos frágil, porque registra a noção de linguagem em decorrência de seu
exercício profissional de professora de Língua Portuguesa e Literatura do Ensino Médio, que
traz em suas referências curriculares (PCNEM) essa questão como objeto de ensino.
No segundo cenário, recuperamos a pergunta feita no primeiro questionário e
acrescemos a indagação “ o que falta para construir em termos do modo como você lê, escreve
e se posiciona oralmente aqui na universidade?”. Chama-nos a atenção, vertendo nossos olhares
para a coluna da direita superior, que as respostas são mais extensas e textualmente mais
organizadas em termos de conceituações e assertivas explicativas, quando comparamos com as
respostas dadas no início da Disciplina. Isso significa um cuidado maior com a textualização
das respostas e dá mostras do constante processo de reorganização de vozes que os discentes
atualizam em seu contato com objeto de ensino (agenciamentos em torno de noções de
linguagem).
Já em relação ao que foi dito, as respostas parecem indicar que os discentes têm
percebido alterações em seus usos da linguagem, escritos e orais, e mostram, também, a
necessidade de continuar o percurso dialógico-dialético de (re)configurações identitárias de
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usos linguageiros em um curso de letramento do professor de língua materna, como podemos
ver nos exemplos:
“Creio que evoluí bastante nesse período, tanto na parte da compreensão daquilo que chega até
mim, a maneira como eu me relaciono com essas informações e na minha produção textual, que
hoje eu acredito já ter uma personalidade mais marcante. Oralmente eu me manifesto muito
pouco, isso tem melhorado, sobretudo nesse ultimo ano e creio que ainda vou evoluir bastante
nesse aspecto.” (Arruda) e
“Sem dúvidas do primeiro semestre, até aqui (V), evoluí bastante como leitora, e como aluna,
porém ainda acho que tenho muito a melhorar, principalmente na questão do posicionamento
em sala de aula, que reconheço que ainda falho bastante, porém sei que ainda dar tempo de rever
e melhorar.” (Enya).

Há, nesses excertos, aspectos que indiciam que os discentes têm consciência de que a
graduação tem ajudado em suas novas configurações de identidade de futuros professores de
língua materna, como também propiciado modos representativos de usos da linguagem na
Universidade de forma mais efetiva. As escolhas lexicais de Arruda (evolução, compreensão,
informações, personalidade, marcante) já atestam a linguagem atrelada a posicionamentos
representativos da área de Letras, já que conferem processos constitutivos de engajamento
linguageiro em práticas sociais escolares; as escolhas de Enya evidenciam o seu lugar no curso
de formação de professores (leitora, aluna, posicionamento) e instancia que esse curso ainda
fará mais pelos seus letramentos acadêmico e do professor (a melhorar, tempo para rever,
melhorar - palavras que indicam ação a ser concretizada). Além disso, ao aparecer o gênero
oral na resposta de Arruda (Oralmente eu me manifesto muito pouco), vislumbramos a
necessidade de (re)configuração de uma postura cara ao professor em sala de aula, como
também os enunciado de Enya (principalmente na questão do posicionamento em sala de
aula) indicam para isso.
Já o silêncio de Malvina e Edvalda, ao não responderem o questionário, pode ser lido
de diversas maneiras, mas dado o contexto em que o questionário foi aplicado, após as
avaliações finais, pode indicar que as discentes não se engajaram colaborativamente com a
pesquisa e/ou, como não foi um instrumento avaliativo, não se sentiram empenhadas em
respondê-lo. As duas apostas de leitura já indicam que há, ainda, resistência às investidas de
pesquisa em sala de aula universitária e que o discurso de “avaliação obrigatória”,
marcadamente acentuado na educação básica, ainda está enraizado na Universidade.
Já, na coluna inferior, na entrevista com Docente-orientador 03, ele registra que as
“colegas” do grupo (são 5 mulheres e 1 homem) são pouco participativas:
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221. Professor-pesquisador: você percebeu se houve uma mudança em relação ao uso da linguagem
dentro daquilo que a gente espera dum aluno da academi::a... de se apoderar mais desse mecanismo
de escrita
222. Docente-orientador 03: sim sim
223. Professor-pesquisador: melhorou?
224. Docente-orientador 03: sim
225. Professor-pesquisador: melhorou bastan/... bastante? melhorou muito?
226. Docente-orientador 03: mu::ito
227. Professor-pesquisador: muito né?
228. Docente-orientador 03: por outro lado a indiferença das colegas de grupo continua a mesma

Isso pode ser comprovado com as sessões de orientação com Docente-orientador 03 em
que 90% dos turnos de fala são trocados entre este e o discente Arruda, além das referenciações
estarem voltadas para o Você e não Vocês ou o Grupo. Isso explica, por exemplo, que, quando
Arruda assume a liderança do grupo e produz o texto, não há marcas de resistências explícitas
das colegas do grupo, o que nos traz um alerta sobre a formação de professores de língua
materna em exercícios acadêmicos de atividades de (re)configurações identitárias do professor
em formação em relação aos usos da linguagem.
Se o curso de licenciatura em Letras é um curso de formação de professores de língua
materna, em que a linguagem, além de objeto de estudo é instrumento de trabalho do professor,
as tomadas de posições dos discentes e do docente indiciam reelaborações que os sujeitos fazem
em seus projetos de escrita, de ensino e de posicionamentos em sala de aula. Também, mostram
que, após 5 semestres em curso, ainda precisam ser aprimoradas as abordagens e as inserções
reflexivas desses sujeitos em formação nos e para os usos linguageiros no contexto de
emergência da produção de gênero acadêmico na Universidade.
Mais uma vez, esse exercício de triangulação de dados trouxe informações pertinentes
para reflexões sobre os letramentos acadêmicos e do professor em formação desses sujeitos, já
que a apropriação da linguagem evidencia um esforço do discente em buscar conhecer para
fazer saber conceitos caros de linguagem para o exercício profissional do professor de língua
materna. Isso indica assumir que há “um movimento do sujeito e uma recriação da linguagem
em cada situação de interação” (FIAD, 2013, p. 464), em que as movências identitárias desses
sujeitos são afetadas por novas configurações de usos e exercícios da lígua(gem) em seus
cotidianos universitário e de docência.
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4.1.4. Triangulação 04: o letramento do professor em formação: (re)configurações
identitárias e/em gestos enunciativos

Cena Enunciativa
05: Entrevista com
Docente-orientador
03 Tematizações
acerca do professor
em formação

Cena Enunciativa
06: Sessão de
orientação com
Professorpesquisador
Sobre as
contribuições do
curso para a prática
em sala de aula do
docente-emformação

Cena Enunciativa
07: Sessão de
Publicização oral
Considerações sobre
a apresentação oral
do grupo: traços
significativos dos
usos linguageiros
e/em formação de
professores

TRIANGULAÇÃO 04: letramento do professor e (re)configurações dentitárias
80. Docente-orientador 03: ele tá? porque tem umas moças ali... [não dá para falar isso agora]
81. Professor-pesquisador: não... pode falar
82. Docente-orientador 03: tem umas moças ali que elas vieram fazer o curso que elas não queriam fazer...
e::: a gente talvez vá aprovando elas por que a gente não quer ficar olhando para a cara delas... ... TÁ
EU VOU aprovando elas porque eu não quero ficar olhando para a cara delas mas eu já comecei a pensar
que: essas meninas se elas forem ser professoras elas vão fazer um desserviço à educação... e eu tenho
muito... muito medo da responsabilidade que eu tenho
121. Professor-pesquisador: então assim você percebeu que foi um curso nesse primeiro momento que
trabalhou bastante com... [foi o] que trabalhou com o letramento do professor no sentido que usa muito
essa perspectiva poLÍtica de não ser mais INTERRUP
122. Docente-orientador 03: não
123. Professor-pesquisador: não?
124. Docente-orientador 03: não... não... isso foi um desdobramento do diploma e do crescimento da
autoestima das pessoas... ... no fortalecimento... eu eu tentei marcar isso assim não foi a nossa... não foi
a TEORI:A que fez essa coisa política neles... e nós temos um aluno que foi assassinado porque ele
começou a cobrar demais
235. Professor-pesquisador: Malvina é casada com Arruda...((integrantes riem)) mas Malvina trabalha?
236. Malvina: trabalho na escola
237. Professor-pesquisador: em quê?
238. Malvina: professora
239. Professor-pesquisador: professora? de quê? de que disciplina?
240. Malvina: eh primeiro e segundo ano
241. Professor-pesquisador: ah então você trabalha com [as séries iniciais?
242. Malvina:
[ensino médio
243. Professor-pesquisador: ah ensino médio... com o quê?
244. Malvina: português
245. Professor-pesquisador: português?... o curso aqui de letras tem... te ajudado na tu::a realização
enquanto professora de língua portuguesa?
246. Malvina: eh ajuda mais na questão da prática mesmo [você se virando com alunos na sala de aula]
247. Professor-pesquisador: mas e conteúdo?
248. Malvina: conteúdo até que não porque:: os... os alunos do::::... os assuntos conteúdos trabalhados lá
são aqueles mais básicos mesmo... da gramática ali e a gente num... a gente acho que estudou
gramá:::tica
249. Luágina: num semestre
250. Enya: num semestre
7. Professora Lia: eh boa noite... eh as coisas que eu anotei para comentar Professor-pesquisador já
comentou né? pelo fato de vocês estarem no: quinto semestre eu imaginava que essa questão da ININT
dos slides já pudesse estar mais enxuta né?... dá para perceber que por exemplo na fala de... Luágina e
Arruda vocês sabem o que vocês estão falando né?... então assim topicalizar o... alguns vários pontos dos
slides... eu acho que ficaria mais interessante pra quem está assistindo e::... também eh... eh a leitura de
vocês é um pouco acelerada então acaba que fica muito corrido pra gente entender o conteúdo que não é
um conteúdo simples e avaliar a... a questão da apresentação de vocês também... eh:: como Professorpesquisador falou né? a... a questão de texto... de pontuação... algumas coisas de ABNT que [está ali
naquela lista de referências]... das outras... das outras [delas] também nos slides né? e::: esse diálogo que
vocês conseguiram fazer de Althusser e Foucault é muito ousado mas que ficou de uma maneira muito
clara... né? então assim... fora essas outras questões de estrutura de gênero... por mais vocês estão de
parabéns... certo? não tive a oportunidade de ler o trabalho escrito porque recebi agora mas farei e devolvo

168

8. Docente-orientador 03: ok eu acho que a apresentação realmente precisava ser menos lotada de slides e
menos de costas pra gente... Luágina realmente eh hoje me surpreendeu porque a gente a vê e a viu
aqui...ININT... ... parabéns

Tabela 15
Triangulação 04: o letramento do professor e/em (re)configurações identitárias

Como dissemos na seção sobre letramento do professor, o curso de licenciatura em Letras
ativa modos de configurações e reconfigurações da identidade do docente em formação. Isso se
dá, via de fato, no contato com a linguagem como objeto de ensino e como objeto de trabalho
do professor em um curso de formação inicial e continuada. Mas, se dá, também, nas relações
estabelecidas entre o gosto pela futura profissão e as experiências vividas, ora como alunos, ora
como docentes ainda sem habilitação em um curso de licenciatura. Sobre isso, as escolhas
lexicais que Docente-orientador 03 (primeira coluna) faz para se referir “às meninas” do grupo,
dá mostras de que a escolha pelo curso não levou em consideração critérios pautados por
afinidades com a futura profissão. Para ele, “as meninas” são pouco eloquentes em trocas
didáticas em sala de aula e, como ele acredita, não exercerão a função de docente como ato
político e emancipatório, característico e necessário à função do professor. O registro que
fazemos do que nos diz Docente-orientador 03

82. tem umas moças ali que elas vieram fazer o curso que elas não queriam fazer... e::: a gente
talvez vá aprovando elas por que a gente não quer ficar olhando para a cara delas... ... TÁ
EU VOU aprovando elas porque eu não quero ficar olhando para a cara delas mas eu já
comecei a pensar que: essas meninas se elas forem ser professoras elas vão fazer um desserviço
à educação... e eu tenho muito... muito medo da responsabilidade que eu tenho

mostra, através de índices linguísticos não característicos do discurso professoral (medo,
olhando pra cada delas, desserviço), evidências de docentes de um curso de formação de
professores ainda pouco engajados no e para o tratamento de configurações identitárias de
futuros professores de língua materna, já que os discentes têm chegado à Universidade só
conhecendo o trabalho do professor pelo que vivenciaram, no papel de alunos, na educação
básica e, por isso, a atuação do Professor-formador precisa demandar um tratamento mais
afetivo nas questões didático-pessoais.
À guisa de ilustração, a tabela sobre o perfil dos alunos do Grupo 03 indica que apenas
a discente Malvina já é professora e, por isso, o curso de Letras atuará em direcionamentos de
reorganizações discursivas e reconfigurações identitárias dessa e, de modo diferente, com os
demais discentes do grupo, que não são professores em exercício.
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Por outro lado, as escolhas lexicais do Docente-orientador 03 mostram, também, que o
processo de avaliação desses sujeitos não tem levado em consideração somente conteúdos e
reflexões sobre os usos da linguagem, mas uma pessoalização do Professor que não quer ficar
olhando para a cara delas e, por isso, faz aprovação automática. Entretanto, assusta-nos a
percepção avaliativa que Docente-orientador 03 faz sobre a futura carreira docente do grupo,
com exceção de Arruda, já que o léxico aponta o gênero feminino, que será marcada por um
desserviço à educação.
Na mesma coluna, a partir do turno de fala 121, Docente-orientador 03 nos fala sobre
uma pesquisa que desenvolveu em um curso de formação de professores em exercício que
aconteceu na cidade locus da Universidade. Esse curso é o PROESP47, embora não deixe claro
qual graduação foi. Através do que diz o Docente, essa licenciatura trouxe modificações nos
modos de pensar e agir dos alunos-professores que fizeram o curso. Quando perguntamos se a
perspectiva do curso de letramento do professor fez com que esses discentes se tornassem mais
empenhados em suas funções, ele nos disse:
“124. não... não... isso foi um desdobramento do diploma e do crescimento da autoestima das
pessoas... ... no fortalecimento... eu eu tentei marcar isso assim não foi a nossa... não foi a
TEORI:A que fez essa coisa política neles... e nós temos um aluno que foi assassinado porque
ele começou a cobrar demais”.

Embora Docente-orientador 03 negue que o letramento do professor fez com que os
professores-alunos se engendrassem em novas configurações identitárias, as suas escolhas
lexicais (crescimento da autoestima, fortalecimento, política e cobrar (direitos)) dizem o
contrário. Se observamos o que dizem Freire (2014) e Kleiman (2006) sobre o que é ser
professor48 e sobre os rearranjos docentes, encontraremos palavras muito próxima às utilizadas
pelo Docente-orientador 03, embora como adjetivações da consciência crítica do professor,
característica do letramento desse.
Corroborando o que dissemos, para Docente-orientador 03, esse curso de formação de
professor atuou nos usos da linguagem como politização do professor e não em modos de usar
a linguagem de forma estática, como pressupõe alguns manuais de ensino, sem o contato direto
O Programa de Formação de Professores do Estado – PROESP é resultado de um convênio entre a Secretaria
da Educação do Estado da Bahia, com a intervenção do Instituto Anísio Teixeira – IAT e a Universidade do Estado
da Bahia – UNEB, com o objetivo de implantar cursos de graduação para qualificar os professores que atuam na
rede estadual do ensino fundamental de 5ª a 8ª séries. Fonte: www.uneb.br
47

48

Para Freire (2014) e Kleiman (2006), ser professor é um ato político-dialógico de resistência e, por isso, de luta
pela conscientização dos sujeitos.
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com a sociedade. Assim, através do que nos diz o docente, tudo o que entendemos sobre o
letramento do professor encontra eco em seu depoimento, principalmente quando mostra a
grande força de um curso que trata de configurações, para o nosso grupo de análise, e
reconfiguração, para o grupo do PROESP, de identidades de professores.
A politização do professor em um cenário de repressão e de lutas (como é a luta sindical,
por exemplo) traz consequência e o opressor, usando de artimanhas que extrapolam o discurso,
silencia o oprimido em seu projeto de resistência. É o que Freire chama de fazer o outro “ser
menos” (FREIRE, 2014, p. 64). Mais do que nos informar a morte de um professor formado
em um curso de licenciatura pelo PROESP, Docente-orientador 03 faz um desabafo: as suas
palavras, cuidadosamente elaboradas (nós temos um aluno que foi assassinado porque ele
começou a cobrar demais) não minimiza e/ou suaviza a morte do docente. Pelo contrário, o
professor morto é sujeito-paciente da ação exercida pelo opressor, mas é, ao mesmo tempo, um
sujeito que resistiu incessantemente, já que demais é um advérbio que expressa intensidade.
Como já discursivizamos sobre o curso de Letras, que se consolida como um curso que
trata da linguagem com vistas a (re)configurações da identidade do professor em formação,
cabe trazer aqui o que diz Malvina, que é única docente do grupo49, quando instada, pelo
Professor-pesquisador (coluna do meio), a falar sobre as contribuições do curso para as suas
funções como professora da educação básica. Para Malvina, vertendo nosso olhar para o que se
diz, o curso tem ajudado mais nas questões práticas (aqui entendemos prática como modo de
agir, postura):
“ 246. eh ajuda mais na questão da prática mesmo [você se virando com alunos na sala de
aula]”
“248. conteúdo até que não porque:: os... os alunos do::::... os assuntos conteúdos trabalhados
lá são aqueles mais básicos mesmo... da gramática ali e a gente num... a gente acho que estudou
gramá:::tica”.

Lemos, nessa cadeia de ditos, que os aspectos envolvendo os conteúdos e, assim, o uso
da linguagem como objeto de ensino e de trabalho, já que, para ela, o exercício do professor de
língua materna em sala de aula, se volta mais para ensino gramatical do que para usos da língua
em manifestações textuais-discursivas, indicia que a representação que a discente faz do curso

49

Além de Malvina, a discente Enya atua na sala de aula também, mas como Auxiliar de Professor e não assume
a discursivização de conteúdos como docente.
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de Letras se volta para as cristalizações de “professor de português” e “professor de gramática”
à deriva do que a profissão do docente de língua materna de fato se constitui.
Já na sessão de publicização oral do gênero acadêmico (última coluna) - momento que
nos permite observar as posturas e posicionamentos dos discentes do curso de formação de
professores no e para o tratamento de ações e reações que caracterizam a profissão do professor
de língua materna, entre eles o uso do gênero oral como modalizador de atividades didáticas percebemos o silenciamento do Docente-orientador 03, quando apenas tece comentários curtos
sobre a apresentação da aluna Luágina, em aspectos que caracterizam a profissão do professor.
Nessa cena, Docente-orientador 03 reafirma o que os outros dois professores (o professorpesquisador e a Professora convidada, Lia) disseram sobre os recursos didáticos e sobre as
posturas dos apresentadores (Arruda e Luágina). Ele nos diz:
“08. ok eu acho que a apresentação realmente precisava ser menos lotada de slides e menos de
costas pra gente... Luágina realmente eh hoje me surpreendeu porque a gente a vê e a viu
aqui...ININT... ... parabéns”.

As escolhas lexicais do Docente-orientador 03 usadas para avaliar a apresentação
(exercício da palavra de uma professora em formação) da discente Luágina mostram certa
surpresa com o posicionamento dessa ao fazer uso do gênero oral, indicando que em sala de
aula a postura da discente é diferente. Ele atenta também para o recurso didático utilizado
(slides lotados) que pode ter descaracterizado a publicização dos discentes, já que o recurso
deve auxiliar a troca didática oral e não ser a sustentação principal da apresentação.
Já para Lia, professora convidada para a banca, os discentes, ainda, em termos de
habilidades de e para apresentação oral, que deveriam ser constitutivas das rotinas na
Universidade, estão aquém do esperado para um aluno que está no V semestres (mais da metade
do curso concluído), vez que, como ela nos diz:

07. [...] pelo fato de vocês estarem no: quinto semestre eu imaginava que essa questão da ININT
dos slides já pudesse estar mais enxuta né?... dá para perceber que por exemplo na fala de...
Luágina e Arruda vocês sabem o que vocês estão falando né?... então assim topicalizar o...
alguns vários pontos dos slides... eu acho que ficaria mais interessante pra quem está assistindo
e::... também eh... eh a leitura de vocês é um pouco acelerada então acaba que fica muito
corrido pra gente entender o conteúdo que não é um conteúdo simples e avaliar a... a questão
da apresentação de vocês também.

Ou seja, as novas configurações identitárias do professor em formação, a que os
discentes se submetem em um curso de licenciatura, devem estar em constante processo de
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reflexão, acentuando e minimizando, por exemplo, leitura acelerada, apresentação
redundante (pouco enxuta), entre outros, que estão presentes nas trocas didáticas em tela, que
deveriam já estar em avançado processo de reflexão e mudança das implicações e assunções de
ser um sujeito de linguagem. O que nos diz a professora Lia sobre a publicização feita pelo
grupo evidencia que a Universidade, ao não fazer apostas mais incisivas nos gêneros orais
(SCHNEUWELY; DOLZ, 2004), precisa ser repensada em termos de currículo e de apostas
para promoção de eventos de letramentos orais que, juntos, contribuirão de forma efetiva para
a legitimação dos letramentos acadêmico e do professor em formação.
Esse exercício de triangulação evidenciou a movência de sentidos e significados
advindos do curso de formação de professores que podem, em diferentes medidas, ser
vinculados à identidade do ser professor.
Os índices linguísticos expressos pelo Docente-orientador no e para o tratamento do
letramento do professor confirmaram a nossa aposta teórica de que a formação de professores
de língua materna precisa ativar modos de (re)configurações da identidade do aluno em
questões que não fiquem apenas no currículo, mas que sejam voltadas para práticas sociais e
políticas engajadas em sala de aula (FREIRE, 2005; KLEIMAN, 2006). Mostrou-nos, também,
que os processos (re)configuradores de que falamos acima ainda carregam cristalizações de
usos da linguagem mediados mais pelos gêneros escritos do que pelos gêneros orais. Em grande
aspecto, o que enquadra as trocas didáticas dos professores em suas salas de aula se volta,
também (talvez com mais força), para o uso da oralidade nas discursivizações do fazer conhecer
que organiza o cotidiano da escola. Entretanto o pouco espaço dado para essas discursivizações
em sala de aula da graduação (apenas 15 minutos, destinados pela Disciplina, para a
publicização oral e somente pequenos comentários feitos pelos docentes da banca de avaliação)
tem sinalizado que a escrita é, ainda, a forma privilegiada de trocas de saberes num Curso que
trata da formação de professores.

4.1.5 Triangulação 05: o saber fazer e o saber dizer: agenciamentos discursivos,
negociações de sentido e construção da autoria

Apresentamos duas triangulações, nessa seção, buscando evidenciar o saber fazer e o
saber dizer que caracterizam a construção de gêneros acadêmico: a 5.1.5.1, formada com dados
gerados através da Sessão de orientação com Professor-pesquisador e da Entrevista com
Docente-orientador 03, e a 5.1.5.2, montada com os arranjos discursivos advindos dos
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instrumentos Gênero Acadêmico artigo científico e Sessão de Publicização do seminário. A
divisão em duas tabelas se justifica em face dos dizeres pinçados dessas materialidades
linguístico-discursivas evidenciarem os papéis dos docentes envolvidos na pesquisa e as
estratégias de transposição do escrito para o oral. Passemos às tabelas:

TRIANGULAÇÃO 5.1.5.1: o saber fazer e o saber dizer: compreendendo a arquitetura do gênero, agenciando discursos, negociando
sentidos e construindo autoria
Cena Enunciativa 08: Sessão de orientação com Professor-pesquisador
O saber fazer: processos de textualização
OS MODOS DE DIZER
88. Professor-pesquisador: fica agora você tem que botar um conectivo porque você terminou com um ponto e coloca a citação aqui e aí
a citação ela precisa dialogar com o parágrafo anterior né? ela vem para poder ratificar... corroborar ou até mesmo ir de oposição
àquilo que foi dito anteriormente né? então é interessante... “foi só a partir da década de vinte que surgiram”... a partir da década de mil
novecentos e vinte... para a gente colocar aqui... “que surgiram as contribuições necessárias para a implementação desse modelo de ensino
no país... com as mudanças sociais políticas e culturais que caracterizaram essa década a pleno vapor... surgiu a necessidade de buscar novas
formas de metodologias capazes de revitalizar o sistema de ensino tradicional afim de que pudessem acompanhar as evoluções... as revoluções
trazidas por essas reformas... as principais contribuições dessa nova perspectiva de ensino dizem respeito sobretudo à notificação das relações
professor-aluno onde o professor assume uma postura de facilitador da aprendizagem uma vez que o aluno é posto como centro do processo
educativo”... aí de... de Libâneo né Carlos Libâneo ... o ato pedagógico de novo a citação [aparece] né?... é interessante vocês colocarem
tipo assim eh... eh... o que estamos... ou por assim... o que queremos dizer é o que... ou... ou de acordo como nos ensina Libâneo...
então vocês precisam colocar conectivos para a citação não aparecer solta aqui no texto... tá certo? então [põe] assim... isso nos
autoriza a dizer conforme Libâneo que o ato pedagógico pode ser definido... porque vai dar muito mais fluidez ao texto então utilizar
os conectivos [aí] do parágrafo e a... a citação... “desse modo pode-se dizer que o aluno da escola nova é compreendido como um sujeito
capaz de orientar seu próprio processo de aprendizado... e mais do que isso... participar de forma efetiva da produção de saberes do ambiente
escolar... essa condição só é possível através do estabelecimento de um diálogo real e aberto entre o educador e o educando sobre a importância
desse recurso”... aí vocês botam uma vírgula aqui... aqui agora... aí vocês colocam Paulo Freire... aí eu acho interessante colocar...
termina aqui esse período... coloca aqui também o conectivo para citar Paulo Freire... “Paulo Freire diz que... diz que”... então assim
vocês não precisam colocar os dois pontos né? para Paulo Freire quando estimula a pergunta... reflexão crítica sobre a própria pergunta o que
se pretende com [essa pergunta fundamental é que professor e aluno saibam que a postura deles é dialógica aberta curiosa indagadora e ININT
enquanto falam ou enquanto ouvem né?... Paulo Freire ele é considerado hoje e sempre né? foi considerado... sempre assim... a partir da
década de oitenta para cá um bom senso em relação à educação... ele é dessa mesma linha do.. do Althusser... de uma linha mais marcadamente
marxista... tá certo? “essa postura pode trazer benefícios para a realidade escolar que vão muito além dos conteúdos teórico-metodológicos
trabalhados pois é capaz de mobilizar uma série de vivências e saberes contextualizantes importante para a construção do sujeito como
indivíduo autônomo... Hadyt aponta para o estabelecimento do diálogo... para ele... vamos colocar aqui de novo um conectivo oh... para
ele na relação professor-aluno o diálogo é fundamental... a atitude dialógica do processo ensino-aprendizagem é aquela que parte de uma
questão problematizada para desencadear o diálogo ao qual o professor transmite o que sabe aproveitando os conhecimentos prévios e as
experiências anteriores do aluno... assim ambos chegam a uma síntese que elucida explica ou resolve a situação do problema que desencadeou
a discussão”... aqui eu não estou vendo ainda vocês falando sobre escola tecnicista... vocês estão na escola nova
A INTRODUÇÃO
Professor-pesquisador: porque aqui vocês já colocaram a introdução
Arruda: eh introdução é essa das escolas... introdução das escolas
Professor-pesquisador: hum
Arruda: e depois a INTERRUP
Professor-pesquisador: a ININT das escolas né?
Arruda: e a seguinte seria exatamente a... o... da questão do poder no ambiente escolar... o poder
Professor-pesquisador: com a relação de poder
Arruda: eh relação de poder... eu acho que relação de poder fica melhor... ININT
Professor-pesquisador: ((começa a escrever)) na... pe-la es-co-la... aqui depois vocês vão fazer as considerações?
Arruda: é... considerações finais
Professor-pesquisador: então a gente precisa dar uma ampliada na introdução... lembrar que na introdução vocês vão apresentar o quê?... o
objeto... apresenta o objeto e apresenta o que mais? vocês já colocaram aqui... o recorte teórico né?... o re-cor-te te-ó-ri-co... que sustenta o
trabalho de vocês
113. Arruda: metodologia
114. Professor-pesquisador: metodologia
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
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115. Arruda: [a metodologia já ficou pronta]
116. Professor-pesquisador: tá?... que já tem também a metodologia.. o que mais que a gente coloca? o nosso objetivo... a gente pode justi/ e
deve né? justificar o porquê desse trabalho... a relevância dele porque é que é importante... né? então eu acho que seguindo por esse... e a ou/
assim a questão problematizadora né? a problematização... a questão do problema de vocês... que vocês contextualizem aqui... não precisa
ser nessa ordem não... então se vocês fazem isso na introdução vocês precisam fazer uma seção somente para a metodologia... entende? qual
foi a metodologia que vocês adotaram né?
A METODOLOGIA
117. Arruda: porque... ININT tinha que ser necessário fazer uma seção para a metodologia... houve ININT
118. Professor-pesquisador: pode [diluir] aqui na introdução como pode fazer uma seção de metodologia... mas como assim já fica claro qual é
a metodologia de vocês... é uma metodologia bibliográfica... vocês estão trabalhando com documentos não é? é uma análise documental... de
fato vocês vão pegar o documento e observar... então mas eu acho que já pode diluir aqui um parágrafo aqui na introdução acho que não tem
problema não... aí vem aqui resumo... nós não vamos colocar abstract né? nem palavras chaves que é key words... e aí eu já postei no... no
facebook o modelo de... modelo não são as orientações de como fazer um artigo né? a quantidade de páginas... entre oito e doze
Cena Enunciativa 09: Entrevista com Docente-orientador 03
O saber dizer: discurso, sentido e autor
AGENCIAMENTO DISCURSIVO
165. Professor-pesquisador: quando você indica textos para esses alunos fazerem leitura você percebe que eles... que eles utilizam na construção
do texto?
166. Docente-orientador 03: eh::... eu não indico leitura a princípio
167. Professor-pesquisador: mas você falou que indicou Althusser
168. Docente-orientador 03: não... calma... a pessoa tem assim literatura e história... pensei falar sobre as escolas... o que se pensar em falar? ah
pensei em falar que uma escola forma tal tipo de pessoa a outra escola forma outro tipo de pessoa... então... “que tipo de/ DEScreva esse tipo
de pessoa descreva esse tipo de escola... faça uma pesquisa eh de revisão de literatura uma pesquisa bibliográfica” ((Docente-orientador 03
demonstra como foi que ele instruiu os alunos durante as orientações))... aí depois o pessoal vai me trazendo o caminho que ela está seguindo
daí eu indico alguma coisa
NEGOCIAÇÃO DE SENTIDOS
169. Professor-pesquisador: quando você indica você percebe que eles usam aquilo que foi indicado?
170. Docente-orientador 03: sim
171. Professor-pesquisador: e eles... o sentido que eles empregam no texto é o mesmo sentido que você percebe no texto quando você fez a
leitura?
172. Docente-orientador 03: eu per/ eu permito... eu permito uma certa flexibilidade epistemológica vamos falar assim... que:: antes do doutorado
eu nem sabia que aquilo era uma flexibilidade epistemológica entende? HOJE EU SEI que aquilo é uma flexibilidade mas... que nem esse
menino querer colocar tudo no mesmo saco entendeu? o Althusser e o...
[Foucault =
173. Professor-pesquisador: [Foucault
174. Docente-orientador 03: = tá... está tudo bem tá tudo aqui tudo a mesma coisa entendeu? eu acho que neste momento eu tenho que: mostrar
alguma diferença entre um e o outro para ele mas o que eu tenho que basicamente fazer é valorizar o fato dele ter trazido os dois
175. Professor-pesquisador: os dois... você tem que INTERRUP
176. Docente-orientador 03: em termos de ele ter tentado construir: um conhecimento misturando os dois... porque um desses... não foi o
Althusser... talvez... acho que foi o próprio Foucault que fala que a teoria é uma caixa de ferramenta não é? que a gente vai lá e hoje eu vou
usar esse Marx aqui [eh com esse eh:: =
177. Professor-pesquisador:
[com esse Bakhtin
178. Docente-orientador 03: = Freud aqui... NÃO Marx e Bakhtin pode né?
179. Professor-pesquisador: pode... mas não pode Marx [e... Foucault
180. Docente-orientador03:
[Marx e Bakhtin pode
CONSTRUÇÃO DA AUTORIA
188. Professor-pesquisador: next... Docente-orientador 03 e você se percebe no texto do seu aluno? quando você olha o texto e fala bem assim
“isso aqui foi eu que [disse]” ou então INTERRUP
189. Docente-orientador 03: tem um problema maior... eu mexo no texto do aluno
190. Professor-pesquisador: então tem coisa ali que é sua... que você escreveu?
191. Docente-orientador 03: tem coisa ali que hum::... não... ... ... ((Docente-orientador 03 pensa um pouco)) tem
192. Professor-pesquisador: tem ((Docente-orientador 03 sinaliza que sim)) você troca eh...
193. Docente-orientador 03: troco
194. Professor-pesquisador: léxico por exemplo?
195. Docente-orientador 03: troco
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196.
197.
198.
199.
200.
201.

Professor-pesquisador: uma escolha lexical mais adequada...
Docente-orientador 03: faço isso
Professor-pesquisador: mais adequada para aquilo INTERRUP
Docente-orientador 03: faço
Professor-pesquisador: faz?
Docente-orientador 03: eu não corrijo só concordância... verbal nominal aquele negócio lá... nois fomo né? EU corrijo eu troco ININT em
cima eu coloco... aquele menino escreveu tensões com c e cedilha no primeiro texto no segundo texto no terceiro texto no quarto texto... o
texto que ele me mandou o texto FINAL ele escreveu tensões com c e cedilha... existe tensões com c e cedilha Professor-pesquisador?

Tabela 16
Triangulação 5.1.5.1: o saber fazer e o saber dizer: agenciando discursos, negociando sentidos e
construindo autoria

A Triangulação 5.1.5.1 traz as relações entre o saber fazer, enquanto aposta de ensino
da Disciplina SIP V, e o saber dizer, que marca as investidas do professor orientador do grupo.
Como já defendemos de antemão, a produção linguageira acadêmica envolve um saber fazer e
um saber dizer (MATENCIO, 2006) que estão materializados nos gêneros acadêmicos. Além
disso, nesse jogo fazer-dizer, entram em cena questões envolvendo o conhecimento da
arquitetura do gênero, os agenciamentos discursivos, as negociações de sentido e a construção
da autoria no texto (produto e/em produção) dos discentes.
Sobre o modo como o texto deverá ser estruturado, vemos os esforços do Professorpesquisador em fazer conhecer algumas estruturas do gênero acadêmico artigo científico, além
de processos de textualização e de usos da linguagem em produção acadêmica. No início da
coluna superior, o Professor-pesquisador está lendo o que os discentes já produziram e, paripassu, faz apontamentos sobre a escrita e sobre a estrutura do gênero, como mostram as partes
em negrito do turno 88. Além dessas considerações, o Professor-pesquisador tematiza as seções
de introdução e de metodologia, partes constantes no artigo científico. As escolhas lexicais (as
tematizações das seções nos turnos 112 e 114 e os pronomes interrogativos no final da frase do
turno 112) do Professor-pesquisador no e para o tratamento da seção de introdução já
evidenciam a abordagem do saber fazer como objeto de ensino que demanda a Disciplina sobre
sua responsabilidade.

112. Professor-pesquisador: então a gente precisa dar uma ampliada na introdução... lembrar
que na introdução vocês vão apresentar o quê?... o objeto... apresenta o objeto e apresenta o
que mais? vocês já colocaram aqui... o recorte teórico né?... o re-cor-te te-ó-ri-co... que sustenta
o trabalho de vocês” e, mais a frente, indica os demais itens que fazem parte da Introdução.
113. Arruda: metodologia
114. Professor-pesquisador: metodologia
115. Arruda: [a metodologia já ficou pronta]
116. Professor-pesquisador: tá?... que já tem também a metodologia.. o que mais que a gente coloca? o
nosso objetivo... a gente pode justi/ e deve né? justificar o porquê desse trabalho... a relevância dele porque
é que é importante... né? então eu acho que seguindo por esse... e a ou/ assim a questão problematizadora
né? a problematização... a questão do problema de vocês... que vocês contextualizem aqui... não precisa ser
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nessa ordem não... então se vocês fazem isso na introdução vocês precisam fazer uma seção somente para
a metodologia... entende? qual foi a metodologia que vocês adotaram né?

Percebemos que não há o exercício de (re)tomadas de conhecimentos dos discentes
sobre a estrutura do gênero. À medida que Professor-pesquisador faz as perguntas, ele não
espera que o grupo responda. Já que se trata de uma dialogia em torno de um objeto de ensino
do Professor-orientador, é esperado que aconteçam trocas linguageiras didáticas em torno da
abordagem do conteúdo. Parece-nos que o Professor-pesquisador silencia o grupo, que não
manifesta respostas. Esse silêncio pode ser lido como uma não-interferência no gênero
orientação, ou porque o Professor-pesquisador não dá espaço para que os discentes se
manifestem.
Arruda parece falar sobre a Metodologia, embora não fale sobre ela explicitamente. O
Professor-pesquisador se antecipa e diz qual o tipo de abordagem investigativa que a pesquisa
se insere. Esse gesto de antecipação que faz o Professor-pesquisador, embora faça parte de seu
projeto didático, não se mostrou oportuno, vez que, como já é a terceira vez que os discentes
produzem artigo no interior de um componente de SIP, as respostas deveriam ser dadas pelo
grupo e discursivizadas pelo Professor. Isso mostra que a pesquisa serviu para indicar lacunas
no projeto didático de tratamento dos temas pelo Professor-pesquisador e, por isso, levando-se
em consideração aspectos de pesquisa-ação que toca essa pesquisa, necessidade de
reconfigurações em suas investidas teórico-metodológicas para novas trocas didáticas no
interior de componentes de SIP.
Já na coluna inferior, que dividimos em 3 partes, evidencia as negociações no entorno
do saber dizer (Agenciamento discursivo, negociação de sentidos e construção da autoria),
Docente-orientador 03 nos diz que:
i) sobre o agenciamento discursivo: ele nos diz que não faz indicação de referencial
teórico. Mas, quando confrontado pelo Professor-pesquisador que, noutro momento,
ele disse ter indicado um autor, Docente-orientador 03 rearranja a sua resposta e dá
indícios, através de escolhas lexicais indicativas de ação futura (aí depois, daí indico),
que “168. [...]aí depois o pessoal vai me trazendo o caminho que ela está seguindo
daí eu indico alguma coisa”. Dado que serve para apontar, por um lado,
protagonismo do grupo na escolha do referencial teórico-conceitual e, por outro,
atuação menos responsiva do orientador sobre os caminhos a serem trilhados em uma
seara de pesquisa de tematização recente para os alunos;
ii)

já sobre a negociação de sentidos: quando Docente-orientador 03 nos diz, no turno
172, que
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eu per/ eu permito... eu permito uma certa flexibilidade epistemológica vamos
falar assim... que:: antes do doutorado eu nem sabia que aquilo era uma flexibilidade
epistemológica entende? HOJE EU SEI que aquilo é uma flexibilidade mas... que
nem esse menino querer colocar tudo no mesmo saco entendeu? o Althusser e o...
[Foucault =

entendemos que, no campo da construção de referenciais de leitura e de revisão de
literatura, há certa liberdade por parte dos discentes em suas leituras e
encaminhamentos. Embora tudo pareça dialógico, as escolhas dos enunciados “eu
permito” e “esse menino quer colocar tudo no mesmo saco” feitas pelo Docenteorientador 03 mostram i) relações de poder, já que o léxico permitir, por exemplo,
nesse contexto, só poderia ser usada por um sujeito que exerce poder sobre o outro,
e ii) assujeitamento, pois quando ele diz que esse menino (aqui ele se refere a Arruda,
único homem do grupo, embora não diga o nome do aluno) quer colocar os autores
(Foucault e Althusser) no mesmo saco, ele, ao mesmo tempo, indicia que isso não é
possível, mas nos diz, no final do turno 174, que “eu tenho que basicamente fazer é
valorizar o fato dele ter trazido os dois”, que entendemos como um dado positivo
em se tratando de negociação de sentidos e avanços no conhecimento de quadros
teóricos e, por fim,
iii)

sobre a construção da autoria: acreditamos que uma das formas de se construir
autoria nas materialidades linguageiras em produção é através de atividades de
retextualização (MATENCIO, 2006). O orientador é, nesse caso, aquele que ajuda o
discente a se descobrir autor nas atividades que produz. Para isso, é preciso que a
orientação seja marcada por diálogos em torno dos objetos de estudo e “saber ouvir”
o que o discente tem a dizer. À guisa de exemplo, é relevante observar, na cena
transcrita abaixo, que Docente-orientador 03, ao assumir que “mexe” no texto do
aluno é um indicativo de que a sua “correção” contribui de forma significativa para
que os discentes (se) percebam e se (re)construam discursivamente, em termos de
letramentos acadêmico e do professor, em relação ao uso da linguagem e na sua
afirmação identitária e autoral no texto que produz. As palavras (léxicos afirmativos
frente à pergunta) em negrito mostram a atuação do discurso didático do docente (eu
mexo, tem, troco) no tratamento da autoria do grupo. Embora, no tuno 191, negue
no primeiro momento que “mexe” no texto do aluno, após refletir sobre a pergunta
feita e a resposta que deu, volta atrás e diz que sim. Essas constatações permitem
perceber que Docente-orientador 03, ao assumir o papel de orientador do grupo,
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compromete-se com o que demanda a função de orientação de um trabalho de
produção linguageira materializado em gêneros acadêmicos.

188. Professor-pesquisador: next... Docente-orientador 03 e você se percebe no texto do seu
aluno? quando você olha o texto e fala bem assim “isso aqui foi eu que [disse]” ou então
INTERRUP
189. Docente-orientador 03: tem um problema maior... eu mexo no texto do aluno
190. Professor-pesquisador: então tem coisa ali que é sua... que você escreveu?
191. Docente-orientador 03: tem coisa ali que hum::... não... ... ... ((Docente-orientador 03
pensa um pouco)) tem
192. Professor-pesquisador: tem ((Docente-orientador 03 sinaliza que sim)) você troca eh...
193. Docente-orientador 03: troco
194. Professor-pesquisador: léxico por exemplo?
195. Docente-orientador 03: troco
196. Professor-pesquisador: uma escolha lexical mais adequada...
197. Docente-orientador 03: faço isso
198. Professor-pesquisador: mais adequada para aquilo INTERRUP
199. Docente-orientador 03: faço
200. Professor-pesquisador: faz?

Dando continuidade ao que apresentamos nessa última seção de tratamento dos dados,
apresentamos a triangulação 5.1.5.2 que, evidenciando dados de dois instrumentos de coletas
de dados, permitirá o fechamento da nossa investida analítico-discursivo sobre os
desdobramentos do saber fazer e do saber dizer em torno da produção dos gêneros acadêmicos.

TRIANGULAÇÃO 5.1.5.2: o saber fazer e o saber dizer: compreendendo a arquitetura do gênero, agenciando discursos,
negociando sentidos e construindo autoria.
O Gênero Artigo Acadêmico
A escrita: fruto dos exercícios de discentes e docentes
1 Introdução
O ambiente escolar sempre foi terreno fértil para o desenvolvimento das mais variadas formas de pesquisa, indo do campo da
linguística, sociolinguística, até a psicologia e mais recentemente a psicologia da educação. Todas essas áreas do conhecimento buscam
nas relações construídas dentro do ambiente escolar, um microcosmo representativo das relações que são construídas pela sociedade como
um todo. Alguns partem da concepção de escola como espaço de construção de saberes (LIBÂNEO, 1994; FREIRE, 1996; HAYDT,
1995; NAGLE, 1994) e investigam o processo de interação professor-aluno em busca de compreender como as tenções que permeiam
essa relação podem ser determinantes para o seu sucesso enquanto processo educativo. Outros se preocupam em entender a escola como
espaço ideológico (DOEL, 2001; SAVIANI, 2003; FOUCAULT, 1995; ALTHUSSER, 1980; JULIA, 2001) onde se reproduzem e se
perpetuam os discursos dominantes na sociedade através da mobilização de uma série de estruturas orientadas para direcionar o sujeito à
aceitação da ordem dominante.
Tendo em vista as pesquisas citadas, este trabalho está interessado em discutir as várias noções de escola, a fim de investigar
como essa instituição atua no âmbito da constituição do sujeito, não apenas como transmissora de saberes pré-estabelecidos, mas
também como espaço de produção de subjetividades através da mediação e sobretudo daquilo que é mediado. Sendo assim, nossa
pesquisa se insere na área da psicologia da educação, pois busca apoio na psicologia-sócio-histórica de Vygotsky para explicar o conceito
de constituição mediada do sujeito, além de tematizar as ideias de Foucault (1990) acerca da produção de subjetividade e Louis Althusser
(1980) que vê a escola como aparelho ideológico do estado.
A metodologia que orienta esse trabalho pode ser classificada como uma revisão bibliográfica de cunho qualitativo uma
vez que “oferece descrições ricas e bem fundamentadas, explicações sobre processos locais e maior flexibilidade ao pesquisador para
adequar a estrutura teórica ao fenômeno pesquisado” (VIEIRA apud SILVA 2011, p. 69), dessa forma buscamos através desta reunir
teóricos que dialogam entre si sobre o nosso objeto de pesquisa, a escola enquanto espaço de construção do sujeito, a fim de esclarecer
como as relações que se constroem nessa instituição podem determinar a construção de subjetividades do sujeito através da mediação que
ela oferece como diz Manzo (apud MARCONI, 2002, P. 71), “a bibliografia oferece meios para definir, resolver, não apenas problemas já
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conhecidos, como também explorar novas áreas onde os problemas não se cristalizaram suficientemente”. Assim tencionamos fornecer
uma maior compreensão sobre o tema, considerado como fundamental para orientar tanto a postura do aluno em sala quanto o
posicionamento dos docentes frente a esse sujeito em construção.
Pretendemos fazer uma breve exposição de dois modelos de escola, a escola nova e a escola tecnicista, com a finalidade de
ilustrar como as concepções de aluno e até mesmo do papel da escola podem ser divergentes, a depender do modelo aplicado e do
contexto em que ele se desenvolve. Além de observarmos ainda sob a luz desses conceitos como a mudança do paradigma ideológico
pode ser determinante no processo de constituição do sujeito.

Cena Enunciativa 10: Sessão de Publicização oral
Do escrito para o oral: no liame dos sentidos
1. Arruda: é composto por mim... Arruda Edvalda Enya Malvina Luágina e Denise... o nosso título... o nosso tema é: a escola como espaço
de desconstrução do sujeito... o nosso objetivo geral é analisar a escola como espaço determinante para a construção do sujeito... os
nossos objetivos específicos são... investigar como o modelo de escola pode ser determinado pelas [configurações] ideológicas da
sociedade... discutir a concepção de escola como aparelho ideológico do estado e expor a relação existente entre produção de
subjetividades e a con/ concretização das ideologias... a... a nossa pesquisa surgiu da necessidade de entender o mais profundamente as
relações que são construídas no ambiente escolar tanto no âmbito da construção do conhecimento como na produção e reprodução das
ideologias dominantes da sociedade... a nossa metodologia... a metodologia que orienta esse trabalho pode ser classificada como uma
revisão bibliográfica de cunho qualitativo uma vez que oferece descrições ricas e ININT explicações sobre processos locais e uma maior
flexibilidade ao pesquisador para adequar a estrutura teórica ao fenômeno pesquisado
2. Luágina: boa noite... bom... o ambiente escolar ele sempre foi um terreno fértil pra o desenvolver de várias formas de pesquisa indo no
campo da linguística sociolinguística da... e mais recentemente da psicologia da educação... alguns autores eles partem da concepção de
escola como um espaço de construção e transmissão do saber como Libâneo... Freire entre outros... já outros eh têm a escola como espaço
ideológico quando se reproduzem... perpetuam os saberes dominantes da sociedade... sendo assim o nosso trabalho ele está interessado
em discutir as várias noções de escola... [...]
3. Arruda: eh tomando por base os dois modelos de escola é possível para nós compreendermos que: o ambiente escolar e a ININT são
intrinsicamente ligados porque como foi exposto sempre que há mudança relevante no paradigma político filosófico e cultural da
sociedade esse se [envereda] também no contexto escolar... porém a escola não está delimitada a ser apenas uma representação da
sociedade a escola se constitui como uma importante ferramenta mobilizada no sentido de conferir mais veracidade e verossimilhança e
destatizar aquilo que já está posto dentro da sociedade [e nas suas gerações]... nesse sentido Saviani diz que enquanto organização e
instituição social a escola tem uma função que a distingue das outras e é parte fundamental na formação das sociedades humanas... a
distinção está na sistematização no processo formativo que visa inculcar valores e ensinamentos e normas da sociedade... nesse sentido a
visão que nós temos de escola sofre um deslocamento... porque esta passa a ser vista também como um espaço onde o sujeito é orientado
a ser um reprodutor daquelas ideologias que estão fundamentando e sendo base da sociedade ININT... bom essa ilustração da escola se
alinha com aquela que é defendida por Althusser da escola como aparelho ideológico do estado... aqui defendido por Marcos Cassin
como um sistema complexo que compreende e combina várias instituições organizações e respectivas práticas... um aparelho ideológico
de estado seria então do ponto de vista social é limitada e ININT controlada pelo governo ou pelo estado [o que ele coloca]... e nesse
[ponto]... nessa forma de controle o estado utiliza dessa constituição para perpetuar aquele discurso que se mantem como estado
dominante... ou seja as ideologias... as normas... os valores são produzidos e reproduzidos nesse ambiente do aparelho ideológico que
aqui no nosso caso [é a escola] ... só que essa visão da escola como espaço de construção e desconstrução do sujeito do saber dicotomias
não é recente ela é anterior ao Althusser... na psicologia sócio-histórica que é [representada] por Vygotsky ele já defende que a educação
é a influência premeditada organizada e prolongada no desenvolvimento de um indivíduo sobre o outro... sendo assim esses dois autores
compartilham de uma visão que se tem de escola como um lugar onde o sujeito é orientado continuamente a desenvolver aquelas
capacidades aquelas características que são julgadas as mais interessantes as mais positivas pelo sistema em que ele está inserido ININT...
... bom... pra gente compreender essa noção que se tem da escola como construtora do saber do conhecimento e do sujeito ININT admite
uma linguagem também mais um conceito vindo da psicologia sócio-histórica...
[...]
[nossas] considerações finais... no decorrer dessa pesquisa buscamos desvendar como o ambiente escolar atua no processo de
construção das subjetividades que definem o sujeito... para tanto foi necessário fazer uma incursão ao seio de duas teorias de ensino que
[chegaram] no Brasil no século passado... o modelo de escola nova e o modelo de escola tecnicista... este gesto de análise tem ININT
nas suas perspectivas propostas e objetivos... como observamos que em linhas gerais as mudanças no paradigma educacional estão
condicionadas às mudanças que acontecem na sociedade e estas estão sempre [alinhadas] com a base ideológica que sustenta aquele
momento específico... ... desse modo podemos afirmar que a escola enquanto espaço de construção do sujeito independente do modelo
de ensino ao qual está atrelada atua muito além da [simples representação] da sociedade participando também como produtora e
reprodutora das ideologias que ININT sendo assim existem variações quanto à ININT assumida pela instituição e em decorrência disso
as construções subjetivas esperadas ININT também são bastante distintas uma vez que essas construções representam uma forma de
concretização da ideologia que atravessa a escola ((Arruda sinaliza que terminou e todos batem palmas))
4.Professor-pesquisador: eh eu queria parabenizar o grupo pela escrita do trabalho e está ficando até clichê essa frase... gostaria de
parabenizar o grupo... olha eh na construção do artigo de vocês e assim... eu já tinha feito uma leitura antes e uma leitura final e tal... e aí
é um artigo que:: eu... eu passei algumas orientações para vocês e assim depois eu me encontrei com o grupo e foi solicitado que fizessem
a mudança e tal... e vocês partiram de Althusser... que é estruturalista né? e depois vocês ININT Michel Foucault que é pós-estruturalista
né? e [eles são bem... meio que ININT] né?... [e assim uma coisa que eu acho que vocês deveriam [ter chamado a atenção no trabalho de
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vocês é dizer] que a escola tecnicista chega ao Brasil na ditadura militar que eu tinha falado com vocês... mas isso também foi apenas
uma indicação justamente pelo contexto [que se pensava numa educação que se trabalhasse ININT produção e não pelo pensamento do
sujeito que estava ali na... na escola... eu não sou da área da... da pedagogia... da crítica sócio-histórica para poder fazer [mais]
considerações sobre isso né? sobre a apresentação do gênero oral... eu sei que vocês tinham condições de apresentar sem ficar baseando
nos slides que os slides estavam cheios... né? então assim... eh vocês não podem ficar apagados por conta dos slides e muito menos os
slides aparecerem menos... em... em pequena quantidade.. eu não acho assim que vocês colocaram informações demais porque vocês têm
o costume de falar o que estava escrito ali dada a... a fluidez por exemplo da fala de Luágina né?... foi muito fluente Arruda [a gente já
conhecia] como apresentador e Luágina um pouco mais tímida mas eu achei muito positiva a apresentação... e o Arruda com essa... esse
potencial que ele tem para apresentação... mas é isso eu... acho que os slides ficaram cheios... vocês tinham condições de falar sobre... eh
alguns probleminhas de escrita nos slides sobre de acentuação... de pontuação... referências eh... essas coisas eu acho que precisavam ter
um pouco de cuidado para a apresentação MAS o texto escrito eu gostei bastante... inclusive assim vocês já sabem também de algumas
coisas que eu já havia pontuado inclusive na versão que eu mandei anteriormente a essa e eu mantenho aquilo ININT aqui no texto
escrito... mas eu parabenizo o grupo justamente por esse.. por esse texto e por terem conseguido colocar junto o Foucault e... e o Althusser
no.... no mesmo...
5.Docente-orientador 03: no mesmo saco
6.Professor-pesquisador: saco... e fazer com eu eles pudessem ININT Bakhtin e Althusser dá até para conversar direitinho ININT marxista
e tal... mas o Foucault ININT... parabéns... professora Professora Lia ININT
7. Professora Lia: eh boa noite... eh as coisas que eu anotei para comentar Professor-pesquisador já comentou né? pelo fato de vocês
estarem no: quinto semestre eu imaginava que essa questão da ININT dos slides já pudesse estar mais enxuta né?... dá para perceber que
por exemplo na fala de... Luágina e Arruda vocês sabem o que vocês estão falando né?... então assim topicalizar o... alguns vários pontos
dos slides... eu acho que ficaria mais interessante pra quem está assistindo e::... também eh... eh a leitura de vocês é um pouco acelerada
então acaba que fica muito corrido pra gente entender o conteúdo que não é um conteúdo simples e avaliar a... a questão da apresentação
de vocês também... eh:: como Professor-pesquisador falou né? a... a questão de texto... de pontuação... algumas coisas de ABNT que [está
ali naquela lista de referências]... das outras... das outras [delas] também nos slides né? e::: esse diálogo que vocês conseguiram fazer de
Althusser e Foucault é muito ousado mas que ficou de uma maneira muito clara... né? então assim... fora essas outras questões de estrutura
de gênero... por mais vocês estão de parabéns... certo? não tive a oportunidade de ler o trabalho escrito porque recebi agora mas farei e
devolvo
8. Docente-orientador 03: ok eu acho que a apresentação realmente precisava ser menos lotada de slides e menos de costas pra gente...
Luágina realmente eh hoje me surpreendeu porque a gente a vê e a viu aqui...ININT... ... parabéns

Tabela 17
Triangulação 5.1.5.2: o saber fazer e o saber dizer: agenciando discursos, negociando sentidos e
construindo autoria

Defendemos, nas seções de Revisão de Literatura e de Metodologia, que os gêneros
orais nunca ocuparam as pautas de discussões das/nas escolas e universidades brasileiras.
Sempre acabamos voltando para a escrita como forma privilegiada de produção e publicação
de resultado de pesquisas e estudos feitos em academias, o que tem acentuado a cultura
grafocêntrica como a de maior prestígio acadêmico. Entretanto, o fato de o Curso já sinalizar
os Seminários como forma de publicização de resultados de pesquisa e estudos já é, assim
lemos, um avanço em termos de letramentos acadêmico e do professor. Em um curso de
formação de professores, desconsiderar os gêneros orais como objeto de ensino acarreta
problemas e dificuldades com discursivizações orais50 que caracterizam o exercício diário de
professores em sala de aula.
Lançando mão dessas premissas, o fato de esse Curso de Letras apostar em
publicizações orais como a que registramos na tabela acima já mostra um exercício importante

50

É válido lembrar, como sinaliza Coelho (2006), que há diferenças entre as abordagens dos gêneros orais em
eventos de natureza científica e o gênero aula, embora ambas façam parte dos projetos de ensino de professoresformadores em suas didatizações em sala de aula de licenciatura.
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para os letramentos acadêmico e do professor em formação. Assim, o que aparece na tabela
evidencia que o gênero oral seminário partiu da escrita para a oralidade, mostrando um recorte
do que estava escrito no artigo científico e discursivizado na sessão de publicização, o que, de
fato, se esperaria de uma publicização como essa. Entretanto, voltando os olhares para
retomadas de considerações dos Professores-formadores sobre as performances dos
professores-em-formação, as filmagens das sessões de orientação com Docente-orientador 03
e com Professor-pesquisador não registraram muitos esforços no e para o tratamento do gênero
oral como forma de publicização do resultado da pesquisa.
Na coluna superior, temos a seção de Introdução do artigo, construída com base nas
orientações dos dois professores orientadores do trabalho. O modo como a seção está
textualmente organizada evidencia esforços no tratamento de questões que julgamos pertinentes
na construção de uma seção introdutória. Lemos, claramente, o objetivo, encontramos o objeto
de estudo, a metodologia está indicada, o referencial teórico e o modo como o restante do
texto se organizará, também. Se as escolhas lexicais tu e você, deflagradas para se referir ao
autor do texto foram as mais utilizadas nas sessões de orientação (Professor-pesquisador e
Docente-orientador 03), quando indicavam que era apenas Arruda o autor do texto, aqui, na
Introdução, como no restante do texto, aparece um nós indiciando que a autoria do grupo foi
coletiva.
Já no gênero oral, coluna inferior, percebemos uma apresentação automatizada da
discente Luágina, já que a linearidade da transcrição não apresenta marcas de alongamentos
vocálicos e nem alternâncias sonoras de sílabas. Parece-nos que a discente “decorou” o texto
que apresentava oralmente. Não há indícios de trocas simbólicas e/ou didáticas com os demais
membros do grupo, com a banca e nem com o público, em termos de responsividade (SOUZA,
2012). Não há rupturas discursivas que evidenciem problemas de progressão textual. Tudo o
que foi dito pela discente está escrito no artigo científico. Entretanto, Luágina se apropriou do
discurso tematizado na pesquisa, que ora se publicizava, e fez a sua performance, merecendo
elogio do Docente-orientador 03 que se mostrou surpreso com a apresentação:

8. Docente-orientador 03: ok eu acho que a apresentação realmente precisava ser menos lotada de slides e
menos de costas pra gente... Luágina realmente eh hoje me surpreendeu porque a gente a vê e a viu
aqui...ININT... ... parabéns

O pronome referencial utilizado pela discente foi nós/ a gente, o que evidencia, na
oralidade, a coletividade do trabalho, mesmo que os demais enunciados, vindos das sessões de
orientação, entrevista e questionários, deponham contra isso.
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Entretanto, ao observarmos a apresentação de Arruda (que, através dos enunciados
advindos de 5 (cinco) instrumentos de pesquisa, é o autor do texto), percebemos uma relevante
apropriação dos conceitos e mais facilidade de discursivizações dos objetos de estudo e da
revisão de literatura. Há, no jogo enunciativo de Arruda, dialogia com os participantes do
seminário (trocas de olhares, direcionamento da ênfase dada à palavra - registrados no vídeo e
transcritos como comentário ((direcionando a fala para Docente-orientador 03))). Há
truncamentos linguísticos, característicos de silêncios (...), interrupções da linearidade da
oralidade (ININT), digressões argumentativas (idas e voltas com conceitos de subjetivação,
por exemplo) e apropriação discursiva. Em toda a apresentação de Arruda, a voz referencial é
o nós/a gente, o que indicia o que dissemos no parágrafo anterior sobre autoria.
Como o gênero oral é mais performático (o gênero escrito é mais organizado
textualmente e seus liames são bem delimitados em torno da escrita), as cenas acima ilustram
a performance de Luágina e de Arruda, com o gênero oral, e a escrita que silenciam o verdadeiro
autor do texto (Arruda) em detrimento da coletividade, já que estão sendo avaliados por uma
banca que espera um trabalho, marcadamente, polifônico e coletivo.
Ademais, estão em cena dois professores-em-formação que, usando a linguagem como
objeto de estudo e de ensino (o seminário é um evento, também, de ensino), dão mostras de
seus novos arranjos identitários de usos linuageiros em sala e aula. À guisa de conclusão, nem
Luágina e nem Arruda atuam profissionalmente na docência. Ela é Auxiliar Administrativo,
ele, Atendente Comercial. Para os dois, a sessão de publicização é uma oportunidade de
configuração de uma habilidade expressiva na oralização, cara à identidade de professor.
Esses dois exercícios de triangulação, o 5.1.5.1 e o 5.1.5.2, trouxeram dados importantes
para complementar a nossa compreensão daquilo que se diz e do como se diz, aspectos
constitutivos de construção e performatização de todo e qualquer gênero. As constatações, que
deram corpo às nossas análises, serviram para dar conta da complexidade de relações nos usos
da linguagem, oral e escrita, a que discentes e docentes são submetidos em seus projetos
didáticos e de produção acadêmica, com vistas aos enquadramentos dialógicos, didáticos e
dialéticos demandados pelos letramentos acadêmico e do professor em formação.
Isso posto, passemos às considerações finais.
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PALAVRAS (IN)CONCLUSIVAS

Durante todo o (per)curso do estudo, que registramos nesta dissertação, jogamos linhas,
tecemos redes e transitamos por um emaranhado de fios que, juntos, tramam a tessitura que
aqui defendemos. É hora de juntar as pontas e (tentar) fazer o nó!
Esta seção, que se pretende conclusiva, será marcada por duas expressões, que
garantirão (re)tomadas discursivas sobre a movência investigativa que deu origem a este texto,
são elas: portos de passagem, para evidenciar hiatos inconclusivos, e portos de paragens, onde
arestas (pretendemos) são aparadas.
Para darmos conta do que assumimos aqui, é preciso voltar ao nosso objetivo geral e
apontar o que concluímos no e do curso investigativo. Assim, este texto evidencia, com base
nos dados obtidos e analisados, como os letramentos acadêmico e do professor se efetivam na
prática e nas práticas.
Quando iniciamos a pesquisa, em meados de março de 2014, prevíamos, ainda
vagamente, a ideia da complexidade que um estudo que tematiza letramentos e(m) gestos
formativos demandava. Apostamos, naquele momento, em conhecimentos sobre as teorias que
orientariam o nosso (per)curso e procuramos nos sensibilizar às práticas de usos sociais da
linguagem em um curso de formação de professores de língua materna. À época, ainda em fase
de reestruturação do projeto, tínhamos um objetivo de pesquisa que, dada a complexidade que
a investigação demandou, mostrou-se imensamente frágil para o que nos esperava. Assim,
reestruturamos, novamente, o projeto e traçamos como objetivo geral o que transcrevemos
abaixo:


Mapear, a partir de um corpus multiforme, o processo de letramentos (acadêmico e
do professor em formação), por meio de índices linguístico-discursivos em diferentes
materialidades - (respostas aos questionários, transcrição i) das sessões de orientação
com o professor da disciplina e o professor orientador; ii) das entrevistas e iii) das
sessões de publicização oral, versão final do artigo científico) - enunciadas por sujeitos
de uma turma do V semestre do curso de Letras de uma universidade estadual do
interior baiano em dialogia com seus professores formadores.

Ao final do estudo, voltando nosso olhar autocrítico para a pesquisa, que fizemos e para
as análises que registramos, aqui nessa dissertação, chegamos aos portos de paragens: para dar
conta da complexidade que o estudo demandou, apostamos em instrumentos de coletas de dados
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que se mostraram eficazes. As 7 (sete) diferentes investidas metodológicas para acessar e
registrar o trabalho interacional dos sujeitos da pesquisa na lida com gêneros acadêmicos no
locus da pesquisa garantiram dados substanciais para visualizamos ações e reações que nos
informam sobre processos que integram os letramentos acadêmico e do professor em formação
e(m) gestos formativos. Assim como nos permitiram compreender como, discursivamente, os
sujeitos se apresentam em suas construções linguageiras, que tecem a disciplina SIP V, e que
figuram como a turma e os professores do V semestre do curso de Letras. Ao final do estudo,
validamos a eficiência das apostas metodológicas para compormos o corpus multiforme e
avaliamos esses instrumentos como suficientes para atender o que demandou o nosso objetivo
geral da pesquisa.
Correndo o risco de sermos atravessados por pré-construídos, já que o Professorpesquisador já conhecia os sujeitos da pesquisa na condição de Professor e de Coordenador do
Curso, procuramos desestabilizações e desobvializações que perpassem a sala de aula e os
sentidos que são ali co-construídos pelos sujeitos que fazem do curso de licenciatura um lugar
de promoção de letramentos, entre eles o acadêmico e o do professor em formação. Aqui estão
os portos de passagem:

i) o SIP é, por natureza, uma disciplina de letramentos acadêmico e do professor e, ao
mesmo tempo, mais um locus privilegiado de trocas didáticas que fazem do Curso um
lugar de reflexão sobre os usos da linguagem e lugar efetivo de (re)conhecimentos de
gêneros textuais/discursivos que pautam a vida acadêmica do futuro docente (e em alguns
casos, já em exercício da profissão) de língua materna. Localmente, os sujeitos da
pesquisa (professores e alunos) apontam para a necessidade de uma reconfiguração do
SIP em questões relativas: a) à liberdade para o discentes escolherem o seu objeto de
estudo e de pesquisa; bem como b) o direito à escolha do orientador do seu trabalho, já
que o projeto apresentado pelo Curso não leva em consideração o critério de afinidade
entre docentes e discentes; também, indiciam acerca da necessidade de c) as sessões de
publicização serem reconfiguradas visando garantir que todo o grupo possa se apesentar
oralmente no seminário final e, por fim, d) que haja liberdade de escolha de se trabalhar
em grupo ou individualmente na construção dos gêneros acadêmicos;
ii) os Docentes, ao assumirem a função de Orientadores dos grupos, trazem, para os seus
objetos de ensino, questões outras que não as apostas das ementas de suas disciplinas.
Assim, o momento de orientação é um momento em que Docente-orientador, além de
orientar pesquisa e gêneros acadêmicos, faz trocas simbólicas e afetivas que deixam
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marcas no processo de formação do professor de língua materna e de suas literaturas,
culminando em (re)configurações identitárias do aluno em formação. De igual modo, os
resultados do estudo evidenciam que a) o Docente-orientador, através do discurso
professoral, em algumas instâncias, não se configura como um sujeito dialógico ao não
negociar a autoria com e entre o grupo; bem como b) não evoca em seus projetos didáticos
orientações sobre o gênero oral e também c) não traz, para os projetos de orientação de
produção dos gêneros acadêmicos, o tema gerador do semestre o que, como aposta o
Curso, garantirá a interdisciplinaridade de que fala o currículo;
iii) o Professor-pesquisador, que aqui me inscrevo na perspectiva da autocrítica, busquei
elementos que fizeram com que o exercício docente da disciplina SIP precisasse ser
revisto e revisitado cotidianamente, já que os discentes encontraram modos de me dizer,
que não apenas o dito, o que esperavam da Disciplina e de mim, enquanto professor e
coordenador do Curso. Esse gesto, lembrando de noções da pesquisa-ação, traz
contribuições importantes para o exercício da profissão de professor e formador de
professores. Entretanto, o Professor-pesquisador: a) apresentou dificuldades de
discursivizações do tema gerador do semestre, já que em nenhum momento essa
discussão foi pautada nas sessões de orientação; bem como b) destinou pouco tempo de
trocas didáticas aos grupos em suas orientações, já que recai, sobre o professor do SIP,
o acompanhamento de 6 (seis) grupos, sobre o saber fazer e, por fim, c) mostrou-se um
pesquisador em formação que possui fragilidades em usos linguageiros como objeto de
ensino em suas aulas de produção de gênero acadêmicos;
iv) os Discentes, por virem de classes de trabalhadores, esperam da Universidade que as
suas histórias de vida e de formação educacional, advindas da escola pública brasileira,
ocupem as discussões que caracterizam o curso de letramento do professor. Assim,
entendemos que os discentes conhecem de perto as fragilidades da educação básica na
condição de alunos, e agora, já que frequentem um curso de licenciatura, querem
explicações e mesmo reflexões sobre do que a escola básica necessita e qual o papel do
professor de língua(gem) nesse contexto. Entretanto, chamou-nos a atenção o fato de:
como registra a seção de Triangulação dos dados, a) as demandas apresentadas pelos
discentes em seu objetos de investigações, não estarem intimamente ligadas aos usos da
linguagem como objeto de ensino do futuro professor de língua materna, já que apenas
um grupo tematizou a sala de aula da educação básica e os usos da língua(gem) como
objeto de ensino; também, b) o fato de os gêneros acadêmicos em construção do semestre
não terem sido, de fato, coletivos afeta os modos de configuração do letramento
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acadêmico desses sujeitos, já que os discentes apresentaram fragilidades em
agenciamentos discursivos de aspectos teórico-metodológicos de e para o tratamento dos
objetos de investigação, pouco engajamento em negociações de sentidos dos constructos
teóricos, que sustentam a abordagem do objeto e falta de protagonismo na construção da
autoria nos gêneros produzidos e, por fim, c) pouco envolvimento com as sessões de
orientação, com os objetos de estudo e com as questões que tematizam os usos da
linguagem como objeto de estudo, de ensino e de resistência (KLEIMAN, 2006; FREIRE,
2005) e
v) como o estudo tematizou a sala de aula universitária e as (des)estabilizações de sentidos
dela proveniente no e para o tratamento de questões de pesquisa, gêneros acadêmicos,
letramentos e usos da linguagem como objetos de ensino e de investigação, os dados vão
permitir que, após a defesa do texto final e a sua publicação, indicativos de mudanças na
reorganização curricular, que a Universidade implementará no ano e 2016, possam ser
mais significativos, já que uma demanda muito importante dessa reorganização diz
respeito aos letramentos acadêmico e do professor de língua materna no interior de
disciplinas formativas, entre elas o SIP.

São esses, entre outros, os portos de paragens e de passagens que pudemos evidenciar
no estudo. Sabedores que no produto socioistórico aqui apresentado no curso stricto sensu, de
que este trabalho é resultado, as discussões e análises são passiveis de (des)(co-)(re)construções,
o exercício de novas investigações sobre os letramentos acadêmico e do professor em formação
são não só possíveis como bem-vindas e necessárias, já que somos seres inacabados (FREIRE.
2014). Em face da nossa movência identitária como sujeitos de linguagem - que na pesquisa se
revelaram nas posições de professor-em formação, professor-formador e professor-pesquisador
- outras desestabilizações já se fazem presentes, já que, nesse nosso tempo, “[...] O mundo é
mais dissonante, mais polifônico e mais incerto do que se supunha” (KLEIMAN; VIANNA;
DE GRAND, 2013, p. 175-176).
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PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA
Título da Pesquisa: O LETRAMENTO ACADÊMICO: PRÁTICAS SITUADAS DA ESCRITA DO ARTIGO
CIENTÍFICO EM UM CURSO DE LETRAS DE UMA UNIVERSIDADE ESTADUAL
BAIANA
Pesquisador: EMERSON TADEU COTRIM ASSUNÇÃO
Área Temática:
Versão: 1
CAAE: 49022115.4.0000.0055
Instituição Proponente: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio
DADOS DO PARECER
Número do Parecer: 1.244.869

Apresentação do Projeto:
“Os currículos dos cursos de graduação em Letras, especificamente do curso de Licenciatura em Letras de
uma Universidade Estadual do interior baiano, através de um componente curricular que tematiza
mecanismos de produção, recepção e publicização de textos acadêmicos, visa a discutir a língua(gem)
como mediação entre os sujeitos e, por isso, objeto de co-construção discursiva entre estes, afetados pelas
práticas de escolarização linguística. Se a língua(gem) é o fio condutor que costura todas as relações entre
o saber fazer e o saber escrever, o componente curricular Seminário Interdisciplinar de Pesquisa, SIP, seria
a agulha que sutura as condições de escrita na e para a academia. Nessa linha de pensamento, o objeto de
análise da pesquisa é o texto produzido/em produção e como as práticas didáticas dos docentes envolvidos
neste processo de escrituração acadêmica deixam (entre)ver estratégias de escritas que visam ao
letramento acadêmico e do professor desses graduandos”.

Objetivo da Pesquisa:
Objetivo Primário:
- Mapear e categorizar ações didático - discursivas dos professores – formadores e

orientadores dos

grupos de licenciandos no interior da disciplina SIP V, nas sessões de orientação no e para o tratamento do
gênero artigo científico como objeto de ensino e a resposta dos
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professores em formação (graduandos) a essas ações materializadas em suas produções textuais finais
escritas e sua publicização, em termos da alteração de saberes relativos ao uso da escrita acadêmica e às
representações de conceitos (objeto de estudo, de trabalho e de ensino do professor em formação)
tematizados no texto.
Objetivos Secundários:
- Resenhar e revisitar as noções de letramento, letramento acadêmico e letramento do professor;
- Tematizar a sala de aula universitária como ambiente sociodiscursivo e lugar de profissionalização
potencializada na dialogia professor-formador e professor em formação inicial mediada por gêneros textuais;
- Defender o texto produzido na sala de aula universitária como lugar para se capturar indícios para se
acompanhar a formação teórico-metodológica-conceitual e de reconstrução do sujeito com a linguagem que
efetivam o letramento acadêmico;
- Mapear e contrastar por meio de índices linguístico-discursivos em diferentes textos dos professores em
formação (versão final do artigo científico, respostas transcritas a entrevistas e à transcrição da troca
didática com o professor-orientador), no interior de uma mesma disciplina, o processo de reconstrução de
saberes conceitual que se deixa entrever no trabalho com o gênero artigo científico.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Contemplados.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
Trata-se de um projeto de pesquisa que propõe reflexões sobre “o letramento acadêmico e as práticas
situadas da escrita do artigo científico em um curso de Letras de uma Universidade Estadual Baiana”.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
Todos apresentados.
Recomendações:
Ver item conclusões ou pendências.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
O projeto apresenta-se bem estruturado e com todas as exigências do ponto de vista ético cumpridas.
Estranhei, porém, uma situação:
Os termos de consentimento para uso de imagens e depoimentos, bem como os TCLEs já estarem
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assinados por todos os participantes. Geralmente as assinaturas são colhidas após aprovação do projeto
pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Até porque, poderiam ser sugeridas modificações nestes documentos e
necessidade de colher novamente as assinaturas.
•Como o TCLE apresenta 3 páginas, será necessário que o pesquisador tenha as duas primeiras páginas
rubricadas tanto pelo pesquisador principal, quanto pelo participante da pesquisa. Assim, será necessário
retornar com estes documentos para os participantes da pesquisa, para assinatura destas páginas.

Considerações Finais a critério do CEP:
Em reunião do dia 24/09/2015, a plenária aprovou o parecer do relator.
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento

Arquivo

Folha de Rosto

folhaderosto.pdf

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência
TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência
Declaração de
Pesquisadores
Declaração de
Pesquisadores
Declaração de
Pesquisadores
Declaração de
Pesquisadores
Outros

tclealuno.pdf

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador
Outros

projetodepesquisa.pdf

Outros

Postagem

Autor

Situação

04/09/2015
20:55:02
04/09/2015
20:56:19

EMERSON TADEU
COTRIM
EMERSON TADEU
COTRIM
ASSUNÇÃO

Aceito

tcleprofessor.pdf

04/09/2015
20:56:51

EMERSON TADEU
COTRIM
ASSUNÇÃO

Aceito

declaracaocomprometimento.pdf

04/09/2015
20:57:25
04/09/2015
20:57:51
04/09/2015
20:58:07
04/09/2015
20:58:36
04/09/2015
20:59:19
04/09/2015
21:02:02

EMERSON TADEU
COTRIM
EMERSON TADEU
COTRIM
EMERSON TADEU
COTRIM
EMERSON TADEU
COTRIM
EMERSON TADEU
COTRIM
EMERSON TADEU
COTRIM
ASSUNÇÃO
EMERSON TADEU
COTRIM
EMERSON TADEU
COTRIM

Aceito

declaracaodoorientador.pdf
declaracaoparticipacaoprojetodepesquis
a.pdf
declaracaopesquisnaoiniciada.pdf
oficioapresentacaocomitedeetica.pdf

termodeautorizacaodeusodeimagemede
poimentoaluno.pdf
termodeautorizacaodeusodeimagemede
poimentoaluno.pdf

04/09/2015
21:04:50
04/09/2015
21:07:26

Aceito

Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
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Outros
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ANEXO 02
LISTA DE PSEUDÔNIMOS DA PESQUISA
GRUPO 01
JACY
DILMA
GISELE
LULU
SERÁPIA

ORIENTADOR/DISCIPLINA

GRUPO 02
RAYRA
MARVEL
MARCELA M
KAYRO
LEIDIMAR

ORIENTADOR/DISCIPLINA

GRUPO 03
EDVALDA
ENYA
DENISE
ARRUDA
MALVINA
LUÁGINA

ORIENTADOR/DISCIPLINA

GRUPO 04
ANTÔNIA
JOVELINA
ÍRMA P.
PATRÍCIA
CAMILO

ORIENTADOR/DISCIPLINA

GRUPO 05
EVANGELINA
FRIDA
GLÉCIA
GRAZI Z.
DIEGO
LUCILENE
CRISTIANE

ORIENTADOR/DISCIPLINA

GRUPO 06
MAYNE
ANTÔNIO
EVA
MIGUELINA

ORIENTADOR/DISCIPLINA

OUTROS PARTICIPANTES
PROFESSOR-PESQUISADOR

FUNÇÃO
Docente da disciplina SIP e Pesquisador

DOCENTE-ORIENTADOR 01

DOCENTE-ORIENTADOR 02

DOCENTE-ORIENTADOR 03

DOCENTE-ORIENTADOR 04

DOCENTE-ORIENTADOR 05

DOCENTE-ORIENTADOR
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PROFESSORA LIA

Docente do Curso de Letras

PROFESSORA ANE

Docente do Curso de Letras

PROFESSOR NERO

Docente do Curso de Letras
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E TECNOLOGIAS
CAMPUS XVIII
CURSO DE LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS

FICHA DE AVALIAÇÃO - SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA 2015.1

TÍTULO DO TRABALHO:

____________________________________________________________
____________________________________________________________

PROFESSOR ORIENTADOR:

____________________________________________________________

PROFESSOR SIP:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

ALUNOS:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

PARA USO DO EXAMINADOR, DO PROFESSOR ORIENTADOR E DO SIP
APRESENTAÇÃO ORAL DO TRABALHO
CRITÉRIOS
Tempo: uso adequado do tempo (15 e máximo de 20 minutos)
Expressividade: postura, desenvoltura, projeção de voz, envolvimento com o público
Objetividade: poder de síntese, clareza na exposição
Uso adequado dos recursos auxiliares: formatação/layout e capacidade de interagir
com os recursos audiovisuais ao longo da apresentação
Domínio do conteúdo
Total

PARA USO DO PROFESSOR ORIENTADOR E DO SIP
APRESENTAÇÃO ESCRITA DO TRABALHO
CRITÉRIOS
Apresentação das partes fundamentais do gênero acadêmico (artigo, ensaio ou
projeto de pesquisa)
Domínio do conteúdo
Articulação entre referencial teórico e objetivo
Uso adequado da linguagem (correção gramatical)
Adequação às normas estabelecidas pela área de SIP

VALOR
0,5
0,5
1,0
0,5
1,5
4,0

VALOR
1,5

Total

NOTA

NOTA

1,5
1,0
1,0
1,0
6,0

Eunápolis, ____________de ______________________________de 2015.

__________________________________________
Assinatura do examinador
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ANEXO 04
NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS ARTIGOS
Seminário Interdisciplinar de Pesquisa - SIP

1. Instruções gerais


O texto deverá ter o mínimo de 08 e o máximo de 12 páginas (incluindo as referências
bibliográficas, anexos e/ou apêndices), e obedecer aos seguintes parâmetros de
redação: Word for Windows, em papel tamanho A4 (21 cm x 29,7 cm), com margens
esquerda e superior de 3,0 cm e com margens direita e inferior de 2,0 cm, em fonte Times
New Roman, tamanho 12, com espaçamento 1,5 cm entre as linhas no corpo do texto.

2. Instruções específicas
1. TÍTULO em caixa alta e em negrito centralizado no alto da primeira página com
espaçamento simples entre as linhas;
2. nome(s) do(s) autor(es) por extenso, em ordem alfabética, em caixa normal, sem
negrito, alinhado(s) à direita e com um espaço em branco abaixo do título do texto. O
nome do orientador deverá vir abaixo (em espaçamento simples) dos nomes dos autores;
3. após o(s) nome(s), demais informações quanto à formação, grupos de pesquisa, etc., em
nota de rodapé;
4. Resumo, dois espaços em branco abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es), entre 100 e 250
palavras, espaçamento simples, redigido em parágrafo único, fonte tamanho 12,
precedido da palavra Resumo e de dois ponto, em negrito e apenas a primeira letra em
maiúscula. Seguindo, um espaço em branco abaixo, 4 (quatro) Palavras-chave,
separadas e finalizadas por ponto;
5. o corpo do texto deve ser iniciado dois espaços em branco abaixo das palavras-chave,
com espaçamento 1,5 cm entrelinhas. O recuo da 1ª linha de cada parágrafo deverá ser de
um TAB de 1,25cm;
6. os subtítulos, referenciados a critério do(s) autor(es), devem estar alinhados à margem
esquerda, em negrito, com numeração (algarismos arábicos), com dois espaços em branco
de 1,5 cm depois do texto precedente e um espaço em branco de 1,5 cm antes do texto
que os segue;
7. as referências bibliográficas, sob o subtítulo Referências, centralizado, devem ser
mencionadas em ordem alfabética e, quando houver mais de um título do mesmo autor,
cronológica decrescente, listando-se as obras de autores citados no corpo do texto,
seguindo as Normas ABNT NBR 6023/2002. As referências devem estar alinhadas à
esquerda, em espaçamento simples e separadas por um espaço;
8. as notas de rodapé, de caráter explicativo, devem ser enumeradas com algarismos
arábicos, com numeração progressiva ao longo do texto;
9. as citações devem ser elaboradas de acordo com as Normas ABNT NBR 10520/2002,
utilizando o sistema autor-data;
10. para informações adicionais sobre apresentação de tabelas, anexos, siglas, ilustrações e
fórmulas, consultar as Normas ABNT NBR 6022/2002.
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11. a numeração das páginas deve figurar a partir da segunda folha, em algarismos
arábicos, no canto superior direito. A primeira folha deve ser contada, embora não receba
a numeração.
VIDE EXEMPLO ABAIXO
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TÍTULO TÍTULO TÍTULO TÍTULO TÍTULO:
TÍTULO TÍTULO TÍTULO
Nome do autor/a1
Nome do co-autor/a2
Nome do co-autor/a3
Nome do orientador/a4

Resumo: Resumo entre 100 e 250 palavras Resumo entre 100 e 250 palavras Resumo entre
100 e 250 palavras Resumo entre 100 e 250 palavras Resumo entre 100 e 250 palavras
Resumo entre 100 e 250 palavras Resumo entre 100 e 250 palavras Resumo entre 100 e 250
palavras Resumo entre 100 e 250 palavras Resumo entre 100 e 250 palavras Resumo entre
100 e 250 palavras Resumo entre 100 e 250 palavras Resumo entre 100 e 250 palavras
Resumo entre 100 e 250 palavras Resumo entre 100 e 250 palavras Resumo entre 100 e 250
palavras Resumo entre 100 e 250 palavras Resumo entre 100 e 250 palavras Resumo entre
100 e 250 palavras Resumo entre 100 e 250 palavras Resumo entre 100 e 250 palavras
Resumo entre 100 e 250 palavras Resumo entre 100 e 250 palavras Resumo entre 100 e 250
palavras Resumo entre 100 e 250 palavras Resumo entre 100 e 250 palavras Resumo entre
100 e 250 palavras Resumo entre 100 e 250 palavras Resumo entre 100 e 250 palavras
Resumo entre 100 e 250 palavras Resumo entre 100 e 250 palavras Resumo entre 100 e 250
palavras Resumo entre 100 e 250 palavras.
Palavras-chave: Palavra. Chave. Palavra. Chave.

1

Subtítulo subtítulo subtítulo: subtítulo subtítulo

Corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do
texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do
texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do
texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do
texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do
texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do
texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto.
Corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do
texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do
texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do
texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do
1

Informações quanto à formação, grupos de pesquisa, etc.
Informações quanto à formação, grupos de pesquisa, etc.
3
Informações quanto à formação, grupos de pesquisa, etc.
4
Informações quanto à formação, grupos de pesquisa, etc.
2
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texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do
texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto.

Citação citação longa citação longa citação longa citação longa citação longa citação
longa citação longa citação longa citação longa citação longa citação longa citação
longa citação longa citação longa citação longa citação longa citação longa citação
longa citação longa citação longa citação longa citação longa citação longa citação
longa citação longa citação longa citação longa citação longa citação longa citação
longa citação longa citação longa. (AUTOR, ano, p.)

Corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do
texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do
texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto.

2

Subtítulo subtítulo subtítulo: subtítulo subtítulo

Corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do
texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do
texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto.
Corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do
texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do
texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto corpo do
texto corpo do texto corpo do texto corpo do texto.

Referências

AUTOR. Título da obra: subtítulo. Número da edição. Local de Publicação: Editor, ano de
publicação.
AUTOR da parte. Título da parte. In: AUTOR da obra. Título da obra. Número da edição.
Local de Publicação: Editor, Ano de publicação. Número ou volume, se houver, páginas
inicial-final da parte, e/ou isoladas.
AUTOR. Título: subtítulo. Ano de apresentação. Número de folhas ou volumes. Categoria
(Grau e área de concentração) - Instituição, local.
AUTOR. Título do artigo. Título da publicação seriada, local, volume, número, mês ano.
Paginação ou indicação de tamanho. Disponível em: <Endereço.>. Acesso em: data
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ANEXO 05
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E TECNOLOGIAS
CAMPUS XVIII – EUNÁPOLIS
CURSO LETRAS – SEMESTRE: 2015.1
PROFESSOR: EMERSON TADEU COTRIM ASSUNÇÃO
PROGRAMA DE DISCIPLINA
CÓDIGO

ED0010

COMPONENTE CURRICULAR
SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA V

FORMA DE EXECUÇÃO

CARGA HORÁRIA

Seminário/Aula/Escrita

45 horas
EMENTA

Estuda as tendências contemporâneas na pesquisa. Orienta a construção de Projeto de pesquisa. Normas para a
elaboração de trabalhos científicos (ABNT). Estudo interdisciplinar do tema norteador: Linguagem e História.
Orienta e articula a socialização dos trabalhos desenvolvidos durante o semestre.
OBJETIVOS










Compreender o tema norteador Linguagem e Sociedade do componente curricular e suas interfaces
com a interdisciplinaridade pretendida pelo curso;
Mapear conceitualmente as leituras indicadas para o componente curricular, observando a faceta
interdisciplinar da disciplina;
(Re)conhecer a arquitetura textual do gênero acadêmico Artigo Científico;
(Re)conhecer a arquitetura textual do gênero acadêmico Projeto de Pesquisa;
Identificar elementos que compõe o projeto de pesquisa;
Produzir caminhos metodológicos para a elaboração da pesquisa acadêmica;
Elaborar o gênero acadêmico Artigo Científico;
Elaborar o gênero acadêmico Projeto de Pesquisa;
Criar estratégias de publicização do gênero acadêmico do semestre;
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO







Escrever na e para a Universidade: a produção de gêneros acadêmicos e suas finalidades/aplicações;
A arquitetura do gênero Projeto de Pesquisa;
Métodos de pesquisa e suas formas de compreender o objeto;
A arquitetura do gênero acadêmico Artigo Científico;
A construção do referencial teórico: a reorganização de vozes e discursos;
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Autoria, negociação de sentidos e escrita universitária;
A AD como uma teoria de leitura: entre o (re)ler e o (co)construir sentidos;
Questões de normatização acadêmica;
O gênero oral seminário e a publicização da pesquisa;

METODOLOGIA






Aulas expositivas, observando a participação e engajamento nas discussões;
Pesquisas em meios diversos;
Produção coletiva de escrita;
Orientações individualizadas e em grupo;
Retextualização e reescrita de textos.
AVALIAÇÃO

A avaliação será contínua, baseada na participação efetiva em:
 Participação e engajamento nas discussões;
 Discussão e reflexão sobre as concepções teóricas tratadas;
 Produção textual escrita;
 Seminário final.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1986.
BASTOS, Cleveson Leite; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: Introdução a metodologia científica.
11ed. Petrópolis: Vozes.
BASTOS, Lilia da Rocha; PAIXÂO, Fernandes E. Deluiz. Manual para elaboração de projetos e relatórios
de pesquisa. 4ªed. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e científicos, 1996.
CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia. São Paulo: Brasiliense, 1991.
COSTA, Sérgio Francisco. Estatística aplicada à pesquisa em educação. Brasília: Plano Editora, 2004.
DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. 7 ed Campinas, SP: Autores Associados, 2005.
DENZIN, Norman K.; LINCOLN Yvonna S. O Planejamento da Pesquisa Qualitativa: teorias e abordagens.
2a edição. São Paulo: Artmed/Bookman, 2006.
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 19. ed. São Paulo: Perspectiva, 2004.
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FIAD, Raquel Salek. Reescrita, dialogismo e etnografia. Linguagem em (Dis)curso, Tubarão, SC, v. 13, n.
3, p. 463-480, set./dez. 2013.
FIORIN, Luiz José. Linguagem e ideologia. São Paulo: Ática, 2001.
FLICK, Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2002.
GRANATO, Teresinha Accioly Corseuil. A educação em questão: novos caminhos para antigos problemas.
Petrópolis, RJ: Vozes: Universidade Católica de Petrópolis, 2000.
KUHN, Thomas S. A Estrutura das Revoluções Científicas. Trads. Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira. 7
ed. São Paulo: Perspectiva, 2003.
LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean; LANA MARA SIMAN. A construção do saber: manual de
metodologia da pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre, RS: ARTMED, Belo Horizonte: Editora
UFMG, 1999.
MARINHO, Marildes. A escrita nas práticas de letramento acadêmico. Revista Brasileira de Linguística
Aplicada (RBLA), Belo Horizonte, v. 10, n. 2, p. 363-386, 2010.
MATENCIO, Maria de Lourdes Meirelles. Gêneros na formação do professor: construção de saberes e
representações em atividades interacionais. Estudos Linguísticos/Linguistic Studies, 3, Edições
Colibri/CLUNL, Lisboa, 2009, pp. 17-28.
MINAYO, Maria Cecília de S. (Org). Pesquisa Social: Teoria, Método e Criatividade. Petrópolis: Vozes, 1994.
MOTTA-ROTH, Desirèe; HENDGES, Graciela H. Produção textual na universidade. São Paulo: Parábola,
2010.
NASCIMENTO, Dinalva Melo. Metodologia do Trabalho Científico: Teoria e Prática. Belo Horizonte: Fórum,
2008.
SOUZA, Micheli Gomes, BASSETTO, Lívia Maria Turra. Os processos de apropriação de gêneros
acadêmicos (escritos) por graduandos em letras e as possíveis implicações para a formação de
professores/pesquisadores. Revista Brasileira de Linguística Aplicada (RBLA), Belo Horizonte, v. 14, n. 1,
p. 83-110, 2014.



Data:___/____/_______



Docente: Emerson Tadeu Cotrim Assunção



Aprovado pela Coordenação do Colegiado



Data: ____/_____/_______



Coordenador(a): Emerson Tadeu Cotrim Assunção
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ANEXO 06
TRANSCRIÇÃO DA SESSÃO DE ORIENTAÇÃO DO GRUPO 03 COM O
PROFESSOR-PESQUISADOR (DOCENTE DA DISCIPLINA SIP)

1. Professor-pesquisador: então olha só... Eunápolis... vinte e oito de outubro de dois mil
e quinze... eu estou com o grupo... de SIP que é formado por Edvalda Enya Malvina
Arruda e Luágina... o orientador desse grupo é o Docente C professor de psicologia e
educação... que ministra a disciplina do quinto semestre... e aí assim eu queria falar com
vocês que não se incomodassem com a câmera porque o objetivo dela é somente captar
áudio e eu queria que vocês ficassem naturalmente bem:: à vontade... é bom lembrar
para vocês que: a data de entrega do SIP ficou para o dia nove e dia dez... fica a critério
de vocês [escolher] o dia para poder entregar e a defesa de SIP ficou para dia dezesseis
e dezessete o de vocês... no dia dezesseis a gente vai ter a abertura com uma palestra à
noite e depois três grupos apresentam e assim pode ser o grupo de vocês inclusive
porque a gente vai colocar os ININT no primeiro dia pra poder ver se ficam os três... o
de prática de psicologia e o de linguística para o outro dia porque são seis grupos na
sala... na banca vai [vir] a Professora-pesquisadora ela vai participar da:... ININT... ela
só vai ficar para ver como é a dinâmica do SIP... tá certo?... no dia na sala vocês vão
indicar uma pessoa para poder... participar... a sala vai indicar uma pessoa apara poder
participar da comissão de organização... então assim esse nosso momento hoje é nossa
primeira orientação embora eu já tenha... eu já saiba o que vocês estão discutindo não
é?... e aí assim eu vou fazer algumas perguntas para vocês responderem sobre o SIP mas
assim o objetivo mesmo é:: a orientação... então vocês aqui já têm a introdução... duas
três quatro páginas ((contando a quantidade de páginas do trabalho escrito))... e aí como
está sendo o momento de orientação? quantas vezes vocês já... já se encontraram com o
orientador?
2. Arruda: olha encontro... encontro mesmo assim só para a orientação [discussão para a
apresentação] a gente não teve nenhuma ainda
3. Professor-pesquisador: nenhum ainda né?
4. Arruda: ele orientou a gente algumas vezes na sala antes de [começar a aula dele
5. Edvalda:
[no finalzinho da aula
6. Edvalda: no final
7. Enya: é
8. Arruda: NO FINAL... no final
9. Enya: rapidinho
10. Arruda: umas duas vezes... foi mesmo
11. Professor-pesquisador: mas assim não foi nada muito demorado?
12. Enya: não
13. Arruda: não... e por e-mail também que a gente manda texto e ele responde... a gente
está nessa
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14. Professor-pesquisador: entendi... então eu vou lendo aqui com vocês e a gente vai
tentando dis/ eh discutir um pouco né? lembra que tem pouco tempo para vocês
terminarem... qual é o ININT do artigo? né porque... INTERRUP
15. Arruda: estava muito atarefado nessa semana [agora] ININT
16. Professor-pesquisador: e assim até por conta da greve que a gente passou depois
vieram as paralisações que foram duas por semana durante quase o mês todo de
setembro e outubro e isso impactou negativamente o curso né?... oh introdução
((começa a ler)) “o ambiente escolar sempre foi um terreno fértil pra o desenvolvimento
das mais variadas formas de pesquisa... indo do campo da linguística sociolinguística
até a psicologia e mais recentemente à psicologia da educação... todas essas áreas do
conhecimento... todas essas áreas do conhecimento buscam nas relações construídas
dentro do âmbito escolar uma representatividade que ININT às relações que são
construídas pela sociedade [como um todo]... alguns partem da concepção de escola
como espaço de construção e transmissão do saber”... ((para de ler para fazer algumas
correções no texto)) vocês estão usando ININT né? vírgula... ponto e vírgula aqui...
Paulo Freire noventa e seis... ININT vírgula... ponto e vírgula... Grize ponto e vírgula...
Macedo também vírgula aqui... “investigam o processo de interação professor-aluno em
busca de compreender como as funções que permeiam esse ambiente são determinadas
ou não para o seu êxito... outros se preocupam em entender a escola como espaço
ideológico” ININT ponto e vírgula aqui... Ferrari... Silva... Pierre Bourdieu... Passeron...
e aí vocês vieram também para Louis Althusser... e trabalharam muito também com
aquelas noções de aparelho ideológico do estado né? de Julia... “onde se reproduzem e:
se perpetuam os discursos dominantes na sociedade através da mobilização de uma série
de [atitudes] orientadas para direcionar o sujeito à aceitação de uma ordem
dominante”... então esse texto aqui até que ele dialoga um pouco com o que vocês
fizeram em SIP quatro... que vocês... é o mesmo grupo de SIP quatro?
17. Arruda: é
18. Enya: hum-rum
19. Professor-pesquisador: é né? porque vocês trabalharam SIP quatro com análise do
discurso
20. Enya: foi
21. Professor-pesquisador: e nesse texto aqui vocês estão caminhando por algumas coisas
que são... também da análise do discurso como campo ideológico... espaço ideológico...
vocês estão trabalhando com a sala de aula como se ela fosse o microcosmo da
[sociedade né?
22. Arruda:
[microcosmo
23. Arruda: exatamente
24. Professor-pesquisador: ela é uma... é como se fosse uma.. uma... ela representa o que
é a sociedade
25. Arruda: e Docente C implicou com esse negócio de representatividade limitada e
sugeriu que a gente trocasse por microcosmo
26. Professor-pesquisador: microcosmo... né? é um conceito de Foucault que ele vai
trabalhar... não é? então lembra quando eu falei na sala de... na aula de analise do
discurso que a gente... imagina que uma pessoa tem um tumor e o médico solicita um
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exame... ele não pede que você tire o tumor de vez ele pede que você tire apenas uma
amostra para fazer uma biópsia... aquela amostra ela representa o todo então cada vez
que tem esses agrupamentos de pessoas e sociedade a gente vai chamar de microcosmo
social... de fato a sala de aula de vocês como qualquer outra sala de aula ela representa
a sociedade... um microcosmo social... e aí vai ter relação de poder... te:m... é um espaço
de mais ou menos de assujeitamentos... é um espaço de resistê::cia e a gente percebe a
resistência de vários gestos que se tem na sala de aula então naturalmente é um espaço
assim né? eu acho muito legal esse... esse caminho... ((retorna a ler)) “tendo em vista as
pesquisas ININT este trabalho está interessado em discutir as várias noções de escola
afim de investigar como essa instituição atua no âmbito da constituição do sujeito não
apenas como mediadora de conhecimentos mas também como espaço de construção de
subjetividades... sendo assim... nossa pesquisa... assim insere na área da psicologia da
educação pois busca apoio na psicologia sócio-histórica de Vygotsky para explicar o
conceito de constituição ININT de sujeito além de tematizar as ideias de Althusser e
Foucault que veem a escola como aparelho ideológico de estado”... Foucault ele foi
orientando de Althusser... então Althusser ele foi professor da universidade de Paris...
eh Paris... não sei se ININT e:: Foucault ele foi orientando de Althusser... Foucault...
Pechêux eles foram alunos de Althusser e foram orientados por eles... por ele...
Althusser ele caminha... Foucault ele caminha para a filosofia e Althusser ele camin/ e...
e Pechêux já caminha mais para a análise do discurso então Foucault ele nunca [se
assume] analista do discurso... então ele é filósofo e inclusive a gente vê Foucault
nesse... nesse sentido... mas dentro de Althusser mesmo tem essa questão do aparelho
ideológico do estado né? então a escola é um aparelho de ide/... ideologia de estado... a
igreja... todos esses são... [então muito positivo isso aqui]
27. Arruda: na segunda parte do trabalho a gente vai usa:r... usar muito isso... falar
28. Professor-pesquisador: eh... “pretendemos ainda fazer uma breve exposição de alguns
modelos de escola... saber... escola nova escola tecnicista com a finalidade de ilustrar
como as concepções de aluno e até mesmo o papel da escola podem ser divergentes a
depender do modo aplicado e do contexto em que ele... eles se desenvolvem... além de
observarmos ainda sob a luz desses conceitos como a mudança do paradigma ideológico
pode ser determinante no processo de constituição do sujeito”... oh isso aqui é um
gênero introdução não é? a gente trabalhou na sala de aula que introdução ela é... o que
a gente coloca na introdução?... ... a gente... a gente coloca as principais bases o [objeto
de trabalho =
29. Arruda:
[o objeto de trabalho
30. Professor-pesquisador: = que está claro aqui... o recorte metodológico que eu acho
que vocês não... não assim não está muito claro como é que vocês vão fazer isso... como
é que é essa análise né?... a pesquisa o quê... bibliográfica? qualitativa?... que tipo de
pesquisa é essa que vocês desenvolvem né?...vocês estão trabalhando com documento
de escola... com essas teorias que... a escola nova e a escola tecnicista... não é isso?
então assim tem... já é interessante já apontar aqui eh... escrever um parágrafo mais ou
menos sobre o traço... metodológico
31. Arruda: tem que ficar marcado assim por exemplo... essa pesquisa eh... vai ser
compreendida como uma pesquisa de cunho INTERRUP
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32. Professor-pesquisador: eh... assim... segue uma abordagem e tal eu acho que fica mais
33. Arruda: fica melhor
34. Professor-pesquisador: mais interessante... colocar o traço metodológico né?... então
na introdução... ela é um gênero textual que está dentro de um gênero né?... qual é?...
na sala de aula eu perguntei para vocês assim uma pergunta que eu acho que ficou
claro... para que serve um artigo científico?... eu perguntei bem... acho que a primeira...
quando eu coloquei um questionário para vocês no primeiro dia de aula a gente pergunta
para que se verve um artigo científico... vocês lembram o que vocês responderam?
35. Arruda: eu me lembro mais ou menos
36. Professor-pesquisador: hum... você disse que era para quê?
37. Arruda: olha... eu... eu só coloquei assim que o objetivo do artigo deveria ser [de expor]
no caso de uma pesquisa
38. Professor-pesquisador: hum
39. Arruda: que deveria ser ou não relevante pra:::... para a sociedade de alguma forma...
mas que os artigos que a gente escrevia não [seguiam este destino] foi mais ou menos
isso que eu coloquei
40. Professor-pesquisador: e assim um artigo aqui no SIP da forma como... como tem sido
feito... o que é que vocês acham?... ... assim porque a... a... como é que fica a ideia de
artigo? a gente chega e cobra um artigo de vocês no SIP né? mas assim vocês acham
que::... que:: a maneira como nós temos colocado o artigo científico [tem] sido suficiente
para responder essa pergunta que a gente faz lá no início... para que serve um artigo
científico... serve para publicizar um resultado de pesquisa tem sido feito? significa
isso?
41. Arruda: olha ININT aqui tem uma inversão porque tipo... a gente num... publica o
artigo a gente pesquisa para escrever o artigo
42. Professor-pesquisador: tem sido diferente a finalidade aqui não é de publicar
INTERRUP
43. Arruda: não é INTERRUP
44. Edvalda: [é o contrário
45. Enya: [é só de apresentar
46. Arruda: o... o foco deveria ser o processo da pesquisa... para a gente pesquisar e no
final da pesquisa a gente publicar o artigo só que aqui::... devido principalmente na
maioria dos casos o tempo que a gente tem que é muito curto para produzir um artigo...
não dá tempo de pesquisar... a gente pesquisa para escrever o artigo
47. Professor-pesquisador: então tem que [ser na ordem inversa] né?
48. Edvalda: é
49. Professor-pesquisador: a finalidade não tem sido a publicização da pesquisa não é
isso?
50. Arruda: nada disso
51. Professor-pesquisador: ela tem sido a escritura ou o processo de escrita do artigo
52. Enya: é
53. Arruda: e também eh::... o modo mesmo como foi apresentado o artigo para a gente eu
acho que não ficou... não ficou muito bom porque tem alguns professores que pedem...
por exemplo... avalia a estrutura do artigo aí pede primeiro o resumo depois introdução...
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depois pede tantas laudas... a gente vai escrevendo aquilo ali e aí vai juntando...
juntando... juntando e quando chega no final para produzir o artigo... não fica... o artigo
não fica... não reflete a pesquisa
54. Professor-pesquisador: entendi
55. Arruda: aí já chega... por exemplo você disse mesmo nas primeiras aulas que a gente
teve que não tem como a gente escrever o resumo do artigo antes de a gente terminar de
escrever o artigo porque não tem como escrever o resumo de uma coisa que a gente
simplesmente...
56. Professor-pesquisador: como é que resume?
57. Arruda: e eu achei muito... muito legal essa fala sua porque antes a primeira coisa que
pediu para a gente antes do artigo foi o resumo
58. Luágina: foi
59. Arruda: e a gente tinha que produzir um resumo... sem ter ((risos))
60. Malvina: a gente fica... como assim?
61. Professor-pesquisador: [se vocês não tinham escrito o artigo primeiro como é que iam
fazer um resumo?]
62. Arruda: aí fica complicado... se fosse assim uma coisa mais uniforme... tipo na... na
apresentação mesmo do gênero e tudo mais eu acho que seria mais fácil para todo
mundo e se fosse mesmo um processo de pesquisa para produzir no final um artigo mas
não como o objeto em si o artigo mas INTERRUP
63. Professor-pesquisador: e como foi que surgiu o tema... o temas desse artigo aqui?
64. Arruda: [o tema desse artigo...
65. Ednalva: [no estágio
66. Malvina: é foi no estágio que a gente fez... estágio supervisionado e aí para ter um tema
que dialogasse com a disciplina eu acho que o mais cabível foi esse
67. Arruda: é surgiu na... surgiu das três áreas... surgiu do estágio... na parte da escola do
contexto escolar que a gente ficou bem interessado... da parte da disciplina de Docente
C né? que é psicologia... psicologia da educação e já trabalha mais ou menos alguns...
alguns [níveis] com isso e também do... do trabalho que a gente tinha feito antes... do
seu... .... porque a gente percebeu que dava para a gente usar na perspectiva da análise
do discurso para ver como é que se desenrolava isso... na sala de aula... e aí juntou as
três coisas e...
68. Professor-pesquisador: vocês já foram orientados de Docente C antes?
69. Edvalda: [já
70. Malvina: [já
71. Arruda: no terceiro
72. Enya: no terceiro
73. Professor-pesquisador: foi quando eu fui professor de SIP cinco
74. Edvalda: foi
75. Professor-pesquisador: de vocês... eu lembro do trabalho
76. Enya: de Piaget
77. Edvalda: de Piaget
78. Professor-pesquisador: que vocês trabalharam muito as concepções de Piaget não foi?
79. Enya: isso
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80. Edvalda: hum-rum
81. Arruda: foi
82. Professor-pesquisador: e assim aí vocês apresentaram o tema e aí o professor...
aceitou? achou uma boa?... ou ele interferiu no.. no [processo]?
83. Arruda: não a gente... ele pediu para a gente.. ele falou assim que a gente eh... que a
gente... produzir um tema e trazer para ele... aí como a gente não estava tendo muito
tempo de orientação a gente fez... a gente elaborou várias propostas de tema... assim
algumas em construção outras definidas e mandou para ele... e aí ele avaliou e deu
algumas instruções e a gente chegou nesse tema
84. Professor-pesquisador: entendi... ok... “a escola e a construção de conhecimento...
todas as instituições sociais têm como característica primordial refletir a sociedade no
tempo aos quais pertencem... se tomarmos por base essa afirmativa e considerando que
a escola é uma dessas instituições poderemos trazer à tona uma série de discussões
referentes a esse espaço e desvendar alguns equívocos construídos sobre a noção que
tem a função da escola e a sua relevância dentro da sociedade... é por intermédio das
modificações comportamentais da área afetiva que a escola pode contribuir para a
fixação dos valores e dos ideais que se... que a justificam como instituição social”... é
uma citação de Elias... “é sabido que a compreensão que temos hoje acerca o papel da
escola não é a mesma que tínhamos há algumas décadas ou alguns séculos atrás isso
porque essa é uma ideia ININT que está constantemente se modificando e se
reinventando na tentativa de atender as mudanças que estão no curso da sociedade...
dentro desse paradigma de mudança de modelo e teoria de ensino os maiores fatores de
distinção se processam na relação professor-aluno no método de ensino e na própria
concepção de aluno mantida pela instituição... o cenário [que se passou no] brasileiro
no século vinte foi palco de mudanças significativas com a produção e o
desenvolvimento de duas teorias de ensino originadas no exterior e que contavam com
filosofias e objetivos completamente diferentes... são elas o modelo de escola nova e o
modelo de escola tecnicista... o modelo de escola nova ou simplesmente escola nova
foi um movimento de renovação do ensino surgido na Europa no século dezenove que
ganhou força no século vinte sobretudo pelas contribuições da peda/ do pedagogista...
do pedagogo... pedagogista suíço Adolphe Ferrière que defendia... que defendia uma
escola onde o aluno teria autonomia moral e liberdade para ser protagonista do seu
próprio aprendizado dentro do ambiente escolar e de uma forma geral... no Brasil
chegou ainda no século dezenove mas no primeiro momento apenas como teoria de
[sem aplicação] imediata no contexto escolar”... aí vocês colocam ININT aqui “o ININT
surgiu primeiro com processos de especulação e de teorização sobre a escolarização
para depois impregnar as instituições escolares”... eu acho que aqui vocês poderiam
colocar um conectivo para poder... ... nessa citação porque ela ficou solta né? e assim
observar [a lógica de não]... a citação quando ela é recuada vocês não precisam colocar
aspas mas essa citação ela está a partir de três linhas né? então... a partir de quatro
linhas... então ela já pode vir aqui no texto oh colocar como repetido aqui
85. Arruda: eh... é quatro... quatro linhas né?
86. Professor-pesquisador: a partir da terceira... que são três aqui e ainda tem duas e meia
então partir da terceira para a quarta vocês já... botam para cá também tá?
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87. Arruda: essa primeira citação aí eu acho que eu coloquei ela mas [não sei se ela cabe]...
você acha que ela fica bem aí ou?
88. Professor-pesquisador: fica agora você tem que botar um conectivo porque você
terminou com um ponto e coloca a citação aqui e aí a citação ela precisa dialogar com
o parágrafo anterior né? ela vem para poder ratificar... corroborar ou até mesmo ir de
oposição àquilo que foi dito anteriormente né? então é interessante... “foi só a partir da
década de vinte que surgiram”... a partir da década de mil novecentos e vinte... para a
gente colocar aqui... “que surgiram as contribuições necessárias para a implementação
desse modelo de ensino no país... com as mudanças sociais políticas e culturais que
caracterizaram essa década a pleno vapor... surgiu a necessidade de buscar novas formas
de metodologias capazes de revitalizar o sistema de ensino tradicional afim de que
pudessem acompanhar as evoluções... as revoluções trazidas por essas reformas... as
principais contribuições dessa nova perspectiva de ensino dizem respeito sobretudo à
notificação das relações professor-aluno onde o professor assume uma postura de
facilitador da aprendizagem uma vez que o aluno é posto como centro do processo
educativo”... aí de... de Libâneo né Carlos Libâneo ... o ato pedagógico de novo a citação
[aparece] né?... é interessante vocês colocarem tipo assim eh... eh... o que estamos... ou
por assim... o que queremos dizer é o que... ou... ou de acordo como nos ensina
Libâneo... então vocês precisam colocar conectivos para a citação não aparecer solta
aqui no texto... tá certo? então [põe] assim... isso nos autoriza a dizer conforme Libâneo
que o ato pedagógico pode ser definido... porque vai dar muito mais fluidez ao texto
então utilizar os conectivos [aí] do parágrafo e a... a citação... “desse modo pode-se dizer
que o aluno da escola nova é compreendido como um sujeito capaz de orientar seu
próprio processo de aprendizado... e mais do que isso... participar de forma efetiva da
produção de saberes do ambiente escolar... essa condição só é possível através do
estabelecimento de um diálogo real e aberto entre o educador e o educando sobre a
importância desse recurso”... aí vocês botam uma vírgula aqui... aqui agora... aí vocês
colocam Paulo Freire... aí eu acho interessante colocar... termina aqui esse período...
coloca aqui também o conectivo para citar Paulo Freire... “Paulo Freire diz que... diz
que”... então assim vocês não precisam colocar os dois pontos né? para Paulo Freire
quando estimula a pergunta... reflexão crítica sobre a própria pergunta o que se pretende
com [essa pergunta fundamental é que professor e aluno saibam que a postura deles é
dialógica aberta curiosa indagadora e ININT enquanto falam ou enquanto ouvem né?...
Paulo Freire ele é considerado hoje e sempre né? foi considerado... sempre assim... a
partir da década de oitenta para cá um bom senso em relação à educação... ele é dessa
mesma linha do.. do Althusser... de uma linha mais marcadamente marxista... tá certo?
“essa postura pode trazer benefícios para a realidade escolar que vão muito além dos
conteúdos teórico-metodológicos trabalhados pois é capaz de mobilizar uma série de
vivências e saberes contextualizantes importante para a construção do sujeito como
indivíduo autônomo... Hadyt aponta para o estabelecimento do diálogo... para ele...
vamos colocar aqui de novo um conectivo oh... para ele na relação professor-aluno o
diálogo é fundamental... a atitude dialógica do processo ensino-aprendizagem é aquela
que parte de uma questão problematizada para desencadear o diálogo ao qual o professor
transmite o que sabe aproveitando os conhecimentos prévios e as experiências anteriores
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do aluno... assim ambos chegam a uma síntese que elucida explica ou resolve a situação
do problema que desencadeou a discussão”... aqui eu não estou vendo ainda vocês
falando sobre escola tecnicista... vocês estão na escola nova
89. Arruda: é a parte ININT
90. Professor-pesquisador: ah vocês ainda vão?... “assim essa corrente se notabilizou no
seu caráter dialógico onde o ato de atender é visto como processos interativos sem
conteúdos acabados e formas específicas dando espaço para a objetividade do aluno...
visão bem distante daquela seguida pelo modelo de escola tecnicista... esse modelo de
escola originou-se nos Estados Unidos”... eu acho que aqui encerra e aqui já vem outro
parágrafo porque vocês já vão começar a falar da escola tecnicista... ... tá bom? “nos
Estados Unidos em meados do século passado e tem por característica principal priorizar
a formação [profissional] específica em detrimento de uma construção mas não de
saberes... essa filosofia é refletida através das suas metodologias de ensino que prezam
sempre por conteúdos prontos e definidos com a mínima interferência possível tanto do
professor quanto do aluno e este inclusive é visto como apenas um receptáculo de
informações e procedimentos a ser moldado pela escola... segundo Matuí... a escola
tecnicista” vírgula aqui “a escola tecnicista desenvolve uma teoria de aprendizagem que
torna o aluno como depositário passivo dos conhecimentos... essa escola é de certa
forma uma... uma reedição da escola tradicional diferenciando-se desta pela valorização
dos técnicos e dos modelos pré-estabelecidos... além das contribuições teóricas do
estruturalismo ela não conseguiu superar os equívocos apresentados pela escola
tradicional outra diferença a ser mencionada em relação à escola tradicional é que
enquanto nesta o professor era o centro do processo de ensino o aluno um mero
expectador... na escola tecnicista ambos professor e aluno são componentes passivos do
processo pois o que tem significado é o sistema e as técnicas em si... no Brasil o modelo
tecnicista foi introduzido na década de sessenta período em que o país passava por uma
onda de [crescimento] econômico e social”... por outro lado na década de sessenta a
gente vai ter o quê?... aqui no Brasil?
91. Arruda: a ditadura militar
92. Professor-pesquisador: a ditadura militar... ININT na década de sessenta e é também
quando a gente vai ter também [um rumo] das escolas técnicas aqui no nosso país... né?
a... a questão de qualificar a mão de obra através de... de um ensino mas assim o sujeito
ele num... num era... não pensava... era a finalidade do sujeito era o apertador de
parafuso... né?
93. Arruda: ((risos)) é
94. Professor-pesquisador: e assim não se questionava o porquê que precisava entender
aquilo né? então...
95. Arruda: você acha que é interessante colocar...
96. Professor-pesquisador: eu acho... que entrar um pouquinho nisso e falar o que
acontece no Brasil na década de sessenta
97. Arruda: porque eu... eu estava ININT... essa disposição das escolas de ficar muito
extenso e tomar muito espaço no artigo
98. Professor-pesquisador: mas assim coloca bem assim... paralelamente no Brasil a
década de sessenta... de sessenta é marcada justamente pela ditadu/ o início da ditadura
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militar na década de setenta pela a... a... ININT né a partir da década de setenta... então
é uma década complicadíssima que a gente tem... na década de sessenta e setenta aqui
no nosso país... não é isso?... “desse modo percebe-se que dentro dessa perspectiva não
há espaço para o diálogo nem para a flexibilidade proporcionada por esse... frente aos
conteúdos tematizados uma vez que esses são definidos e inalteráveis até mesmo pelos
professores... ficando esses relegados à condição de executores de um processo cuja
concepção planejamento coordenação e controle ficam a cargo de especialistas
supostamente habilitados neutros objetivos imparciais” aí Demerval Saviani que vocês
citam aqui... “todas essas delimitações eram direcionadas para a cristalização e a total
rea/ eh... total realização do objetivo maior da escola tecnicista” ININT Luckesi... agora
aqui observa o nome... a escrita de Luckesi eu acho que não é assim... quando vocês vão
falar sobre cristalização aqui eu acho que eu puxaria uma nota de roda pé aqui ((começa
a anotar))... ex-pli-car o que é... cris-ta-lização... na perspectiva... que vo-cês assumem...
porque vocês estão falando sobre cristalização e essa cristalização ela tem um sentido
para análise do discurso que eu acho que vocês têm que colocar aqui né?... aquilo que
se torna... eh:: passa a ser um pré-estabelecido né para o ININT cristal ININT [aquilo
que possa ser] um... uma formação discursiva dominante... então observar esse nome de
Luckesi aqui... “o aluno então na perspectiva de ensino tecnicista não é dotado de
autonomia nem visto como sujeito capaz de construir seu conhecimento de forma global
e independente”... justamente nessa época aqui que ININT da escola tecnicista no país
Paulo Freire vai ser exilado no Chile por conta de uma... de uma pedagogia
revolucionária que ele... que ele produz com operários... não é? então ele vai justamente
contra isso e vai escrever dois livros que são importantíssimos que é a pedagogia do
oprimido... que é a escola antiga e a sociedade ela faz... e por outro lado a pedagogia
[que eu aposto] que é a pedagogia da autonomia que essa escola tecnicista ela não
trabalha com autonomia... é o apertador de parafuso de fábrica né? eh... “ [sendo
orientados por diversas] competências que irão assegurar seu ingresso na sociedade
representado de maneira evolucionista pelo mercado de trabalho” ((termina de ler))
ok... o texto embora pequeno ele está muito claro então vocês têm a introdução aqui que
a escola é construção do conhecimento né?... poderia observar que o título que fala bem
assim... não as escolas porque vocês estão falando sobre dois tipos de escola né?
99. Enya: é
100. Professor-pesquisador: então vocês poderiam colocar assim os modelos de.. os dois...
mo/ modelos de escola e a construção de conhecimento ou a escola nova e escola
tecnicista... dois pontos construção de conhecimento... eu acho que fica mais claro para
vocês introduzirem ... vocês pensaram em dividir o artigo de vocês em... em quantas
seções?
101. Arruda: eh INTERRUP
102. Professor-pesquisador: porque aqui vocês já colocaram a introdução
103. Arruda: eh introdução é essa das escolas... introdução das escolas
104. Professor-pesquisador: hum
105. Arruda: e depois a INTERRUP
106. Professor-pesquisador: a ININT das escolas né?
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107. Arruda: e a seguinte seria exatamente a... o... da questão do poder no ambiente escolar...
o poder
108. Professor-pesquisador: com a relação de poder
109. Arruda: eh relação de poder... eu acho que relação de poder fica melhor... ININT
110. Professor-pesquisador: ((começa a escrever)) na... pe-la es-co-la... aqui depois vocês
vão fazer as considerações?
111. Arruda: é... considerações finais
112. Professor-pesquisador: então a gente precisa dar uma ampliada na introdução...
lembrar que na introdução vocês vão apresentar o quê?... o objeto... apresenta o objeto e
apresenta o que mais? vocês já colocaram aqui... o recorte teórico né?... o re-cor-te te-óri-co... que sustenta o trabalho de vocês
113. Arruda: metodologia
114. Professor-pesquisador: metodologia
115. Arruda: [a metodologia já ficou pronta]
116. Professor-pesquisador: tá?... que já tem também a metodologia.. o que mais que a
gente coloca? o nosso objetivo... a gente pode justi/ e deve né? justificar o porquê desse
trabalho... a relevância dele porque é que é importante... né? então eu acho que seguindo
por esse... e a ou/ assim a questão problematizadora né? a problematização... a questão
do problema de vocês... que vocês contextualizem aqui... não precisa ser nessa ordem
não... então se vocês fazem isso na introdução vocês precisam fazer uma seção somente
para a metodologia... entende? qual foi a metodologia que vocês adotaram né?
117. Arruda: porque... ININT tinha que ser necessário fazer uma seção para a metodologia...
houve ININT
118. Professor-pesquisador: pode [diluir] aqui na introdução como pode fazer uma seção
de metodologia... mas como assim já fica claro qual é a metodologia de vocês... é uma
metodologia bibliográfica... vocês estão trabalhando com documentos não é? é uma
análise documental... de fato vocês vão pegar o documento e observar... então mas eu
acho que já pode diluir aqui um parágrafo aqui na introdução acho que não tem problema
não... aí vem aqui resumo... nós não vamos colocar abstract né? nem palavras chaves que
é key words... e aí eu já postei no... no facebook o modelo de... modelo não são as
orientações de como fazer um artigo né? a quantidade de páginas... entre oito e doze
119. Arruda: o máximo são doze né?
120. Professor-pesquisador: mas assim pode colocar um pouquinho a mais não tem
problema não... o grupo do facebook tem funcionado? vocês estão conseguindo ter acesso
às informações ali?
121. Arruda: [tá] INTERRUP
122. Professor-pesquisador: todo mundo então [que tem acesso] ao facebook então
visualiza as informações... eh outra coisa que eu que/ que eu queria que vocês me falassem
é assim... qual é a critica que vocês fazem do SIP? o quê que assim... eh... eu falo pra mim
mesmo... que talvez eu pegue SIP novamente... eu assim estou na dúvida sobre o que vai
acontecer comigo com SIP no próximo semestre... mas eu queria assim saber mesmo... o
fato de assim vocês serem sorteados... o professor... vocês acham isso o quê? bom ou
ruim?
123. Enya: ruim
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124. Professor-pesquisador: por que não respeita o quê? o sorteio... a afinidade?
125. Enya: não... não é porque às vezes não é todo mundo... tipo não é no grupo... não tá
entrosado... tem uns que não estão no grupo... aí sorteio [e na hora... ACABA
ESCOLHENDO ALGUÉM que não está tão participativo né?
126. Arruda:
[mas você tá falando tá...
falando sobre a orientação não é?
127. Malvina: ele está falando do orientador
128. Professor-pesquisador: é mas eu falo assim de escolha... por exemplo porque vocês
têm seis disciplinas e seis professores
129. Enya: ah de [professores?
130. Edvalda: [de professor
131. Enya: de professores eu acho que é bom sortear.. né? [se bem que...
132. Arruda:
[eh eu particularmente
133. Arruda: preferia se fosse escolhido
134. Enya: é né?
135. Arruda: que nem nesse último sorteio agora [por exemplo =
136. Enya:
[a gente escolheu
137. Arruda: = a gente foi sorteado com um professor e aí a gente trocou com um outro
grupo... [porque =
138. Enya:
[foi
139. Arruda: = eles preferiam o outro e a gente preferiu esse... e trocou e foi muito melhor
140. Luágina: agora... agora o chato do sorteio também INTERRUP
141. Professor-pesquisador: é a apresentação?
142. Luágina: não do [sorteio mesmo =
143. Enya:
[do professor
144. Luágina: = que nem tem grupo aí... tem um grupo mesmo
145. Enya: que só fica com um professor
146. Luágina: que só fica só com literatura não tem [oportunidade de trabalhar =
147. Edvalda:
[eh já tem cinco semestres
148. Luágina: = com outra área aí poderia [escolher também
149. Edvalda:
[só com literatura
150. Luágina: [e é.. e é ruim isso
151. Arruda: [que tem um grupo mesmo que tá sofrendo viu?
152. Luágina: é muito ruim isso... [porque não tem oportunidade de
153. Arruda:
[chega chorar
154. Luágina: de... porque a gente tem outras matérias [pode falar ah tem todas as
matérias]... você pode descobrir se você gosta mas SIP é diferente das matérias .. muito
diferente
155. Professor-pesquisador: mas e na sala de aula o microcosmo social... uma coisa que
vocês vão usar aqui no...no... como é que a gente faz para poder resolver isso?
156. Luágina: é... pior que é
157. Professor-pesquisador: se a gente fala bem assim porque o mundo tem... o mundo é
um conflito a sociedade é um conflito... como é que faz para poder resolver isso?
158. Luágina: é verdade
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159. Professor-pesquisador: na hora que tiver dando aula de SIP? seria interessante se os
profe/... eu apoio... eu acho que seria muito legal se os professores tivessem por exemplo
a possibilidade de orientar mais de um grupo com mais de uma pessoa
160. Edvalda: eles não gostam ININT quem dirá duas
161. Malvina: eh... eles não gostam de orientar nem um grupo
162. Professor-pesquisador: eh a gente teve um aluno aqui que fez SIP sozinho durante
todo o curso ININT INTERRUP
163. Malvina: eu acho que seria melhor do que fazer com o orientador porque às vezes
164. Professor-pesquisador: [não ele fez sozinho assim... sem grupo
165. Arruda:
[ele fez sozinho... sozinho... fez o trabalho sozinho
166. Enya: [sem grupo]
167. Malvina: ah também seria bom
168. Arruda: inclusive se fosse viável em questão de apresentação eu acho que seria bem
melhor
169. Professor-pesquisador: ele sempre apresentou SIP sozinho aqui... ele e o orientador
dele
170. Arruda: porque a maioria das pesquisas que vão ser realmente determinantes a pessoa
faz sozinha
171. Professor-pesquisador: e o grupo de vocês é assim um grupo formado desde o primeiro
semestre... esse grupo assim?
172. Edvalda: hum-rum
173. Luágina: não... eu não
174. Enya: não
175. Professor-pesquisador: não Luágina...
176. Edvalda: Luágina entrou agora
177. Professor-pesquisador: mas vocês quatro sempre ficaram no mesmo grupo?
178. Malvina: sempre desde o primeiro semestre
179. Professor-pesquisador: qual o critério de afinidade? Malvina e Arruda são casados
mas entraram aqui no...
180. Edvalda: no início
181. Malvina: a gente é do ININT
182. Enya: é ININT desde o início
183. Professor-pesquisador: hum
184. Enya: é... desde o início a gente sempre sentou junto
185. Malvina: eh
186. Edvalda: foi... conversando
187. Enya: é
188. Edvalda: e aí estamos aí até hoje graças a Deus
189. Malvina: porque a gente começou tipo assim o pessoal de Itabela
190. Enya: foi
191. Professor-pesquisador: [quem é de Itabela?
192. Malvina:
[aí eu comecei
193. Enya: eu e Arruda
194. Professor-pesquisador: Enya e Arruda
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195. Malvina: elas já se conheciam desde antes ((apontando para Edvalda e Enya)) do curso
196. Edvalda: [é... do pré-vestibular
197. Enya: [do pré-vestibular
198. Malvina: aí juntou o grupo de Itabela:: e depois eu entrosei
199. Professor-pesquisador: aí você entrou no grupo e casou com Arruda? ((direcionandose a Malvina))
200. Edvalda: aproveitou né?
201. Enya: aproveitou o embalo ((todos riem))
202. Professor-pesquisador: e Luágina entrou no grupo quando?
203. Luágina: foi só... [nesse semestre
204. Edvalda:
[foi esse semestre
205. Professor-pesquisador: nesse semestre?
206. Luágina: nesse semestre...
207. Malvina: não foi no... [no... no...
208. Enya:
[foi no passado
209. Luágina: ah foi no passado
210. Enya: ININT
211. Luágina: foi
212. Professor-pesquisador: e assim como é que vocês dividem [o dia] de vocês né... todo
mundo aqui trabalha?
213. Edvalda: [todo mundo
214. Enya: [todo mundo
215. Professor-pesquisador: Edvalda trabalha em quê?
216. Edvalda: garçonete
217. Professor-pesquisador: garçonete e é casada... solteira?
218. Edvalda: não
219. Professor-pesquisador: não é casada?
220. Edvalda: não
221. Professor-pesquisador: nem tem filhos?
222. Edvalda: ININT
223. Professor-pesquisador: e Enya?
224. Enya: eu sou auxiliar de professora
225. Professor-pesquisador: é auxiliar de professor? como é que.. que INTERRUP
226. Enya: eu trabalho tipo num curso de... de complemento assim... [eu não trabalho na
escola
227. Malvina:
[é tipo um reforço
228. Enya: é tipo um reforço
229. Professor-pesquisador: hum... um reforço?
230. Enya: é
231. Professor-pesquisador: casada já?
232. Enya: sou
233. Professor-pesquisador: tem filhos?
234. Enya: não
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235. Professor-pesquisador: Malvina é casada com Arruda...((integrantes riem)) mas
Malvina trabalha?
236. Malvina: trabalho na escola
237. Professor-pesquisador: em quê?
238. Malvina: professora
239. Professor-pesquisador: professora? de quê? de que disciplina?
240. Malvina: eh primeiro e segundo ano
241. Professor-pesquisador: ah então você trabalha com [as séries iniciais?
242. Malvina:
[ensino médio
243. Professor-pesquisador: ah ensino médio... com o quê?
244. Malvina: português
245. Professor-pesquisador: português?... o curso aqui de letras tem... te ajudado na tu::a
realização enquanto professora de língua portuguesa?
246. Malvina: eh ajuda mais na questão da prática mesmo [você se virando com alunos na
sala de aula]
247. Professor-pesquisador: mas e conteúdo?
248. Malvina: conteúdo até que não porque:: os... os alunos do::::... os assuntos conteúdos
trabalhados lá são aqueles mais básicos mesmo... da gramática ali e a gente num... a gente
acho que estudou gramá:::tica
249. Luágina: num semestre
250. Enya: num semestre
251. Malvina: a única disciplina que tem um pouco de semelhança foi a disciplina de
Docente D que a gente viu literatura ININT né? aí que ajudou um pouco... mas o que teve
mais na escola foi a parte da prática
252. Professor-pesquisador: da prática?... e Arruda?
253. Arruda: eu trabalho em loja
254. Professor-pesquisador: em loja?
255. Arruda: hum
256. Professor-pesquisador: hum... eh mas assim... e Luágina?
257. Luágina: eu trabalho:: como auxiliar administrativa na Eunaman
258. Professor-pesquisador: ININT
259. Luágina: Eunaman a empresa que eu trabalho
260. Professor-pesquisador: ah entendi... mas é casada?
261. Luágina: não
262. Professor-pesquisador: então assim eh como é que é? vocês... eh Arruda continua
morando em Itabela? ((Arruda sinaliza que sim)) e Malvina se mudou para Itabela? e
vocês vêm como?... com... [ônibus?
263. Arruda:
[ônibus
264. Arruda: é isso que é [a problemática]
265. Professor-pesquisador: quanto tempo de... de Itabela para cá?
266. Malvina: uns quarenta e cinco minutos
267. Arruda: não uns trinta a quarenta mais ou menos... [aí] depende do motorista
268. Professor-pesquisador: bem... bem perto... bem próximo daqui né?
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269. Edvalda: depende do motorista se o motorista for pé fundo... chega rápido... se
INTERRUP
270. Professor-pesquisador: então é por isso que vocês nunca conseguem chegar...
271. Edvalda: [cedo... exatamente
272. Enya: [ININT
273. Arruda: agora a gente está conseguindo chegar umas seis e quarenta porque ININT
274. Edvalda: tá saindo de lá cinco e quarenta e cinco
275. Arruda: tá saindo de lá mais cedo e aí a gente tá chegando mais cedo um pouco
276. Edvalda: e estamos numa coisa... num dilema que vai ter que ter aula em janeiro e em
janeiro ININT
277. Professor-pesquisador: não mas em janeiro... é final de janeiro... [dia vinte e oito
segundo semestre
278. Malvina:
[mas o ônibus
279. Malvina: o ônibus não funciona mais
280. Professor-pesquisador: mas aí [não vamos esquecer] que tem o carnaval logo uma
semana depois
281. Arruda: eh ININT para o carnaval
282. Professor-pesquisador: então assim... é uma semana de aula para o carnaval depois
retorna... já retorna tudo... o estado volta tudo
283. Arruda: [ININT
284. Luágina: [só tem uma semana de aula?
285. Professor-pesquisador: é antes do carnaval sim
286. Edvalda: ô gente [pra que isso?
287. Luágina:
[pra que isso?
288. Malvina: mas o carnaval vai ser quando?
289. Professor-pesquisador: o carnaval é no dia quatro se eu não me engano
290. Arruda: em fevereiro
291. Professor-pesquisador: em fevereiro
292. Malvina: mas aí INTERRUP
293. Professor-pesquisador: agora em dezembro vocês não têm aula... o semestre só volta
no final de janeiro... em dezembro agora Lia e eu vamos oferecer um curso de linguística
aplicada para quem quiser participar... mas assim não é... não é curricular não... é um
curso... apenas um curso porque a gente não vai estar fazendo... dando aula em dezembro
e aí nós vamos oferecer um curso que é de gênero textual linguística aplicada... falar um
pouco de discurso então trabalhando um pouquinho com isso... eh vocês estão ININT pra
apresentar... para quem quiser em dezembro
294. Edvalda: vai ser em qual horário então?
295. Professor-pesquisador: à noite
296. Edvalda: bom
297. Arruda: eh
298. Professor-pesquisador: eh que a gente pensou justamente assim... que à noite é mais
fácil INTERRUP
299. Arruda: [você sabe mais ou menos quanto tempo por semana vais ser]?
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300. Professor-pesquisador: a gente vai fazer um curso de trinta horas... esse curso vai dar
carga horária de ACC pra quem não tem
301. Edvalda: Ô:::::
302. Professor-pesquisador: [a gente pensou bastante nisso]
303. Edvalda: pra mim eu vou precisar
304. Malvina: nossa INTERRUP
305. Edvalda: eu estou fazendo... dando aula no pro IFBA de ININT e disse que já vai ser
trezentas horas de INTERRUP
306. Professor-pesquisador: aí você já conta carga horária de ACC
307. Edvalda: eh mas vai utilizar as trezentas horas ou é dividido por alguma coisa
308. Professor-pesquisador: não... aí tem... divide... aí você tem que pegar a resolução
direito tá? nunca.. nunca é igual não... vai ser dividida por três por... por dois
309. Luágina: eu acho que ININT
310. Professor-pesquisador: agora só conta por exemplo... você pode ter mil horas... só
conta cinquenta
311. Edvalda: minha nossa
312. Enya: ININT
313. Edvalda: e eu feliz da vida aqui
314. Professor-pesquisador: vocês observem a resolução que interessante... gente como é
que eu faço para poder ler o trabalho de vocês já:: orientado já:: bem adiantado... semana
que vem tem como?
315. Enya: não... quarta a gente INTERRUP
316. Arruda: olha a gente tá querendo aí com uma perspectiva de: segun/ terça-feira a gente
estar com artigo pronto
317. Professor-pesquisador: terça agora?
318. Arruda: [eh terça
319. Malvina: [quarta é feriado
320. Malvina: sexta é feriado
321. Professor-pesquisador: ah eu estou aqui na quarta-feira se vocês puderem e quiserem...
a gente pode se encontrar na quarta para ler pra eu ver a pontu/ a pontuação... correção
((Edvalda e Enya conversam entre si de modo que não dá para escutar))
322. Malvina: quanto ao sorteio vai ser em que data?
323. Professor-pesquisador: então o sorteio nós vamos fazer nesse dia da entrega do SIP...
a gente sorteia e vocês entregam aqui
324. Edvalda: eu não sou muito fã desse negócio [de sorteio
325. Malvina:
[eu também não
326. Luágina: mas vai ser igual ao semestre passado?
327. Professor-pesquisador: assim... mas assim isso eu acho que vai ficar muito legal
porque assim eu não vou fazer isso na sala... eu vou fazer com os grupos... quem que
nunca apresentou? ((Enya e Malvina sinalizam que nunca apresentaram)) aí já está na
hora de apresentar já INTERRUP
328. Edvalda: pois é mas vai que sai meu nome novamente? eu já tenho cinco semestres que
eu apresento não é?
329. Professor-pesquisador: tudo é [dialógico =
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330. Arruda:
[mais ou menos isso
331. Professor-pesquisador: hein Enya... Enya não Edvalda... tudo é dialógico.. a gente
negocia a gente conversa
332. Enya: ININT
333. Edvalda: ININT
334. Malvina: ah a gente está tão ocupada nesse [SIP cinco] ININT sorteio
335. Arruda: eh uma pessoa vai ser sorteada e a outra indicada pelo grupo né?
336. Professor-pesquisador: eh
337. Arruda: ah
338. Professor-pesquisador: então você já sabe que é indicado
339. Arruda: eu acho que essa é uma forma justa
340. Professor-pesquisador: é mais justo porque... e aí assim acaba que todo mundo tem a
oportunidade de participar né
341. Edvalda: é que eu né?
342. Professor-pesquisador: mas assim INTERRUP
343. Edvalda: não preciso mais apresentar né? ((risos))
344. Arruda: ININT
345. Professor-pesquisador: você já apresentou várias vezes
346. Malvina: já participou demais
347. Professor-pesquisador: alguma dúvida pessoas?
348. Arruda: eu queria saber o que você achou da escrita do:::
349. Professor-pesquisador: a escrita tá ótimo precisa só dar uma correção...
fazer
uma correção da escrita
350. Arruda: do referencial teórico
351. Professor-pesquisador: então eu acho que vocês podem inclusive conversar com o
orientador porque assim o... o SIP ele trabalha mais com a arquitetura do gênero né? é um
tema que eu acho interessante [por isso que eu dei alguns palpites]... mas assim vocês têm
que... vocês vão falar de Bourdieu... tem que falar... vão falar de Althusser... tem que falar
352. Arruda: isso aí ainda é negociável mas ININT
353. Professor-pesquisador: alguns autores desses né?
354. Arruda: alguns... alguns não tem como INTERRUP
355. Professor-pesquisador: agora tem que observar por exemplo as referências mais
atualizadas... vocês estão utilizando referências aqui por exemplo de mil novecentos e
noventa quatro... Libâneo ... [Libâneo eh =
356. Arruda:
[ININT
357. Professor-pesquisador: = Luís Carlos Libâneo... José Carlos Libâneo ele... eu estudei
no magistério eu me formei em noventa e nove... ele era atual na época em que eu
estudava no magistério... ... então tem vinte anos mas Geraldi escreveu em mil novecentos
e noventa e quatro um livro... em mil oitocentos e oitenta e quatro... um livro que se chama
o texto na sala de aula e ele é atual ainda
358. Arruda: pois é porque tipo... muitas vezes... tem aquele... aquele texto que eu estudo
que não fala... não atende o que a gente está querendo e aí tem que usar
359. Professor-pesquisador: outro
360. Arruda: mais antigo... mas a gente procura sim... [procura um mais atual]
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361. Professor-pesquisador: eh ok... beleza
362. Edvalda: mas é bom
363. Professor-pesquisador: então na quarta feira eu estou aqui... se vocês quiserem
364. Arruda: a gente vai falar INTERRUP
365. Professor-pesquisador: agora marca uma orientação com Docente C
366. Arruda: a gente vai falar
367. Professor-pesquisador: conversa com ele hoje
368. Arruda: tem que negociar... se ele não ficar muito:... ... ... [cansado] porque tem umas
apresentações duns trabalhos hoje
369. Professor-pesquisador: terça-feira vocês não tem aula porque tem uma disciplina que
já acabou né?
370. Edvalda: de Docente E
371. Professor-pesquisador: ININT
372. Malvina: e o semestre acaba quando mesmo?
373. Professor-pesquisador: dia vinte e um encerra o semestre... de novembro... as finais
são dia vinte... vinte e quatro e vinte e cinco
374. Enya: até vinte e cinco ((Edvalda ri))
375. Professor-pesquisador: de vinte e três a vinte e cinco... vinte e três vinte e quatro e
vinte e cinco... são três dias
376. Arruda: ININT aqui até dia vinte e cinco... eu tenho certeza que vai estar
377. Professor-pesquisador: Deus me livre de ver vocês na final... ... ok muito obrigado
viu?
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ANEXO 07
TRANSCRIÇÃO DA SESSÃO DE ORIENTAÇÃO DO GRUPO 03 COM O
DOCENTE-ORIENTADOR 03

1. Professor-pesquisador: então hoje quatro de novembro de dois mil e quinze Docenteorientador 03. e seus orientandos... Docente-orientador 03. ((passando a palavra para
Docente-orientador 03))
2. Docente-orientador 03.: hum-rum obrigado
3. Professor-pesquisador: fiquem à vonta:de só está captando áudio mesmo
4. Docente-orientador 03: só áudio?
5. Professor-pesquisador: de vez em quando pega imagem mas só:: a ênfase é no áudio
6. Docente-orientador 03: tá:... tudo bem
7. Professor-pesquisador: naturalmente ININT
8. Docente-orientador 03: você quer que ponha mais perto? não né que às vezes pega
tudo
9. Professor-pesquisador:
[não ali está ótimo
10. Professor-pesquisador: mas assim como eu sei quem está no grupo porque o objetivo
da imagem é só para poder identificar na hora da transcrição
11. Docente-orientador 03: tudo bem...
12. Professor-pesquisador: obrigado viu
13. Docente-orientador 03: voltando à [barca fria]... você tem lá diferente::s conteúdos...
fala de conteúdos?
14. Arruda: não
15. Docente-orientador 03: quais seriam conteúdos de uma escola e conteúdos da outra?
16. Arruda: não
17. Edvalda: só contexto histórico
18. Docente-orientador 03: posso imaginar que de modo geral não seriam conteúdos de
uma prática profissional... e o outro seriam conteúdos que permitiriam ao sujeito uma
leitura de mundo? mais ampla
19. Arruda: isso basicamente
20. Docente-orientador 03: por que é que eu posso falar isso?
21. Arruda: porque:: a escola tecnicista é estruturada no... no empresarial
22. Docente-orientador 03: então a pessoa vai lá pra:?
23. Arruda: para aprender um profissão
24. Docente-orientador 03: hum
25. Arruda: e a escola nova... a escola nova é um espaço ma::is... mais dialógico... mais
amplo
26. Docente-orientador 03: então isso tudo... dialógico é::... metodologia?
27. Arruda: sim sim
28. Docente-orientador 03: de conteúdo a gente só pode supor que trabalharia conteúdos
como::
29. Arruda: se a gente for entrar no espaço dos conteúdos aí a gente tem que [colocar]
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30. Docente-orientador 03: na escola de vocês... vocês estudaram algo que permitisse...
discutissem Simone de Beauvoir?
31. Edvalda: Uh-uhn ((negando))
32. Docente-orientador 03: que caiu no ENEM?
33. Arruda: até tinha no livro só que os professores não trabalharam
34. Docente-orientador 03: ah mais tinha no livro?
35. Arruda: eu lembrei porque eu vi no livro mas os professores não trabalharam
36. Docente-orientador 03: vocês foram fazer a prova do ENEM?
37. MGA: não
38. Arruda: ININT
39. Docente-orientador 03: sim mas no livro tinha?
40. Arruda: ti::nha e tem também uma série que passa num canal
41. Docente-orientador 03: na... na... NÃO escola... ... uma série você procurou por fora
42. Arruda: hum?
43. Docente-orientador 03: na escola
44. Enya: na escola
45. Docente-orientador 03: como é que esse conteúdo entra para o currículo para a grade
curricular que vai aparecer no livro didático? é na escola técnica?... .... é na escola
técnica?
46. Arruda: sim... .... tanto na técnica quanto:: na nova
47. Docente-orientador 03: tem Simone de Beauvoir?
48. Arruda: não Simone de Beauvoir não tem na técnica
49. Docente-orientador 03: então porque eu estou falando disso? tem Simone de Beauvoir
na técnica?
50. Arruda: não
51. Docente-orientador 03: por que é que tem na escola nova?
52. Arruda: porque a escola nova tem uma proposta diferente da escola técnica exatamente
o que você disse eh... produz subjetividades diferentes não é que uma [produz e a outra
não produz]... são diferentes... são intencionalidades diferentes
53. Docente-orientador 03: para isso precisa de conteúdos [diferentes? =
54. Arruda:
[conteúdos diferentes
55. Docente-orientador 03: = ok e precisa de uma forma?
56. Arruda: [precisa]
57. Docente-orientador 03: porque você vai falar da forma
58. Arruda: é da forma de transmissão
59. Docente-orientador 03: transmissão da técnica
60. Arruda: exatamente
61. Docente-orientador 03: produção de conhecimento da outra... da nova
62. Arruda: transmissão e mediação [você quis] ININT
63. Docente-orientador 03: não sei você é quem leu o que é esco::la nova você que sabe
quais são os conceitos que eles usam
64. Arruda: eu acho que sim
65. Docente: qual é o conceito que eles usam?
66. Arruda: na...
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67. Docente-orientador 03: eles falam em transmissão de conhecimento? ((direcionandose a Enya))
68. Arruda: na nova ((O professor o interrompe com um sinal, pois quer que a aluna
responda à pergunta))
69. Enya: na tecnicista mais... na transmissão de INTERRUP
70. Docente-orientador 03: e na nova?
71. Enya: na nova seria [ouvir] e trazer para o outro
72. Docente-orientador 03: qual é o termo que eles usam para fazer isso aí?
73. Enya: dialogi:s... dial... ININT
74. Docente-orientador 03: então? ((direciona o olhar para Edvalda como se quisesse que
ela respondesse à pergunta)) vou ter que repetir a pergunta também? ((direcionando-se
a Edvalda))
75. Edvalda: ININT
76. Docente-orientador 03: hum...
77. Arruda: na nova eles usam mediação... o professor faz o papel de mediador... ele não
vai... ele não é exatamente... TRANSMITE o conhecimento para o aluno ele MEDIA o
processo que o aluno fa:z... aliás ele media o processo de aquisição de conhecimento
entre aque:le objeto que é o conteúdo e o aluno... ele faz uma ponte uma mediação...
porque na escola tecnicista o conteúdo é transmitido diretamente... SE::m...
78. Docente-orientador 03: transmitir?
79. Arruda: transmitir
80. Docente-orientador 03: o aluno é ativo na... nova e passivo na técnica? ele recebe
supostamente ele recebe porque também a gente não está pensando como é que são os
processos... que são duas concepções diferentes né? mesmo na... na [formação] técnica
você poderia partir do princípio que o sujeito é ativo na produção do próprio saber
81. Arruda: sim porque não tem como:: o estado o professor agir na produção individual
do sujeito... ... ... tem como ele agir até o momento que o conhecimento chega à pessoa...
o que a pessoa faz com aquele conhecimento INTERRUP
82. Docente-orientador 03: é aí que está o lance do poder... já que você citou Foucault
83. Arruda: sim
84. Docente-orientador 03: não é só o conteúdo que é ensinado... a forma de penSA:R é
ensinada... você domestica o corpo em todas as escolas
85. Arruda: exato e::u INTERRUP
86. Docente-orientador 03: você domesticando o corpo você está ensinando como o
sujeito está na atividade do mundo
87. Arruda: é o:: poder disciplinar... é?
88. Docente-orientador 03: você não ensina só o conteúdo você ensina como a pessoa se
posiciona diante da vida e que é necessária às vezes você repetir a pergunta
89. Arruda: exatamente
90. Docente-orientador 03: como que você se posiciona diante da vida? você é ativa
ININT?
91. Edvalda: hum... mais ou menos eu acho
92. Docente-orientador 03: hum... ... ... como você se sente percebendo isso?
93. Edvalda: [não muito bem]
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94. Docente-orientador 03: quantos anos você tem?
95. Edvalda: vinte e um
96. Docente-orientador 03: eu tenho certeza que você não é só boniTA... aquilo que você
quer fazer você faz não faz não?
97. Edvalda: faço
98. Docente-orientador 03: vocês conhecem ela né?
99. Enya: hum-rum
100. Docente-orientador 03: quando ela fala uma coisa socorro né? ((os alunos riem)) do
próximo trabalho que tiver com você eu acho que não vou ter né? ((direcionando-se a
Arruda)) seria tão bom se você fizesse... ah... vou fazer... aliás né tinha ININT
101. Malvina: como é que é?
102. Arruda: eh.. .a gente não vai pegar disciplina com você não
103. Edvalda: posso [atender é Luágina ((perguntando se pode atender o telefone))
104. Docente-orientador 03:
[espero que não ((direcionando-se a Arruda))... é meu?
((direcionando-se a Edvalda))
105. Edvalda: é Luágina do grupo
106. Docente-orientador 03: do grupo?
107. Edvalda: isso
108. Docente-orientador 03: atende... ((Edvalda atende o telefone)) então continuando
falamos agora de uma concepção de sujeito que estaria subjacente à própria proposta...
eu vou fazer o quê? eu vou transmitir e o outro vai receber porque eu concebo que o saber
é produzido no outro e o outro recebe esse saber passivamente... então talvez Arruda não
tenha sido uma mudança só do ponto de vista político talvez tenha sido também uma
mudança que acompanha um desenvolvimento do pensamento geral que vai dizer para o
sujeito ele aprende sim se eu disser para ele o que ele tem de fazer e xplicar as normas
mas... ele vai fazer isso melhor se ele compreender o porquê daquelas normas
109. Arruda: exatamente
110. Docente-orientador 03: então são duas concepções que vão dizer assim... diferente
sobre o sujeito um é mais ativo
111. Arruda: exatamente
112. Docente-orientador 03: e o outro é mais passivo
113. Arruda: são formas diferentes de [examino] formas diferentes de VER esse sujeito...
de ver o sujeito como... capaz de:... conceber o conhecimento que ele recebe de uma forma
e de um forma distinta na nova [e na tecnicista] que não é totalmente uma evolução.. eh
são claramente concepções diferentes num.. não evolução tipo em um determinado
momento era assim e evolui-se para isso... pra isso e pra isso e chegamos
114. Docente-orientador 03: ainda mias porque está tudo misturado não é?... na prática
115. Arruda: é hoje... hoje está tudo misturado
116. Docente-orientador 03: na prática
117. Arruda: porque até acho que caberia na... na... na ININT no trabalho a gente::... porque
hoje não está assim tipo é esse modelo é esse modelo... é esse modelo são... o que hoje a
gente tem de escola técnica ININT ... e não são INTERRUP
118. Docente-orientador 03: e a escola técnica atuando de outro jeito inclusive
119. Arruda: e não é uma escola mais
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120. Docente-orientador 03: não é tecnicista
121. Arruda: não é tecnicista ((Luágina bate à porta e entra)) e as universidades em
determinado momento [não sei quem escreveu] ININT que as universidades estão muito
atuando num modelo tecnicista apesar de ser um espaço... que deveria ser um espaço mais
próximo da escola nova as escolas estão INTERRUP
122. Docente-orientador 03: você vai falar disso?
123. Arruda: não... mas é bom saber
124. Docente-orientador 03: ah sim não... só queria saber se você iria falar
125. Arruda: as universidades estão estruturadas num modelo tecnicista
126. Docente-orientador 03: hum
127. Arruda: a grande maioria das particulares né? porque é um ININT aí::
128. Docente-orientador 03: hum dá para pensar que ter no livro Simone de Beauvoir mas
os professores são incapazes de trabalhar indica que talvez a estrutu::ra tenha sido da
escola atual tenha sido desenha::da a partir de uma perspectiva ININT... então currículo
hum... grade curricular... conteúdos teriam a ver com concepção que levam o sujeito a ser
ativo... a prática ainda não é essa... inclusive os professores mal são formados... não sei
se vocês sabem dos dados no [país] mas tem muito leigo na sala de aula ainda
129. Arruda: ININT
130. Docente-orientador 03: tem muito diretor de escola que é indicado pelo prefeito pelo
pastor pelo vereador então tem muita confusão... mas como está funcionando vocês são
um exemplo que de certa forma a educação ININT está funcionando... até que bem
provavelmente eles vão... mudar um pouco essa estrutura: que ainda nem funciona como
deveria mas eles já começaram a mostrar sinais por exemplo para aqueles que discutissem
Simone de Beauvoir... o que é que isso faz com as mulheres? será que as mulheres se
empoderam? será que os homens perdem poder? será que aquele moço não atiraria na
Claudia se tudo isso tivesse uma outra perspectiva?
131. Arruda: sobre isso cabe muita coisa viu
132. Docente-orientador 03: muito provavelmente a gente pode ficar horas imaginando
possibilidades né?
133. Arruda: é
134. Docente-orientador 03: mas o que interessa agora é estabelecer de lin/ em linhas gerais
o que você vai fazer... embora você não possa me falar quais são os conteúdos e se ter
uma ideia
135. Arruda: sim
136. Docente-orientador 03: mas você vai falar sobre CO:mo se concebe o aluno e portanto
quais são os métodos desenhados... você não vai falar o que é que eles produzem enquanto
o que o sujeito pensa mas como que seria a subjetividade desses sujeitos para lidar com
os significados dos... culturais que estão por aí... tipo... ... eh voto feminino... acho que é
muito sério né muito... tipo... ... ...o que tem hoje em dia assim que vocês não sabem
direito se é certo ou se é errado?
137. Arruda: aborto
138. Docente-orientador 03: você não sabe se é certo ou se é errado? aborto? HUM meu
deus...
139. Arruda: não é porque estão querendo INTERRUP
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140. Docente-orientador 03: aborto pode ser necessário
141. Arruda: sim eu sei... mas não é essa não é o...
142. Docente-orientador 03: SIM é uma brincadeira é uma discussão
143. Arruda: é a discussão... está muito em voga hoje essa discussão do aborto e tudo mais
que querem criminalizar... outros tão querendo... não querem criminalizar... e o pessoal
que quer criminalizar não sabe realmente quais são as circunstâncias em que o aborto é
necessário... não é necessário e principalmente INTERRUP
144. Docente-orientador 03: eu prefiro um outro tema
145. Arruda: mas aí... não eu sei...mas
146. Docente-orientador 03: ININT
147. Arruda: um fator de:: segregação maior ainda se for criminalizar o aborto e por aí vai
148. Docente-orientador 03: hum sobre os dados específicos do tema aborto... os números
dizem o seguinte há um grande número de pessoas fazendo ININT no México... né? e::
em seguida esse número cai... ... ... inclusive que as pessoas que fizeram o aborto falam
sobre isso... e isso produz subjetividade porque vai produzir muito mais efeito... hum...
seu amigo morrer de AIDS... espero que não aconteça e você ver todo o processo como
aconteceu com a gente nos anos noventa... no final dos anos oitenta anos noventa a gente
viu as pessoas morrerem de AIDS então a gente não abre mão de... cuidados com o sexo...
quem não viu acha que toma remé:dio hoje em dia está tudo bem mas assim e tal... mal
sabe como é o processo de tomar o remédio... enfim... sabe a experiência quando é
próxima? transforma... às vezes as mulheres irem à escola falar sobre gravidez as meninas
falarem sobre os meninos [transformam] essas coisas... e isso cabe à escola técnica?
149. Arruda: dentro do que a gente está trabalhando não a gente pode fazer assim... pegar
isso aí e colocar como um ti:po:: [marcador de diferenciação] porque a gente está falando
também e talvez até principalmente sobre:: a [reflexão] da esco::la a escola enquanto
ININT ideoló::gico que vai inclusive... uma ideologia que está atrelada ao momento em
que a sociedade está vivendo e tal e tal e tal INTERRUP
150. Docente-orientador 03: pois é mas no brasil isso é esquisito
151. Arruda: sim
152. Docente-orientador 03: porque em termos legais a gente está mais avançado do que
em termos de prática... então em termos legais em termos oficiais por exemplo a gente
tem que estudar eh a história de afro ... por exemplo as professoras que estão hoje
trabalhando na re::de obedecem a lei porque elas são evangélicas e falar de orixás é
pecado... ou sei lá se é pecado ou uma coisa desse tipo
153. Arruda: a gente vê isso aqui porque eu estou falando literalmente porque eu vi dentro
da sala de aula
154. Docente-orientador 03: [diversão]?
155. Arruda: não
156. Docente-orientador 03: ah menos mal
157. Arruda: mas assim ... mas é exatamente aí que atua a... a... a marca da ideologia está
exatamente aí porque na lei... em termos de leis no... [pelos] caminhos corretos está tudo
bem mas não é isso que é produzido na escola exatamente porque no livro tem a Simone
de Beauvoir mas o professor não trabalha com aquilo... os alunos nem sabem quem é
então como é que você vai saber e vai conseguir faze:r uma redação de trinta páginas na
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concepção mais rasa possível da compreensão disso se você nem nunca ouviu falar... não
conhece a lu/ as lutas... o que tinha para você tomar propriedade daquilo dentro da escola
você não foi exposto àquilo não teve como aprender sobre aquilo... entende?
158. Docente-orientador 03: você está falando então que a gente pode começar isso tudo
com a produção de subjetividade?
159. Arruda: é
160. Docente-orientador 03: tá então é... o trabalho é esse?
161. Arruda: é por aí
162. Docente-orientador 03: e o que mais?
163. Arruda: a gente [estava] de pensa::r que a produção de subjetividade na escola nessas...
é em linhas gerais nesses dois modelos de escola diferentemente não está distante... aliás
[pelo contrário] está extremamente atrelado ao que acontece na sociedade
164. Docente-orientador 03: isso que eu estou falando com você que é... é meio estranho a
prática está atrelada ao senso comum ainda?
165. Arruda: exatamente
166. Docente-orientador 03: você pode concluir isso... concluir não considerações finais
167. Arruda: tanto no... no...no modelo de escola nova fornece uma... uma... um caminho::
uma ideia uma via como se queira chamar... diferente da escola tecnicista mas nenhuma
das duas conseguiu atingir o objetivo que elas tinham... e a produção de subjetividade nas
duas teoricamente deveria ser diferente mas até então não vi isso aí
168. Docente-orientador 03: tá uma coisa que talvez te interesse depois é a escola de
ININT... já ouviu falar da escola de ININT?
169. Arruda: não
170. Docente-orientador 03: uma escola inglesa que um cara criou tudo diferente... era tudo
diferente assim se você quer estudar você estuda se você não quer... todo mundo quis...
aí eles saíram de lá... a primeira geração que saiu de lá teve fi::lhos não quis mandar os
filhos para lá porque eles passaram um processo difícil de adaptação num mundo careta
e eles aprenderam a pensar na caixinha aprenderam a ser num mundo fora da caixinha...
quando eles saíram para o mundo... saíram da escola e foram para o mundo eles
conseguiram os melhores empregos eles eram pessoas de sucesso... principalmente que
foi preciso de criatividade nos anos dois mil... AÍ eles tinham sucesso eles eram felizes
mas eles avaliavam que o tempo de adaptação ou os problemas de adaptação da escola
para o mundo real hum... não mereciam ou diziam que não deveriam levar os filhos para
lá porque os filhos iam passar pelo mesmo problema... então era uma escola tão libertária
que quem saiu de lá saiu para mandar porém hum essas pessoas não queriam a mesma
coisa para os seus filhos esse processo de... eu acho que eles estão mudando... tem aquela
outra escola:: [Van Gogh] que também faz uma coisa parecida e que não tão hum... radical
mas produz as melhores cabeças... aquela menina está usando uma camiseta de um certo
mé:todo ((apontando para Enya)) você conhece o método?
171. Enya: hum-rum
172. Docente-orientador 03: sabe como ele se justifica?
173. Enya: sim
174. Docente-orientador 03: como ele se justifica?
175. Enya: um método de::... o aluno eh... ... repetição repetição
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176. Docente-orientador 03: hum?
177. Enya: eh que o aluno... do treino mesmo treino diário
178. Docente-orientador 03: repetição?
179. Enya: é mais ou menos isso
180. Docente-orientador 03: de repetição?
181. Enya: isso
182. Docente-orientador 03: um treino de ato?
183. Enya: isso
184. Docente-orientador 03: o que mais?
185. Enya: é basicamente isso que os alunos fazem um determinado bloquinho por dia que
eles fazem de dez páginas e aí ele todo dia faz o mesmo bloquinho e no dia que ele não
vai para a aula ele leva para casa esse bloquinho e aí ele fica repetindo aquele método até
ele passar de estágio... quando ele passar do estágio ele vai para OUtro nível de:...
independente da série que ele esteja ele vai para outro nível dentro da... do método... no
caso se ele for... ele pode ser de quinta série e estudar um... um assunto de... de sétima
oitava série
186. Docente-orientador 03: e é paralelo com a escola né?
187. Enya: é... com a escola... trabalha com a escola
188. Docente-orientador 03: [então não dá] certificado de ensino médio... nada disso?... ...
... é tecnicista ou é escola nova?
189. Arruda: tecnicista
190. Docente-orientador 03: por quê?
191. Arruda: porque:: [é complicado]
192. Docente-orientador 03: eh... a gente precisa conhecer melhor QUAL É A IDEIA da
repetição
193. Arruda: porque a INTERRUP
194. Docente-orientador 03: é possível ver disciplina?
195. Arruda: também
196. Docente-orientador 03: é possível ver disciplina e concentração?
197. Arruda: disciplina... concentração...
198. Enya: e agilidade também
199. Docente-orientador 03: e o quê?
200. Enya: agilidade
201. Docente-orientador 03: sim [repetição]
202. Arruda: e pra fixar
203. Docente-orientador 03: e qual é o problema disso?
204. Arruda: o problema é oh... é exatamente... não é problema
205. Docente-orientador 03: não é tecnicista
206. Arruda: e não é um problema
207. Docente-orientador 03: é uma técnica
208. Arruda: é uma técnica?
209. Docente-orientador 03: hum qual é a diferença? por causa da concepção de sujeito
210. Arruda: ah INTERRUP
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211. Docente-orientador 03: não é um sujeito passivo que só recebe... é um sujeito que está
ali para desenvolver suas competências e habilidades
212. Arruda: e ele desenvolve [bem]... que nem ela explicou... ele tá mais do que na escola
INTERRUP
213. Docente-orientador 03: você usa o método? ((direcionando-se a Enya))
214. Arruda: do eu na escola...
215. Docente-orientador 03: você usa o método?
216. Enya: eu faço [o método]
217. Docente-orientador 03: é o quê? só matemática?
218. Enya: matemática inglês e português... ... ... tinha japonês mas não tem mais
219. Docente-orientador 03: para que japonês?
220. Arruda: japonês?
221. Enya: exato
222. Arruda: jesus
223. Docente-orientador 03: o que já foi um bom mercado agora não é mais
224. Enya: é
225. Docente-orientador 03: agora o bom mercado é mandarim... ININT
226. Arruda: ININT
227. Docente-orientador 03: por que é que ensina... por que o comum são só os conteúdos
básicos?
228. Arruda: porque:: é um trabalho essencial e é o que dá mais mobilidade
229. Docente-orientador 03: mais o quê?
230. Arruda: mo-bi-li-dade
231. Docente-orientador 03: intelectual ou social?
232. Arruda: social mesmo
233. Docente-orientador 03: mobilidade... estou usando sua palavra... eu acho inclusive que
usaria uma dela agilidade... hu::m... mental
234. Arruda: também mas INTERRUP
235. Docente-orientador 03: e porque nessas duas coisas especificamente? qual a
importância da gente dominar a linguagem da ciência... uma temática e a linguagem da
comunicação entre nós?
236. Arruda: é totalmente por isso porque quando você domina a linguagem da ciência e a
linguagem da comunicação... você tem mais possibilidades tanto intelectualmente quanto
socialmente
237. Docente-orientador 03: então a ideia que o social é um desdobramento para as suas
possibilidades intelectuais
238. Arruda: exatamente
239. Docente-orientador 03: e não o social do tipo de conseguir circular aqui na festinha
240. Arruda: não não é isso
241. Docente-orientador 03: mas de produzi::r... suas ININT
242. Arruda: é
243. Docente-orientador 03: precisa entrar lá? não precisa... né precisa ir lá
244. Arruda: não
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245. Docente-orientador 03: mas pode falar então... vou repetir... eu acho que o seu texto já
tem isso tá?
246. Arruda: [temos mais texto]
247. Docente-orientador 03: é porque assim ou um espaço de construção OU de transmissão
do saber porque... uma coisa é uma coisa... ((falando a respeito do texto produzido pelos
integrantes)) construir saber seria uma coisa e transmitir saber seria outra.... por quê?
porque um concebe o sujeito como ativo nesse processo e o outro concebe o sujeito como
passivo... ... no sentido de só basta chegar ao conhecimento pronto e não você fazer o
caminho de chegar até o conhecimento... eu não quero aprender a dar nó no sapato eu
quero velcro... ... nunca tinha pensado... nessa analogia
248. Arruda: ah
249. Docente-orientador 03: hum... então esse tipo de coisa que eu acho que você precisa
prestar atenção... no seu texto... isso aparece e você precisa destacar então qual seria a
concepção de humano que está atrelado à ideia de espaço de construção OU espaço de
transmissão de saber... fiquei confuso porque eu achei que todos esses autores estavam
falando da mesma escola até onde eu lembro... não conheço Cris tá?... achei que eles
estavam falando da mesma... nem Macedo... achei que eles estavam falando da mesma
conversa... me parece que você não leu nem esse nem esse nem esse nem esse ((apontando
para o texto)) parece que você leu essa referência... todos esses autores num outro lugar
250. Arruda: eu li sobre eles
251. Docente-orientador 03: foi o que eu pensei
252. Arruda: eu li diretamente não... ah não [foi diretamente o::: =
253. Docente-orientador 03:
[nessa citação específica
254. Arruda: nessa daí não
255. Docente-orientador 03: ah me parece... parece isso uma representatividade limitada já
marquei isso toda vez no seu texto... eu não faço ideia do que seja isso
256. Arruda: a gente conversou com professor-pesquisador nessa semana passada e a gente
tirou isso aí
257. Docente-orientador 03: no seu texto... mas isso aqui você já viu não é?
258. Arruda: hum-rum [eu já fiz as =
259. Docente-orientador 03:
[que já faz uns dias que eu mandei
260. Arruda: as [correções] que você pediu INTEERRUP
261. Docente-orientador 03: então daí eu acho que de boa assi::m... né você pode vir direto
para essa coisa aqui de... então concebe-se sujeito na perspectiva de::... pode falar então
de características do sujeito aprendiz do sujeito aluno
262. Arruda: isso aí eu achei que eh... faltou no::... na conclusão dessa parte do texto
263. Docente-orientador 03: é... eu imaginei que a gente podia ir para esse lugar... tudo que
está aí pode ficar não vejo problema a gente precisa definir para onde que a gente vai...
então talvez a gente fosse... você pede a gravação para o professor-pesquisador... talvez
a gente fosse pro::: caminho... essa escola diz que sujeito é mais ou menos assim e por
isso oferece tais formas de levar o conteúdo... portanto supondo produzi:r uma
subjetividade que vai entender blá blá blá... e a O:Utra inclusive em função de uma
abertura hum democrática no país... tem essa... a própria proposta já é diferente porque é
uma participação política na educação [proposta]... [inclusive a gente] podia ir em outro
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lugar do texto e não nessa parte agora sabe? porque essa parte agora você só podia assim...
você desdobrou falou o que era as duas escolas mais ou menos e vai falar do que a escola
faz do sujeito assim... tal escola pensa... faz não... tal escola pensa assim e tal escola pensa
assim outro e aí depois você já pode ir direto para considerar... então portanto
264. Arruda: ININT INTERRUP
265. Docente-orientador 03: tal escola ININT o sujeito passivo assim atendendo ao
mercado blá blá blá e tal outra escola pretendia produzir um sujeito que respondesse a
outras expectativas do tempo já que você gosta dessa ideia de falar que as duas escolas
são produtos do tempo e são mesmo
266. Arruda: eu acho que.. não eu acho... eu acho::... você acha que é melhor a gente ir só
por aí?
267. Docente-orientador 03: eu acho... do que misturar Bakhtin Vygotsky e essa gente
toda
268. Arruda: ah é?
269. Docente-orientador 03: com certeza... dado o prazo
270. Arruda: não mas eu já tinha [estruturado] esse pessoal todo
271. Docente-orientador 03: ah então está ótimo... só que eu não vi isso aqui
272. Arruda: sim mas pois é eu falei para você... mas não foge disso aí eu acho que
exatamente dentro do que a gente já fez que cabe... cabe não é até desnecessário colocar
isso... desdobramento e tudo mais... não foge disso
273. Docente-orientador 03: e você já me mandou essa nova versão do...
274. Arruda: não... eu não mandei porque a gente terminou ele há pouquíssimo tempo... eu
achei que você poderia dar uma olhadinha assim agora por cima
275. Docente-orientador 03: agora?
276. Arruda: é
277. Docente-orientador 03: agora?
278. Arruda: hum-rum... e INTERRUP
279. Docente-orientador 03: por cima?... tá
280. Arruda: e apontar para a [gente =
281. Docente-orientador 03:
[tá
282. Arruda: =se ficou muito ruim ou se ficou mais ou menos
283. Docente-orientador 03: tá... ... tá
284. Arruda: por que:: tá faltando isso
285. Docente-orientador 03: tá... ... ((começa a ler o trabalho)) “o jogo de poder” hum...
((treze segundos depois, Docente-orientador 03 retoma a palavra)) tem isso no
computador?
286. Arruda: tem
287. Docente-orientador 03: eu prefiro... não consigo ler aqui não
288. Arruda: tá bom
289. Docente-orientador 03: eu preciso de óculos para ler... o que é que foi? vai acontecer
com você meu bem ((direcionando-se a Malvina))
290. Malvina: eu já tenho já
291. Docente-orientador 03: já ((risos)) comigo só aconteceu agora ((risos))... ... ... mas é
um saco viu? vocês cuidem porque é um saco envelhecer... quantos anos você tem?
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292. Malvina: vinte
293. Docente-orientador 03: vinte ININT
294. Arruda: [estou desanimado agora]
295. Docente-orientador 03: não estou desanimando estou falando a real
296. Arruda: a real desanima
297. Docente-orientador 03: você sabe que daqui a pouco você tem que começar a ganhar
o seu próprio dinheiro?
298. Edvalda: eu já faço isso
299. Docente-orientador 03: e se sustentar sozinho?
300. Edvalda: eu já faço isso
301. Docente-orientador 03: é... é difícil viu?... nossa tem um monte de coisa aqui
302. Arruda: aí jesus... o que isso tudo está fazendo aí no computador... no meu computador
não abre nem metade disso ((referindo-se aos arquivos que estão sendo apresentados no
pen drive))
303. Docente-orientador 03: [SIP [trinta]
304. Arruda:
[a::: in-tro =
305. Arruda: = dução eu acho que é esse aqui... introdução ININT quarenta é esse aí
306. Docente-orientador 03: quarenta
307. Arruda: é esse... deve ser esse
308. Docente-orientador 03: já? ININT muito rápido... não acredito
309. Edvalda: [o que você apertou não é não]
310. Docente-orientador 03: apertei?
311. Edvalda: [foi]
312. Docente-orientador 03: [ah meu deus] e eu... eu mas eu coisei o certo ou eu coisei o
errado?
313. Edvalda: ININT que foi o errado
314. Docente-orientador 03: ai que difícil... e onde começa a parte nova?
315. Arruda: começa no:::: dois ININT
316. Docente-orientador 03: porém tem acento ou caiu o acento de porém? intensões é com
s
317. Arruda: me falaram
318. Edvalda: a gente estava discutindo sobre isso
319. Docente-orientador 03: isso não se discute isso se olha no dicionário
320. Edvalda: [ININT
321. Arruda: [é uma convenção
322. Docente-orientador 03: é uma convenção não adianta
323. Arruda: é que elas disseram que estava errado e eu disse que estava certo
324. Docente-orientador 03: ah eu [não] entendi um rosa com s um rosa com z...outro dia
um menino falou bem assim “estou na roça” e escreveu rosa... estou na rosa... eu falei
gente eu não sabia que você conhecia a rosa o que você foi fazer lá?
325. Arruda: faz diferença agora rosa com s e rosa com z não [acho que faz mas]
326. Edvalda: eh era outubro rosa e agora outubro azul
327. Arruda: [não dá para pensar] na rosa do mesmo jeito?
328. Edvalda: outubro rosa e agora novembro azul
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329. Edvalda: outubro rosa e agora novembro azul
330. Docente-orientador 03: oh esse ponto aqui ó... não tem ele aqui tá?
331. Arruda: hum
332. Docente-orientador 03: esse ponto aqui mesmo
333. Arruda: não [mais depois a gente vai mudar
334. Docente-orientador 03: [depois desse dois mil e pouco aqui::
335. Docente-orientador 03: não é... para que toda essa ININT aqui de novo? pus ali ININT
qual é o seu texto que você leu?
336. Arruda: eu li: um te:xto que ele fala sobre:: a ININT
337. Docente-orientador 03: hum é aquele livrinho?
338. Arruda: é um texto bem curtinho
339. Docente-orientador 03: aquele livrinho...
340. Arruda: hum é... ... ... ... vou pegar a refe/ aliás vou pegar a referência de tudo
341. Docente-orientador 03: hum... talvez você não devesse usar a palavra ideologia... ... ...
esse termo que eles usam? quando ele/ quando a escola literária faz a crítica... ela usa
ideologia?
342. Arruda: eu achei que [o senhor] ia pedir para a gente colocar ideologia no:: conceito
de ideologia que a gente está trabalhando né [então foi isso que eu fiz] ININT e tinha
alguns conceitos que a gente queria explicar...
343. Docente-orientador 03: [pronto]?
344. Arruda: é mas o:: que a gente [está produzindo] o que a gente ININT
345. Docente-orientador 03: quando é eh em latim eu acho que põe em itálico... tá? mas eu
não sei tá?... ... ... então veja aqui:: você vai fazer uma mistureba... de quem é o conceito
de hábitus?
346. Arruda: de hábitus?
347. Docente-orientador 03: hum
348. Arruda: hábitos... é Jú:::lia
349. Docente-orientador 03: é um sociólogo::... de quem é o conceito de hábitos?
((dirigindo-se a Enya))... um sociólo::go... Durkheim seria? de [Durkheim]? ou não... não
talvez não seja Durkheim... de quem é o conceito de hábitos Luágina?
350. Luágina: não sei
351. Docente-orientador 03: vocês estão me olhando assim mas não precisam se preocupar
é mais uma preocupação minha... por que tem que mais tarde se preocupar? para não fazer
uma colcha de retalhos teórica... peguei um pouquinho aqui de uma visão marxista peguei
um pouquinho ali de uma visão pós-estruturalista e fui misturando tudo... agora pode
352. Arruda: não mas não é bom fazer isso
353. Docente-orientador 03: eu acho... não é da Júlia... Júlia usa um autor... e de repente
TALVEZ HÁbitus e ideologia [se choquem] também das praticas? tu práticas esportes o
guri? ((criticando a escrita de um termo no texto))... PRÁ:tica né? tem acento e tal... eu
não vou conseguir ver isso agora me desculpa eu não vou conseguir
354. Arruda: não mas não precisa você ler isso agora
355. Docente-orientador 03: PRÁ-ti-cas... eu fico pensando... pensando nessas coisas
primeiro a leitura que eu faço... deixa eu ver ((começa a ler)) “elas encarregam” você leu
o autor certo? isso aqui é o texto que você leu dele e não apud?
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356. Arruda: a grande maioria é
357. Docente-orientador 03: você tem que por os apud aqui... não... não banque o
engraçadinho bota os apud você não leu mesmo você leu o outro autor
358. Arruda: é até melhor
359. Docente-orientador 03: é... é honesto... é honesto não é somente apertar lá e... e esse
conceito aqui que é a partir... ideologia... está usando ideologia a partir da Marilena
Chauí?
360. Arruda: é
361. Docente-orientador 03: [ou não é sobre isso que você está falando?]
362. Arruda: é exatamente... é mais ou menos isso
363. Docente-orientador 03: e o Professor-pesquisador pode ter chamado atenção de que o
conceito ele tem... polissemia
364. Arruda: hum-rum... é isso que a gente viu né? que ele... [que você mesmo mencionou]
de:: cristalização e alguns leem de uma forma e outros leem de outra forma e ele pediu
para a gente só usar INTERRUP
365. Docente-orientador 03: hum... vai ser assim ou vai ser assim? ((mostrando o texto no
computador)) aqui não tem espaçamento e aqui tem espaçamento... desculpa agora eu não
consigo ler o texto prestando atenção demais no texto [não é?]
366. Arruda: a gente vai formatar o texto
367. Docente-orientador 03: por que não me manda já formatado?
368. Arruda: que dá trabalho
369. Docente-orientador 03: pede para alguém... pede para um moço lá formatar
370. Arruda: eu ia formatar mas [no final fica mais fácil] depois que a gente vai tirar
INTERRUP
371. Docente-orientador 03: Ó de novo ó... [Sílvio Gallo =
372. Arruda:
[tirar tirar
373. Docente-orientador 03: = por que ideologia está com letra maiúscula aqui?
374. Arruda: porque tá maiúsculo ININT é eu sei
375. Docente-orientador 03: né então tira esse negócio daqui... tira esse Gallo aqui... ... ...
nossa pôs Foucault aqui mesmo né?
376. Arruda: [é]
377. Docente-orientador 03: foi mesmo... não teve jeito... não resistiu... qual texto de
Foucault é esse?
378. Arruda: [vou olhar nas referencias] não estou lembrando
379. Docente-orientador 03: não é punir e vigiar não?
380. Arruda: hum?
381. Docente-orientador 03: não é punir e vigiar não?
382. Arruda: [não]
383. Docente-orientador 03: ININT
384. Arruda: com isso eu vou saber ININT
385. Docente-orientador 03: quem?
386. Arruda: ININT
387. Docente-orientador 03: ah não... é difícil Foucault fica difícil... ... ... ... ah é microfísica
do poder ((referindo-se ao nome do texto)) ... ... [pelo menos] é o que parece... ... você
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não sabe... ... ... hum acho que... acho que está exagerando em Foucault [é difícil de ler]...
eu acho que você está exagerando... ficou grande... ... ... hum... hum ... não sei... acho
que... acho que não é bem isso essas considerações finais... outra vez que você mude deixe
de começar por isso assim ((começa a ler)) “desse modo podemos afirmar que a escola
enquanto espaço” blá... blá... blá ININT não entendi... ó [deixa eu ler]... para vocês
entenderem também né... “desse modo”... vírgula... porque não tem... “podemos afirmar
que a escola enquanto espaço de construção e desconstrução do sujeito atua num nível
ideológico implícita ou explicitamente... ... através de normas padrões comportamentais
que são bem orientados de forma específica com intuito que esses se tornem
subjetividade” esses quem? os saberes? os padrões? as normas? ((Arruda sinaliza que
sim)) “e que portanto se concretizem no cotidiano dos indivíduos de forma natural e
contínua”... natural?... ... ... ... contínua? é isso que você con/ é isso que você termina? é
assim que você termina?
388. Arruda: não ININT
389. Docente-orientador 03: porque ó.. atua num nível ideológico o que isso quer dizer?
390. Arruda: quer dizer que a escola... ela como espaço de construção ela produz a ideologia
sobre a qual está submetida
391. Docente-orientador 03: hum... eu posso pensar de outro jeito porque LÁ Atrás você
não definiu ideologia exatamente assim... aqui parece que ideologia... permite pensar...
hum... que é um conjunto de ideias sobre a qual uma sociedade está fundamentada... mas
ideologia também não é aquilo que eu mesmo tenho como sistema de ideias que me
explica quem eu.. que mundo é esse... quem sou eu... em que você trocou ideologia... você
trocou subjetividade por ideologia?
392. Arruda: por INTERRUP
393. Docente-orientador 03: são duas coisas diferentes
394. Arruda: eu troquei ININT
395. Docente-orientador 03: são dua/ não sei porque eu fiquei pensando aqui quando você
diz assim “atua num nível ideológico” atua num nível subjetivo? ou num nível
ideológico? não estamos falando das subjetividades dos sujeitos ou do sistema de ideias
eh da sociedade?
396. Arruda: aí do sistema de ideias da sociedade
397. Docente-orientador 03: hum... ... hum... então é subjetiviDA-DE... ... tá... dentro da
ideia de... de escola nova... melhor dentro da ideia de Foucault não existe o sujeito...
existem os sujeitos... tudo é hum... plural... vai copiar esse ou você vai mandar para mim
amanhã outra versão?
398. Arruda: pode copiar esse... assim
399. Docente-orientador 03: [copio ou não]?
400. Arruda: copia... pode copiar
401. Docente-orientador 03: assim o quê?
402. Arruda: eh eu acho que:: realmente a gente pode caminhar por um caminho diferente
desse... MAS eu quero saber o que você acha melhor mais viável... mais interessante... a
gente continuar nessa linha aí... melhorar isso que já tem... tirar algumas coisas enfim...
OU a partir daquela primeira parte que a gente já tinha a gente partir para o que você disse
de só colocar... as... a visão de sujeito de cada uma das escolas com INTERRUP
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403. Docente-orientador 03: e a... [parece] que você não colocou... parece que você não
colocou eu preciso ler
404. Arruda: com... como que elas... ... como que ela... qual a.. .as subjetividades que elas
produzem enfim aquilo que [o senhor]
405. Docente-orientador 03: o que mesmo? ((Arruda ri)) hum o que mesmo?
406. Arruda: SIM que cada escola não é que uma não produz... uma não se produz e a outra
não produz... são apenas níveis diferentes
407. Docente-orientador 03: todas são... todas têm doutrina
408. Arruda: todas têm doutrinas... são diferentes concepções de sujeito aluno e são
difere::nte:s... subjetividades eu são produzidas a partir dessas concepções... você acha
melhor a gente ir só por esse caminho o::u... ou você prefere ler tudo direitinho e ver qual
é o melhor
409. Docente-orientador 03: não eu acho que tá... já tá bom não é isso? tá pronto isso aqui
já
410. Arruda: sim [está pronto mas não está pronto]
411. Docente-orientador 03: não está pronto se você quiser puder isso [sintetizado bem
curtinho =
412. Arruda:
[dá para acrescentar sintetizado exatamente
413. Docente-orientador 03: = é melhor do eu mexer em muita coisa
414. Arruda: dá tempo ainda
415. Docente-orientador 03: é eu não duvido porque tinha tão pouco domingo... eu não sei
que dia foi que eu li isso... domingo segunda sei lá
416. Arruda: eu te enviei quinta-feira
417. Docente-orientador 03: é depois das dez .... ... né então eu já fui ver isso ININT no
domingo... então de lá para cá apareceu um monte de coisa aqui né... então quer dizer
que... ... não dê tempo de eu ler hoje ainda... acho que você pode incluir o que se tem para
incluir e me mandar já incluído o negócio que ficar lendo o negócio depois você vai
arrumar de novo... ou você quer que eu marque o lugar que vai mudar de novo?
418. Arruda: não o::... essa parte aqui que você disse de cá eu já [acrescento] ma::s você
copiou o que estava aqui? ((referindo-se ao texto do pen drive))
419. Docente-orientador 03: sim
420. Arruda: sim esse... essa nova versão eu acho que vou conseguir mandar sexta-feira
421. Docente-orientador 03: sim... tá bom
422. Arruda: mas você vai ler esse não vai?
423. Docente-orientador 03: vou
424. Arruda: aí se você INTERRUP
425. Docente: ficou meio esquisito com esse negócio ligado não ficou? esse negócio de
gravador ligado... vocês não acham que ficou tudo meio artificial?
426. Arruda: estava ligado?
427. Docente-orientador 03: estava... o tempo todo o gravador estava ligado nós estamos
aqui há quarenta minutos já VAMOS
428. Arruda: sim pois é... então você lê isso aí e me fala o que tá ruim ININT aí eu vou
mudando e já te mando logo sexta-feira
429. Docente-orientador 03: [sem problemas]
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430. Arruda: tá bom
431. Docente-orientador 03: as meninas olharam para ver as.... ... hum ortografia das
palavras? passou o corretor ortográfico antes de mandar para o professor? eles não passam
o corretor ortográfico antes de mandar para o professor
432. Professor-pesquisador: ((risos)) obrigado viu meu querido
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ANEXO 08
SESSÃO DE PUBLICIZAÇÃO DO GÊNERO ORAL (SEMINÁRIO) DO GRUPO 03

1. Arruda: é composto por mim... Arruda Edvalda Enya Malvina Luágina e Denise... o
nosso título... o nosso tema é: a escola como espaço de desconstrução do sujeito... o
nosso objetivo geral é analisar a escola como espaço determinante para a construção do
sujeito... os nossos objetivos específicos são... investigar como o modelo de escola pode
ser determinado pelas [configurações] ideológicas da sociedade... discutir a concepção
de escola como aparelho ideológico do estado e expor a relação existente entre produção
de subjetividades e a con/ concretização das ideologias... a... a nossa pesquisa surgiu da
necessidade de entender o mais profundamente as relações que são construídas no
ambiente escolar tanto no âmbito da construção do conhecimento como na produção e
reprodução das ideologias dominantes da sociedade... a nossa metodologia... a
metodologia que orienta esse trabalho pode ser classificada como uma revisão
bibliográfica de cunho qualitativo uma vez que oferece descrições ricas e ININT
explicações sobre processos locais e uma maior flexibilidade ao pesquisador para
adequar a estrutura teórica ao fenômeno pesquisado
2. Luágina: boa noite... bom... o ambiente escolar ele sempre foi um terreno fértil pra o
desenvolver de várias formas de pesquisa indo no campo da linguística sociolinguística
da... e mais recentemente da psicologia da educação... alguns autores eles partem da
concepção de escola como um espaço de construção e transmissão do saber como
Libâneo... Freire entre outros... já outros eh têm a escola como espaço ideológico
quando se reproduzem... perpetuam os saberes dominantes da sociedade... sendo assim
o nosso trabalho ele está interessado em discutir as várias noções de escola... como ela
atua no âmbito da constituição do sujeito e:: não apenas como espaço de construção de
saberes mas também como espaço de construção de subjetividades através da mediação
e também daquilo que é mediado... sendo assim nós vamos fazer uma exposição de dois
modelos de escola que é escola nova e a escola tecnicista... e poder ilustrar como a
concepção de aluno e até o papel da escola pode ser diferente a depender do modelo
aplicado e da [época] em que ela se insere... bom a constru/ a escola e a construção do
conhecimento... a concepção que se tem do papel de escola hoje não é a mesma que se
tinha há algumas décadas atrás porque ela é uma instituição que está sempre mudando
se modificando para atender as demandas da sociedade e essas mudanças se processam
mais especificamente no âmbito da... da relação do professor e do aluno no método de
ensino e:: na concepção de aluno que ela assume... o Brasil no século vinte por exemplo
foi... ocorreu muitas mudanças com dois modelos que foi implantados aqui e trazidos
do exterior que tinham filosofias e objetivos completamente diferentes que é o caso da
escola nova e a tecnicista... na escola nova esse movimento foi um movimento de
renovação que surgiu na Europa no século dezenove e ganhou força no século vinte com
as contribuições do pedagogista Adolphe Ferriérre... ele defendia uma escola que
pudesse libertar o aluno da tutela do adulto e colocá-lo sob a tutela da própria
consciência moral... essa escola foi introduzida no Brasil no final da década de VINte
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porque o país estava passando por mudanças no sistema educacional com o... a criação
do ministério da educação e a publicação do manifesto dos pioneiros da educação em
mil novecentos e trinta e dois... eh:: as principais contribuições que se tem dessa escola
foi essa... do professor e do aluno... essa relação porque o professor era visto como
mediador da aprendizagem e o aluno ele era colocado no centro do processo educativo
como mostra lá... Libâneo... o ato pedagógico pode ser então definido como uma
atividade sistemática de interação entre seres sociais tanto no nível do intrapessoal como
no nível de influência do meio... interação essa que se configura numa ação exercida
sobre os sujeitos ou num grupo de sujeitos visando provocar neles mudanças tão
eficazes que tornem elementos ativos desta própria ação exercida... OU SEJA o aluno
é visto como sujeito capaz de: eh dominar o seu processo de aprendizagem e participar
de uma forma efetiva do... da produção de saberes da escola... sendo assim essa corrente
se notabilizou pelo seu caráter dialógico onde o ato de aprender é visto como processo
interativo sem conteúdos acabados e fórmulas específicas... sua metodologia de ensino
ela é baseada em abstrações resultantes da experiência do aluno com o conteúdo de
forma prática e contextualizada com sua vida... desse modo a escola estaria interessada
que esses através da mediação exercida pelo professor produzissem subjetividades mais
amplas... significativas e a partir dessas sentidos capazes de tornar os sujeitos críticos e
conscientes da sua função na sociedade... diferentemente do modelo tecnicista que
surgiu nos Estados Unidos em meados do século passado e ele priorizava a formação
específica de mão-de-obra:... eh tinha conteúdos prontos e definidos sem... com a... com
a intervenção mínima tanto do professor quanto do aluno e o aluno aqui era visto como
um... como um ser eh... mero receptor das informações dos procedimentos estabelecidos
pela escola... esse modelo ele foi introduzido no Brasil na década de mil novecentos e
sessenta que foi quando o país estava passando por mudanças na economia e na
sociedade devido a chegada das grande::s multinacionais que PRECISAvam de mãode-obra especializada... então houve a necessidade de impor esse modelo para que
através do ensino eles pudessem passar os ideais do sistema capitalista... segundo... pode
passar... ((pedindo para passas o slide)) segundo Matúi a escola tecnicista desenvolve
que... de que a aprendizagem torna o aluno como depositário passivo dos
conhecimentos... esta escola é de certa forma uma redução da escola tradicional
diferenciando-se desta pela valorização das técnicas e dos modelos pré-estabelecidos
além das contribuições teóricas do estruturalismo... esta não conseguiu superar os
equívocos apresentados pela escola tradicional outra diferença a ser mencionada em
relação a essa... à escola tradicional... é que enquanto nessa o professor era o centro do
processo de ensino o aluno é mero expectador... na escola tecnicista ambos professor e
aluno são componentes passivos do processo pois o que tem significado é o sistema e
as técnicas... OU SEJA nesse modelo não tinha espaço para diálogo e nem para ININT
dos conteúdos até porque o professor ele não poderia mudar os conteúdos porque eles
eram INALTERÁVEIS... SENDO ASSIM o aluno na perspectiva de ensino tecnicista
não era objetivo de autonomia nem orientado para desenvolver consciência crítica para
atuar na sociedade o que se deve em parte à própria estrutura da escola constituída sobre
uma base empresarial onde o professor não tem o papel de mediador... apenas de
transmissor do já pronto e também ao seu objetivo de formadora de mão de obra... nesse
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sentido a produção subjetiva que se espera do aluno está muito mais voltada para o
específico... para a internalização de processos ligados à profissão que irá exercer do
que para a construção dos sentidos capazes de lhe conferir essa autonomia ou seja o
aluno NÃO É... não é produzido pra... pra ser autônomo e participar de forma efetiva
do processo... ele é apenas UM RECEPTOR de procedimentos já prontos porque ele
está preparando o aluno para o mercado de trabalho
3. Arruda: eh tomando por base os dois modelos de escola é possível para nós
compreendermos que: o ambiente escolar e a ININT são intrinsicamente ligados porque
como foi exposto sempre que há mudança relevante no paradigma político filosófico e
cultural da sociedade esse se [enverdera] também no contexto escolar... porém a escola
não está delimitada a ser apenas uma representação da sociedade a escola se constitui
como uma importante ferramenta mobilizada no sentido de conferir mais veracidade e
verossimilhança e destatizar aquilo que já está posto dentro da sociedade [e nas suas
gerações]... nesse sentido Saviani diz que enquanto organização e instituição social a
escola tem uma função que a distingue das outras e é parte fundamental na formação
das sociedades humanas... a distinção está na sistematização no processo formativo que
visa inculcar valores e ensinamentos e normas da sociedade... nesse sentido a visão que
nós temos de escola sofre um deslocamento... porque esta passa a ser vista também
como um espaço onde o sujeito é orientado a ser um reprodutor daquelas ideologias que
estão fundamentando e sendo base da sociedade ININT... bom essa ilustração da escola
se alinha com aquela que é defendida por Althusser da escola como aparelho ideológico
do estado... aqui defendido por Marcos Cassin como um sistema complexo que
compreende e combina várias instituições organizações e respectivas práticas... um
aparelho ideológico de estado seria então do ponto de vista social é limitada e ININT
controlada pelo governo ou pelo estado [o que ele coloca]... e nesse [ponto]... nessa
forma de controle o estado utiliza dessa constituição para perpetuar aquele discurso que
se mantem como estado dominante... ou seja as ideologias... as normas... os valores são
produzidos e reproduzidos nesse ambiente do aparelho ideológico que aqui no nosso
caso [é a escola] ... só que essa visão da escola como espaço de construção e
desconstrução do sujeito do saber dicotomias não é recente ela é anterior ao Althusser...
na psicologia sócio-histórica que é [representada] ((direcionando a fala para Docenteorientador 03)) por Vygotsky ele já defende que a educação é a influência premeditada
organizada e prolongada no desenvolvimento de um indivíduo sobre o outro... sendo
assim esses dois autores compartilham de uma visão que se tem de escola como um
lugar onde o sujeito é orientado continuamente a desenvolver aquelas capacidades
aquelas características que são julgadas as mais interessantes as mais positivas pelo
sistema em que ele está inserido ININT... ... bom... pra gente compreender essa noção
que se tem da escola como construtora do saber do conhecimento e do sujeito ININT
admite uma linguagem também mais um conceito vindo da psicologia sócio-histórica...
o conceito de sujeito como ser constituído pela mediação e pelo meio ao mesmo tempo..
aqui diz eh Silvano Lira... não pensamos o sujeito como algo pronto acabado... o sujeito
é aqui compreendido como uma intertextualidade produto do que ouve do que lê do que
assiste fruto dos encontros em sua vida... o sujeito é um produto daquilo que lhe afeta
daquilo que ele recebe e que produz algum efeito... então dessa forma... eh:: o sujeito...
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TODOS os discursos que atravessam no sujeito produzem nele um efeito de verdade e
são... o sujeito dessa forma então é fruto de processos de subjetivação onde ele
internaliza esses conceitos e se tornam concretos para ele... a escola é tida como um
espaço fundamental e protagonista dessa... desse processo... porque ela é atravessada e
marcada pela configuração social AO MESMO TEMPO que tem a responsabilidade
tem o papel de ser a mediadora de processo de::... da aquisição do conhecimento desse
sujeito... a eh a Susana... Susana Molon traz... pra gente que a subjetividade manifestase revela-se converte-se materializa-se e objetiva-se no sujeito... é per/
permanentemente constituinte e constituída... está na interface do psicológico e das
relações sociais... ... ao abordarmos a questão pela perspectiva foucaltiana e um paralelo
com as questões propostas por Althusser podemos observar uma relação íntima entre
subjetividade e ideologia... tendo na escola mais uma vez um espaço ideal para a síntese
desses dois elementos como [nos esclarece] Sílvio Gallo a ideologia e subjetividade são
pois processos análogos que acontecem respectivamente ao nível social e no âmbito
individual... a ideologia para que seja concreta precisa torna-se em subjetividade...
encarnar-se em cada um dos indivíduos... dessa forma aquela ideia inicial que nós
expomos da escola como construtora do conhecimento ao mesmo tempo que é um
espaço responsável... eh instituído pelo estado... o espaço responsável por inculcar
valores e normas no indivíduo não precisa ser necessariamente conceitos opostos uma
vez que: a ideologia para que ela se torne concreta para que ela se estatize ela tem que
ser... tem que passar por um processo de subjetivação pelo sujeito pra que se tome a
ideologia como verdade... Michel Foucault ainda coloca que o poder que permeia a
escola é o poder disciplinar que consiste na caracterí/ caracteriza a estrutura e
funcionamento de instituições... de modo particular a escola que se constitui por
dispositivos como o olhar... o olhar hierárquico e a sanção normalizadora... segundo ele
esse poder disciplinar ele sintetiza-se no instrumento que a escola utiliza para normatizar
para... eh avaliar e também para punir os alunos que era o exame... o exame combina as
técnicas de hierarquia que vigia e as da sanção
que normaliza é um controle
normalizante... uma vigilância que permite qualificar classificar e punir... estabelece
sobre os indivíduos uma visibilidade através da qual eles são diferenciados e
sancionados... [nossas] considerações finais... no decorrer dessa pesquisa buscamos
desvendar como o ambiente escolar atua no processo de construção das subjetividades
que definem o sujeito... para tanto foi necessário fazer uma incursão ao seio de duas
teorias de ensino que [chegaram] no Brasil no século passado... o modelo de escola nova
e o modelo de escola tecnicista... este gesto de análise tem ININT nas suas perspectivas
propostas e objetivos... como observamos que em linhas gerais as mudanças no
paradigma educacional estão condicionadas às mudanças que acontecem na sociedade
e estas estão sempre [alinhadas] com a base ideológica que sustenta aquele momento
específico... ... desse modo podemos afirmar que a escola enquanto espaço de
construção do sujeito independente do modelo de ensino ao qual está atrelada atua muito
além da [simples representação] da sociedade participando também como produtora e
reprodutora das ideologias que ININT sendo assim existem variações quanto à ININT
assumida pela instituição e em decorrência disso as construções subjetivas esperadas
ININT também são bastante distintas uma vez que essas construções representam uma
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4.

5.
6.

7.

forma de concretização da ideologia que atravessa a escola ((Arruda sinaliza que
terminou e todos batem palmas))
Professor-pesquisador: eh eu queria parabenizar o grupo pela escrita do trabalho e está
ficando até clichê essa frase... gostaria de parabenizar o grupo... olha eh na construção
do artigo de vocês e assim... eu já tinha feito uma leitura antes e uma leitura final e tal...
e aí é um artigo que:: eu... eu passei algumas orientações para vocês e assim depois eu
me encontrei com o grupo e foi solicitado que fizessem a mudança e tal... e vocês
partiram de Althusser... que é estruturalista né? e depois vocês ININT Michel Foucault
que é pós-estruturalista né? e [eles são bem... meio que ININT] né?... [e assim uma
coisa que eu acho que vocês deveriam [ter chamado a atenção no trabalho de vocês é
dizer] que a escola tecnicista chega ao Brasil na ditadura militar que eu tinha falado com
vocês... mas isso também foi apenas uma indicação justamente pelo contexto [que se
pensava numa educação que se trabalhasse ININT produção e não pelo pensamento do
sujeito que estava ali na... na escola... eu não sou da área da... da pedagogia... da crítica
sócio-histórica para poder fazer [mais] considerações sobre isso né? sobre a
apresentação do gênero oral... eu sei que vocês tinham condições de apresentar sem ficar
baseando nos slides que os slides estavam cheios... né? então assim... eh vocês não
podem ficar apagados por conta dos slides e muito menos os slides aparecerem menos...
em... em pequena quantidade.. eu não acho assim que vocês colocaram informações
demais porque vocês têm o costume de falar o que estava escrito ali dada a... a fluidez
por exemplo da fala de Luágina né?... foi muito fluente Arruda [a gente já conhecia]
como apresentador e Luágina um pouco mais tímida mas eu achei muito positiva a
apresentação... e o Arruda com essa... esse potencial que ele tem para apresentação...
mas é isso eu... acho que os slides ficaram cheios... vocês tinham condições de falar
sobre... eh alguns probleminhas de escrita nos slides sobre de acentuação... de
pontuação... referências eh... essas coisas eu acho que precisavam ter um pouco de
cuidado para a apresentação MAS o texto escrito eu gostei bastante... inclusive assim
vocês já sabem também de algumas coisas que eu já havia pontuado inclusive na versão
que eu mandei anteriormente a essa e eu mantenho aquilo ININT aqui no texto escrito...
mas eu parabenizo o grupo justamente por esse.. por esse texto e por terem conseguido
colocar junto o Foucault e... e o Althusser no.... no mesmo...
Docente-orientador 03: no mesmo saco
Professor-pesquisador: saco... e fazer com eu eles pudessem ININT Bakhtin e
Althusser dá até para conversar direitinho ININT marxista e tal... mas o Foucault
ININT... parabéns... professora Professora Lia ININT
Professora Lia: eh boa noite... eh as coisas que eu anotei para comentar Professorpesquisador já comentou né? pelo fato de vocês estarem no: quinto semestre eu
imaginava que essa questão da ININT dos slides já pudesse estar mais enxuta né?... dá
para perceber que por exemplo na fala de... Luágina e Arruda vocês sabem o que vocês
estão falando né?... então assim topicalizar o... alguns vários pontos dos slides... eu acho
que ficaria mais interessante pra quem está assistindo e::... também eh... eh a leitura de
vocês é um pouco acelerada então acaba que fica muito corrido pra gente entender o
conteúdo que não é um conteúdo simples e avaliar a... a questão da apresentação de
vocês também... eh:: como Professor-pesquisador falou né? a... a questão de texto... de
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pontuação... algumas coisas de ABNT que [está ali naquela lista de referências]... das
outras... das outras [delas] também nos slides né? e::: esse diálogo que vocês
conseguiram fazer de Althusser e Foucault é muito ousado mas que ficou de uma
maneira muito clara... né? então assim... fora essas outras questões de estrutura de
gênero... por mais vocês estão de parabéns... certo? não tive a oportunidade de ler o
trabalho escrito porque recebi agora mas farei e devolvo
8. Docente-orientador 03: ok eu acho que a apresentação realmente precisava ser menos
lotada de slides e menos de costas pra gente... Luágina realmente eh hoje me
surpreendeu porque a gente a vê e a viu aqui...ININT... ... parabéns
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ANEXO 09
TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA – DOCENTE-ORIENTADOR 03

1. Docente-orientador 03: é uma histó:ria que diz que SIP... ... ... parece ser um modismo
2. Professor-pesquisador: um modismo?
3. Docente-orientador 03: sim porque eu sempre caio com esse conceito: múltiplas
linguagens e isso é uma coisa que não existe na:: literatura séria né? existe como
referência a Howard Gardner que não é literatura séria então a minha história com SIP
desde o princípio é uma história de briga por constatar no PPP do curso... o modismo
de Howard Gardner
4. Professor-pesquisador: entendi
5. Docente-orientador 03: lamentável
6. Professor-pesquisador: então para você qual é a função do SIP hoje aqui no curso de
letras?
7. Docente-orientador 03: o fato de: múltiplas linguagens não existir enquanto um
conceito sério e acadêmico tal como o PPP pretendia... hum... para o curso o projeto de
curso tem uma definição que é ridícula... mas o fato de múltiplas linguagens não se::r
efetivamente um conceito que possa ser trabalhado não significa que SIP não tem se
mostrado bastante eficiente para a pesquisa bibliográfica... hum:: para o exercício da
escrita... e o exercício... hum... da oratória... ... fui procurar uma palavra difícil
((referindo-se à escolha da palavra)) mas o exercício de estar na frente falando com
[outras pessoas
8. Professor-pesquisador:
[com o povo
9. Professor-pesquisador: me diz uma coisa por que você fala que não existe múltiplas
linguagens? e::: você orientou um artigo que foi publicizado agora que responde
exatamente essa pergunta o que é múltiplas linguagens que foi com a turma do SIP do
terceiro semestre... .... e na verdade esse... esse seu artigo que foi agora foi com a turma
do terceiro não é? o título do artigo é o que é múltiplas linguagens
10. Docente-orientador 03: eu não entendi qual é a pergunta
11. Professor-pesquisador: não eu quero saber assim você fala que múltiplas linguagens
não existe
12. Docente-orientador 03: não
13. Professor-pesquisador: que é um modismo
14. Docente-orientador 03: hum-rum
15. Professor-pesquisador: e você acabou de orientar um trabalho agora com a turma do
terceiro semestre que foi publicizado na [tarde] de hoje no dia dezessete
16. Docente-orientador 03: e eles chegaram exatamente [a essa conclusão
17. Professor-pesquisador:
[a essa conclusão
18. Professor-pesquisador: de que não existe múltiplas linguagens
19. Docente-orientador 03: NÃO... de QUE: O USO DISSO no PPP...
20. Professor-pesquisador: é modismo?
21. Docente-orientador 03: é inconsequente
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22. Professor-pesquisador: entendi
23. Docente-orientador 03: não foi pensado assim... a gente não pensou num teÓrico da
linguagem... tá? não tem um Saussure ou um Chomsky das antigas... MUITO MENOS
uns Bakhtin da vida
24. Professor-pesquisador: hum
25. Docente-orientador 03: né? dando sustentação para aquilo que tá naquele momento
do SIP três
26. Professor-pesquisador: entendi
27. Docente-orientador 03: QUAL linguagem não é ideológica?
28. Professor-pesquisador: hum
29. Docente-orientador 03: não tem um SIP também que é [linguagem e ideologia
30. Professor-pesquisador:
[linguagem e ideologia
31. Professor-pesquisador: linguagem e história linguagem e cultura
32. Docente-orientador 03: então... sim veja bem os alunos chegam para mim e falam
“professor eu preciso misturar múltiplas linguagens com psicologia” e eu pergunto para
eles “tudo bem... o quê que é múltiplas linguagens?... depois que você me disser o que
é múltiplas linguagens eu vou te/ pensar como mistura isso com psicologia” nesse
semestre os alunos se surpreenderam com o fato deles não conseguirem responder o
quê que é múltiplas linguagens então eles resolveram fazer o texto em cima disso... não
foi eu que achei que múltiplas linguagens era um tema digno de elementar quem achou
isso foi quem fez o PPP do curso OU copiou de algum outro lugar... dá para tirar essa
parte? ((referindo-se à gravação))
33. Professor-pesquisador: pode ficar tranquilo
34. Docente-orientador 03: [poxa]
35. Professor-pesquisador: eh:: para você fica claro qual é o papel desempenhado pelo
professor do SIP e pelo professor-orientador do grupo na construção do texto
acadêmico?
36. Docente-orientador 03: sim de modo especial porque eu não domino muito essa coisa
da ABNT cada vez que eu vou escrever alguma coisa eu tenho que olhar qual é a norma
da ABNT e algumas vezes a norma do lugar onde eu vou publicar é diferente da norma
da ABNT
37. Professor-pesquisador: hum
38. Docente-orientador 03: outra coisa é quanto a própria estrutura do texto... eu posso
até ter alguma competência para ajudar a pensar o assunto hum: mas eu gosto de dividir
o trabalho da expressão do aluno via escrita formal... mas eu não tenho certeza que os
professores com quem eu tenho trabalhado no SIP têm lido os textos dos meus meninos
39. Professor-pesquisador: entendi
40. Docente-orientador 03: você acha que eles leem?
41. Professor-pesquisador: eu leio
42. Docente-orientador 03: ah ok já é alguma coisa só não foi dito [que daqueles
meninos]... é só o Arruda que faz aquele texto ali
43. Professor-pesquisador: [é só o Arruda...] você acha que é só ele que escreve [mais]?
44. Docente-orientador 03: não... é só ele que faz aquele texto
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45. Professor-pesquisador: eu tive um problema sério com Arruda no semestre passado
por plágio... .... que foi... eu fiz um trabalho sobre análise do discurso e ele acabou
fazendo um plágio de um trabalho que eu já conhecia inclusive né? e aí eu tive um
estranhamento com ele justamente por conta disso... quando eu peguei o seu texto para
poder fazer a correção nas três versões né? a inicial essa... logo ao final e a última
versão que eu já corrigi que [entrego para a turma a partir] dessa semana eu fiquei muito
preocupado justamente por isso né? se teria sido ININT essa questão da autoria de não
ser dele ou do gru:po né? por que para mim fica muito claro... ele é o:: o que escreve
46. Docente-orientador 03: OU no caso o que copia
47. Professor-pesquisador: ou no caso o que copia né? aí eu fiquei muito preocupado fui
pesquisar algumas coisas... pra mim ficaram um:: talvez um pouco suspeitas mas eu
não encontrei nada que desabonasse a conduta não... né? eh desses gêneros que o SIP
traba:lha a gente trabalha com resenha trabalha com resumo trabalhou com ensaio...
arti::go projetos de TCC... qual que você acha que é mais fácil para trabalhar?
48. Docente-orientador 03: eu não sei eu só trabalho:...
49. Professor-pesquisador: com artigo?
50. Docente-orientador 03: com terceiro semestre... [com terceiro semestre então
51. Professor-pesquisador:
[então só pega artigo?
52. Docente-orientador 03: é
53. Professor-pesquisador: [isso é mesmo] eh::... nesse SIP em especial você percebeu se
houve alguma dificuldade da turma em relação à produção? nesse INTERRUP
54. Docente-orientador 03: eu acho que e/ esse SIP em especial eles: e eu eh... hum né?
depende... eu ia dizer uma coisa minha mas eu acabei de reparar que teve um grupo que
teve toda disponibilidade e deu certo... a gente fez várias/ vários encontros que foi
grupo de SIP três com as meninas e:: o grupo de SIP cinco não rolou... entende? assim
mas eu acho que em função: de eles morarem em [outra cida::de =
55. Professor-pesquisador:
[eh eles moram em Itabela
56. Docente-orientador 03: = de ter só um autor:: então
57. Professor-pesquisador: Docente-orientador 03 ali no texto eles utilizam muito
Althusser Michel Foucault ((Docente-orientador 03 confirma)) e você... você que
indicou a leitura desses autores?
58. Docente-orientador 03: não... eu nunca iria no Foucault com eles nesse momento
59. Professor-pesquisador: e eles ININT eles utilizaram
60. Docente-orientador 03: eles... eles... pois é mas aí é que está a coisa de você... você
viu aquele programinha que lê os plágios?
61. Professor-pesquisador: vi
62. Docente-orientador 03: você tem?
63. Professor-pesquisador: não mas preciso
64. Docente-orientador 03: então foi aí que eu fiquei meio cabreiro com esse menino com
esse texto desse menino entendeu? por que aquele negócio ali? entendeu? conversando
com ele... você pode... pode até ser que ele tenha feito control-c control-v mas nesse
processo ele se apropriou
65. Professor-pesquisador: ele com sua autoria ali no INTERRUP
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66. Docente-orientador 03: é... não existe de fato né? a gente podia até pensar no Bakhtin
o conceito
de autoria ((risos))
67. Professor-pesquisador: a polifonia né?
68. Docente-orientador 03: é::: entende assim... mas é claro que a gente precisa de
consistência para o que a gente está falando por isso que eu peço para as meninas de::
de SIP três quando vêm me falar o quê que é múltiplas linguagens que elas tenham
segurança de que aquilo ali é múltiplas linguagens daí a gente pode até pensar em
alguma coisa em psicologia... dessa vez não aconteceu isso por isso que teve de cons/
estudar o texto buscar o conceito estudar o texto não... buscar o conceito
((autocorrigindo-se))... com::... de modo geral... .... o grupo... eu acho que teve uma
coisa de:: de...
69. Professor-pesquisador: plágio?
70. Docente-orientador 03: não
71. Professor-pesquisador: não?
72. Docente-orientador 03: de::... eles já tinham interesse nesse assunto: eles já tinham eh
viagens nesse assunto: junto com aquela professora que era uma professora admirada...
[muito produtiva]
73. Professor-pesquisador: Ruth? ((Docente-orientador 03 sinaliza que sim))
74. Docente-orientador 03: né? e assim a paixão daquela mulher: e o conhecimento dela
sobre algumas coisas assim... disseminou uma paixão e tesão para o conhecimento entre
alguns alunos então eu acho que eles vieram com alguma bagagem... ... mas eu não
indiquei Foucault não eu indiquei só [Althusser =
75. Professor-pesquisador:
[Althusser
76. Docente-orientador 03: = para pensar como o aparelho ideológico do esta::do para
pensar ainda eh digamos assim com uma base materialista histórica eu acho que pósestruturalismo É BOM é fantástico mas para eles nesse momento talvez não fosse o
mais indicado
77. Professor-pesquisador: é porque [eles não viram isso ainda] vai vir estruturalista ao
pós e aí eles ainda trazem ali na construção do artigo conceitos por exemplo de
formação discursiva que é... é um conceito bem: bem foucaultiano né? é de Pêcheux
mas você também [vê] em Foucault e aí... eles se... eu procurei... de fato eu procurei
para ver se havia plágio ali se fizeram mas eu acho que foi isso que você falou eles se
apropriaram muito bem
78. Docente-orientador 03: ELE
79. Professor-pesquisador: ele
80. Docente-orientador 03: ele tá? porque tem umas moças ali... [não dá para falar isso
agora]
81. Professor-pesquisador: não... pode falar
82. Docente-orientador 03: tem umas moças ali que elas vieram fazer o curso que elas
não queriam fazer... e::: a gente talvez vá aprovando elas por que a gente não quer ficar
olhando para a cara delas... ... TÁ EU VOU aprovando elas porque eu não quero ficar
olhando para a cara delas mas eu já comecei a pensar que: essas meninas se elas forem
ser professoras elas vão fazer um desserviço à educação... e eu tenho muito... muito
medo da responsabilidade que eu tenho
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83. Professor-pesquisador: por/ você fez uma pesquisa aqui com egressos não foi?
84. Docente-orientador 03: sim
85. Professor-pesquisador: de qual curso?
86. Docente-orientador 03: basicamente de letras
87. Professor-pesquisador: basicamente de letras e aí? você pode contextualizar da
pesquisa?... qual o objetivo dessa pesquisa? ININT
88. Docente-orientador 03: basicamente eu queria saber assim:: é um grande
desperdício?... eu tenho uma impressão ININT de que:: a rede UNEB dois mil e a
UNEB ... o campus dezoito aqui em Eunápolis e a rede UNEB dois mil [depois eu te
explico o que é isso] você sabe o que é isso?
89. Professor-pesquisador: sim tranquilamente
90. Docente-orientador 03: hum:: transformaram a educação em Eunápolis tá? hum na
prefeitura de Eunápolis não rola mais o pastor o vereador indicar diretores de escola...
porque elas não permitem mais isso né e nós tivemos uma parte de... DE CULPA nisso
91. Professor-pesquisador: uma boa culpa
92. Docente-orientador 03: EH... não tanto talvez por conta do nosso trabalho teórico mas
por conta delas terem tido o convívio entre elas durante alguns anos promovidos pelo
prefeito e isso fez com que elas se fortalecessem quanto grupo muito mais até eu acho
do que... elas se enfortaleci/ se empoderaram por causa do saber
93. Professor-pesquisador: você como professor da rede UNEB?
94. Docente-orientador 03: sim
95. Professor-pesquisador: do curso de letras ou de pedagogia?
96. Docente-orientador 03: pedagogia
97. Professor-pesquisador: pedagogia?
98. Docente-orientador 03: e: letras... dos dois... quando era rede UNEB dois mi::l...
99. Professor-pesquisador: era pedagogia?
100. Docente-orientador 03: quando era [municiPAL=
101. Professor-pesquisador: [PROESP
102. Docente-orientador 03: = e depois teve o estado
103. Professor-pesquisador: que foi o PROESP
104. Docente-orientador 03: são dois tá?
105. Professor-pesquisador: a PROESP foi do estado
106. Docente-orientador 03: eu trabalhei em TODOS e:: eu achei que tinha uma... um
impacto minha intenção era investigar isso mas inicialmente então eu tinha que
investigar de um modo geral o quê que o curso produzia na vida das pessoas então assim
eu peguei coisas mais simples do tipo se a renda aumentou:: se a pessoa está mais
satisfeita na vida se a pessoa encontrou um trabalho que ela cur:te se a pessoa continua
estudan::do... tá? e: assim: é com:: satisfação que eu posso dizer que os nossos alunos
saem daqui... as primeiras turmas saíram daqui e atingiram seus objetivos mas eu tenho
que considerar que essas primeiras turmas eram pessoas mais velhas... e INTERRUP
107. Professor-pesquisador: então já eram professores em formação?
108. Docente-orientador 03: isso
109. Professor-pesquisador: uma boa parte
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110. Docente-orientador 03: uma boa parte deles... e aqueles que não eram professores
ainda de dois por/... uns dez por cento ah vou arredondar deve ser uns oito por cento...
que não eram professores ainda esses oito por cento... OU eles foram ser professores
OU eles tipo eram policiais... bombeiros [talvez] vêm fazer o curso e volta continua
sendo policial mas numa outra posição num outro cargo com outro salário
111. Professor-pesquisador: mas administrativo?
112. Docente-orientador 03: não sei ININT e a grande satisfação na verdade é quantos
foram para o mestrado quantos foram para o doutorado... mas isso é uma coisa de
acadêmico né? porque se a pessoa que não continuou fazendo faculdade... não continuou
na pós-graduação ((autocorrigindo-se)) hum melhorou sua renda está mais feliz eh tem
muita gente que... que escrevia assim dizen/ na... na pesquisa eh disse que estava...
realizado
113. Professor-pesquisador: profissionalme::nte...
114. Docente-orientador 03: não enquanto pesso:::a... e isso É UMA COISA... é uma coisa
((Docente-orientador 03 demonstra satisfação ao falar das realizações dos egressos))
115. Professor-pesquisador: mas assim foram/ a sua pesquisa ela foi feita com as
primeiras turmas?
116. Docente-orientador 03: É... as primeiras turmas porque eu tinha acabado de chegar e
eu queria gente que já tivesse saído daqui há pelo menos quatro cinco anos entendeu?
quatro anos... eu acho que foi [que eu contei]... eu queria gente que já tivesse saído há
um tempo
117. Professor-pesquisador: mas aí você não continuou com pesquisa mais voltada pra::...
pra isso?
118. Docente-orientador 03: a ideia é juntar isso com a pesquisa que a Simone está
entregando para Docente F... tomar da Docente F essa pesquisa e usar tudo nas minhas
funções como:: representante da comissão permanente de avaliação... PRÓPRIA de
avaliação ((autocorrigindo-se))
119. Professor-pesquisador: entendi
120. Docente-orientador 03: permanente é outra coisa
121. Professor-pesquisador: então assim você percebeu que foi um curso nesse primeiro
momento que trabalhou bastante com... [foi o] que trabalhou com o letramento do
professor no sentido que usa muito essa perspectiva poLÍtica de não ser mais
INTERRUP
122. Docente-orientador 03: não
123. Professor-pesquisador: não?
124. Docente-orientador 03: não... não... isso foi um desdobramento do diploma e do
crescimento da autoestima das pessoas... ... no fortalecimento... eu eu tentei marcar isso
assim não foi a nossa... não foi a TEORI:A que fez essa coisa política neles... e nós
temos um aluno que foi assassinado porque ele começou a cobrar demais
125. Professor-pesquisador: verdade... ... eu já ouvi a história
126. Docente-orientador 03: tá?
127. Professor-pesquisador: essa sua pesquisa foi do... no doutorado... não?
128. Docente-orientador 03: não:: não... isso foi um tesão meu isso... você vem para um
lugar como Eunápolis e [coloca] uma universidade... por mais que a gente seja invisível
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ninguém sabe que a UNEB está aqui:... a gente transformou e eu queria provas disso pra
mim... não tem ninguém financiando não tem nada entendeu?
129. Professor-pesquisador: você publicou Docente-orientador 03? a sua pesquisa?
130. Docente-orientador 03: publiquei na... na universidade eu acho que isso não interessa
não... eu não sei nem se tem numa revista se interessariam em publicar... talvez o jornal
da cidade se interessasse em publicar mas agora eu preciso refazer porque tem que ser
dados novos e eu acho que vai ser uma grande diferença eu pegar as turmas de:... que
come/ entraram aqui em noventa e oito e pegar as turmas que entraram aqui em dois mil
131. Professor-pesquisador: [e aí vem o fator idade]
132. Docente-orientador 03: dois mil não... dois mil e seis sete porque se você olhar os...
hum as listas de inscritos do primeiro semestre a faixa etária hum está chegando naquilo
que comumente as universidades atendem... a gente aqui não atendia esse público
133. Professor-pesquisador: que é esse público mais jovem que a gente recebe hoje
134. Docente-orientador 03: a gente até deu uma demanda que talvez já tenha sido
atendida
135. Professor-pesquisador: entendi... [e talvez isso sinaliza
136. Docente-orientador 03:
[se você olhar para o curso
137. Professor-pesquisador: = e talvez né Docente-orientador 03? uma mudança no
currículo... a gente passa por uma necessidade agora de um reposicionamento curricular
e um chamamento da pró-reitoria de graduação dessa universidade de que o currículo
ele não atende mais as necessidades do contexto emergente de práticas que nós temos
hoje... que é necessário que se mude isso... NESSE paradigma de mudança você acha
que o SIP deveria continuar? ou ele poderia ser modificado? o que você acha que poderia
fazer com o SIP?
138. Docente-orientador 03: ((Docente-orientador 03 demora a responder)) não sei
139. Professor-pesquisador: [e o que você pensa sobre isso?]
140. Docente-orientador 03: não sei se o que nós tínhamos que ver e reformular era tudo
né?... quando eu voltei do doutorado eu passei a dar aulas que eu estou muito menos
preso ao texto... ... e os alunos têm DIto... eu faço duas avaliações uma no meio do
semestre e uma no final... e os alunos têm me dito assim... que::: tem sido BOM não é
cansativo mas ao mesmo tempo é bastante exigente e:: aqueles que não leram os textos
antes da aula eles não gostam da aula
141. Professor-pesquisador: hum entendi
142. Docente-orientador 03: então eu acho que SIP... hum: é uma ferramenta interessante
mas talvez o que a gente pudesse pensar... o que eu tenho pensado não é muito em SIP
mas é como que eu mesmo mobilizo os alunos de uma outra forma entende?
143. Professor-pesquisador: entendo
144. Docente-orientador 03: como é que eu faço essas pessoas curtirem?
145. Professor-pesquisador: psicologi::a...
146. Docente-orientador 03: é entendeu? como/ TÁ tudo bem... não vai dar para curtir?...
como eu faço elas terem interesse e respeito por esse saber né? então como que eu
estimulo? uma palavra não muito boa... mas como que eu estimulo a pessoa... o aluno?
porque eu quero que eles pensem e... mas se eles puderem pensar eh a partir daquilo que
já foi pensado por outros eles economizam um monte de tempo do que eles terem que
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reinventar rótulos mas por outro lado assim as pessoas parecem... sei lá Professorpesquisador parece que está todo mundo afim de ver uma foto ao invés de ler um texto...
todo mundo quer ver um vídeo
[em vez de ler um livro =
147. Professor-pesquisador:
[em vez de ler um livro
148. Docente-orientador 03: = aí não tem o filme do Macunaíma?... se bem que o filme
também é maravilhoso... não é uma boa
149. Professor-pesquisador: não vamos falar do Lavoura arcaica também porque o filme
é muito bom
150. Docente-orientador 03: isso... tem exemplos que não são bons né mas eu... eu não sei
assim parece que está ININT o pensamento por mais que ele seja polifônico né? ele
exige um certo silêncio... então talvez SIP não possa cair porque ele... SIP eh obriga as
pessoas a... a
151. Professor-pesquisador: a ler
152. Docente-orientador 03: a pensarem
153. Professor-pesquisador: a pensarem... nesse caso do quinto semestre em específico
tem uma... o [norteador] do semestre é linguagem e história... no momento da
construção do artigo científico INTERRUP
154. Docente-orientador 03: me diz uma coisa qual linguagem não é hisTÓrica?
155. Professor-pesquisador: verdade... mas assim INTERRUP
156. Docente-orientador 03: qual hisTÓRIA existiria sem...
157. Professor-pesquisador: sem a linguagem
158. Docente-orientador 03: história não existiria [sem linguagem =
159. Professor-pesquisador:
[sem linguagem
160. Docente-orientador 03: e a própria linguagem eventualmente não existiria sem a
hisTÓRIA então INTERRUP
161. Professor-pesquisador: essa discussão ela foi feita com o grupo quando... eu espero
ou talvez não... eles tivessem... os alunos tivessem levantado essa questão de linguagem
e história... o professor precisa dialogar com o tema... foi feita essa discussão?
162. Docente-orientador 03: não
163. Professor-pesquisador: não?
164. Docente-orientador 03: não que eu me lembre
165. Professor-pesquisador: quando você indica textos para esses alunos fazerem leitura
você percebe que eles... que eles utilizam na construção do texto?
166. Docente-orientador 03: eh::... eu não indico leitura a princípio
167. Professor-pesquisador: mas você falou que indicou Althusser
168. Docente-orientador 03: não... calma... a pessoa tem assim literatura e história...
pensei falar sobre as escolas... o que se pensar em falar? ah pensei em falar que uma
escola forma tal tipo de pessoa a outra escola forma outro tipo de pessoa... então... “que
tipo de/ DEScreva esse tipo de pessoa descreva esse tipo de escola... faça uma pesquisa
eh de revisão de literatura uma pesquisa bibliográfica” ((Docente-orientador 03
demonstra como foi que ele instruiu os alunos durante as orientações))... aí depois o
pessoal vai me trazendo o caminho que ela está seguindo daí eu indico alguma coisa
169. Professor-pesquisador: quando você indica você percebe que eles usam aquilo que
foi indicado?
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170. Docente-orientador 03: sim
171. Professor-pesquisador: e eles... o sentido que eles empregam no texto é o mesmo
sentido que você percebe no texto quando você fez a leitura?
172. Docente-orientador 03: eu per/ eu permito... eu permito uma certa flexibilidade
epistemológica vamos falar assim... que:: antes do doutorado eu nem sabia que aquilo
era uma flexibilidade epistemológica entende? HOJE EU SEI que aquilo é uma
flexibilidade mas... que nem esse menino querer colocar tudo no mesmo saco entendeu?
o Althusser e o...
[Foucault =
173. Professor-pesquisador: [Foucault
174. Docente-orientador 03: = tá... está tudo bem tá tudo aqui tudo a mesma coisa
entendeu? eu acho que neste momento eu tenho que: mostrar alguma diferença entre um
e o outro para ele mas o que eu tenho que basicamente fazer é valorizar o fato dele ter
trazido os dois
175. Professor-pesquisador: os dois... você tem que INTERRUP
176. Docente-orientador 03: em termos de ele ter tentado construir: um conhecimento
misturando os dois... porque um desses... não foi o Althusser... talvez... acho que foi o
próprio Foucault que fala que a teoria é uma caixa de ferramenta não é? que a gente vai
lá e hoje eu vou usar esse Marx aqui [eh com esse eh:: =
177. Professor-pesquisador:
[com esse Bakhtin
178. Docente-orientador 03: = Freud aqui... NÃO Marx e Bakhtin pode né?
179. Professor-pesquisador: pode... mas não pode Marx [e... Foucault
180. Docente-orientador 03:
[Marx e Bakhtin
pode
181. Docente-orientador 03: agora se eu for pegar esse Freud com esse Marx aqui e dá
uma misturada o Foucault... o Foucault deixa
182. Professor-pesquisador: deixa ININT
183. Docente-orientador 03: minha orientadora... minha orientadora de doutorado não
deixa
184. Professor-pesquisador: com Lacan deixa?
185. Docente-orientador 03: misturar?
186. Professor-pesquisador: juntar com... com Marx deixa não deixa?
187. Docente-orientador 03: com Lacan... nossa eu não entendo de Lacan o suficiente...
... NEXT ((pedindo para que Professor-pesquisador prossiga))
188. Professor-pesquisador: next... Docente-orientador 03 e você se percebe no texto do
seu aluno? quando você olha o texto e fala bem assim “isso aqui foi eu que [disse]” ou
então INTERRUP
189. Docente-orientador 03: tem um problema maior... eu mexo no texto do aluno
190. Professor-pesquisador: então tem coisa ali que é sua... que você escreveu?
191. Docente-orientador 03: tem coisa ali que hum::... não... ... ... ((Docente-orientador 03
pensa um pouco)) tem
192. Professor-pesquisador: tem ((Docente-orientador 03 sinaliza que sim)) você troca
eh...
193. Docente-orientador 03: troco
194. Professor-pesquisador: léxico por exemplo?
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195. Docente-orientador 03: troco
196. Professor-pesquisador: uma escolha lexical mais adequada...
197. Docente-orientador 03: faço isso
198. Professor-pesquisador: mais adequada para aquilo INTERRUP
199. Docente-orientador 03: faço
200. Professor-pesquisador: faz?
201. Docente-orientador 03: eu não corrijo só concordância... verbal nominal aquele
negócio lá... nois fomo né? EU corrijo eu troco ININT em cima eu coloco... aquele
menino escreveu tensões com c e cedilha no primeiro texto no segundo texto no terceiro
texto no quarto texto... o texto que ele me mandou o texto FINAL ele escreveu tensões
com c e cedilha... existe tensões com c e cedilha Professor-pesquisador?
202. Professor-pesquisador: eu não conheço
203. Docente-orientador 03: eu corrigi no primeiro texto a... eu corrigi não eu marco um...
um verde eu só faço a correção
204. Professor-pesquisador: final?
205. Docente-orientador 03: não
206. Professor-pesquisador: no... no computador?
207. Docente-orientador 03: é eu não uso mais papel... né? eu ligo aquele alterador... o
controlador de alterações... ele mostra tudo que eu tirei e tudo o que eu coloquei e os
meus comentários tipo... tensões eu risca/ eu grifava de verde e colocava entre
parênteses dic... no meu texto para o aluno dic significa OLHE NO dicioNÁRIO... ...
entende? então assim eu faço isso... olho os... eu aponto
208. Professor-pesquisador: e eles... eles fazem?
209. Docente-orientador 03: algumas vezes eles percebem outras não esse menino mesmo
[ele não conseguiu ver tensões
210. Professor-pesquisador:
[nesse
grupo... nesse grupo em específico
211. Professor-pesquisador: eu fiz alguma correção... de algumas palavras... de
concordância e de referência de ABNT da forma da citação e tudo mais mas o texto final
ele continuou inalterado
212. Docente-orientador 03: igual... não é bizarro?
213. Professor-pesquisador: e assim eu fiz um chamamento mesmo nessa mesma forma
de: marcar alteração... de marcar no texto
214. Docente-orientador 03: não é bizarro esse menino não é [bom] ou ele não entendeu
como funciona e ele clicou em não aceitar nenhuma... em vez de lendo cada uma... mas
ele não é bom não então acho que o problema é pior
215. Professor-pesquisador: você já foi professor dessa mesma turma no terceiro
semestre?
216. Docente-orientador 03: sim
217. Professor-pesquisador: orientou o mesmo grupo
218. Docente-orientador 03: sim
219. Professor-pesquisador: inclusive com o SIP
220. Docente-orientador 03: hum-rum
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221. Professor-pesquisador: você percebeu se houve uma mudança em relação ao uso da
linguagem dentro daquilo que a gente espera dum aluno da academi::a... de se apoderar
mais desse mecanismo de escrita
222. Docente-orientador 03: sim sim
223. Professor-pesquisador: melhorou?
224. Docente-orientador 03: sim
225. Professor-pesquisador: melhorou bastan/... bastante? melhorou muito?
226. Docente-orientador 03: mu::ito
227. Professor-pesquisador: muito né?
228. Docente-orientador 03: por outro lado a indiferença das colegas de grupo continua a
mesma
229. Professor-pesquisador: Docente-orientador 03 e sobre a [publicização] do gênero
oral... você chegou a orientar sobre como fazer:: como falar::... teve essa orientação?
230. Docente-orientador 03: hum NÃO com o grupo... com o grupo de: SIP cinco não por
conta talvez desse negócio assim de me mandar o texto final na sexta-feira à noite
231. Professor-pesquisador: para o SIP dessa semana?
232. Docente-orientador 03: é
233. Professor-pesquisador: me diz uma coisa eh no:: no... nessa turma do quinto semestre
de modo geral você consegue perceber que a turma ela é muito parecida ou ela é bem
di/.. espera aí ((alguém entra na sala nesse momento))
234. Docente-orientador 03: eu... eu achei que tinha um papel na porta não tem?
((perguntando a pessoa que entrou se ela não havia visto o aviso na porta de que a sala
estava ocupada)) ININT... beber uma água ((Docente-orientador 03 se levanta e pega
água. Vinte e quatro segundos depois, ele retorna)) eu ia reclamar do sete... vá à merda
o cara faz a gente falar mais de meia hora e não dá nem água ((referindo-se a Professorpesquisador que não ofereceu água durante a entrevista))
235. Professor-pesquisador: ((risos)) perdão professor... BEM a gente já tá... quase
finalizando a entrevista e eu só queria te fazer uma perguntinha pequenininha...
tranquila... para que serve um artigo acadêmico?
236. Docente-orientador 03: se ele foi publicado numa revista indexada para contar pontos
para o seu currículo
237. Professor-pesquisador: e se ele não for publicado numa revista indexada?
238. Docente-orientador 03: bom serve pra gente dizer se está ININT e basicamente eu
acho que... agora você me lembrou dum... eu mesmo fiz relatório de pesquisa e não
tornei isso muito mais público... eu mandei para o seu e-mail você já estava aqui na
época... ... então o artigo científico ele tem uma outra função que é fundamental ele
ajuda a gente a.. a não inventar a roda de novo... você fica sabendo das coisas né?
hum::... é gostoso você ver o seu nome no... na Scielo por exemplo né? mas o mais
importante eu acho que é aquele negócio que você... ... se FUDEU para fazer a tese e aí
depois que você se fudeu para fazer a tese você faz um artigo e aquele artigo é lido pelas
pessoas... eu acho que o artigo científico ele tem esse objetivo não é?... ... ótimo
((sinaliza que já está satisfeito e se levanta))
239. Professor-pesquisador: professor INTERRUP
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240. Docente-orientador 03: que nem esse monte de gente que escreveu os artigos aí eh
sobre qualquer coisa e nesse qualquer coisa colocou o título múltiplas linguagens... daí
você vê o que esses meninos descobriram aqui
241. Professor-pesquisador: que múltiplas linguagens é.... dentro do PPP
242. Docente-orientador 03: é uma invenção
243. Professor-pesquisador: é uma invenção um modismo?
244. Docente-orientador 03: hum-rum
245. Professor-pesquisador: Docente-orientador 03 eu fiquei muito feliz com a sua
participação durante a minha pesquisa toda né?
246. Docente-orientador 03: hum-rum
247. Professor-pesquisador: especialmente aqui nesse momento final

