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Por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 

próxima prática (FREIRE, 1996, p. 18). 



RESUMO 
 

FERREIRA, Carla Sousa. Movimentos reflexivos de docentes da Educação Básica em 
relatos de prática da Olimpíada de Língua Portuguesa. 2017. Dissertação. (Mestrado em 
Letras: Cultura, Educação e Linguagens) – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 
Vitória da Conquista, 2017.  

 

Vinculada aos estudos críticos no campo da Linguística Aplicada (LA), esta pesquisa investigou 
movimentos reflexivos materializados em relatos de prática produzidos por professores(as) de 
Língua Portuguesa da Educação Básica, no contexto da Olimpíada de Língua Portuguesa 
(OLP), edição 2014. Para a problematização de como os movimentos reflexivos poderiam 
fortalecer a formação e os letramentos críticos da comunidade docente, acionamos a noção de 
gênero discursivo bakhtiniana, os conceitos da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF), além de 
estudos sobre os letramentos e a formação reflexiva de professores(as). O corpus da pesquisa 
foi constituído por 28 (vinte e oito) relatos de prática vencedores da OLP. Como ilustração da 
microanálise realizada, extraímos 20 (vinte) excertos de 15 (quinze) relatos que compuseram a 
totalidade do corpus. Os dados foram produzidos e analisados, linguístico-discursivamente, 
seguindo a abordagem metodológica do Círculo de Bakhtin, associada a um modelo de análise 
da LSF. A partir das representações de maior recorrência, focalizamos 5 (cinco) categorias 
semântico-discursivas: i) Olimpíada de Língua Portuguesa; ii) Gênero discursivo/Atividades; 
iii) Alunos(as); iv) Outros elementos educacionais; e v) Professor(a). Os resultados apontaram 
as seguintes observações: i) O relato de prática mostrou-se um gênero complexo que, apesar de 
ser configurado como um gênero bastante propício à escrita reflexiva, poderia ser melhor 
explorado pela OLP. ii) Para além da dimensão reflexiva sobre a prática pedagógica, os(as) 
professores(as) teceram representações mais amplas sobre os problemas de linguagem que 
permeiam o ensino de Língua Portuguesa. iii) No que tange às práticas de letramentos críticos, 
os(as) professores(as) significaram suas experiências externas e internas em movimentos 
reflexivos que revelaram (re)posicionamentos identitários e o (re)conhecimento da implicação 
de suas vozes nos contextos político, social e cultural do lugar onde vivem – aspectos essenciais 
às políticas de educação que visam o fortalecimento e a qualidade do ensino na Educação 
Básica.  
Palavras-chave: Formação docente reflexiva; Letramentos críticos; Relato de prática; OLP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
FERREIRA, Carla Sousa. Reflective movements of Basic Education teachers in Portuguese 
Language Olympics reports. 2017. Research Master’s Degree (Master’s Degree in Language: 

Culture, Education and Laguages). – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da 
Conquista, 2017.  
 
Connected to critical studies in the field of Applied Linguistics (AL), this research had as main 
objective to investigate the reflective movements materialized in reports of practice produced 
by Portuguese Language teachers in Basic Education, in the context of the Portuguese 
Language Olympics (PLO), 2014 edition. To comprehend the problematization of how the 
reflective movements could strengthen the formation and the critical literacy. The corpus of the 
research was composed by 28 (twenty-eight) practical reports that won the fourth edition of the 
PLO. To demonstrate the microanalysis, we extracted 20 (twenty) excerpts from 15 (fifteen) 
reports that composed the entire corpus. The data were produced and analyzed, linguistically 
and discursively, following the methodological order of the Bakhtin Circle associated with an 
SFL analysis model. From the most recurrent representations in the reports, we focused on 5 
(five) semantic-discursive categories: i) Portuguese Language Olympics; ii) Discursive gender/ 
Activities; iii) Students; iv) Other educational elements; and v) Teacher. The results pointed the 
current observations: i) The report of practice shows to be an complex genre that, despite it is 
configured as a genre well conducive to the reflective writing, could be better explored by the 
OLP. ii) Beyond this reflective dimensions on pedagogical practice, the teachers made broader 
representations about language problems that permeate the teaching of the Portuguese 
Language. iii) Referring to the critical literacy practices, the teachers signified their external 
and internal experiences in reflective movements that exposed the identity (re)positioning and 
the (re)cognition of the implication of their voices in the political, social and cultural contexts 
of the place where they live - essential aspects to the education policies that plead the increase 
of the education in Basic Education. 
 
Keywords: Reflective training; Critical Literacies; Practice Report; PLO. 
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INTRODUÇÃO 

 

O percurso histórico de (des)construção identitária do(a) professor(a) de Língua 

Portuguesa e dos conceitos sobre formação vem sendo revisitado e problematizado 

constantemente. Se ao final do século XX, por exemplo, predominou-se o interesse por 

mudanças tão somente de comportamento de professores(as) em sala de aula, a ideia foi posta 

em debate, em seguida, com a emergência da contextualização de práticas pedagógicas de 

acordo com os objetivos educacionais estabelecidos para cada nível de ensino. Neste processo 

de reconfigurações, a entrada de um novo modelo educacional não eliminou outros até então 

consagrados como verdades absolutas, visto que resquícios de ideias – já enfraquecidas – 

seguem constituindo, para não dizer perseguindo, práticas de ensino de Língua Portuguesa, 

ainda que essas ideias sejam consideradas inadequadas.  

Com a mudança de perspectiva que desestruturou a teoria comportamentalista, a ênfase 

passou a recair em um ensino baseado nas realidades dos(as) alunos(as) e nas produções de 

gêneros discursivos (cf. BRASIL, 2006; ZEICHNER, 2008). Neste momento, a noção de 

contexto – tão cara à Linguística Aplicada (LA) – tornou-se o ponto chave de toda a discussão 

educacional. Além do contexto, outros termos já ocuparam e ocupam o centro de debates 

quando o objetivo é promover a qualidade do ensino, a exemplo da reflexão, que é concebida 

como um dos conceitos primordiais em cursos e programas de formação de professores(as).  

Nas últimas décadas, a fim de identificar paradigmas dominantes da formação reflexiva, 

Zeichner (2008) fez uma análise crítica de produções intelectuais e de cursos que tomaram a 

reflexão como conceito estruturante no processo formativo docente em âmbito mundial. Para 

além de mapear os paradigmas, o pesquisador buscou compreender a relação existente entre a 

ideia de reflexão adotada nas práticas de formação e o real desenvolvimento de professores(as). 

Dentre os resultados obtidos, Zeichner (2008) identificou que há, na literatura 

internacional, um dissenso significativo do que a reflexão representa no interior da formação 

docente e quais as funções sociais desempenhadas por ela. A partir da leitura depreendida, 

notamos que, em muitos cursos e programas de formação, a prática reflexiva não apresenta um 

propósito que visa o desenvolvimento real dos(as) professores(as) em níveis de conscientização 

ética e política do trabalho realizado. 

Ainda de acordo com este estudo, Zeichner (2008) evidenciou uma multiplicidade de 

propostas educacionais que têm por base a reflexão e que, consequentemente, estão atreladas a 

intenções ideológicas específicas. Assim como existem as propostas que veem na reflexão 
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docente um meio de espionar o que pensa e o que faz o(a) profissional em sala de aula, sem 

vislumbrar maiores acréscimos reais ao seu desenvolvimento, existem, também, aquelas que 

tomam a reflexão como prática social voltada para a luta por produção de melhores condições 

educacionais e para a emergência de letramentos críticos1. 

No interior de práticas formativas, cada filiação epistemológica aciona estratégias 

variadas para explorar e desenvolver o caráter reflexivo do(a) professor(a). Essas estratégias 

pedagógicas são mediadas por gêneros discursivos também heterogêneos, dentre os quais 

podemos destacar a escrita de Relatórios de Estágio Supervisionado (RES) (MELO, 2015; 

SILVA, 2012); narrativas autobiográficas (ABRAHÃO, 2004; FERREIRA; MIDLEJ; 

NOGUEIRA, 2014; SOUZA, 2006); narrativas de aprendizagem (LIMA, 2012, 2015); histórias 

de vida (NÓVOA; FINGER, 1988; NÓVOA, 1992; PINEAU, 2006); portfólios, diários 

reflexivos (BRITO, 2012; LIBERALI, 1999; ZABALZA, 2004) e relatos (CARDIA, 2011; 

FERREIRA; SOUZA, 2016a, 2016b; SILVA; LIMA; MOREIRA, 2016; SOUZA; FERREIRA, 

2017). Esses são alguns exemplos de gêneros que vêm sendo produzidos e investigados sob 

teorizações que os concebem como espaços de produção de conhecimento. Quando bem 

compreendidos e elaborados, os gêneros propiciam (re)posicionamentos crítico-reflexivos e a 

representação da experiência por meio de diferentes manifestações da linguagem. Nas palavras 

de Passeggi (2011, p.149), esta significação “se faz mediante o ato de dizer, de narrar, 

(re)interpretar”.  

Em nossa pesquisa, reconhecemos o engajamento desses estudos que investigam os 

gêneros produzidos em contextos situados de interação social. Os gêneros de natureza mais 

subjetiva, mencionados em parágrafo anterior, buscam problematizar os saberes e os fazeres 

docentes, na tentativa de promover (re)constituções de identidades fluidas (cf. HALL, 2005; 

LIMA; SOUZA, 2016), desnaturalizar (ou não) discursos homogeneizadores, (des)construir 

visões autoritárias e avançar em direção a um ensino que considera em instância primeira as 

funções sociais das atividades de leitura, escuta e escrita em sala de aula, bem como a formação 

de sujeitos aptos a atuarem criticamente nos lugares onde vivem. 

No Brasil, os documentos oficiais condicionam formas de organização, concepções 

pedagógicas e perspectivas teórico-metodológicas presentes nos currículos criados pelas 

escolas. As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (DCN), por exemplo, 

reúnem as diretrizes contidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e 

                                                
1 Embora Zeichner (2008) não utilize o termo letramento crítico no estudo aqui mencionado, ousamos afirmar que 
suas abordagens dialogam com os princípios básicos apresentados pelos(as) pesquisadores(as) no âmbito da 
Linguística Aplicada que abordam o conceito de letramento.  
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demais documentos, com vistas a orientar cursos de formação inicial e continuada de 

professores(as). Dentre seus objetivos, destacamos o desejo por “[...] estimular a reflexão crítica 

e propositiva que deve subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do projeto político-

pedagógico da escola de Educação Básica” (BRASIL, 2013, p. 8). 

Ao sugerirem reflexões teóricas sobre o currículo, as DCN fomentam uma formação 

ética e um pensamento crítico capazes de formar cidadãos, desde os anos iniciais de ensino, 

juntamente à família e outras instituições sociais. Já nos anos finais da Educação Básica, 

equivalentes ao Ensino Médio, vislumbram uma intensificação do processo de emancipação 

humana e de autonomia intelectual do(a) estudante, tendo a interdisciplinaridade e a formação 

crítico-reflexiva como pontos de partida. 

Uma vez que os sujeitos assumem uma atitude ativa e crítica diante do que acontece 

dentro e fora da escola, tornam-se produtores de conhecimentos e compreendem que as esferas 

da formação humana não são fixas ou pré-estabelecidas ao ponto de não serem modificadas a 

partir das realidades individuais e coletivas. Para que ocorra o desenvolvimento de uma 

conscientização política e crítica na aula de Língua Portuguesa, portanto, precisamos de uma 

formação que cultive a abertura para a heterogeneidade discursiva, por meio de debates que não 

marginalizem a relação entre língua e poder.  

Neste sentido, a importância atribuída aos programas de formação continuada de 

professores(as) busca responder aos requisitos básicos para uma educação que se quer de 

qualidade, baseada em práticas reflexivas. De acordo com as DCN,  

 

Tais programas são um direito das professoras e professores no sentido de 
aprimorar sua prática e desenvolver a si e a sua identidade profissional no 
exercício de seu trabalho. Eles devem dar-lhes condições para refletir sobre 
sua prática docente cotidiana em termos pedagógicos, éticos e políticos, e 
tomar decisões sobre as melhores formas de mediar a aprendizagem 
(BRASIL, 2013, p. 92, grifos nossos). 

 

No Brasil, a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro (OLP) é um destes 

programas que visam a qualidade de práticas de leitura e produção de textos em escolas 

públicas. Na esfera de políticas nacionais, a OLP apresenta um modelo de formação organizado 

em uma dinâmica bianual pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com a Fundação 

Itaú Social (FIS) e demais colaboradores2. De acordo com o funcionamento da OLP, nos anos 

ímpares, ações de formação continuada são esquematizadas em cursos presenciais e a distância. 

                                                
2 No Capítulo 1, Subseção 1.2.1, apresentaremos com mais detalhes a história e organização da OLP.  



18 
 

Já nos anos pares, são realizados dois concursos textuais, sendo o primeiro entre alunos(as), a 

partir de quatro categorias de gêneros (poema, memória literária, crônica e artigo de opinião) e, 

paralelamente a este, um concurso específico na categoria do gênero relato de prática, destinado 

ao público docente.  

No contexto de produção dos relatos, os(as) professores(as) que chegam à semifinal do 

concurso discente, na condição de orientadores(as), materializam suas experiências em um 

texto de cunho autobiográfico, voltado para o registro escrito e a reflexão de ações 

empreendidas ao longo das aulas de Língua Portuguesa. Durante a OLP, as ações docentes 

foram coordenadas mediante uma proposta didática específica, expressa em sequências 

didáticas, no regulamento e em demais textos de orientação da prática pedagógica e da escrita 

do relato.  

No esteio dos estudos sobre os letramentos e a formação reflexiva do(a) professor(a) de 

Língua Portuguesa, buscamos investigar movimentos reflexivos materializados em relatos de 

prática escritos por participantes da quarta edição da OLP, em 2014. Nosso enfoque recaiu 

sobre discursos que suscitam desdobramentos para os letramentos docentes, em uma dimensão 

crítica que compreende a formação como um processo favorável ao refazimento de identidades 

profissionais (LIMA; SOUZA, 2016). O desenvolvimento profissional ao qual nos referimos 

diz respeito a uma prática de ensino que segue um fluxo contínuo de ação e reflexão, conforme 

assinalam Freire (1987) e demais autores(as) que prezam por uma prática questionadora, 

baseada em performances que consideram as realidades dos sujeitos e os usos que fazem da 

língua em situações reais de uso, como Signorini (2006a), Pennycook (2003, 2006), Moita 

Lopes (2006a) e Jordão (2007, 2013, 2015), para citar alguns. 

Além de uma breve introdução literária sobre a temática abraçada neste trabalho, 

consideramos pertinente apresentar alguns movimentos constituintes do percurso acadêmico 

que antecederam e, ao mesmo tempo, conformam a pesquisa realizada. Até aqui e ao longo 

deste texto dissertativo, recorremos a uma linguagem pluralizada, em correspondência à noção 

de autoria dialógica e, por isso, atravessada por vozes e contribuições que escapam à 

individualidade, ainda que ela exista. Para a exposição dos movimentos pessoais antecedentes 

à pesquisa, que faremos nos próximos parágrafos desta seção, no entanto, utilizaremos a 

primeira pessoa do singular – eu –, por se tratar de acontecimentos estritamente relacionados à 

vida da pesquisadora.  

 De modo geral, a construção discursiva deste trabalho é resultado de quatro principais 

desdobramentos que vivenciei desde o contexto da graduação: i) a experiência como bolsista 
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do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), na Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia (UESB), campus Jequié, em 2012/2013; ii) os estágios supervisionados 

do curso de licenciatura em Letras, realizados em escolas estaduais e municipais de Jequié, no 

período entre 2012 e 2013; iii) a breve passagem pela docência no Ensino Fundamental, em 

2014, na Escola Estadual Reunidas Castro Alves, localizada em minha cidade natal, Jiquiriçá-

BA, na condição de professora temporária; e iv) a entrada no Programa de Pós-graduação em 

Letras: Cultura, Educação e Linguagens (PPGCEL), em 2015.  

Durante a participação no subprojeto do PIBID, após cada oficina realizada, os(as) 

demais bolsistas e eu ficávamos encarregados(as) de escrever um relatório (a escrita soava 

como uma carga, um peso), contendo os objetivos, a execução do planejamento e os resultados 

da oficina desenvolvida na escola. A produção do relatório correspondia a um registro para o 

acompanhamento da supervisão e coordenação do subprojeto. Logo, a escrita do relatório não 

parecia representar uma proposta efetiva de desenvolvimento docente em ações de formação 

inicial3.  Neste período, nossas reações diante da produção textual despertaram meu olhar 

pesquisador para o risco de estar diante – e fazer parte – de uma cultura de futuros(as) 

professores(as) que não demonstravam apreço pelo registro escrito de experiências do e no 

processo formativo acadêmico. Além da indisposição para a escrita, alguns relatórios, quando 

escritos, eram superficialmente explorados e apresentavam densidade técnica com pouca ou 

nenhuma reflexão diante do que acontecia nos eventos relatados4.  

Em um segundo momento, ainda na esfera universitária, os estágios supervisionados I, 

II e III – momentos em que experienciamos a docência na companhia do(a) professor(a) 

supervisor(a) – trouxeram mais uma prática de escrita caracterizada pelo registro das 

experiências, acrescido de um olhar crítico-reflexivo para a aula de Língua Portuguesa. Dos 

três componentes curriculares de estágio, dois exigiram o relatório como produto final das 

disciplinas. Procurei investir em relatórios fundamentados, buscando relatar minhas 

observações e práticas pedagógicas por um viés reflexivo, que se distanciasse das descrições 

simplistas de atividades. Os resultados, no entanto, de acordo com a avaliação atribuída aos 

relatórios, apontaram que não houve um posicionamento discursivo de acordo com o que era 

considerado ético na academia.  

                                                
3 O PIBID é um Programa de extrema relevância na formação inicial de licenciandos(as) por contribuir com o 
primeiro contato, muitas vezes, de futuros(as) professores(as) com a sala de aula, como aconteceu comigo. Além 
de promover o aperfeiçoamento, busca valorizar a formação inicial para a Educação Básica. Mais informação 
sobre seus objetivos e sua organização podem ser conferidas no seguinte endereço: 
<http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid> Acesso em: 10 de Setembro de 2016. 
4 Por outro lado, reconheço e ressalto aqui a importância dos encontros presenciais para a socialização das oficinas 
e dos debates teóricos, momentos nos quais as vivências no ambiente escolar eram problematizadas. 
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Pontuo, pelo menos, duas possibilidades para as avaliações negativas que os relatórios 

receberam. Em um primeiro momento, presumo que eu não tinha os letramentos necessários 

para essa prática de escrita que mobilizou reflexões e aprendizagens a partir das atividades 

realizadas em um contexto real e situado, que precisavam ser descritas e teorizadas, 

simultaneamente. Dito de outro modo, tratava-se de uma lacuna nos letramentos escolar, 

acadêmico e crítico na licenciatura em Letras, decorrência, sobretudo, de um currículo defasado 

e totalmente desarticulado. Por outro lado, vislumbrei, também, uma tentativa de amenização 

da abordagem crítica impressa nos relatórios, como se o observável na escola pudesse ser 

contado de forma comedida, evitando, talvez, enfraquecer as práticas ali realizadas. Com isso, 

considero mais um problema de linguagem que revelou a incompreensão do que significa uma 

abordagem crítico-reflexiva, do que pode ou não ser problematizado em espaços formativos, 

sob o risco de fugir à ética profissional.  

O terceiro desdobramento que antecedeu esta pesquisa diz respeito à minha participação 

na OLP. Já licenciada e trabalhando em uma escola de Ensino Fundamental, agora, do outro 

lado dos muros acadêmicos, costumeiramente erguidos, fui motivada pela comunidade escolar 

a participar da quarta edição da OLP, em 2014. A empolgação da escola justificou-se pelo fato 

de ela já ter sido campeã na categoria do gênero memória literária na Edição 20105. Com a 

inscrição realizada, passei a explorar o Portal Escrevendo o Futuro6, visando maior 

familiarização com o programa e sua proposta teórico-metodológica. Em meio ao ambiente 

virtual, emergiu o interesse pela seção de relatos de prática vencedores do concurso de textos 

escritos pela comunidade docente. Embora eu não tenha vivenciado esta etapa do concurso, 

quis saber mais sobre como os(as) participantes realizaram as atividades e relataram suas 

experiências na OLP. Haveria ali, nos relatos de professores(as), a densidade técnica, a 

(ausência de) reflexão, e a problematização da experiência, já questionadas por mim em outros 

contextos?  

A entrada no PPGCEL, na linha de Linguagem e Educação foi, portanto, a quarta 

experiência que conduziu a (re)elaboração de um projeto de pesquisa voltado para a 

investigação de movimentos reflexivos na escrita do(a) professor(a) em exercício, conforme 

exposto nesta Introdução. Já na esfera acadêmica de Pós-Graduação, a participação no Grupo 

                                                
5 A professora Analita Dias Rebouças Oliveira, que orientou a aluna Daniele Oliveira Cunha, também foi minha 
professora de Língua Portuguesa, quando fiz o nono ano do Ensino Fundamental – na mesma escola em que 
retornei muitos anos depois. Coincidentemente, meu retorno à escola como professora foi graças à vaga temporária 
da própria professora Ana. A ela, meu carinho e minha gratidão por ter sido tão especial e inspiradora.  
6 Ambiente virtual da OLP disponível em: <https://www.escrevendoofuturo.org.br/> Acesso em: 15 de Fevereiro 
de 2017. 
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de Pesquisa Educação e Linguagem (GPLEd), as produções científicas em parceria com a 

orientadora, os eventos acadêmicos e a qualificação foram essenciais à construção desta 

pesquisa, dos (re)direcionamentos e posicionamentos aqui assumidos.  

Feitas as considerações de ordem mais pessoal, retornamos à primeira pessoa do plural 

– nós – para continuarmos a dissertação. No início deste texto, além da ênfase em práticas 

reflexivas, destacamos o interesse de cursos e programas de formação por gêneros discursivos 

como organizadores de atividades da esfera humana e mediadores de interações verbais (cf. 

BAKHTIN, 1997; SIGNORINI, 2006a; SILVA; LIMA; MOREIRA, 2016; SOUZA; 

FERREIRA, 2017). Não nos referimos a gêneros de autoria docente que sempre tiveram um 

lugar garantido na esfera acadêmica, caracterizados – e privilegiados – por sua objetividade e 

imparcialidade. Referimo-nos aos gêneros elaborados em diferentes espaços educativos, 

configurados justamente pela implicação autoral, por sua subjetividade, pela escrita em 

primeira pessoa. Referimo-nos aos textos marcados pela reflexividade, pelo rompimento de 

ritos que regulam nossa escrita na academia e em espaços formais de educação, com o objetivo 

de garantir a validade do nosso dizer, legitimando-o como fonte de conhecimento. 

Para citar alguns estudos sobre a temática que abraçamos neste trabalho, trouxemos à 

baila o volume organizado por Signorini (2006a), que reuniu investigações sobre como os 

papéis de formadores(as) e formandos(as), professores(as) e aprendizes reconfiguram-se e 

fazem emergir novos contextos de ensino e aprendizagem, a partir do uso e da produção de 

gêneros escritos que funcionam como catalisadores de letramentos. O capítulo escrito por 

Signorini (2006b), especificamente, investigou o gênero relato reflexivo elaborado por 

professores(as) em formação continuada, destacando suas funções sociais e os modos pelos 

quais as identidades sociointeracionais e a ressignificação da trajetória profissional foram 

realizadas no interior de um curso de formação7.  

Já em uma produção mais recente, organizada por Silva, Lima e Moreira (2016), 

deparamo-nos com um conjunto de estudos que fomentam diálogos altamente relevantes e 

necessários entre escolas e universidades, a partir da utilização de gêneros na prática pedagógica 

de professores(as) em formação continuada do curso de Mestrado Profissional em Letras 

(ProfLetras). Para além de revisitar as teorias sobre os gêneros como objetos de ensino e 

                                                
7 O livro Gêneros Catalisadores: letramento e formação docente traz, ainda, capítulos cujas leituras são 
recomendadas para o enriquecimento dessa discussão O capítulo de Penteado e Mesko (2006) abordou a escrita e 
reescrita de relatos reflexivos por professores(as) em cursos de formação continuada. A autora Moraes (2006), por 
sua vez, examinou notas/anotações de professoras de alfabetização e coordenadores pedagógicos. Já os trabalhos 
de Gatinho (2006), Neto (2006) e Silva (2006) tematizaram o gênero sequência didática produzido por 
professores(as) em cursos de formação continuada, perspectivando diferentes matizes teórico-metodológicas.  
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apresentar as atividades desenvolvidas nos estudos, a obra examinou forças e instâncias que 

atravessam e promovem a construção de objetos de ensino na Educação Básica (SILVA; LIMA; 

MOREIRA, 2016, p. 15). 

Ainda neste livro, destacamos o capítulo escrito por Silva et al. (2016) que investigou 

as noções de gêneros que orientam práticas de ensino de Língua Portuguesa em escolas públicas 

brasileiras, a partir de relatos escritos por professoras do ProfLetras. Os(as) autores(as) apontam 

que, embora haja disposição e empreendimento das professoras para uma prática educacional 

inovadora, por vezes, as condições de trabalho inviabilizam a reflexão sobre situações 

produtivas de conhecimento acerca da língua e das múltiplas manifestações de linguagem. Para 

além de investigar apenas as concepções de gênero expressas nos relatos, o estudo enfatizou o 

letramento como prática que possibilita a construção de “atores sociais capazes de se 

posicionarem linguisticamente frente às diferentes demandas sociais” (SILVA et al., 2016, p. 

53). 

No contexto da OLP, especificamente, há uma quantidade significativa de trabalhos que 

focalizam seu formato de política pública de educação (cf. FERREIRA; SOUZA, 2016b; 

SILVA, B., 2014), as produções textuais discentes (cf. BARROS, 2008; LEITE, 2009; SILVA, 

B., 2014) e os materiais didáticos desenvolvidos pelo programa (cf. ALTENFELDER, 2010; 

FREITAS, 2009; GEBARA, 2010). No que diz respeito às produções escritas pelos(as) 

professores(as) participantes, no entanto, há uma carência de pesquisas sobre a formação e os 

letramentos mediados pelo gênero relato de prática. Dessa maneira, realçamos a importância de 

lançarmos um olhar sobre como o relato foi explorado na e pela OLP, Edição 2014, em meio à 

proposta de formação pela escrita reflexiva da OLP, que tem os gêneros do discurso como 

objetos de ensino e os textos como unidades de análise. 

Tomando as pesquisas realizadas por Altenfelder (2004, 2010)8, verificamos que, 

durante sua trajetória acadêmica em cursos de pós-graduação, a OLP foi tematizada a partir de 

duas perspectivas. Inicialmente, em sua dissertação de mestrado, a autora inclinou seu olhar 

para os sentidos que o(a) professor(a) atribuiu aos seus processos de formação continuada, em 

um estudo fundamentado nos princípios da Psicologia Sócio-histórica. Já no trabalho de tese, 

buscou compreender como os materiais produzidos pela OLP afetaram as práticas e as 

                                                
8Altenfelder é doutora em Psicologia e integrante da equipe da OLP. Neste contexto, coordenou projetos e escreveu 
materiais orientadores para a formação dos professores inscritos no concurso de textos, a exemplo dos Cadernos 
do Professor “Poetas da escola”, voltados para a produção do gênero poema em sala de aula, e “Se bem me 

lembro”, referente à produção do gênero memória literária. 
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concepções de ensino de professores(as) participantes, a fim de identificar questões passíveis 

de aprimoramento, relativas ao planejamento e à execução do programa.  

A autora justificou suas pesquisas sobre a OLP, enfatizando a abrangência geográfica e 

a diversidade de professores(as) no que diz respeito à idade, ao gênero e à formação. Segundo 

Altenfelder (2004, 2010), a OLP possibilita-nos o acesso às vozes de profissionais que 

trabalham com a linguagem em diferentes condições de produção e contextos institucionais. 

Outro aspecto destacado é a necessidade de estudos sobre como os(as) profissionais da 

educação pensam, agem e sentem na ambiência escolar. 
 

Considerando a emergência de estudos acerca da formação docente mediada e 

potencializada pela produção de gêneros discursivos e, sobretudo, pela escrita reflexiva, 

acreditamos que as investidas deste trabalho são de grande pertinência para, além de contribuir 

cientificamente com as áreas de letramento e formação de professores(as), avançar nos estudos 

referentes ao gênero relato de prática como propiciador de posicionamentos críticos no cenário 

educacional. Do mesmo modo, esperamos ampliar as interfaces teórico-metodológicas 

realizadas em pesquisas sobre formação continuada de professores(as) no PPGCEL-UESB.  

Ousamos afirmar que nossa discussão busca compreender – e, quem sabe, provocar – 

movimentos de emancipação social de professores(as) a partir da noção de gêneros escritos 

como mediadores de práticas sociais. De acordo com Moita Lopes (2006c, p. 96), em um 

entendimento diferenciado da modernidade, “não se trata de levar a verdade/conhecimento a 

esses grupos, mas de construir a compreensão da vida social com eles em suas perspectivas e 

vozes”. Reafirmamos, portanto, a relevância de ampliar este leque de estudos, nos quais os 

saberes são construídos e validados sob os pilares da experiência, em contextos situados de 

produção de sentidos e saberes. 

Para nortear o desenho da nossa investigação, formulamos as seguintes perguntas: i) 

Partindo do princípio de que os relatos de prática produzidos por professores(as) participantes 

da OLP, Edição 2014, trazem reflexões sobre as experiências com o ensino de gêneros na aula 

de Língua Portuguesa, como esses movimentos reflexivos podem fortalecer a formação e os 

letramentos críticos da comunidade docente? ii) As orientações de elaboração do relato de 

prática, disponibilizadas pela OLP, vislumbram desenvolver ou potencializar a formação 

crítico-reflexiva dos(as) professores(as) a partir de qual(is) perspectiva(s)? iii) Como os(as) 

professores(as) constroem, linguístico-discursivamente, representações e (res)significações de 

suas experiências com o ensino de Língua Portuguesa?   



24 
 

A fim de problematizarmos essas questões, definimos os seguintes objetivos 

específicos: 

i) Investigar os contextos que envolveram o gênero relato de prática, considerando as 

condições de produção na OLP; 

ii) Descrever os elementos tipológicos e discursivos do gênero relato de prática, 

evidenciando as contribuições dessa escrita para a formação e os letramentos críticos de 

professores(as) de Língua Portuguesa; 

iii) Identificar e analisar movimentos reflexivos na escrita do relato de prática, a partir 

de escolhas léxico-gramaticais realizadas pelos(as) professores(as) nas representações de suas 

experiências.  

As questões e os objetivos específicos foram pensados em função do objetivo maior 

desta pesquisa: investigar movimentos reflexivos materializados em relatos de prática, 

produzidos na Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, Edição 2014, com vistas 

ao fortalecimento da formação reflexiva e dos letramentos críticos de professores(as) de Língua 

Portuguesa da Educação Básica.  

Além desta Introdução, das Considerações Finais e Referências, esta dissertação 

encontra-se organizada em três capítulos. Até aqui, anunciamos as motivações pessoais, sociais 

e científicas da investigação, as questões e os objetivos que colocaram em movimento nosso 

desejo de problematizar a formação crítico-reflexiva e as práticas de letramentos experienciadas 

por professores(as) no gênero relato de prática.  

No Capítulo 1, intitulado Construção do objeto de pesquisa, apresentamos a ordem 

metodológica bakhtiniana assumida ao longo da investigação. Dividimos o capítulo em duas 

seções principais e quatro subseções. Inicialmente, anunciamos alguns princípios da LA que 

conduziram nosso olhar para a formação docente por caminhos (mais) críticos. Em seguida, 

contextualizamos o objeto de pesquisa a partir do levantamento de dados sobre a OLP e do 

concurso de relatos de prática. Em tempo, caracterizamos e quantificamos o corpus do trabalho 

e, mais ao final, apresentamos o modelo de análise utilizado na microanálise de dados, a partir 

da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF). A escolha do capítulo metodológico como 

precedente ao capítulo teórico se deu em decorrência ao fato de que não partimos, 

necessariamente, das bases teóricas para pensarmos um problema de linguagem ou um 

fenômeno social a ser explorado. Partimos, sim, de um potencial objeto de pesquisa que 

demandou algumas teorias e abordagens específicas para ser, então, problematizado. 

Adicionalmente a essa argumentação, acreditamos que é uma distribuição de informações que 
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leva o(a) leitor(a) a conhecer, de antemão, as condições de produção e os contextos que 

envolveram a pesquisa.  

No Capítulo 2, denominado Vinculação da língua à vida, compartilhamos nossas 

leituras teóricas, fizemos proposições, sugerimos interfaces e buscamos construir uma rede de 

diálogos com autores(as), textos e vozes que nos ajudaram a pensar o objeto de estudo e suas 

especificidades. O capítulo encontra-se organizado em cinco seções. Nelas, focalizamos a 

formação reflexiva do(a) professor(a) e os letramentos críticos, relacionando-os às observações 

que fizemos dos relatos de prática escritos na OLP. Ainda neste capítulo, trouxemos alguns 

princípios do Círculo de Bakhtin e da LSF que, além de contribuírem com a parte metodológica 

da pesquisa, viabilizaram incursões teóricas a partir de dimensões conceituais imprescindíveis 

ao debate instaurado. 

No Capítulo 3, Movimentos reflexivos de professores(as) em relatos de prática, 

ilustramos as microanálises dos dados produzidos. Dividimos o capítulo em quatro seções, 

sendo que em cada uma delas analisamos os relatos referentes aos professores(as) que 

trabalharam com um gênero específico nas oficinas da OLP, em diferentes turmas da Educação 

Básica. Deste modo, o terceiro e último capítulo da dissertação trouxe as análises de excertos 

selecionados do corpus da pesquisa, cujo direcionamento baseou-se em cinco categorias 

semântico-discursivas em que a figura docente teceu (auto)representações no/do cenário 

socioeducacional.  

Nas Considerações Finais, reunimos as conclusões da pesquisa. Para isso, retomamos 

as questões iniciais e os objetivos já anunciados nesta Introdução, de modo que pudéssemos 

lançar um olhar sobre nosso percurso investigativo, realçando as contribuições do estudo e 

evidenciando as lacunas que conseguimos entrever. Além de reiterarmos o funcionamento das 

nossas escolhas teórico-metodológicas, explicitamos os principais resultados das análises 

empreendidas e mobilizamos possíveis desdobramentos da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

CAPÍTULO 1. CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA  
 

Da construção do nosso objeto de estudo à análise de dados empreendida nesta 

dissertação de mestrado, baseamo-nos na pesquisa qualitativa em educação (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994; CELANI, 2005; FLICK, 2009; GODOY, 1995), articulada aos princípios da 

LA. De acordo com Celani (2005 p. 109-110), em pesquisas desenvolvidas no âmbito da 

pesquisa educacional crítica, “[...] os pressupostos e os procedimentos do paradigma qualitativo 

interpretativista têm implicações que merecem ser explicitadas”. Assim, reunimos alguns 

segmentos que orientaram nosso percurso metodológico. 

De acordo com Flick (2009, p. 24), psicólogo e sociólogo dedicado aos métodos 

qualitativos em pesquisa, “[...] os campos de estudo não são situações artificiais criadas em 

laboratório, mas práticas e interações dos sujeitos na vida cotidiana”. Neste sentido, buscamos 

problematizar práticas de letramentos situadas em contextos reais de produção de linguagem. 

Embora nossa pesquisa não seja caracterizada pelo contato direto, face a face entre nós e os(as) 

autores(as) dos relatos de prática – como acontece em um estudo etnográfico, por exemplo – 

precisamos ressaltar que nossa interlocução não é feita tão somente com o papel e ou a tela, 

com um amontoado de palavras e imagens. Estamos em contato, sim, com corpos, gestos, 

sentimentos e ações que, juntos, foram materializados, representados e (res)significados nos 

discursos que povoam o gênero escrito.  

Além do cuidado científico com questões, métodos, teorias e resultados, prezamos, 

sobretudo, por uma interlocução eficazmente produtiva entre nós, o objeto de estudo e nosso 

público leitor – imediato e em potencial. Neste esteio, abraçamos a abordagem dialógica da 

pesquisa por acreditarmos que, por meio dela, podemos estabelecer pontes de alteridade no 

fazer investigativo. Assim como Amorim (2014, p. 16), pensamos que “[...] não há trabalho de 

campo que não vise ao encontro com o outro, que não busque um interlocutor. Também não há 

escrita de pesquisa que não se coloque o problema do lugar da palavra do outro no texto”. A 

autora refere-se à relação entre pesquisador(a) e sujeitos da pesquisa que, além de sujeitos 

investigados, também investigam e fazem estudos empíricos, cotidianamente. O(a) 

pesquisador(a) de fora, digamos assim, precisa “[...] dar conta dessa presença outra, desse 

estranho encontrado ou desencontrado na pesquisa” (AMORIM, 2014, p.16). Daí a importância 

de questionarmos, criticamente e continuamente, nossos métodos e nossa própria escrita, a fim 

de cultivarmos a abertura para o diálogo e instaurações de discursividades.  

 Considerando os aspectos da investigação qualitativa e a breve exposição sobre a atitude 

dialógica que buscamos assumir, este primeiro capítulo traz informações sobre o método e os 
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procedimentos da investigação. Em 1.1 Retomadas da LA para configuração do objeto de 

pesquisa, ressaltamos nosso viés transdisciplinar no campo da formação docente. Já em 1.2 

Ordem metodológica da pesquisa, registramos a interpretação que fizemos da proposta 

desenvolvida pelo Círculo de Bakhtin sobre a análise da língua em uso. Esta seção subdividiu-

se em mais três partes. Na primeira, em 1.2.1 Primeira observação: Olimpíada e as condições 

concretas do relato de prática, caracterizamos a OLP e seu funcionamento básico. Em 1.2.2 

Segunda observação: relato de prática como enunciação ideológica, apresentamos o concurso 

de relatos, sua configuração e o modo como a OLP delineou a proposta de escrita do gênero 

pelos(as) professores(as). Ainda nesta subseção, temos o corpus do trabalho em 1.2.2.1 Corpus 

investigado: quantitativo e caracterização9. Mais ao final, em 1.2.3 Terceira observação: 

formas da língua e(m) sua interpretação habitual, focalizamos a etapa de análise de dados e as 

categorias construídas para a extração e produção de sentidos dos relatos.  

 

1.1 Retomadas da LA para configuração do objeto de pesquisa  

 

Encontramo-nos em um curso investigativo fundamentado na Linguística Aplicada de 

natureza crítica, que vai de encontro a uma ciência caracterizada por cercas disciplinares, 

limites dialógicos e convicções científicas. Ainda que nossa proposta não seja fazer uma revisão 

literária da LA nem da Linguística Aplicada Crítica (LAC), consideramos importante registrar 

nosso percurso de escolhas diante das muitas opções teórico-metodológicas que emergem neste 

processo de constantes viradas nos estudos da linguagem. 

Embora tenha investido inicialmente nos trabalhos sobre o ensino de línguas para 

atender às exigências sociais no período da Segunda Guerra Mundial, a LA abriu-se para outras 

abordagens em contextos diversificados. Nos primeiros momentos, houve uma busca por 

métodos que melhor garantissem a aprendizagem de língua estrangeira para fins 

comunicacionais. Em razão disso, priorizavam-se habilidades de tradução e de gramática que 

contemplassem as práticas de leitura e interpretação de textos, em um período histórico 

totalmente desestabilizado. Tempos depois, passou-se a focalizar temáticas de outras naturezas, 

como o uso da linguagem em situações educacionais, sociais e profissionais variadas. Para mais 

                                                
9 De acordo com o Comitê de Ética da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), o corpus desta 
pesquisa consiste em um conteúdo de domínio público depositado no banco de dados do Portal Escrevendo o 
Futuro, administrado pela Olimpíada de Língua Portuguesa. Além disso, o regulamento da Edição 2014 reafirma 
a permissão concedida pelos(as) professores(as) participantes da OLP para que seus textos fossem utilizados pelo 
próprio programa e por terceiros, em função de pesquisas e estudos posteriores à sua publicação. 
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informações sobre o histórico da LA, sugerimos o texto Sessenta anos de Lingüística Aplicada: 

de onde viemos e para onde vamos (MENEZES; SILVA; GOMES, 2009)10. 

Passamos, neste sentido, a buscar (praticar) uma LA que conduzisse e acolhesse nosso 

estudo de forma que tivéssemos uma orientação de como fazer diferente, transcender o já sabido 

e avançar em direção a uma abordagem habilitada para evidenciar e trazer à tona outras vozes, 

por vezes ouvidas, descritas, mas nem sempre problematizadas criticamente. No debate sobre 

formação de professores(as), buscamos, na LA, uma inspiração transdisciplinar de pesquisa (cf. 

PENNYCOOK, 2006; ROJO, 2006; SIGNORINI; CAVALCANTI, 2004). Para enveredarmos 

por esse viés, baseamo-nos em estudos desenvolvidos principalmente por Pennycook (2006, p. 

72), linguista aplicado crítico, segundo o qual “as disciplinas não são estáticas, domínios 

demarcados de conhecimento aos quais pedimos emprestados construtos teóricos, mas são elas 

mesmas domínios dinâmicos de conhecimento”. 

Adicionalmente a este posicionamento, Rajagopalan (2004, apud PENNYCOOK, 

2006) reforça o discurso sobre a necessidade de entendermos a pesquisa em LA como um curso 

investigativo transdisciplinar, caracterizado por movimentos de transgressão. De acordo com 

sua perspectiva, um de nossos principais compromissos metodológicos consiste em 

 

[...] atravessar (se necessário, transgredindo) fronteiras disciplinares 
convencionais com o fim de desenvolver uma nova agenda de pesquisa que, 
enquanto livremente informada por uma ampla variedade de disciplinas, 
teimosamente procuraria não ser subalterna a nenhuma (RAJAGOPALAN, 
2004, apud PENNYCOOK, 2006, p. 73). 
 

A proposta de transgredir as fronteiras disciplinares – construídas historicamente e 

ideologicamente – é desafiadora porque exige de quem está na condição de pesquisador(a) um 

olhar que considere a vida social do objeto de estudo. Pensando nisso, buscamos construir nosso 

plano de pesquisa em um campo investigativo implicado diretamente na vida de sujeitos do 

discurso, por meio de suas produções escritas, visando a problematização de representações e 

(com)posições identitárias, a partir do olhar do(a) professor(a) de Língua Portuguesa 

materializado no gênero relato de prática. Partindo do princípio de que as relações sociais já 

são naturalmente problemáticas e que não basta apenas relacionarmos questões linguísticas a 

contextos sociais específicos de uso (PENNYCOOK, 2003, p. 27), buscamos, em um aporte 

                                                
10Neste artigo, Menezes, Silva e Gomes (2009) basearam-se em informações encontradas no verbete Linguística 
Aplicada do Concise Oxford Companion to the English Language, além de outras referências. No entanto, não 
concordam com o que diz o verbete no que se refere ao nascimento da LA como aplicação da linguística. Os(as) 
autores(as) acreditam no nascimento da LA como um modo de investigação resultante da observação do uso da 
linguagem em situações reais, distanciando-se, portanto, de um uso idealizado. 



29 
 

teórico-metodológico trans ou mesmo indisciplinar – como prefere Moita Lopes (2006a), 

caminhos para o processo de problematização da nossa pesquisa.  

Para investigarmos os relatos de prática produzidos na OLP, recorremos a diferentes 

teorizações. Da Teoria Dialógica da Linguagem (TDL), acionamos o conceito de gênero 

discursivo, a ordem metodológica para a análise da língua em uso e a abordagem discursiva 

para o tratamento dos dados; da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF), adaptamos um modelo 

para a microanálise dos dados e, também, para a caracterização dos contextos de situação e de 

cultura do relato de prática; já dos estudos sobre os letramentos docentes – temática fulcral na 

composição do nosso estudo – abraçamos a perspectiva crítico-reflexiva de ensino e formação, 

a partir do letramento como uma prática social (cf. JORDÃO, 2007, 2013, 2015; KLEIMAN, 

2008; MEURER, 2008; SIGNORINI, 2006a; SILVA, 2012; STREET, 2014).  

Ainda que tenhamos separado, no capítulo, as abordagens teóricas em seções 

simbólicas, não significa que não mantivemos uma articulação dialógica em direção ao 

entendimento e à problematização do nosso estudo. Acreditamos que a transdisciplinaridade, 

mais do que uma configuração explícita na escrita do trabalho é uma atitude assumida pelo(a) 

pesquisador(a). Inspirado nos trabalhos de Paulo Freire, Gadotti (1997, p. 9) considera que “[...] 

a inter e a transdisciplinaridade freireanas não são apenas um método pedagógico ou uma 

atitude do professor. Elas se constituem numa verdadeira exigência da própria natureza do ato 

pedagógico”.  

Assim, com uma fundamentação apoiada em múltiplas áreas do conhecimento, 

conforme previsto na  LA, alcançamos um engajamento científico capaz de reverberar as vozes 

marginalizadas, de promover aprendizagem com outras histórias, com as histórias contadas 

pelos próprios sujeitos que vivenciam práticas de linguagem na Educação Básica, 

cotidianamente e, outrora, foram descritos por um discurso uno, homogeneizado e 

homogeneizador – seja ele construído pela mídia, por sistemas mais amplos do cenário 

educacional ou por demais instituições sociais.  

Questões desta natureza, que envolvem apagamentos de discursos produzidos por quem 

vivencia as realidades do chão da escola, justificam e fortalecem a aposta em uma agenda de 

estudos voltada para identificar e compreender movimentos reflexivos que trazem 

desdobramentos para a formação e os letramentos docentes. De antemão, pudemos observar 

que, a partir de fundamentos da LA, as abordagens levantadas em nossa pesquisa 

desencadearam reflexões acerca de práticas de escrita que se revelaram em um confronto do(a) 

professor(a) com ele(a) mesmo(a) – porque a escrita em primeira pessoa requer, antes de tudo, 
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um envolvimento de autorrepresentação – e com o outro, já em um fluxo dialógico. Em meio 

aos movimentos de alteridade e ao conflito de múltiplas vozes sociais instauradas durante a 

OLP e no decorrer do ano letivo, os sentidos e os posicionamentos docentes foram 

(re)produzidos, fortalecidos, enfraquecidos e (re)formulados.  

Como veremos mais adiante, no Capítulo 2, a formação de professores(as) protagonizou 

diversas viradas, passando pelo enfoque no comportamento, no contexto, nas experiências e, 

agora, nos aspectos crítico-reflexivos. A LA, de modo especial, tem se dedicado a essa agenda 

a partir de encaminhamentos de estudos e pesquisas que vislumbram uma problematização dos 

conceitos e das bases teórico-metodológicas que constituem os debates sobre identidade(s) e 

concepções de ensino de língua (cf. FABRÍCIO, 2006; FORTKAMP; TOMITCH, 2008; 

KLEIMAN; CAVALCANTI, 2007; KUMARAVADIVELU, 2006; MOITA LOPES, 2013, 

2006; PENNY COOK, 2006; RAJAGOPALAN, 2006, para citar alguns). 

À luz dos princípios básicos da LA, nos âmbitos do ensino de Língua Portuguesa e da 

formação docente, acreditamos que o(a) professor(a), ao apostar em uma perspectiva crítico-

reflexiva, está aberto(a) às problematizações constantes de objetos de pesquisa, de ensino e de 

discurso, seja em formação inicial ou continuada. Problematizações que precisam ser feitas por 

professores(as) autônomos(as) que questionam suas aprendizagens, refletem suas crenças e 

validam (ou não) aquilo que chega às escolas (RAJAGOPALAN, 2010).  

Mais do que conteúdo para fins emergenciais, há de se priorizar questões mais políticas 

acerca do processo formativo, de maneira que o(a) profissional tenha condições de perspectivar 

um ensino de Língua Portuguesa que considere os usos reais da língua(gem). Esta abordagem, 

calibrada em debates de cunho político e crítico, foi bastante disseminada por Paulo Freire 

(1987), profissional engajado em discutir a lógica escolar, o processo de ensino e aprendizagem, 

dentre outras temáticas nem sempre relacionadas à educação. Freire deixou seu legado e uma 

vasta comunidade de seguidores(as) ao pensar a esfera educacional por trilhos políticos que 

problematizam questões sociais em contextos múltiplos de interação. Por este perfil 

problematizador, Pennycook (2003, p.39) reforça a ideia de que a educação e a pesquisa 

baseadas no trabalho de Paulo Freire coadunam com os princípios da LA de natureza crítica.  

Diferentemente dessa perspectiva, muitos estudos que se intitulam aplicados e críticos 

desconsideram as “contingências e vicissitudes sócio-históricas” do objeto de pesquisa 

(LOPES, 2006b, p.21). Desvinculados de qualquer tópico eminentemente social, podemos 

caracterizá-los como constituintes de uma Linguística Aplicada Autônoma. Em trabalhos 

baseados nas concepções de letramentos autônomo e ideológico, desenvolvidos por Street 
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(1984, apud LOPES, 2006, p.21), Rampton (1995, apud LOPES, 2006, p.21) deslocou tais 

adjetivações para a noção de LA. Assim, os trabalhos engajados em interesses políticos, 

relacionados aos conhecimentos de e sobre linguagem em contextos situados, caracterizam-se, 

por sua vez, como constituintes de uma Linguística Aplicada Ideológica. 

É nesta direção que Pennycook (2003, p. 29) apresenta uma prática de pesquisa que 

“sugere a necessidade de desenvolver tanto uma atitude política crítica quanto uma postura 

epistemológica crítica, de modo que ambas se comuniquem, não permitindo que nenhuma das 

duas se mantenha estática”. A demanda social exige de nós mais do que um dizer afirmativo 

sobre nossos princípios, espera-se que haja um real comprometimento diante das realidades 

analisadas e dos discursos instaurados na investigação. 

Tentando não cair na armadilha que distancia as vozes dos sujeitos das questões sociais 

efetivamente relevantes na educação e no ensino de Língua Portuguesa, retomamos os 

princípios disseminados pela LA para a construção das realidades aqui representadas, 

significadas e (re)construídas a partir da exploração dos relatos de prática vencedores da Edição 

2014 da OLP. Feitas essas considerações, seguiremos à ordem metodológica que fundamentou 

e conduziu nosso trabalho, expressa na seção subsequente.  

 

1.2 Abordagem metodológica da pesquisa 
 

Para evidenciarmos as situações extraverbais que engendram o gênero discursivo relato 

de prática, apostamos em uma metodologia que priorizasse o estudo e a observação da língua 

em uso. Diante deste enfoque, a proposta metodológica explicitada no livro Marxismo e 

Filosofia da Linguagem (2010) mostrou-se altamente pertinente aos nossos objetivos. Logo, 

abraçamos a teoria bakhtiniana por compreendermos a linguagem como prática social 

constitutiva do sujeito e que, por isso, é capaz de moldar as relações sociais, construir 

representações e atribuir significados às nossas experiências de mundo. 

De acordo com a proposta metodológica bakhtiniana, para analisarmos a língua e as 

manifestações linguísticas em situações reais de interação, podemos considerar três princípios 

norteadores:  

 

1. [Observar e analisar] as formas e os tipos de interação verbal em ligação 
com as condições concretas em que se realiza. 
2. [Observar e analisar] as formas das distintas enunciações, dos atos de fala 
isolados, em ligação estreita com a interação de que constituem os elementos, 
isto é, as categorias de atos de fala na vida e na criação ideológica que se 
prestam a uma determinação pela interação verbal.   
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3. A partir daí, [realizar o] exame das formas da língua na sua interpretação 
lingüística habitual (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2010, p. 127, acréscimos 
nossos).  

 

A proposta metodológica do Círculo, embora defina as etapas norteadoras de 

observação e análise da língua, possibilita-nos uma organização coerente aos objetivos da nossa 

pesquisa. Este aspecto sobre a organização das etapas é reforçado por Brait (2006) a partir da 

abertura vislumbrada na proposta e, consequentemente, nas escolhas dos modelos de análise: 

       

As contribuições teórico-metodológicas do pensamento bakhtiniano não 
configuram, efetivamente, uma proposta fechada e linearmente organizada. 
Constituem, no entanto, um corpo de conceitos, noções e categorias que 
especificam a postura dialógica diante de corpus discursivo, da metodologia e 
do pesquisador (BRAIT, 2006, p.61). 
 

      Por não apresentar categorias pré-estabelecidas que pudessem ser utilizadas em estudos 

de textos e discursos, pudemos escolher as categorias de análise mais adequadas à nossa 

investigação, a partir de procedimentos negociados com nosso objeto de pesquisa. Isso pode 

ser feito previamente ou durante o percurso metodológico, conforme o andamento e as 

necessidades identificadas em cada estudo. A proposta do Círculo trouxe, dessa forma, uma 

abertura para que a análise dos relatos de prática, que compõem o corpus deste trabalho, fosse 

enriquecida pela LSF. Como destaca Brait (2006),  

       

[...] a abordagem do discurso não pode se dar somente a partir de um ponto de 
vista interno ou, ao contrário, de uma perspectiva exclusivamente externa. 
Excluir um dos pólos é destruir o ponto de vista dialógico, proposto e 
explicitado pela teoria e pela análise, e dado como constitutivo da linguagem 
(BRAIT, 2006, p. 59). 

 

Neste sentido, visamos considerar a estrutura textual e as escolhas realizadas pelos(as) 

professores(as), no interior do sistema linguístico, indo em direção ao campo das significações. 

Procuramos transgredir partindo do princípio de que o discurso pode ser entrevisto por 

perspectivas teóricas distintas que, juntas, avançam em uma abordagem multifacetada para o 

levantamento e a análise de dados.  

      A seguir, detalhamos as três observações metodológicas, atentando-nos ao que fizemos 

em cada uma delas. Inicialmente, em 1.2.1, na primeira observação, apresentaremos a OLP 

como contexto mais amplo de produção dos relatos investigados. Em 1.2.2, na segunda 

observação, afunilaremos o contexto para a instância de elaboração dos relatos, é quando 
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apresentaremos o concurso textual e o corpus da pesquisa. Já em 1.2.3, na terceira e última 

observação, descreveremos o método utilizado no Capítulo 3 de microanálise dos dados.  

 

1.2.1 Primeira observação: OLP e as condições concretas do relato de prática  
 

A OLP e as escolas participantes da Edição 2014 representam, nesta pesquisa, “as 

condições concretas” (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2010, p. 127) nas quais os relatos de prática 

foram produzidos. Em um primeiro momento, na etapa de estudo desses cenários institucionais 

mais amplos, recorremos ao Portal Escrevendo o Futuro, a artigos e demais produções escritas 

que tematizam essa política educacional. A partir da garimpagem de dados contextuais e da 

imersão no formato do programa, criamos um plano de entendimento sobre sua proposta de 

formação e seus principais objetivos. 

De modo geral, a Olimpíada de Língua Portuguesa foi pensada a partir da metodologia 

e das ações de formação do Programa Escrevendo o Futuro, que teve sua primeira edição em 

2002, fruto de uma iniciativa da Fundação Itaú Social11. De 2002 a 2007, o programa promoveu 

o concurso textual entre os(as) alunos(as) da Educação Básica e um modelo característico de 

formação continuada para professores(as) de quinto e sexto anos. Já em 2008, transformou-se 

em uma política pública educacional, o que permitiu sua ampliação e a figuração da primeira 

edição da OLP como parte do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)12. 

 De abrangência nacional, o programa ganhou ainda mais visibilidade e adesão por 

escolas de todo o país. A parceria entre o setor privado, os órgãos sociais e o governo garantiu 

a ampliação das ações de formação docente e dos anos escolares atendidos. Assim, a nova 

lógica organizacional trouxe mudanças de diferentes ordens à OLP. Além da reformulação 

política e melhor distribuição das atividades, a fim de que as ações dos (con)cursos fossem 

otimizadas, arranjou-se um modelo de planejamento, execução e divulgação capaz de envolver 

participantes das esferas municipal, estadual e federal13.  

                                                
11A FIS atua em parceria com as três esferas de governo, outras empresas e organizações da sociedade civil. Seu 
trabalho é estruturado em torno de quatro eixos: Educação Integral, Gestão Educacional, Mobilização Social e 
Avaliação Econômica de Projetos Sociais. Outras informações podem ser consultadas em: 
<https://www.fundacaoitausocial.org.br/pt-br/quem-somos> Acesso em 10 de Junho de 2015. 
12Resultado de uma parceria entre o governo e instituições privadas, a OLP, que sempre contou com a coordenação 
técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC), estabeleceu 
relações com o Conselho Nacional dos Secretários de Educação (CONSED) e a União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação (UNDIME) para as etapas de inscrição, formação e execução do concurso. Além do 
CONSED e da UNDIME, o Canal Futura também atua junto à OLP com a função de disseminar e divulgar as 
ações e desdobramentos do programa. 
13 Para o bom resultado e andamento da OLP, criou-se a Rede de Ancoragem, uma equipe composta por 
representantes das instituições e universidades parceiras do programa. Este grupo é responsável pelo concurso no 
que se refere à articulação dos encontros de formação presencial nos diferentes estados brasileiros. 
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Responsabilidades foram atribuídas a cada eixo administrativo e as etapas de inscrição 

e execução da OLP passaram a acionar diferentes setores, tendo em vista a interdependência 

estabelecida na configuração escolar. De acordo com a nova lógica organizacional, o(a) 

discente mantém dependência do aceite docente para participar do concurso, o(a) docente, por 

sua vez, depende da escola, que já espera pela secretaria de educação de sua cidade. A secretaria 

municipal somente se inscreve após a inscrição da secretaria estadual e, assim, o ciclo de poder 

e escolhas continua do macro para o micro, de fora para dentro, de cima para baixo.14   

Embora seja entendida como um concurso, a OLP ressalta que, para além da dinâmica 

que envolve a seleção e premiação de textos, há todo um investimento em ações para que o(a) 

professor(a) de  Língua Portuguesa e os(as) alunos(as) participantes recebam uma 

formação que os(as) auxilie a refletir e compreender a função social da leitura e da escrita.  De 

acordo com a perspectiva do programa, as atividades são planejadas em uma dinâmica bianual, 

de modo que o trabalho em sala de aula seja retroalimentado nos intervalos entre um concurso 

e outro. Embora seja acordado um cronograma no início de cada edição, a OLP incentiva as 

escolas a darem continuidade às noções apreendidas durante o funcionamento do concurso.  

Sobre a relação existente entre o concurso – como um fim em si mesmo – e os demais 

ganhos promovidos pelo programa, Rangel (2010), professor da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP), reitera essa abordagem em um texto que escreveu sobre a 

OLP e as políticas públicas para o ensino de Língua Portuguesa: 

 

Participar da Olimpíada não é, portanto, apenas participar de um jogo entre 
outros, por mais divertidas que as oficinas também possam ser. É, antes de 
tudo, envolver-se numa proposta de trabalho que pode se constituir, para o 
professor, como uma referência interessante para, até independentemente do 
concurso, articular e moldar as atividades de ensino e aprendizagem de língua 
portuguesa (RANGEL, 2010, p. 9). 
 

Para atingir seus objetivos e garantir a qualidade do trabalho com leitura e produção de 

textos, a OLP investiu em uma orientação teórico-metodológica ancorada em três abordagens 

que atuaram de forma complementar, quais foram: i) a perspectiva de ensino com gêneros; ii) 

a proposta de Sequências Didáticas (SD); e iii) as teorias vygotskyanas de aprendizagem. Essas 

                                                
14 Além destas características de ordem mais política, o arranjo da proposta teórico-metodológica também passou 
por algumas alterações bastante significativas. Agora, quatro gêneros discursivos são distribuídos de acordo com 
os anos escolares. No ensino fundamental, o gênero poema é destinado ao 5º e ao 6º anos, as memórias literárias 
são tomadas pelas turmas de 7º e 8º anos. O 9º ano, juntamente à 1ª série do Ensino Médio, recebem o gênero 
crônica, ficando, assim, o gênero artigo de opinião para a 2ª e a 3ª séries do Ensino Médio.  
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escolhas foram fundamentadas em estudos e perspectivas teórico-metodológicas que também 

estão presentes no que preveem alguns documentos oficiais de ensino. 

No que diz respeito à noção de gênero utilizada, Rangel (2010) evidencia que a OLP 

orientou-se pelas reflexões bakhtinianas por compartilhar do princípio de que todas as esferas 

da atividade humana estão atreladas ao uso da linguagem. Com isso, o programa enquadrou os 

usos da língua em um plano caracterizado pelos estudos da Escola de Genebra, fundamentando-

se sobretudo em trabalhos desenvolvidos por Schneuwly e Dolz (2004) para elaborar as 

sequências em um formato de oficinas. 

Além da teoria de gêneros bakhtiniana e das contribuições do interacionismo 

sociodiscursivo, a OLP apropriou-se das teorias vygotskyanas para a criação de estratégias no 

plano de aprendizagem, sob o argumento de que a comunidade discente pudesse interagir 

ativamente, durante a realização das oficinas, criando as possibilidades para o seu próprio 

desenvolvimento. Rangel (2010) destaca que esta configuração teórico-metodológica escolhida 

para vestir as ações da OLP foi fruto de mudanças significativas que reformularam, aos poucos, 

a concepção de língua e os princípios norteadores do ensino.  

Além de relembrar a inflexão das ciências da linguagem, quando insistiam em não 

reconhecer as dimensões social e histórica dos usos linguísticos, o autor acrescenta que, só mais 

tarde, a visão restrita da língua deu lugar a um caráter interacional e criativo. Esta virada 

revolucionou os estudos e a construção do conhecimento no campo da linguagem, por meio da 

noção atualizada de discurso como “a linguagem posta em ação – e necessariamente entre 

parceiros” (BENVENISTE, 1958, p. 284, apud RANGEL, 2010, p. 8). Essas mudanças teóricas 

implicaram, consideravelmente, as formas de ensinar e de aprender no contexto educacional.  

Com os estudos sobre a reflexão linguística e com os debates sobre a construção do 

texto por escritores(as) e leitores(as) prenhes de réplicas (BAKHTIN, 1997, p. 290), cursos de 

formação e projetos institucionais passaram a retematizar suas propostas de ensino15. Junto a 

essas tendências nos estudos da linguagem, Rangel (2010) ressalta a correspondência da OLP 

às atualizações linguísticas e orientações oficiais para o ensino da Língua Portuguesa. Para isso, 

retoma as três principais escolhas teórico-metodológicas do programa, apresentando suas 

contribuições sociais:  

 

Ao eleger o gênero como unidade de trabalho, traz a língua em uso para a sala 
de aula; ao eleger Vygotsky como referência teórica para a sua concepção de 

                                                
15 Estudos enriquecedores sobre a tomada de gêneros textuais/discursivos variados como objetos de pesquisa em 
contextos de formação continuada de professores(as) de Língua Portuguesa em exercício podem ser encontrados 
em SILVA; LIMA; MOREIRA (2016); SÁ; SOUZA; MORAIS (2016). 
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ensino e aprendizagem, mostra-se em dia com as conquistas propiciadas pelas 
pesquisas em aprendizagem; ao se organizar em sequências de atividades 
inspiradas na noção de sequência didática, organiza a leitura, a oralidade e a 
reflexão sobre a língua e a linguagem em torno das demandas de produção 
textual geradas por um concurso de redação de escala nacional. Nesse sentido, 
a Olimpíada constitui, por si só, todo um contexto de uso da escrita 
(RANGEL, 2010, p. 9). 

 

Até aqui, apresentamos as principais bases que fundamentam e orientam as ações 

formativas da OLP no que se refere às concepções de ensino de Língua Portuguesa. Vimos que 

a aposta na escrita como recurso caro à formação do sujeito buscou vislumbrar práticas sociais 

transformadoras nas comunidades locais, definindo uma proposta educacional e linguística, 

desde sua estreia em 2002. Inicialmente, o programa aderiu à dinâmica de concurso, enfatizando 

a escrita de gêneros por alunos(as) de diferentes níveis de ensino, ao longo de suas edições, até 

que a relevância da prática de letramento escrito ganhou realce, também, no âmbito da formação 

docente, quando o Programa passou a promover o concurso textual para os(as) professores(as) 

semifinalistas na categoria do gênero relato. Na próxima subseção, detalharemos o concurso 

docente e as interações que engendraram a produção dos textos.  

 

1.2.2 Segunda observação: relato de prática como enunciação ideológica 

 

De acordo com a ordem proposta pelo Círculo, este é o momento em que procuramos 

observar e analisar as formas das distintas enunciações, relacionando-as às interações em que 

são produzidas. Após contextualizarmos a OLP como política educacional16, nesta etapa da 

pesquisa, caracterizamos o concurso textual idealizado pela OLP e analisamos as 

especificidades do gênero relato de prática, considerando seus materiais de orientação e o 

regulamento da Edição 2014. No Portal Escrevendo o Futuro, encontramos todo o material 

disponibilizado ao(à) professor(a) participante17. Recorremos a esses textos orientadores, 

atentando-nos às pistas que pudessem desencadear movimentos reflexivos no público leitor e, 

com isso, fortalecer posicionamentos críticos na escrita do relato de prática. Após a garimpagem 

dos textos, demos início às leituras e análises minuciosas dessas orientações.  

                                                
16 Em Ferreira e Souza (2016b), trazemos uma abordagem sobre a OLP como uma política linguística implícita, 
além de uma política educacional. Sobre os tipos de políticas linguística, sugerimos as leituras de Tormena (2007), 
Rajagopalan (2014); Silva; Souza (2014) e Correa (2014). 
17 Os seis textos orientadores podem ser encontrados no seguinte endereço: 
<https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/formacao/na-pratica/orientacao-para-relatos> Acesso em: 20 
de setembro de 2016. 
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Antes mesmo do concurso textual fazer parte do PDE, na primeira edição do programa 

em 2006, o(a) professor(a) participante que chegava à semifinal orientando os(as) alunos(as) 

escritores(as) passou a assumir, também, a condição de autor(a) de um gênero discursivo. Nas 

palavras de Cardia (2012, p. 26), o(a) profissional assumiu uma dupla função: “mediador da 

aprendizagem dos alunos – ao ensinar a escrita de um gênero – e autor de um texto no qual 

conta sua experiência”. Este deslocamento da condição de orientador(a) para exercer, 

paralelamente, a função de autor(a) foi determinante para relacionarmos o contexto de uma 

escrita reflexiva aos estudos sobre os letramentos críticos e a formação docente. 

As análise dos relatos, por sua vez, permitiram-nos inferir que, durante as oficinas 

expressas nas sequências didáticas, o(a) professor(a) era responsável pelo desenvolvimento das 

atividades e pela correspondência a um cronograma elaborado previamente pela OLP, com 

prazos e objetivos específicos. Na condição de orientador(a) da produção textual em sala de 

aula, ao mesmo tempo que tinha a função de incitar posicionamentos discursivos do grupo 

discente, passou a ser provocado(a) pela OLP para tomar a linguagem como meio de revisitar 

suas próprias práticas na aula de Língua Portuguesa.  

A proposta de escrita do relato fez com que as ações de natureza reflexiva fossem 

exploradas. Sabemos que, no gênero aula, o(a) professor(a) posiciona-se discursivamente, o 

tempo inteiro, ainda que não seja um movimento consciente. Do mesmo modo, sabemos que a 

aula permite a tomada de diferentes tópicos para reflexão e estudo, visando a construção de 

novos saberes e formulações enunciativas. O que mudou, então, quando, adicionalmente a esse 

gênero aula, o(a) professor(a) passou à condição de autor(a) do gênero relato de prática?  

A fim de problematizarmos este questionamento, partimos da concepção de autoria 

como espaço no qual o sujeito correlaciona, apropria-se e orquestra discursos já produzidos em 

épocas e circunstâncias distintas para formular seus próprios enunciados e suas significações 

(BAKHTIN, 1997). No projeto autoral do relato, os(as) professores(as) assumiram 

posicionamentos discursivos quando recorreram às vozes e demais espaços que compuseram a 

experiência ali relatada, como os diálogos com e entre os(as) discentes da escola, as vivências 

na academia e as diretrizes da OLP.  

Com a produção do relato de prática, criou-se a possibilidade de direcionar o olhar para 

os letramentos do(a) professor(a) de Língua Portuguesa. Isso fez com que o foco recaísse sobre 

como os saberes acerca do ensino de linguagem eram acionados, refletidos e manifestados em 

meio às (inter)ações compartilhadas. Relatar as experiências enquadrou-se, neste sentido, como 

uma atividade discursiva capaz de atualizar os discursos em uma configuração regulada, tanto 
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por critérios engendrados no contexto mais imediato do concurso, como pelo contexto cultural 

que envolveu e conformou o gênero. As normas que regularam a escrita dos relatos, como já 

dissemos, foram distribuídas no regulamento da OLP 2014 e em um conjunto de textos 

orientadores que podem ser encontrados no Portal Escrevendo o Futuro. Nesta subseção, 

trouxemos alguns aspectos dos documentos que nos ajudaram a pensar o objeto de pesquisa e 

suas condições de produção.  

A começar pelo regulamento (CENPEC, 2014), observamos que a descrição do processo 

de escrita e da participação docente no concurso foi desde a etapa escolar, período destinado à 

captura de acontecimentos e demais fatos marcantes durante as oficinas, até a etapa regional, 

momento do envio e seleção dos relatos de prática. O regulamento 2014 não trouxe um 

detalhamento sobre o concurso textual docente como aconteceu com o concurso destinado 

aos(às) alunos(as). Nele, encontramos algumas normas de elaboração do gênero, seus critérios 

de avaliação, as datas de envio e a premiação para aqueles(as) que tivessem seus textos 

vencedores. 

No que diz respeito às atividades desenvolvidas na primeira fase do concurso, 

denominada etapa escolar, o regulamento prescreveu a escrita de um diário como a primeira 

ação a ser cumprida pelo(a) semifinalista que se propôs a participar do concurso. Nesse diário, 

o(a) professor(a) deveria fazer anotações durante as oficinas, o registro de estratégias que (não) 

deram certo, “[...] as dificuldades encontradas, aprendizagens, descobertas, seus acertos e suas 

reflexões [...]” (CENPEC, 20014, p. 6). A Figura 1, reproduzida adiante, esquematiza a 

dinâmica que envolveu a produção do relato durante a etapa escolar: 
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Figura 1 - Processo de elaboração do relato de prática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fonte: Elaborada pela autora, a partir do Regulamento da OLP (CENPEC, 2014, p. 7). 

 

Nesta prática social de escrita, para conquistarem o título de Relato 2014 Vencedor, 

os(as) professores(as) precisaram corresponder a cinco critérios expressos no regulamento18. 

Esses critérios consistiram na seleção de experiências significativas para a elaboração textual, 

na reflexão sobre a prática com vistas a um ensino atualizado, na correspondência ao gênero, 

nos aspectos gramaticais e na originalidade. Na Figura 2, reproduzida adiante, reunimos o 

conjunto de critérios eleitos pelo regulamento da OLP para a seleção do relato de prática 

vencedor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Endereço do regulamento 2014:  
<https://www.escrevendoofuturo.org.br/EscrevendoFuturo/arquivos/830/2014regulamento.pdf> Acesso em 20 
de Setembro de 2016. 
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Figura 2 - Critérios para a escrita do relato de prática 

 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora, a partir do regulamento da OLP (CENPEC, 2014, p.14-15). 

 

Desses cinco critérios de seleção, dois interessam-nos mais de perto. Em um primeiro 

plano de importância, destacamos os indícios de reflexão sobre a prática, critério que nos 

permite considerar o relato de prática como um gênero propiciador de movimentos reflexivos 

acerca da prática de ensino. Em um segundo plano, evidenciamos a narração de experiências 

significativas. Neste critério, acreditamos que o programa vislumbrou desencadear uma escrita 

baseada em abordagens que fossem além da descrição de oficinas, ou seja, que o relato não se 

limitasse a uma narrativa técnica, desprovida de reflexões e registros que realmente trouxessem 

desdobramentos para a formação docente, considerando sempre o público leitor com quem o 

texto seria compartilhado.  

A partir das provocações de Zeichner (2008), não focalizamos tão somente os 

movimentos reflexivos realizados pelo(a) professor(a) sobre sua própria prática. Acreditamos 

que, para o debate sobre uma formação docente reflexiva, não basta incitar ou promover apenas 

reflexões acerca do próprio(a) docente e do seu trabalho na ambiência escolar, quando, para 

muito além disso, outras questões podem ser exploradas e problematizadas pelo(a) profissional 

da educação. Na subseção que trazemos adiante, apresentamos o corpus da pesquisa e 

evidenciamos as categorias semântico-discursivas levantadas para a microanálise dos relatos. 
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1.2.2.1 Corpus investigado: quantitativo e caracterização 

 

Na parte introdutória desta dissertação, compartilhamos as forças internas e externas que 

contribuíram para a construção da pesquisa. Discorremos acerca do nosso interesse pela 

temática e como ela foi se mostrando pertinente a uma agenda crítica de estudos no entremeio 

da linha Linguagem e Educação. Com vistas a respeitar o fluxo do trabalho, assumimos o 

desafio necessário de escuta contínua do objeto de estudo, observando-o, atentamente. Esta 

abertura ao percurso criativo da investigação, que nos distancia de certezas e posturas 

herméticas, fez com que, por diferentes momentos, reavaliássemos nossas escolhas, nosso 

corpus, as teorias acionadas e os procedimentos metodológicos utilizados. Conforme enfatiza 

Celani (2005, p. 110), embora tenha um certo planejamento prévio, o desenho da pesquisa 

mostra-se em um nível maior de complexidade, afinal de contas, “[...] no paradigma qualitativo 

o que temos é mais um desdobrar-se do que um plano definitivo”. 

Para a composição do corpus desta pesquisa, optamos por analisar todos os relatos de 

prática vencedores da quarta edição da OLP, em 2014, o que totalizou 28 (vinte e oito) relatos.19 

É importante deixarmos claro como chegamos a este quantitativo. Inicialmente, 

identificamos no regulamento da OLP que, durante a seleção dos relatos vencedores, o 

CENPEC organizou comissões responsáveis pela apreciação e escolha dos textos. Assim, os(as) 

profissionais da educação que integraram as comissões escolheram os textos considerando a 

região do(a) autor(a) e a categoria do gênero trabalhado por ele(a) em sala de aula: poema, 

memória literária, crônica ou artigo de opinião (CENPEC, 2014, p. 5). 

A partir da dinâmica de seleção estabelecida pela OLP, ao final do concurso, foram 

escolhidos 28 (vinte e oito) relatos de prática. Trata-se de um conjunto de textos dividido em 4 

(quatro) grupos com 7 (sete) relatos vencedores. Cada grupo foi representado por uma categoria 

de gênero discursivo diferente, de acordo com as séries do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio. Para melhor visualização quantitativa do corpus, considerando o gênero discursivo 

produzido na OLP e a rede de ensino de trabalho dos(as) professores(as), elaboramos a Tabela 

1, adiante. 

 

 

 

                                                
19 Os relatos de prática encontram-se depositados no Portal Escrevendo o Futuro: 
 <https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/formacao/na-pratica/relatos-de-pratica> Acesso em: 15 de 
Setembro de 2016. 
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Tabela 1 - Quantitativo de relatos analisados 
GRUPOS DE RELATOS REDE DE ENSINO TOTAL DE 

RELATOS Municipal   Estadual Federal 

Grupo 01 – Professores(as) que 
orientaram o gênero poema 

03  04 - 07 

Grupo 02 – Professores(as) que 
orientaram gênero memória 
literária 

05 02 - 07 

Grupo 03 – Professores(as) que 
orientaram o gênero crônica 

02 05 - 07 

Grupo 04 – Professores(as) que 
orientaram o gênero artigo de 
opinião 

- 05 02 07 

 

Fonte: elaborada pela autora.  

 

Como podemos depreender da Tabela 1, os quatro grupos de relatos vencedores foram 

constituídos por um número homogêneo de textos, mediante a seleção e os critérios da própria 

OLP, já expostos na subseção anterior. Para melhor aproveitamento de dados e das 

representações construídas pelos(as) professores(as) do Ensino Fundamental (a partir do quinto 

ano) e de todo o Ensino Médio, optamos por analisar os relatos de todos os grupos da Edição 

2014, o que totalizou o número de vinte e oito relatos, divididos em quatro grupos, mediante o 

gênero discursivo explorado em sala de aula durante a OLP.  

Como tencionamos investigar movimentos reflexivos de professores(as), visando a 

problematizações em torno da formação e dos letramentos docentes da Educação Básica, 

pareceu-nos mais interessante contemplar os quatro grupos de relatos de prática, perpassando 

por diferentes contextos do ensino de Língua Portuguesa, em nível nacional. Dos 28 (vinte e 

oito) relatos investigados, 15 (quinze) tiveram seus excertos utilizados no Capítulo 3, seção 

responsável por ilustrar a microanálise dos dados20. A partir da distribuição dos relatos feita 

pela OLP, organizamos nossa análise tomando como base os quatro grupos de textos. Ou seja, 

em cada subseção do Capítulo 3, como veremos mais ao final da dissertação, reunimos excertos 

de relatos produzidos por professores(as) que trabalharam com um gênero. Os excertos trazem, 

em suas legendas, as iniciais dos nomes dos(as) autores dos relatos, o gênero trabalhado durante 

a OLP, a rede de ensino em que o(a) professor(a) trabalhou e o ano de produção do relato. 

Exemplo: G.V.D.S., Poema, Estadual, 2014. 

                                                
20 Os quinze relatos utilizados no Capítulo 3 encontram-se como anexos no formato de CD.  
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Os procedimentos escolhidos para a geração e tratamento dos dados que antecederam a 

etapa de microanálise foram construídos ao passo que ganhávamos familiaridade com o objeto 

de pesquisa e, consequentemente, com o corpus do trabalho. Em um primeiro momento, 

fizemos um processo de leitura experienciada de todos os relatos e mapeamos os eixos temáticos 

mais recorrentes no corpus. Na sequência, escolhemos agrupá-los em 5 (cinco) categorias 

semântico-discursivas, quais foram: i) Olimpíada de Língua Portuguesa; ii) Gênero 

discursivo/Atividades; iii) Alunos(as); iv) Outros elementos educacionais; e v) Professor(a). A 

partir da definição dessas categorias, focalizamos os discursos que nos remetiam a movimentos 

reflexivos. Com uma análise manual iniciada já no processo de análise, selecionamos os 

excertos em que identificamos possíveis reflexões, levando em conta as categorias construídas. 

A seguir, no Quadro 1, apresentamos as categorias e suas respectivas descrições.  

 

Quadro 1- Descrição das categorias de análise 
Categoria de análise Descrição da categoria 
Olimpíada de Língua Portuguesa OLP como oportunidade de experienciar novas 

aprendizagens e superações no ensino de Língua 
Portuguesa. 

Gênero discursivo/atividades Considerações sobre o gênero discursivo 
estudado/produzido durante a OLP e sobre as atividades 
realizadas em oficinas.  

Alunos(as) Alunos(as) como figuras que resistiram ao concurso e 
superaram as expectativas do(a) professor(a) na OLP.  

Outros elementos educacionais Representações de contextos mais amplos, para além das 
atividades realizadas no interior da sala de aula.  

Professor(a) O(a) professor(a) como objeto de autoanálise, 
autorreflexão e autorrepresentação.  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

 

Demos seguimento à investigação com a análise discursiva dos textos, recorrendo e 

considerando as escolhas léxico-gramaticais dos(as) professores(as) para acessarmos os 

discursos instaurados nos relatos e, assim, compreendermos os significados construídos e os 

efeitos de sentidos emanados nos textos. Isso implicou na análise de aspectos da oração, tendo 

o enunciado como unidade de análise igualmente importante na interpretação dos dados. Na 

próxima subseção, detalharemos a etapa de microanálise dos relatos e apresentaremos, 

brevemente, o modelo de análise utilizado na pesquisa e a observação linguístico-discursiva 

adotada.  
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1.2.3 Terceira observação: formas da língua e(m) sua interpretação habitual 

 

De acordo com a ordem metodológica proposta pelo Círculo bakhtiniano, a terceira 

observação da língua em uso volta-se para o exame das formas linguísticas em sua interpretação 

habitual (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2010, p.127). Deste modo, após a caracterização do 

corpus, seguimos em direção à identificação de marcas linguístico-discursivas da escrita do(a) 

professor(a) que trouxessem desdobramentos para uma abordagem crítico-reflexiva da 

formação docente. Neste momento, no trabalho de microanálise dos relatos, buscamos criar 

inteligibilidades sobre as escolhas linguísticas realizadas pelos(as) participantes e os sentidos 

atribuídos às suas experiências na OLP, a partir de um olhar que considerou os enunciados e as 

construções oracionais.  

Neste terceiro momento, realizamos uma análise minuciosa dos dados. Para isso, 

acionamos alguns princípios teórico-metodológicos da LSF, sobretudo a Metafunção 

Ideacional da linguagem – quando representamos nossas experiências de mundo – em um 

modelo de análise que considerou os elementos do Sistema de TRANSITIVIDADE, conceitos 

que serão apresentados no Capítulo 2, Seção 2.4.  

Embora o Círculo de Bakhtin tenha empreendido a ordem metodológica e a LSF 

elaborado os modelos de análise, não existe um caminho detalhadamente definido com os 

passos exatos a serem seguidos, metodologicamente, em uma proposta de análise como a que 

direcionamos neste trabalho. Dito de outro modo, não há um modelo pronto de como analisar 

linguístico-discursivamente movimentos reflexivos em relatos de prática escritos por 

professores(as). Diante disso, a partir da abertura encontrada na ordem metodológica 

bakhtiniana, buscamos, na teoria sistêmico-funcional, algumas alternativas de análise 

interpretativista que partissem de itens linguísticos em direção ao sentido do texto. 

Para este momento, recorremos aos modelos de análise utilizados por Silva, R. (2014) 

e Pereira (2014), em que os autores acionaram conceitos próprios da LSF para análise de textos 

escritos. No primeiro estudo, Silva, R. (2014, p. 21) apresentou “[...] um sistema discursivo de 

representação do professor-colaborador do estágio realizado como sujeito da oração, produzido 

a partir da análise de notas de campo e relatórios de estágio”. Em meio às análises das 

representações identificadas, o autor produziu um mapeamento de estratégias linguísticas 

utilizadas no processo de construção dessas representações que foram materializadas em 

relatórios. O trabalho foi direcionado pela abordagem indisciplinar da LA, considerando 

principalmente os estudos sobre os letramentos docentes, a escrita reflexiva profissional e as 
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noções de contexto e metafunções da LSF. Já no segundo trabalho, Pereira (2014) investigou 

autorrepresentações de professores(as) em formação inicial, também em relatórios de estágio 

supervisionado, a partir de uma base teórica interdisciplinar que enfatizou a escrita crítico-

reflexiva dos alunos-mestre21. 

A partir das leituras empreendidas junto a esses dois estudos e com base em seus 

modelos de análise, desenvolvemos um modelo que atendesse ao objetivo de nossa pesquisa. 

Assim, estabelecemos algumas etiquetas para viabilizar a microanálise dos elementos 

oracionais que compuseram os excertos selecionados no Capítulo 3. Como focalizamos o 

Sistema de TRANSITIVIDADE da Metafunção Ideacional na LSF, destacamos, no Quadro 2, 

os elementos oracionais que nos interessaram mais de perto22. 

Do lado esquerdo do quadro, explicitamos os Processos (quando o(a) professor(a) ou 

outro elemento relacionado ao contexto educacional é tomado(a) como sujeito oracional), as 

Circunstâncias e os Complementos. Ao lado direito do quadro, correlacionamos os diferentes 

tipos de sublinhados responsáveis para identificar os elementos oracionais.  

 

Quadro 2 - Identificação dos elementos oracionais 
Processos Tipo de Sublinhado  
Professor(a) como sujeito oracional Sublinhado ondulado 
Outro elemento relacionado à OLP ou à escola como sujeito 
oracional 

Sublinhado duplo 

Circunstâncias Itálico 
Complementos 
Ator ou Meta (Processos Materiais) 
Experienciador ou Fenômeno (Processos Mentais) 
Portador ou Atributo (Processos Relacionais) 
Dizente ou Verbiagem (Processos Verbais) 
Existente (Processos Existenciais) 
Comportante (Processos Comportamentais) 

Sublinhado simples 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Pereira (2014).  

 

 Nos excertos que ilustram a microanálise realizada no Capítulo 3,  utilizamos o 

sublinhado ondulado nas orações em que o(a) professor(a) coloca-se como sujeito oracional, 

seja nas condições de Ator, Experienciador, Portador, Dizente, Existente ou Comportante (tipos 

listados ao lado esquerdo do Quadro 2). Quando outro elemento, que não o(a) professor(a), 

                                                
21 Optamos por reproduzir aqui denominação alunos-mestre tal como ela é usada no trabalho de Pereira (2014). 
22 Os conceitos desta etapa do tratamento e análise de dados serão detalhados no Capítulo 2, Seção 2.4. 
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assume essas condições de Participantes na oração, lançamos mão do sublinhado duplo. Para 

destacar os Complementos oracionais, fizemos uso do sublinhado simples. Nestes casos, após 

identificarmos as Metas, os Fenômenos, os Atributos e as Verbiagens, nós realçamos, no 

excerto, os complementos dos respectivos Processos e explicitamos, nas análises, os sentidos 

que podemos depreender das escolhas léxico-gramaticis realizadas pelos(as) docentes nos 

relatos investigados.  

Neste primeiro capítulo, apresentamos a ordem metodológica abraçada na pesquisa. Em 

síntese, explicitamos as contribuições da LA na configuração do trabalho, fizemos um apanhado 

de informações que influenciaram, definiram e regularam a produção do gênero relato de prática 

no contexto sócio-histórico da OLP, também registramos o que prescreveu o regulamento do 

concurso e as demais diretrizes que auxiliaram os(as) professores(as) na construção dos textos. 

Além disso, caracterizamos o corpus da dissertação, as categorias semântico-discursivas e o 

modelo de análise utilizado. O capítulo seguinte trará as bases teóricas que fundamentaram 

nossas abordagens sobre a formação e as práticas de letramentos de professores(as) de Língua 

Portuguesa na Educação Básica, tomando como contexto de investigação os relatos de prática 

vencedores da OLP, Edição 2014.  
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CAPÍTULO 2. VINCULAÇÃO DA LÍNGUA À VIDA  

 

As manifestações dos mais variados tipos de linguagens que constituem as relações 

cotidianas – base da vida – apresentam-se materializadas em princípios que orientam o ensino 

de Língua Portuguesa e a formação docente. Tendo em vista a indissociabilidade entre a língua 

e a vida, reunimos, neste segundo capítulo, algumas bases teóricas que tematizam uma 

formação reflexiva da língua atrelada à noção de poder, de emancipação social e de participação 

ativa na sociedade em que os sujeitos estão inseridos. Para isso, iniciamos, em 2.1, uma revisita 

ao conceito de reflexão na docência, baseando-nos em Nóvoa (2007), Paulo Freire (1992, 1996) 

e Zeichner (2008). 

Já em 2.2, focalizamos os letramentos docentes como um ponto altamente relevante para 

a LA contemporânea, partindo de leituras depreendidas principalmente de Jordão (2007, 2013, 

2015), Kleiman (2008), Signorini (2006a), Silva (2012) e Street (2014), estudiosos(as) que 

apostam no letramento como um conjunto de práticas sociais e ideológicas indispensáveis à 

formação crítica nos diferentes níveis de ensino e escolaridade. Na Seção 2.3, compartilhamos 

nossas considerações acerca da noção de gênero discursivo, juntamente à teoria bakhtiniana. 

Em seguida, acessamos alguns excertos dos relatos investigados para ilustrar os modos como 

os(as) professores(as) constituíram suas experiências em sala de aula, por meio da escrita 

reflexiva.  

Mais à frente, em 2.4, destacaremos alguns conceitos da LSF que também mostraram 

afinidade com a vinculação da língua à vida, uma vez que seus pressupostos partem do uso 

linguístico em contextos reais de interação, enfatizando os aspectos semânticos da produção 

discursiva. Finalizando o capítulo, teremos, em 2.5, uma bricolagem de dimensões conceituais 

e uma breve exploração de abordagens que relacionaram a Teoria Dialógica da Linguagem à 

Sistêmico-Funcional. 

 

2.1 Por um(a) professor(a) reflexivo(a)  

 

Na Introdução deste trabalho, adiantamos algumas considerações sobre a inclinação de 

cursos e programas educacionais para a formação reflexiva de professores(as). Sobre as 

principais viradas epistemológicas que conduziram os debates a uma abordagem reflexiva do 

ensino, Zeichner (2008, p. 536-537) assinala três influências significativas: i) as pesquisas 

acerca dos saberes docentes; ii) as pesquisas sobre Educação Cognitiva; e iii) as pesquisas 
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qualitativas em educação. Diferentemente dessas abordagens, o autor destaca que a emergência 

da prática reflexiva na formação foi compreendida por alguns grupos como um movimento 

proveniente das reformas neoliberais e neoconservadoras que objetivaram exercer um controle 

sobre os(as) profissionais. De acordo com essa última perspectiva, ao mesmo tempo em que 

o(a) profissional reflete sobre sua própria prática de ensino, buscando (re)avaliá-la 

continuamente, é observado(a) por um olhar externo – considerado controlador e disfarçado 

sob o slogan de professor(a) reflexivo(a).  

Os estudos realizados por Zeichner (2008) com estudantes, na década de 70, apontaram 

uma competência técnica satisfatória da comunidade discente. Por outro lado, constatou-se uma 

lacuna na esfera reflexiva, tendo em vista que os(as) estudantes preocupavam-se tanto em 

dominar o conteúdo que não questionavam, por exemplo, os motivos de fazerem de uma forma 

e não de outra(s), não problematizavam as condições de produção que, talvez, pudessem 

inviabilizar seu trabalho, não refletiam sobre os contextos locais e aqueles mais amplos 

(estruturas sociais) que possibilitavam ou não os resultados almejados na aula de língua.  

Em consonância a esses estudos, António Nóvoa (2007), professor e pesquisador 

português engajado na área de formação docente, corrobora com os resultados obtidos por 

Zeichner (2008) ao reafirmar a gritante discrepância entre os domínios técnicos e reflexivos 

apresentados pelos(as) estudantes:  

 
Há um déficit de práticas na formação. E atenção: e também de reflexão dessas 
práticas. Citando John Dewey, o que é essencial é a reflexão sobre as práticas. E 
Dewey tinha aquela velha história que no final de uma palestra – ele que nos anos 
1930 inventa o conceito de professor reflexivo – um professor virou-se para ele e 
disse “o senhor abordou várias teorias, mas eu sou professor há dez anos, eu sei 
muito mais sobre isso, tenho muito mais experiência nessas matérias. Então, 
Dewey perguntou: “tem mesmo dez anos de experiência profissional ou apenas 

um ano de experiência repetida dez vezes?”. Não é a prática que é formadora, mas 
sim a reflexão sobre a prática. É a capacidade de refletirmos e analisarmos. A 
formação dos professores continua hoje muito prisioneira de modelos 
tradicionais, de modelos teóricos muito formais, que dão pouca importância a essa 
prática e à sua reflexão. Este é um enorme desafio para profissão, se quisermos 
aprender a fazer de outro modo (NÓVOA, 2007, p 16).  

  

Embora Nóvoa (2007) tenha focalizado a reflexão do(a) professor(a) considerando a 

ausência de reflexão sobre a prática pedagógica desse(a) profissional23, o autor acrescenta 

                                                
23Como veremos mais adiante, quando a ênfase da reflexão recai apenas no trabalho individual do(a) professor(a), 
nem sempre é bem recepcionada pelos grupos empenhados em defender uma formação reflexiva com um espectro 
mais amplo, socialmente falando, visto que os problemas e as questões do ensino não se limitam às práticas 
docentes. A possibilidade de formação centrada nas práticas pedagógicas não é descartada ou invalidada por 
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alguns aspectos que reforçam o discurso de Zeichner (2008). De acordo com o pesquisador 

português, vivenciamos um transbordamento da escola devido ao excesso de missões e 

responsabilidades a ela atribuídas, assim, além da ênfase na prática de ensino, precisa-se de 

toda uma problematização acerca de estruturas mais amplas que merecem um olhar crítico e(m) 

uma abordagem reflexiva. Quando não conferimos à reflexão uma natureza crítica, podemos 

cair em um discurso vazio. Como já nos alertou Freire (1996, p. 12), a teoria reflexiva por ela 

mesma leva-nos ao blablablá e a prática sem reflexão, por sua vez, leva-nos ao ativismo.  

Em Pedagogia da Autonomia, uma das maiores ênfases desenvolvidas por Freire (1996, 

p. 17) recaiu sobre a ideia de que “ensinar exige reflexão crítica sobre a prática”. Na epígrafe 

da nossa dissertação, tomamos este princípio como ponto de partida no âmbito da formação 

docente com o objetivo de, mais à frente, criarmos inteligibilidades sobre os movimentos 

reflexivos que trouxeram desdobramentos para práticas de letramentos críticos na docência. De 

acordo com Freire (1996, p. 15), há uma diferença notória entre a curiosidade ingênua e a 

curiosidade epistemológica, esta última só acontece quando a reflexão se criticiza.  

No esteio dessa distinção entre os posicionamentos reflexivos e críticos na docência, 

Perrenoud (2002) reforça as questões já levantadas até aqui. Após discorrer sobre a construção 

de saberes e competências necessárias ao(à) professor(a), a partir da perspectiva educacional 

adotada por Edgar Morin (2000 apud PERRENOUD, 2002), Perrenoud (2002) sentiu a 

necessidade de acrescentar à lista de elementos indispensáveis ao(à) docente de qualidade duas 

ideias referentes às posturas profissionais. Primeiramente, o autor (2002, p. 15) destacou a 

prática reflexiva como “[...] a capacidade de inovar, negociar e regular a prática [...]”.  

Em seguida, apontou a segunda postura fundamental que residiu na implicação crítica. 

Sobre este aspecto, Perrenoud (2002) argumenta a partir da seguinte miragem: 

 
A implicação crítica porque as sociedades precisam que os professores 
envolvam-se no debate político sobre a educação, na escala dos 
estabelecimentos escolares, das regiões e do país. Esse debate não se refere 
apenas aos desafios corporativos ou sindicais, mas também às finalidades e 
aos programas escolares, à democratização da cultura, à gestão do sistema 
educacional, ao lugar dos usuários, etc (PERRENOUD, 2002, p. 15). 

 

                                                
Zeichner (2008), ainda que não seja seu principal interesse quando o assunto é a reflexão de professores(as). Ou 
seja, o problema está no uso dessa ação de linguagem visando tão somente a identificação de possíveis equívocos, 
incoerências e pontos negativos do trabalho docente realizado em sala de aula, quando outras questões sociais 
também poderiam ser destacadas. 
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Assim, ao mesmo tempo em que ressaltamos a relevância da curiosidade epistemológica 

no desenvolvimento real de professores(as), alertamos para o quanto a curiosidade ingênua, 

ainda que seja curiosidade, pode ser insuficiente para problematizar questões de linguagem e 

mobilizar (trans)formações efetivas no cenário educacional.  

A expressão ensino reflexivo foi utilizada por Zeichner (2008, p.537), em um primeiro 

momento, para explorar os aspectos morais e éticos da docência, junto aos(às) estudantes. Isso 

não ocorreu, necessariamente, no sentido de refletir sobre uma questão específica do ensino, 

em termos pedagógicos. O uso do conceito, ainda considerado vago e genérico à época, foi 

reconfigurado a partir de leituras significativas que emergiram no cenário internacional, só 

então o conceito aproximou-se da ideia de reflexão que temos hoje24.  

Estudiosos como John Dewey (1933, apud ZEICHNER, 2008), Paulo Freire (1973 

apud, ZEICHNER, 2008) e Jurgen Habermas (1971, apud ZEICHNER, 2008) foram grandes 

entusiastas de um ensino e de uma formação reflexiva nos Estados Unidos, no Brasil e na 

Europa, respectivamente. Segundo Zeichner (2008), o conceito de reflexão já era bastante 

tematizado, mas foi na década de 80, com a publicação de O profissional reflexivo, escrito por 

Donald Schön (1983, apud ZEICHNER, 2008), que inúmeras outras produções acadêmicas 

foram desencadeadas em todo o mundo. 

A disseminação da temática foi tão crescente, ao ponto de ter seus reais sentidos – 

educacional e político – distorcidos. Ao mesmo tempo em que os estudos na área foram 

potencializados, emergiram interpretações diversas, processo denominado por Smyth (1992, 

apud ZEICHNER, 2008, p. 538) como colonização conceitual. Em muitos espaços, as ideias 

sobre formação reflexiva passaram a constituir um jargão educacional incapaz de, sozinho, 

sustentar um modelo educacional ou mesmo todo o funcionamento do trabalho docente. 

Muitos(as) profissionais aderem à ideia de ensino reflexivo com o objetivo de corresponder aos 

pressupostos vigentes no cenário educacional, segundo os quais o(a) profissional tem de ser 

reflexivo(a). Podemos afirmar que o efeito de sentido produzido quando o termo reflexão é 

utilizado representa, muitas vezes, que aquele(a) profissional segue uma tendência 

contemporânea de ensino validada cientificamente. O que acontece em muitos casos, no 

entanto, é uma imersão rasa nos estudos reflexivos e uma prática carregada de equívocos. 

Para além de modismo ou tendência superficial, o ensino reflexivo ganhou força por ir 

de encontro à ideia construída sobre o(a) professor(a) como uma figura passiva, com a mínima 

                                                
24 Dentre as leituras elencadas por Zeichner, estão os trabalhos de Grimmett & Erickson (1998, apud ZEICHNER, 
2008), Calderhead & Gates (1993, apud ZEICHNER) e Labouskay (1994, apud ZEICHNER). 
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participação na ambiência escolar e em esferas que transcendem os muros da escola. Em um 

contexto em que nossas vozes não são consideradas em processos de transformação social e 

constituição de identidades, enquadramo-nos como figuras importantes na formação de sujeitos 

devido ao nosso conhecimento técnico e conteudístico de Língua Portuguesa, o que, ao nosso 

ver, significa limitar ao extremo a função do(a) professor(a) aos domínios do quadro branco e 

do livro didático.  

Diferentemente dessa visão reducionista, nós, professores(as), passamos a ser 

focalizados(as) como produtores(as) de conhecimentos. Os estudos sobre a formação reflexiva 

passaram a reforçar a ideia de que também podemos teorizar a partir de nossa experiência em 

sala de aula e da(s) nossa(s) perspectiva(s) de linguagem no ensino de Língua Portuguesa. A 

partir desse princípio, concebeu-se a ideia de que a universidade não precisa ser a única fonte 

de teorias, métodos, conceitos e demais orientações para o trabalho em sala de aula.  

Nesta perspectiva, o(a) professor(a) é entrevisto como instaurador de discursividades 

(AMORIM, 2004), como um sujeito que enuncia, em diferentes gêneros discursivos, suas 

experiências em sala de aula. Em alguns estudos, os textos narrados em primeira pessoa são 

utilizados como método ou instrumento de investigação. Na área de Língua Inglesa, por 

exemplo, as narrativas de aprendizagem são utilizadas para explorar as histórias vivenciadas 

por aprendizes de uma língua estrangeira. Nesta dinâmica, o grupo discente produz 

conhecimentos a partir das narrativas elaboradas em contextos interacionais de ensino e de 

formação (LIMA, 2012, 2015) 25.  

De acordo com Zeichner (2008), as formas de verificação da prática reflexiva variam de 

acordo com os princípios, os interesses e as ideologias de cada grupo. A partir disso, o autor 

lança uma questão bastante pertinente na discussão que instauramos aqui: “a formação docente 

reflexiva significou um desenvolvimento real dos professores?” (ZEICHNER, 2008, p. 541). 

Considerando que um dos usos mais comuns do conceito de reflexão é aquele em que 

professores(as) refletem ou são levados(as) a refletir com a intenção de melhorar suas práticas 

de ensino, compreendemos que, nem sempre, serão autônomos(as) e autênticos(as) em resposta 

à ação formativa de que participaram. 

No contexto da OLP, especificamente, as orientações destinadas à(ao) participante 

construíram a ideia de que o gênero relato de prática é um dos meios eficazes para a prática 

                                                
25 O professor Diógenes Lima é professor da UESB e desenvolve pesquisas em Linguística Aplicada. Atualmente, 
integra um projeto de pesquisa que compreende as narrativas como instrumentos reveladores de culturas de ensino-
aprendizagem de Língua Inglesa. Neste grupo, apoiados em uma metodologia de natureza qualitativo-
interpretativista, consideram as visões de estudantes-professores(as) do curso de Letras da UESB, enfatizando o 
processo de construção de identidades desses(as) participantes. 
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reflexiva, além das reuniões pedagógicas. Que tipo de reflexão foi estimulada pela OLP? Em 

síntese, foi aquela cujo foco recaiu na melhora da performance docente, na qualidade das ações 

desenvolvidas durante as oficinas de leitura e escrita, nos resultados positivos dos(s) discentes 

e na correspondência às escolhas teórico-metodológicas da própria OLP. Conforme observado 

no material didático que o programa elaborou para auxiliar a produção dos relatos, notamos 

uma tendência à formação reflexiva. Essa tendência, contudo, mostra-se vinculada à ideia de 

uma escrita voltada, predominantemente, para uma avaliação positiva e ou negativa do trabalho 

desenvolvido em sala de aula.   

De acordo com as análises críticas de paradigmas educacionais baseados na reflexão 

como conceito estruturante, essa perspectiva da OLP seria de todo ruim? Zeichner (2008) 

destaca um ponto interessante para entendermos a ideia de reflexão apresentada pela programa.  

Segundo o autor, o objetivo de melhorar a própria prática de ensino vem acompanhado de um 

objetivo maior e, às vezes, implícito. Espera-se que as estratégias de ensino e os métodos 

escolhidos pelo curso ou programa de formação docente sejam reproduzidos de acordo com o 

que acredita-se ser o mais eficaz para a obtenção de resultados positivos. Dito de outro modo, 

há o risco de a prática reflexiva limitar-se à rasa verificação do que os(as) docentes têm feito 

nas escolas. Nas palavras de Zeichner (2008, p. 541), esse dilema da dimensão reflexiva 

resume-se à seguinte questão: “em que medida a minha prática está de acordo com aquilo que 

alguém deseja que eu faça?”. 

Após analisar distintas propostas de formação reflexiva, Zeichner (2008) elegeu quatro 

principais pontos que costumam minar o real sentido da prática reflexiva no desenvolvimento 

docente em um viés da criticidade: 

 

1) o foco sobre a ajuda aos professores para melhor reproduzirem práticas 
sugeridas por pesquisas conduzidas por outras pessoas e uma negação da 
preparação dos docentes para exercitarem seus julgamentos em relação ao uso 
dessas práticas; 2) um pensamento “de meio e fim”, o qual limita a essência 

das reflexões dos professores para questões técnicas de métodos de ensino e 
ignora análises dos propósitos para os quais eles são direcionados; 3) uma 
ênfase sobre as reflexões dos professores sobre o seu próprio ensino, 
desconsiderando o contexto social e institucional no qual essa atividade 
acontece; e 4) uma ênfase sobre como ajudar os professores a refletirem 
individualmente. Todos esses aspectos criam uma situação em que existe 
meramente a ilusão do desenvolvimento docente e da transferência de poder 
para os professores (ZEICHNER, 2008, p. 544). 
 

As ações de fomento da reflexão de professores(as) que focalizam os propósitos do 

ensino, as questões sociais da educação escolar e que, sobretudo, concebam a reflexão como 
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uma prática social que precisa ser cultivada em comunidades docentes, vislumbram a formação 

a partir de um raio maior que não restringe a reflexão às práticas profissionais e aos resultados 

dos(as) alunos(as). Nesta perspectiva, acreditamos que há um desenvolvimento real com 

apropriação de poder e a ocupação de papeis sociais relevantes.  

 O Estágio Supervisionado nas licenciaturas é um contexto escolhido por Zeichner 

(2008) para ilustrar o funcionamento da perspectiva de reflexão que tem impactos reais na 

formação docente. Além de os(as) licenciandos(as) compreenderem que existem razões e 

ideologias por trás das diferentes escolhas feitas em sala de aula e de como essas escolhas 

podem ser repensadas e adaptadas, eles(as) conseguem, em meio às práticas reflexivas, 

desenvolver uma conscientização de que há sempre outras possibilidades e alternativas para 

quais forem as atividades e os temas explorados em sala de aula.  

Pesquisadores(as) brasileiros(as) têm apostado na escrita reflexiva de professores(as) 

em formação inicial e continuada como prática de letramento, partindo do texto como unidade 

de análise e produção de conhecimento em diferentes níveis de ensino e cursos de licenciatura 

(CUNHA, 1997; SILVA, 2012). Ao focalizar o gênero Relatório de Estágio Supervisionado 

(RES), por exemplo, Silva (2012, p. 16) considera que “[...] as narrativas escritas dizem bastante 

sobre nossas instituições de educação superior e básica, revelam alguns de nossos acertos e 

equívocos”. Para além desses indícios, o autor destaca a força dos relatórios para “[...] apontar 

ainda novas perspectivas para o fortalecimento do letramento do professor em formação inicial 

para o local de trabalho” (SILVA, 2012, p. 16).  

Embora os gêneros, as pedagogias e as estratégias formativas tenham seus propósitos, 

suas especificidades e condições de produção, há de se considerar a função primeira de 

mobilizar letramentos prenhes de práticas reflexivas bem instruídas e voltadas, principalmente, 

para lutas mais amplas. Nas palavras de Zeichner (2008, p. 545), “primeiro, precisamos 

reconhecer que a “reflexão” por si mesma significa muito pouco. Todos os professores são 

reflexivos de alguma forma. É importante considerar o que queremos que os professores 

reflitam e como”. A comunidade docente, por sua vez, precisa questionar e conhecer os 

interesses de quem efetivamente será privilegiado com as práticas reflexivas suscitadas de uma 

interação verbal, para, então, desenvolver e assumir posicionamentos políticos que representem 

seus modos de pensar o ensino e a educação a partir de suas realidades locais.  Foi com essa 

clareza que nos debruçamos na investigação de movimentos reflexivos em relatos de prática da 

OLP. 
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Nesta seção, suscitamos alguns estudos sobre o conceito de reflexão na formação 

docente e buscamos compreender os modos pelos quais a OLP configurou o gênero relato de 

prática como uma alternativa capaz de contribuir com a formação reflexiva de professores(as) 

de Língua Portuguesa da Educação Básica. A seguir, ampliaremos essa abordagem em um 

diálogo com os estudos dos letramentos críticos na docência.  

 

2.2 Por letramentos críticos na (form)ação docente 

 

O entendimento sobre ensino reflexivo expresso na seção anterior abre caminhos para 

pensarmos, agora, os letramentos críticos de professores(as) a partir da concepção de ensino e 

aprendizagem como práticas sociais que devem contemplar, pelo menos, três principais 

dimensões ao longo da formação humana: i) pessoal; ii) escolar e acadêmica; e iii) política 

(ZEICHNER, 2008). Com essas demandas sociais, emergem debates e epistemes que não 

poderiam ficar à margem dos pressupostos teóricos que orientam e oferecem alternativas para 

a comunidade docente e pesquisadores(as) interessados(as) em temas como educação e 

linguagem. Nesta seção, trouxemos parte dessas epistemes que contribuíram com nossa 

compreensão do relato como uma prática de letramento em potencial.  

Para início de conversa, reconhecemos a complexidade e a imprecisão conceitual que 

envolvem os letramentos (GERALDI, 2014; STREET, 2014). Como nosso foco recai sobre os 

estudos de letramentos para a formação docente, não faremos uma retomada histórica sobre os 

trabalhos realizados acerca da escolarização do letramento ou mesmo quando ainda tentavam 

superar a dicotomia entre alfabetização e letramento. Para além dessa abordagem, 

perspectivamos modos de compreender os letramentos em uma dimensão crítica e propiciadora 

de (des)construções identitárias e (re)posicionamentos crítico-reflexivos diante do trabalho com 

a linguagem nas aulas de Língua Portuguesa.  

Em sintonia com outras vozes, compreendemos os letramentos como um conjunto de 

práticas sociais inseridas em contextos situados e influenciados por fatores de ordens culturais, 

históricas, econômicas e políticas (BARTON; HAMILTON, 2000; STREET, 2014). Assim, 

juntamente a Street (2014), não compartilhamos das ideias e práticas desenvolvidas na 

perspectiva do letramento autônomo – desvinculado de um contexto social. Monte Mór (2013) 

acredita, por exemplo, que o grande interesse acadêmico pelos estudos dos letramentos 

justifica-se, em grande parte, pela própria exigência que os espaços formativos – sobretudo a 

escola – têm recebido para formar cidadãos(ãs) mais críticos(as), implicados(as) em questões 
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sociais e habilitados(as) para agir em meio ao novo mundo que se impõe, marcado pela 

globalização e pelo funcionamento digital. 

Os letramentos podem ser focalizados a partir de quaisquer atividades sociais, sejam nos 

gêneros orais ou escritos, com a linguagem verbal ou não-verbal. Aqui, apesar de abordarmos 

a prática escrita da linguagem como um fenômeno social que apresenta recursos capazes de 

promover o desenvolvimento profissional, mediante o registro de experiências e reflexão de 

atividades realizadas em sala de aula, nos reportaremos, também, às práticas de letramentos de 

outras naturezas, o que vai ocorrer durante as análises realizadas no Capítulo 3.  

Sobre as práticas de escrita e os estudos sobre esse fenômeno social, Bunzen (2014), em 

apresentação à obra de Street (2014), retomou alguns movimentos históricos que conduziram o 

debate acerca dos letramentos em uma vinculação política, crítica e social. Para isso, o autor 

recorreu a alguns avanços nos cenários internacional e nacional, a fim de situar o público leitor 

no processo de como os estudos brasileiros vêm sendo influenciados: 

 

A cultura escrita tem sido objeto de interesse de várias disciplinas e, ao mesmo 
tempo, terra de ninguém. Historiadores, antropólogos, filólogos, psicólogos, 
sociólogos, pedagogos, linguistas, linguistas aplicados e estudiosos da 
literatura, por exemplo, desenvolvem pesquisas sobre letramento em 
diferentes países e línguas. De forma muito ampla, arriscamos afirmar que as 
investigações brasileiras no campo da educação e da linguística aplicada têm 
firmado um rico diálogo interdisciplinar com os estudos realizados no 
contexto francês e no anglo-saxão. Dos trabalhos desenvolvidos na França, o 
maior impacto é o das investigações da sociologia da educação (Pierre 
Bourdieu e Bernard Lahire) e do campo da “nova história”, que, ao se 

contrapor aos paradigmas da “história total”, começou a se interessar por toda 

a atividade humana, inclusive pelos materiais impressos, os livros, os leitores 
e a leitura em diferentes épocas e contextos. As traduções para o português 
das obras de Roger Chartier, Anne Marie-Chartier, Jean Hébrard e Philippe 
Ariès impulsionaram interessantes reflexões sobre a compreensão das práticas 
de letramento como construções culturais, sujeitas a variações no tempo e no 
espaço (BUNZEN, 2014, p. 8). 

 

Nesta direção, em incursões pelos estudos sobre os letramentos, buscamos incorporar à 

nossa pesquisa questões complexas como poder, identidade e emancipação social, tudo isso 

atrelado à noção de gênero discursivo. Quando buscamos marcas linguístico-discursivas na 

escrita do relato, não temos a pretensão de avaliar e medir os letramentos dos sujeitos, 

nivelando-os em bons ou ruins, baixos, médios e altos. Buscamos criar inteligibilidades sobre 

os discursos docentes, na tentativa de compreendermos a configuração deste gênero e os 

possíveis desdobramentos das escolhas linguísticas realizadas para os letramentos críticos 
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mobilizados e, possivelmente, desencadeados durante o registro da experiência em um texto 

com funções próprias.  

A partir da análise contextual da OLP, levando em conta que se trata de uma política 

pública de educação com abrangência nacional e, também, uma política linguística implícita 

(cf. CORREA, 2014; FERREIRA; SOUZA, 2016b; RAJAGOPALAN, 2014; SILVA; SOUZA, 

2014; TORMENA, 2007), observamos diversas práticas de letramentos relacionadas às 

comunidades docente, discente e escolar, o que inclui os familiares, as figuras artísticas e 

políticas da cidade, por exemplo.  

Notamos que as práticas de leitura e escrita atuam como estratégias formativas capazes 

de organizar as ações realizadas durante o concurso textual e contribuir com o ensino de Língua 

Portuguesa na Educação Básica, por meio de ações que são idealizadas para continuar nas 

escolas após o término da OLP. Neste contexto, a escrita é a prática de letramento mais 

predominante nas ações desenvolvidas, o fato de os concursos girarem em torno de uma 

produção textual escrita já sinaliza para essa constatação. Isso implica pensar de que modos os 

sujeitos concebem a escrita e em que medida, como bem coloca Jordão (2007, p. 25), “[...] os 

sujeitos envolvidos têm papel ativo na transformação ou manutenção das estruturas sociais”. 

No que diz respeito ao investimento da OLP no gênero relato de prática, precisamos 

destacar alguns pontos que foram observados junto aos estudos dos letramentos críticos, a 

começar pelo próprio conceito de reflexão instaurado na configuração do relato. Sobre este 

aspecto reflexivo, os critérios de seleção estabelecidos pelo regulamento da Edição 2014 

revelam muito sobre as expectativas e intenções do programa. Como vimos no Capítulo 1, 

Subseção 1.2.2, os cinco critérios que elegeram os relatos vencedores foram: indícios de 

reflexão sobre a prática; narração de experiências significativas; originalidade; presença de 

aspectos próprios da categoria do relato; e aspectos gerais de gramática e ortografia (CENPEC, 

2014, p.14-15). Desses critérios, apenas um vislumbrou diretamente um posicionamento 

reflexivo do(a) participante.  

Quando um curso ou programa apresenta uma proposta de formação reflexiva, Zeichner 

(2008) sugere que seja observado se há uma permissão para que adequações sejam feitas 

durante a realização de atividades e, principalmente, se há uma abertura para reflexão sobre os 

fins da educação, sobre os aspectos éticos do ensino e se há um real engajamento por parte do 

programa para contribuir com o desenvolvimento docente ou para obter tão somente um 

resultado satisfatório no trabalho com os(as) alunos(as). No contexto da OLP, notamos que o 

critério indícios de reflexão sobre a prática, citado no regulamento como uma orientação que 
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deveria ser contemplada pelos(as) participantes, não mobiliza necessariamente uma reflexão 

para além da prática de ensino docente.  

Para elencar os diferentes propósitos da formação reflexiva, Zeichner (2008) recorreu 

aos estudos de Scheffler (1968, apud ZEICHNER, 2008), a fim de chamar nossa atenção para 

possíveis armadilhas de cursos e programas educacionais que dizem basear-se na reflexão como 

conceito estruturante:  

 

Os professores não podem restringir sua atenção apenas para a sala de aula, 
deixando que o contexto mais amplo e os propósitos da educação escolar 
sejam determinados por outras pessoas. Eles devem se responsabilizar 
ativamente pelos objetivos pelos quais eles se comprometeram e pelo contexto 
social nos quais esses propósitos podem prosperar. Se eles não quiserem se 
transformar em meros agentes do Estado, do exército, da mídia, dos 
intelectuais e burocratas, eles precisam determinar sua própria agência por 
meio de uma avaliação crítica e contínua de seus propósitos, as conseqüências 
e o contexto social (SCHEFFLER, 1968, apud ZEICHNER, 2008, p. 542). 

 

Como já mencionado no Capítulo 1, além do regulamento, a OLP disponibilizou seis 

textos orientadores que auxiliaram a compreensão do gênero relato de prática. Pelo excesso de 

recorrências de conteúdo encontrado no material, abordaremos com maior enfoque quatro 

textos, na tentativa de evidenciarmos as alternativas que os(as) professores(as) encontraram 

para desenvolver e ou potencializar posturas crítico-reflexivas26. O principal motivo para 

contextualizarmos o modo como o conceito de reflexão foi tomado pela OLP residiu no fato de 

que os enunciados investigados nesta pesquisa não resultaram somente da intenção dos(as) 

autores(as), mas de todo um contexto de produção, visto que – como ressaltamos no título da 

seção – o gênero é uma enunciação ideológica.  

De acordo com a teoria bakhtiniana de linguagem, os enunciados emergem de atividades 

sociais diversas, em correspondência a determinadas condições de produção que caracterizam 

uma esfera social. Logo, um enunciado carrega intenções ideológicas tanto do usuário da língua, 

quanto de outros fatores que regulam o discurso. Por essa razão, recorremos aos textos 

orientadores visando identificar a concepção de prática reflexiva adotada no programa, explícita 

ou implicitamente, a partir dos argumentos e recursos de que se valeu a OLP para apresentar a 

escrita do relato de prática como uma ação formativa que deveria ser experienciada na Educação 

Básica. 

                                                
26 Importante dizermos que não sabemos se todos(as) professores(as) que escreveram os relatos investigados nesta 
pesquisa acessaram os textos orientadores disponibilizados pela OLP. Alguns relatos revelam as leituras por meio 
de citações, referências discursivas ou mesmo escolhas léxico-gramaticais que nos remetem aos textos 
orientadores, mas isso não é revelado em todo o corpus.  
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O primeiro texto a ser destacado não foi escrito pela equipe da OLP, mas selecionado 

da base Scielo de divulgação científica. No artigo, Cunha (1997) propõe uma exploração da 

narrativa no campo educacional, a partir de duas principais vertentes: i) a investigação da 

narrativa como objeto no e para o ensino e ii) a investigação da narrativa na e para a pesquisa. 

Para dar o tom das provocações discursivas instauradas pela autora, reproduzimos, adiante, a 

epígrafe de suas interlocuções: 

 

- São as minha memórias, dona Benta. 
- Que memórias, Emília? 
-  As memórias que o Visconde começou e eu estou concluindo. Neste 
momento estou contando o que se passou comigo em Hollywood, com a 
Shirley Temple, o anjinho e o sabugo. É um ensaio duma fita para a 
Paramount. 
 - Emília! exclamou dona Benta. Você quer nos tapear. Em memórias a gente 
só conta a verdade, o que houve, o que se passou. Você nunca esteve em 
Hollywood, nem conhece a Shirley. Como então se põe a inventar tudo isso? 
- Minhas memórias, explicou Emília, são diferentes de todas as outras. Eu 
conto o que houve e o que deveria haver[...] (MONTEIRO LOBATO, 1950, 
p.129, apud CUNHA, 1997, p.1). 

 

O discurso de Emília, personagem astuta do Sítio do Picapau Amarelo (LOBATO, 1950, 

apud CUNHA, 1997), remete-nos às práticas culturais de oralidade, em que causos eram 

contados, experiências e crenças eram construídas e (re)passadas a cada geração. 

Simultaneamente aos gestos de contar o que nos passou, Emília ressalta que também 

alimentamos os gestos de anunciar e enunciar o que ainda estamos por viver – projetos, 

intenções e sonhos. De acordo com a personagem, o que vivemos e o que perspectivamos 

chegam a fazer parte de uma mesma história, de nossa constituição como sujeitos que produzem 

narrativas. 

Neste sentido, Cunha (1997, p. 2) vislumbra na prática da escrita uma ação social capaz 

de atingir as realidades de um sujeito e de um povo. Sobre os registros de experiências situadas, 

a autora defende o pressuposto de que “experiência e narrativa se imbricam e se tornam parte 

da expressão de vida de um sujeito. É por isso que se pode afirmar que a escrita sobre uma 

realidade pode afetar esta mesma realidade”. Assim, partimos do princípio de que o discurso e, 

consequentemente, os gêneros discursivos, que carregam em seu bojo inscrições e impressões 

sobre contextos variados, podem (des)construir realidades mediante a sua intenção ideológica 

e suas condições de produção.  

Inspiradas por esse princípio de Cunha (1997), podemos pensar o gênero relato de 

prática partindo da ideia de que ele é construído sob uma base de sequências 
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predominantemente narrativas, e que, por sua estrutura textual e função discursiva, pode ser 

concebido como um meio de o(a) professor(a) compreender e reavaliar sua prática pedagógica 

em aspectos teóricos e metodológicos, conforme os objetivos da própria OLP. No entanto, é 

importante ressaltarmos que a autora não limita as vantagens e o poder de transformação das 

narrativas às mudanças individuais, antes, estende a capacidade de intervenção das narrativas 

às realidades externas ao espaço escolar.  

O artigo elaborado por Cunha (1997) foi disponibilizado pela OLP no Portal Escrevendo 

o Futuro e tem por título Conte-me agora! As narrativas como alternativa pedagógica na 

pesquisa e no ensino. A autora acredita que as narrativas, quando bem elaboradas, “[...] 

provocam mudanças na forma como as pessoas compreendem a si próprias e aos outros e, por 

este motivo, são, também importantes estratégias formadoras de consciência numa perspectiva 

emancipadora” (CUNHA, 1997, p. 1). Aqui, deparamo-nos com a ideia de que, por meio da 

palavra, seja ela escrita ou oral, (trans)formamos os nossos modos de pensar e de agir em 

sociedade.  

O segundo texto orientador dos relatos de prática que trazemos à baila foi publicado na 

Revista Na Ponta do Lápis, em 2007, com o título Na prática a teoria é outra? Nele, Amaral 

(2007, p. 14) dá dicas de como os(as) professores(as) podem construir um relato capaz de “[...] 

fazer a ponte entre teoria e prática”. Recorrentemente, ouvimos e, por vezes, reproduzimos falas 

e discursos com frases de efeito como “a prática é uma coisa, a teoria é outra”, “na teoria tudo 

é muito bonito”, “na prática o buraco é mais embaixo”. Durante todo seu texto, Amaral (2007, 

p. 14) argumenta em defesa do relato como um espaço privilegiado para a reflexão, assim como 

as reuniões pedagógicas que são momentos propícios à “[...] articulação entre ação, reflexão 

sobre a ação realizada e nova ação modificada pela reflexão”.  

Embora a autora não a mencione em seu texto, notamos a presença da teoria freireana. 

Em Pedagogia do Oprimido, Freire (1987) anuncia a relevância de uma ação sempre 

acompanhada por uma reflexão. Nesta dinâmica e no tripé entre ação-reflexão-ação, temos 

como resultado uma práxis pedagógica, uma transformação do fazer docente que pode provocar 

mudanças em outros níveis, para além da prática de ensino, como a construção curricular, a 

organização da escola, os conceitos fundantes do ensino de Língua Portuguesa etc.  

Muito longe de defender e alimentar uma dicotomia entre teoria e prática, Amaral (2007) 

reconhece as especificidades de cada esfera e ressalta a necessidade dessa interdependência na 

construção do conhecimento em sala de aula: 
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É evidente que há diferenças entre estudos teóricos e sua aplicação na prática 
pedagógica. Mas, é na relação entre a teoria e a prática que estão as 
oportunidades de mudança e crescimento da qualidade que almejamos. Essa 
relação pode ser concretizada, entre outras possibilidades, por meio de 
reuniões pedagógicas e relatos escritos de prática pedagógica (AMARAL, 
2007, p. 14). 
 

A escrita de relatos de experiência da prática escolar é vital para o 
estabelecimento desse elo. Nesses relatos, o professor fala com alguém que 
precisa compreender sua prática; ao mesmo tempo que a escreve, reflete sobre 
ela, passa a compreendê-la melhor e a ter condições de aperfeiçoá-la 
(AMARAL, 2007, p. 14). 
 

Nessas passagens textuais, os(as) docentes encontraram subsídios teóricos que 

vislumbram, na relação entre teoria e prática, as possibilidades para o aperfeiçoamento do 

trabalho em sala de aula. Mais do que apontar a necessidade desta relação, Amaral (2007) prevê 

o relato como um dos principais responsáveis pela efetivação desse elo, em um movimento de 

integralização. Acreditamos que essa é uma abordagem relevante para abrir os horizontes do(a) 

profissional no que tange o uso de pressupostos teóricos sem uma apuração do que realmente 

existe de implicação entre a forma como lidam com a prática e a teoria, considerando o contexto 

em que exercem a docência.  

O terceiro texto orientador analisado chama-se Relatar a Prática: como e por quê? 

Escrito e organizado por Cris Zelmanovits (2010), o texto tematiza o relato a partir da 

diferenciação entre os gêneros planejamento e diário27. Nesse texto, (os) professores(as) 

semifinalistas tiveram acesso a três dicas que apresentam possíveis desdobramentos para os 

letramentos críticos, como podemos observar no Quadro 3. Mais do que dicas a serem seguidas, 

vislumbramos três atitudes efetivamente relevantes para o desenvolvimento real da comunidade 

docente.  

 

 

 

 

 

 

                                                
27 A principal motivação do texto de Zelmanovits (2010) foi a não correspondência ao gênero Relato de Prática 
pelos professores participantes das edições anteriores do concurso, que o confundiram com o planejamento de aula 
e com o diário de anotações. O que destacamos desse texto é o enfoque que a autora atribui ao risco de o professor 
relatar apenas o que deu certo, negligenciando para o Outro e para si mesmo aquilo que não foi satisfatório, mas 
que, certamente, contribuiu para a geração de novas aprendizagens. 
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Quadro 3 - Como escrever um relato de prática 
1ª dica 2ª dica 3ª dica 

“Seja um pesquisador! 

Releia seu Planejamento e 
seu Diário (consulte 
também o Caderno do 
Professor, se houver 
necessidade), refaça 
mentalmente os passos 
dados e tenha uma primeira 
conversa com você mesmo 
[...]”. 

“Encarne o lugar de autor. 

É a autoria que faz com que 
em vez de um documento 
burocrático, o Relato de 
Prática se torne um espaço 
de encontro do autor 
consigo mesmo, com os 
alunos, com a própria 
prática e com outros 
leitores [...]”. 

“Procure escrever 

colocando-se no lugar do 
leitor – tente fazê-lo entrar 
na sala de aula e enxergar o 
vivido como se tivesse 
estado presente, converse 
com o leitor, pense no que 
poderia interessá-lo e não 
no que interessa apenas a 
você [...]”. 

      Fonte: Elaborado pela pesquisadora, a partir de Zelmatovits (2010, p. 10). 

 

Na primeira abordagem de Zelmanovits (2010), notamos uma ênfase na importância da 

pesquisa na docência. Sabemos que assumir a função de professor(a) pesquisador(a) é uma 

tomada de posição imprescindível para a potencialização dos letramentos críticos no cenário 

educacional e político. Já na segunda dica do Quadro 3, a autora remete-nos à noção de autoria 

a partir do argumento de que, ao se engajar em um projeto autoral, o sujeito evoca o rompimento 

de narrativas homogeneizadoras e fortalece posicionamentos crítico-reflexivos. Por fim, o(a) 

professor(a) foi convidado(a) a considerar o público leitor e os contextos de produção e 

circulação do relato no momento da escrita, visto que os elementos contextuais favorecem as 

escolhas linguístico-discursivas no processo de significação das experiências. 

O quarto texto que integrou o material orientador da OLP, Narrar a experiência, foi 

escrito por Cardia (2012). No texto, a autora explicitou sua relação com o relato de prática e 

revelou ter estudado várias produções de semifinalistas para, então, tecer considerações sobre 

o gênero. Antes de caracterizá-lo, levantou alguns questionamentos que definem o complexo 

exercício de orientar a produção do relato de prática: 

 
Como dar ao professor orientações que o ajudem a narrar sua experiência, 
respeitando sua liberdade criativa? Como dar orientações que permitam à 
equipe conhecer melhor a prática em sala de aula para reorientar as ações 
formativas do programa de modo a atender cada vez mais as necessidades 
identificadas? (CARDIA, 2012, p. 25). 

 

No texto, são apontadas pelo menos duas finalidades do relato: i) permitir ao(à) docente 

conhecer e melhorar sua prática de ensino e ii) permitir à OLP reavaliar suas ações formativas 

para as próximas edições. Além desses dois direcionamentos sobre o exercício de narrar a 

experiência com o ensino de leitura e escrita, Cardia (2012) também lançou um olhar sobre o 
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contexto histórico-social do século XXI, caracterizando-o como um “solo árido para que a 

experiência, no sentido benjaminiano se dê” (CARDIA, 2012, p. 24). A fim de mostrar como o 

ato de narrar vem sendo minado a partir das condições de vida baseadas em relações apressadas 

e desprovidas de reflexão, a autora acrescenta: 

 

O sujeito da experiência está aberto à própria transformação, é receptivo, 
vulnerável, “ex-posto”, ao contrário daquele a quem nada acontece – o firme, 
forte, inatingível. A experiência é o que nos toca, e não o que se passa ou o 
que acontece; a experiência é única, não pode ser repetida, e carrega consigo 
uma dimensão de incerteza e imprevisibilidade. Diante de um mesmo 
acontecimento, cada pessoa faz sua experiência singular (CARDIA, 2012, p. 
25). 

 

Devido a essa velocidade que produz e engole nossos discursos, Jordão (2007, p.22) 

recorreu aos estudos da complexidade para dizer que pouco discutimos os motivos pelos quais 

o mundo está neste ritmo, pouco questionamos “por que vemos o mundo como vemos, sobre 

as implicações de nossas visões de mundo em relação a nossas identidades e os entendimentos 

que construímos das realidades que experimentamos”. Nesta perspectiva, as narrativas criam 

um plano de questionamentos acerca das realidades que (re)produzimos em meio às relações 

de poder.  

O que buscamos destacar nesta seção é que, definitivamente, o conceito de reflexão é 

bastante limitado quando em práticas formativas que enfatizam apenas a figura docente, sendo 

que os cenários educacional e político que envolvem as deficiências de leitura e escrita nas 

escolas públicas são mais complexos e multifacetados. Para além da reflexão acerca dos 

aspectos positivos ou das fragilidades do(a) profissional, os letramentos críticos emergem de 

uma agenda que envolve relações de poder e posicionamentos nos contextos educacional e 

profissional (JORDÃO, 2015).  

No ensino de línguas, especificamente, a LA fomenta a ideia de que o texto e o discurso 

são espaços propícios para (des)construções de histórias e de narrativas sobre nós mesmos(as) 

e sobre as práticas desenvolvidas em situações reais de interação social. Para que possamos 

corresponder a esse princípio da LA e das diretrizes oficiais de educação, é essencial que 

verifiquemos bem de perto a abordagem feita por Jordão (2015), quando reafirma nossa 

capacidade linguístico-discursiva para a construção e atualização de sentidos: 
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No LC28 a língua é discurso, espaço de construção de sentidos e representação 
de sujeitos e do mundo. Os sentidos não são “dados” por uma realidade 

independente do sujeito: eles são construídos na cultura, na sociedade, na 
língua. Isso significa dizer que a língua, que tem sua existência nas práticas 
sociais, é um espaço ideológico de construção e atribuição de sentidos, o que 
se dá num processo enunciativo sempre contingente (relativo a sujeito, tempo 
e espaço específicos), numa prática situada de letramento (STREET, 2010) 
(JORDÃO, 2013, p. 73, grifo no original).  

 

Sobre a relação dialógica entre professor(a), conhecimento e aluno(a), defendida pelos 

estudos dos letramentos críticos, Jordão (2015) acrescenta: 

 

O professor fica aberto aos sentidos possíveis dentro dos procedimentos 
interpretativos legitimados pela comunidade escolar e pela cultura dominante 
que ele representa; ao mesmo tempo, ele não rechaça os sentidos impossíveis, 
ou seja, aqueles que se constroem fora de tais procedimentos [...], buscando 
entender o que faz com que tais sentidos estejam sendo atribuídos no processo 
de leitura que os constitui, buscando entender as implicações que tais sentidos 
podem ter para este mesmo processo e para o posicionamento dos leitores 
diante do mundo (JORDÃO, 2015, p. 21). 

 

Como a ideologia está sempre presente nas interações sociais, (re)definindo os cenários 

da aula de Língua Portuguesa, somos levados a vislumbrar e acolher diferentes leituras para o 

estudo de uma dada realidade, sempre em uma perspectiva problematizadora. Até aqui, 

desenvolvemos abordagens sobre a formação reflexiva e os letramentos críticos na docência. 

Na próxima seção, além de tecermos considerações acerca da teoria bakhtiniana dos gêneros, 

caracterizaremos o relato de prática elaborado pelos(as) participantes da OLP, Edição 2014.  

 

2.3 Gêneros discursivos como mobilizadores de letramentos 
 

A teoria bakhtiniana dos gêneros discursivos defende a ideia de que nossas atividades – 

nos campos de trabalho, serviço, lazer, educação etc – estão sempre atreladas à utilização da 

língua e são por ela significadas em usos e manifestações que podem ocorrer por meio de 

diferentes semioses. Das atividades realizadas em nosso dia a dia, emergem infinitos 

enunciados concretos. Esses enunciados carregam as características de onde foram emanados, 

ou seja, “[...] reflete[m] as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas” 

(BAKHTIN, 1997, p. 279). Essa é uma das principais razões pela qual dizemos que o signo é 

                                                
28 Aqui, Jordão utiliza a sigla LC quando se refere ao Letramento Crítico, entendendo-o não propriamente como 
uma perspectiva de ensino e aprendizagem de língua, mas como uma perspectiva educacional. Ao longo de nosso 
texto, optamos, no entanto, por não usar o termo Letramento Crítico no singular e com letras maiúsculas.  
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ideológico por natureza. Ainda de acordo com o Círculo, “[...] cada signo ideológico é não 

apenas um reflexo, uma sombra da realidade, mas também um fragmento material dessa 

realidade” (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2010, p 31). 

Se nossas atividades são infinitas e delas suscitam os gêneros discursivos, fica clara a 

multiplicidade de tipos de enunciados produzidos e circulados socialmente. Posta a 

heterogeneidade dos gêneros, Bakhtin (1997, p. 281) distingue os gêneros do discurso 

primários, caracterizados como simples – a exemplo do diálogo cotidiano – dos gêneros do 

discurso secundários, tidos como complexos – como o romance. Os gêneros secundários 

constituem-se em um plano complexo graças à sua produção em contextos de interação mais 

elaborados e ao uso de outros gêneros em uma mesma produção textual, em uma dinâmica de 

hibridez enunciativa. 

 

Durante o processo de sua formação, esses gêneros secundários absorvem e 
transmutam os gêneros primários (simples) de todas as espécies, que se 
constituíram em circunstâncias de uma comunicação verbal espontânea. Os 
gêneros primários, ao se tornarem componentes dos gêneros secundários, 
transformam-se dentro destes e adquirem uma característica particular: 
perdem sua relação imediata com a realidade existente e com a realidade dos 
enunciados alheios (BAKHTIN, 1997, p. 281). 
 

Aqui, tomamos os relatos de prática da OLP como gênero secundário e, portanto, 

complexo. Como já explicitamos, o enunciado permite que as escolhas linguístico-discursivas 

e os traços ideológicos dos sujeitos sejam identificados. Importa-nos ressaltar, no entanto, que 

nem todos os gêneros do discurso mostram-se favoráveis à individualidade do estilo verbal. 

“Documento oficial”, “ordem militar” e “nota de serviço”, por exemplo, são gêneros apontados 

por Bakhtin (1997, p. 283) como extremamente padronizados, nos quais “o estilo individual 

não entra na intenção do enunciado, não serve exclusivamente às suas finalidades”.  

No caso específico dos relatos aqui investigados, embora reconheçamos a existência de 

critérios próprios do processo de seleção em que o gênero é submetido, podemos inferir que 

não se trata de uma padronização excessiva ao ponto de o enunciado não refletir as intenções e 

finalidades do(a) autor(a). Como veremos mais adiante, as condições de produção de um gênero 

discursivo resultam em enunciados construídos a partir de escolhas, impressões e intenções de 

cada sujeito. Embora o relato elaborado na OLP seja um gênero prenhe de autoria, o que 

delimita, de algum modo, sua configuração são alguns aspectos encontrados no regulamento do 

concurso, em orientações publicadas na revista Na Ponta do Lápis e em demais textos 

veiculados no Portal Escrevendo o Futuro.  
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Sobre esses instrumentos que regulam a escrita do relato de prática, Zeichner (2008) 

problematizou as situações formativas em que o mais importante é um comportamento de 

obediência do(a) professor(a) em detrimento de uma autoria autêntica que contribui com seu 

processo de aprendizagem. Em suas palavras,   

 
[...] existe ainda, na minha visão, muita confusão conceitual sobre o que 
as pessoas realmente querem dizer quando usam o termo “reflexão” – 
se estão procurando desenvolver uma forma real de aprendizagem 
docente que vai além de uma implantação obediente de orientações 
externas, e mesmo se essa aprendizagem docente auxiliou para que 
fosse real, e se existe uma ligação de seus esforços com lutas dentro e 
fora da educação para tornar o mundo um lugar mais justo socialmente 
para todos (ZEICHNER, 2008, p. 547). 

 

Além do propósito social dos gêneros discursivos em relações que envolvem língua, 

poder e construção de realidades, a teoria bakhtiniana evidencia que eles são compostos por 

três partes integrantes: conteúdo temático, estilo verbal e construção composicional. Cada um 

desses elementos é constituído por especificidades próprias às esferas de produção, podendo 

ser analisadas separadamente, embora existam de modo simultâneo na íntegra do enunciado. 

Assim, por meio da observação do tema, do estilo, das escolhas linguísticas e da organização 

estrutural, podemos explorar os indícios de atividades culturais desenvolvidas por um sujeito 

ou uma comunidade. 

A composição do gênero, por sua vez, é apresentada pela teoria bakhtiniana como a 

forma pela qual o enunciado está estruturado. Trata-se de uma categoria que diz respeito à 

organização efetiva do texto oral ou escrito. Assim como o estilo verbal, a composição é 

construída a partir da intenção de quem enuncia, da finalidade do enunciado, do lugar social de 

recepção do texto e demais fatores que modelam e definem a composição de um gênero do 

discurso. Abaixo, reproduzimos alguns questionamentos de Bakhtin (1997) a respeito desta 

interlocução instaurada no momento de produção textual: 

 

A quem se dirige o enunciado? Como o locutor (ou o escritor) percebe e 
imagina seu destinatário? Qual é a força da influência deste sobre o 
enunciado? É disso que depende a composição, e sobretudo o estilo, do 
enunciado. Cada um dos gêneros do discurso, em cada uma das áreas da 
comunicação verbal, tem sua concepção padrão do destinatário que o 
determina como gênero (BAKHTIN, 1997, p. 321). 
 

Além de apresentarem os três aspectos apontados pela teoria bakhtiniana, os relatos de 

prática vencedores da OLP, Edição 2014, apresentam outros gêneros acionados pelos(as) 
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professores(as) durante o processo de escrita. Além do teor dialógico, os textos evidenciam uma 

multiplicidade de vozes e atravessamentos de discursos. Para uma breve ilustração dessas 

características, destacamos três excertos extraídos do corpus desta pesquisa: 

 

 

No Excerto 1, a aluna lançou um questionamento à professora sobre um tema polêmico 

que mobilizou o (re)planejamento da aula. A conversa reproduzida no relato é própria do 

diálogo cotidiano (gênero primário) e, mais precisamente, da interação entre professora e aluna. 

Os dois excertos, reproduzidos adiante, já ilustram outras referências trazidas aos relatos para 

a representação da experiência com o ensino de Língua Portuguesa: 

 

  

Os Excertos 02 e 03 recorreram a Camões e Lispector, respectivamente, com o objetivo 

de endossar uma reflexão instaurada no corpo dos relatos. Inicialmente, no Excerto 02, a autora 

não só mobilizou o gênero poema de Camões como criou modificações em função de seu 

discurso, de sua intenção em tematizar a docência. Já no Excerto 03, a autora trouxe a escritora 

Clarice Lispector para tecer considerações acerca das especificidades da escrita. Após a citação 

literária, a professora complementou o discurso de Lispector, atribuindo significado ao seu 

texto. Para ela, as consequências do ato de escrever – “Mas voam faíscas e lascas como aços 

Excerto 01 
“Professora, é correto derrubar as casas das pessoas e não oferecer um 
valor justo pelas moradias?” - Foi com esse questionamento que fui 
surpreendida no início deste ano letivo.  
E.F.D.M.D.S., Artigo de opinião, Estadual, 2014. 

Excerto 02 
E, na minha ousadia de aprendiz de professora, peço permissão a Camões para falar do 
ofício de professor: "Ser professor é um fogo que arde sem se ver; É ferida que dói e 
não se sente; É um contentamento descontente; É dor que desatina sem doer". 
S.D.S.R.A., Crônica, Estadual, 2014. 

Excerto 03 
A escritora Clarice Lispector define que "Não, não é fácil escrever. É duro como 
quebrar rochas. Mas voam faíscas e lascas como aços espelhados". O que almejei com 
todo o trabalho realizado foi fazer com que as faíscas fizessem brilhar os olhos dos 
aprendizes. 
C.E.C., Memória literária, Municipal, 2014. 
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espelhados” – constituíram uma possibilidade para que essas mesmas faíscas “fizessem brilhar 

os olhos dos aprendizes”.  

Sobre o movimento reflexivo em que estabelecemos nossos pontos de vista, 

relacionando-os com as vozes de outros sujeitos, Bakhtin (1997) faz a seguinte abordagem: 

 

Não podemos determinar nossa posição sem correlacioná-la com outras 
posições. E por esta razão que o enunciado é repleto de reações-respostas a 
outros enunciados numa dada esfera da comunicação verbal. Estas reações 
assumem formas variáveis: podemos introduzir diretamente o enunciado 
alheio no contexto do nosso próprio enunciado, podemos introduzir-lhe 
apenas palavras isoladas ou orações que então figuram nele a título de 
representantes de enunciados completos. Nesses casos, o enunciado completo 
ou a palavra, tomados isoladamente, podem conservar sua alteridade na 
expressão, ou então ser modificados (se imbuírem de ironia, de indignação, de 
admiração, etc.); também é possível, num grau variável, parafrasear o 
enunciado do outro depois de repensá-lo, ou simplesmente referir-se a ele 
como a opiniões bem conhecidas de um parceiro discursivo; é possível 
pressupô-lo explicitamente; nossa reação-resposta também pode refletir-se 
unicamente na expressão de nossa própria fala — na seleção dos recursos 
lingüísticos e de entonações, determinados não pelo objeto de nosso discurso 
e sim pelo enunciado do outro acerca do mesmo objeto (BAKHTIN, 1997, p. 
316). 

 

São muitas as possibilidades que a linguagem nos oferece quando o objetivo é a 

construção de sentidos e o fortalecimento de posicionamentos acerca de nossas experiências. 

Em meio às alternativas que surgem em situações reais de interação, a dimensão conceitual de 

gênero do discurso elaborada pelo Círculo de Bakhtin evidencia algumas alternativas para a 

atribuição de sentidos às práticas sociais realizadas pelos(as) professores(as) no contexto aqui 

focalizado e para a sistematização dos seus discursos. 

Na seção seguinte, conheceremos as Metafunções da linguagem explicitadas pela LSF. 

Para além de uma base teórico-metodológica, a teoria sistêmico-funcional vem para entrever 

nosso objeto de pesquisa sob um ângulo eminentemente social da língua em total consonância 

com a formação reflexiva, os letramentos críticos e a teoria dialógica da linguagem levantadas 

até aqui.  
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2.4 Metafunções da linguagem (e)m projeções de análise  
 

Quando deslocamos nossa perspectiva de linguagem para a concepção compartilhada 

pela LSF, lidamos com um processo social complexo e multifacetado. Michael Halliday (2004), 

principal linguista desenvolvedor da teoria, propôs uma investigação da língua que considerasse 

primordialmente as escolhas linguísticas realizadas em uma situação específica de interação 

social. Assim, além de descrever padrões da língua e teorizar sobre as recorrências 

identificadas, a LSF também sustenta um modelo de análise dessas escolhas que fazemos em 

sistemas próprios de uma dada língua. 

Conforme apontam Bárbara e Macedo (2009), a LSF parte da sociedade e dos usos reais 

da língua para o estudo dos índices linguísticos, o que faz dela uma teoria social e, portanto, 

coerente com vinculação da língua à vida, como anunciado neste Capítulo 2. Adicionalmente a 

esse princípio, as autoras afirmam: 

 

[...] seu foco está em entender como se dá a comunicação entre os homens, a 
relação entre indivíduos e desses com a comunidade. Caracteriza-se também 
como uma teoria semiótica porque se preocupa com a linguagem em todas as 
suas manifestações. Procura desvendar como, onde, porque e para que o 
homem usa a língua, bem como a linguagem em geral, e como a sociedade o 
faz (BÁRBARA E MACÊDO 2009, p. 90).  
 

Na LSF, a língua é compreendida como sistêmica e funcional por razões que justificam 

e, inclusive, caracterizam os princípios defendidos pela teoria hallidayana. Sistêmica devido às 

redes de escolhas que encontramos disponíveis em seus variados sistemas. Neles, podemos 

examinar o potencial de alternativas que temos para a construção de realidades, saberes e 

representações de nossas experiências de mundo – internas e externas (HALLIDAY; HASAN, 

1989; HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). De modo geral, por meio dos sistemas 

linguísticos, construímos e elaboramos textos verbais a partir de aspectos léxico-gramaticais 

escolhidos de um dado sistema e realizados em estruturas textuais. 

Por outro lado, a língua também é funcional por ter em seu funcionamento critérios que 

precisam ser observados em um processo de adequação linguística que vai ao encontro de uma 

esfera específica do discurso. Após essa etapa de correspondência da língua ao contexto, inicia-

se a construção de significados a partir de escolhas que fazemos dos sistemas linguísticos, 

buscando atender aos propósitos sociais e às condições de produção da linguagem.  
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Os estudos de Halliday foram inspirados por ideias advindas do antropólogo 

Malinowski (1944)29, principalmente em torno dos trabalhos sobre a relação entre os usos 

linguísticos e os contextos sociais. A principal ideia defendida por Malinowski (1944) é a de 

que todo uso que fazemos da língua está indiscutivelmente atrelado a um contexto 

correspondente. Este princípio foi abraçado pela LSF como norteador para a teoria de análise 

linguística (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 32). 

Para Malinowski (1944), o contexto é estratificado em dois tipos ou níveis de alcance: 

o contexto de cultura e o de situação. A instância mais ampla, que envolve aspectos de ordens 

discursiva e sociocultural, é conhecida como contexto de cultura. Fuzer e Cabral (2014, p. 28) 

alertam-nos para o fato de que o contexto de cultura não diz respeito apenas às práticas 

pertencentes a um país ou grupos étnicos diversificados, mas, também, “[...] a práticas 

institucionalizadas em grupos sociais, como a escola, a família, a igreja, a justiça etc”, o que 

implica uma abordagem de análise contextual ideológica e comprometida com o propósito 

social do texto.  

Já o contexto que toca em questões mais imediatas do uso da linguagem chama-se 

contexto de situação. Neste caso, a análise volta-se aos aspectos de ordem mais situada, em 

termos literais, isso significa dizer que será analisado o ambiente imediato em que o texto está 

imerso. Nas palavras de Halliday (1989, p. 43, apud FUZER; CABRAL, 2014, p. 27) 

“utilizamos essa noção para explicar por que estas coisas têm sido ditas ou escritas em uma 

situação particular e o que mais poderia ter sido dito ou escrito mas não foi”. Importante 

ressaltar que ambos os contextos – de cultura e de situação – são constituídos por fatores 

extralinguísticos responsáveis pela regulação, organização e estruturação da língua.  

Em consonância com a abordagem do antropólogo e de linguistas envolvidos(as) nos 

estudos sobre o contexto e sua relação com a linguagem, os filósofos Bakhtin e Volochinov 

(2010, p. 127) também reafirmam a importância do “estudo das relações entre a interação 

concreta e a situação extralingüística – não só a situação imediata, mas também, através dela, o 

contexto social mais amplo”. Os autores acreditam que os textos são ressignificados e tomam 

formas variadas à medida que entram em contato com outros sujeitos e cenários de produção. 

                                                
29Fuzer e Cabral (2014), em Introdução à Gramática Sistêmico-Funcional em Língua Portuguesa, fazem um 
percurso histórico que conduziu a teoria sistêmico-funcional à condição atual. Sobre as influências nos estudos de 
Halliday, as autoras evidenciam que, inicialmente, a escrita de Malinowsky influenciou o linguista John Rupert 
Firth, foi ele quem primeiro iniciou as sistematizações sobre esse princípio que relaciona a linguagem ao contexto 
social. Em seguida, Halliday, então aluno de Firth, continuou a desenvolver as ideias que resultaram na Gramática 
de Escala e Categorias. Mais informações podem ser consultadas em Fuzer e Cabral (2014).  
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Por esta razão, “a comunicação verbal não poderá jamais ser compreendida e explicada fora 

desse vínculo com a situação concreta” (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2010, p. 127).  

A fim de caracterizar o contexto de situação em que foi realizado um uso linguístico, 

Halliday (1989, 2004) propôs um modelo de análise que envolve três variáveis responsáveis 

pela configuração do seu contexto imediato. A primeira variável é a de campo, referente ao que 

está acontecendo, à atividade realizada em um texto e a quem participa dessa atividade. A 

segunda variável é pertencente às relações estabelecidas entre os(as) participantes(as) do 

contexto, trata-se do discurso que focaliza as interações. Por fim, na terceira variável, 

correspondente ao discurso de modo, é observado o papel desempenhado pela linguagem para 

que o objetivo do texto seja alcançado. As três variáveis do contexto de situação compõem o 

que é conhecido na LSF como registro.  

Em uma tentativa de caracterizar, no interior da proposta sistêmico-funcional, o 

contexto de situação do gênero relato de prática elaborado pelos(as) professores(as) da quarta 

edição da OLP, teríamos, por exemplo, a caracterização descrita no Quadro 4: 

 

Quadro 4 - Contexto de situação do relato de prática 
Campo Relação Modo 

Relato de prática elaborado 
por professores(as) 
participantes do concurso 
promovido pela OLP. 
Texto escrito que tematiza 
experiências de 
professores(as) da 
Educação Básica com o 
trabalho de leitura e escrita 
em sala de aula, mais 
precisamente, com o 
ensino de um gênero 
discursivo nas aulas de 
Língua Portuguesa. 
Discurso de 
professores(as) acerca de 
sua experiência na OLP, 
Edição 2014.  

Escritores(as): 
Professores(as) de Língua 
Portuguesa da Educação 
Básica, semifinalistas da 
OLP.  
Leitores(as): comissão 
julgadora da OLP; colegas 
de profissão; comunidade 
escolar; demais autores(as) 
dos relatos e leitores(as) 
em potencial. 

Modo: Linguagem escrita.  
Texto veiculado em 
plataforma online. 
Apresenta recursos verbo-
visuais. 
   

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 
 

Se quisermos, por outro lado, caracterizar o contexto de cultura do relato, precisaremos, 

dentre outras abordagens, explicitar em que consiste o gênero, quais suas funções e qual sua 
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configuração na OLP – um gênero de sequências narrativas e descritivas, escrito em primeira 

pessoa com o objetivo de registrar a experiência com o ensino de leitura e escrita na OLP, a 

partir de oficinas realizadas nas aulas de Língua Portuguesa de escolas públicas brasileiras. 

Ainda em resposta ao contexto de cultura, é necessário que façamos uma explicação do que 

significa a OLP – grosso modo, é um programa de abrangência nacional, idealizado em 2002 

pela Fundação Itaú Social, em parceria com outras instituições (quando ainda não tinha essa 

configuração, nem esse nome) e que, mais tarde, em 2008, ganhou novas roupagens e o apoio 

do MEC, tornando-se uma política pública. Essa caracterização foi desenvolvida no Capítulo 

1 desta dissertação, quando fizemos um levantamento sobre a OLP como contexto de produção 

do gênero relato. O contexto de cultura também deve contar com informações referentes ao 

concurso de relatos, os critérios que regularam a seleção dos textos e demais formações 

discursivas que atravessam o programa e a instituição escolar.  

Na LSF, os gêneros também são produzidos em situações cotidianas que visam atender 

aos propósitos sociais de interação (SILVA; ESPÍNDOLA, 2013). Embora o gênero seja 

dinâmico, acreditamos que o registro apresenta ainda mais dinamicidade, visto que muda a cada 

uso social, a depender da atividade representada, dos(as) participantes(as) e das circunstâncias. 

Assim, na análise da língua em uso faz-se necessária a observação do contexto de situação 

(registro) e do contexto de cultura (gênero). 

Em Introducing Functional Grammar, Geoff Thompson (2014)30, ilustrou a distinção 

entre registro e gênero de maneira bastante didática. Em sua analogia, podemos imaginar o 

registro como o pano (tecido) e o gênero como a roupa (vestimenta). De modo geral, a roupa é 

feita por um ou mais tipos específicos de panos que, no processo de confecção, são submetidos 

a uma sequência de mudanças até que seja alcançada uma forma final do produto. Trata-se de 

um processo que envolve cortes, modulações, sobreposições e demais ações necessárias para 

atender aos fins de determinada ocasião.  Neste mesmo sentido, o gênero mobiliza as 

propriedades de registro(s), visando a realização de um propósito social. Para Thompson (2014, 

p.43, tradução nossa), “um gênero implanta os recursos de um registro (ou mais de um registro) 

em padrões particulares para atingir determinados objetivos comunicativos”31. 

Atrelada às variáveis do discurso, a linguagem humana apresenta infinitas funções. 

Assim, a teoria sistêmico-funcional elegeu três principais funções exercidas pela linguagem, as 

                                                
30 Tivemos a honra de conhecer o Sr. Geoff Thompson em 2015, em um evento acadêmico na Universidade Federal 
de Santa Maria. No mesmo ano em que o conhecemos, não muito após o evento, o Sr. simpático e espirituoso, 
dedicado aos estudos linguísticos e, mais recentemente, às metáforas, veio a nos deixar. A ele, toda luz divina.   
31 No original: “[...] a genre deploys the resources of a register (or more than one register) in particular patterns to 
achieve certain communicative goals” (THOMPSON, 2014, p.43).  
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quais são chamadas de metafunções: i) a Metafunção Ideacional refere-se à representação do 

mundo (interno e externo), à compreensão das práticas sociais realizadas e está relacionada à 

variável campo no contexto de situação; ii) a Metafunção Interpessoal volta-se para as 

interações entre os sujeitos participantes das práticas sociais e é responsável por realizar a 

variável relação; por fim, iii) a Metafunção Textual  é aquela que organiza o texto, pensando na 

sua adequação ao contexto; é a metafunção que realiza a variável modo do registro 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 30; THOMPSON, 2014, p. 30).    

Nas palavras de Thompson (2014),  

 
[...] usamos a linguagem para falar sobre nossa experiência do mundo, 
incluindo os mundos em nossas próprias mentes, para descrever eventos, 
estados e as entidades envolvidas neles [Metafunção Ideacional].  
Nós também usamos a linguagem para interagir com outras pessoas, para 
estabelecer e manter relações com elas, influenciar seus comportamentos, 
expressar o nosso próprio ponto de vista sobre as coisas do mundo, e para 
extrair ou alterar o deles [Metafunção Interpessoal].  
Finalmente, no uso da linguagem, nós organizamos nossas mensagens de 
maneiras que indicam como elas se encaixam com as outras mensagens ao seu 
redor e com o contexto mais amplo em que estamos falando ou escrevendo 
[Metafunção Textual] (THOMPSON, 2014, p. 28, nossa tradução, acréscimos 
nossos)32.  
 

Na Figura 3, reproduzida adiante, podemos visualizar a relação existente entre língua e 

contexto. A partir de uma estratificação das variáveis do registro (inseridas no contexto de 

situação) e suas respectivas metafunções da linguagem, o diagrama revela como todas as partes 

encontram-se envolvidas por um contexto sociocultural maior (gênero – contexto de cultura), 

feito uma membrana porosa e encapsuladora.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 No original: “We use language to talk about our experience of the world, including the worlds in our own minds, 
to describe events and states and the entities involved in them.  
We also use language to interact with other people, to establish and maintain relations with them, to influence their 
behaviour, to express our own viewpoint on things in the world, and to elicit or change theirs.  
Finally, in using language, we organize our messages in ways that indicate how they fit in with the other messages 
around them and with the wider context in which we are talking or writing” (THOMPSON, 2014, p. 28). 
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Figura 3 - Relação entre língua e contexto em estratos 

 
Fonte: SILVA; SILVA; BORBA (2016, p. 238), adaptada de Martin (2012[1997], p. 189).  
 

Cada uma das três metafunções apresentadas possui seus próprios sistemas de escolhas 

linguísticas.  Assim, as significações textuais são realizadas por formas e recursos gramaticais 

pertencentes aos sistemas específicos dentro de um eixo de escolhas coerente com cada 

metafunção. O sistema linguístico que realiza a construção das experiências na Metafunção 

Ideacional da linguagem é chamado de TRANSITIVIDADE e a oração – principal unidade de 

análise para a LSF – é entendida como representação. Nesse sistema, encontramos três 

elementos constituintes da oração: Processos, Participantes e Circunstâncias.  

Importante dizer que, de acordo com as interpretações que fazemos da experiência, a 

Metafunção Ideacional bifurca-se em Experiencial e Lógica (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 

2014, p. 361-362). Enquanto a Experiencial volta-se diretamente para a construção das 

experiências em uma dinâmica subjetiva da representação que, como vimos, pode ser externa e 

interna, a Lógica lida com a linguagem por meio de encadeamentos linguísticos realizados a 

partir de estruturas muito gerais, definindo, assim, unidades complexas da língua como frases 

e grupos33. Em nossa pesquisa, ainda que seja considerada a carga semântica transportada pela 

estrutura lógica, enfatizamos a perspectiva Experiencial da metafunção, em decorrência de 

analisarmos as representações materializadas no relato de prática em uma abordagem discursiva 

que traz desdobramentos para a formação e os letramentos docentes, a partir da experiência 

docente na OLP.  

                                                
33 No original: “The logical component defines complex units, e.g. the clause complex [...] and group and phrase 
complexes [...]” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 362, grifos no original). 



74 
 

Na Metafunção Interpessoal, quando são construídos os significados advindos das 

interações entre Participantes de uma dada atividade, o responsável pela realização da 

linguagem é o Sistema de MODO. Nele, a oração é vista como troca. Caso focalizássemos as 

relações interpessoais em nossas análises dos relatos, por exemplo, tomaríamos excertos em que 

fossem representadas as interações entre os(as) professores(as), alunos(as), sujeitos da 

comunidade escolar e quem mais participasse das interações ali expressas. Neste contexto, as 

negociações entre os Participantes seriam observadas mais de perto bem como as avaliações e 

os julgamentos estabelecidos entre eles(as).  

Por fim, a Metafunção Textual é realizada por recursos gramaticais pertencentes ao 

Sistema de TEMA. Aqui, a oração é compreendida como mensagem e é configurada por um 

Tema e um Rema.34 Grosso modo, o Tema é a construção posicionada logo no início da oração, 

ele atua como ponto de partida da mensagem e contextualiza a oração no texto (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2014, p. 89). O Rema, por seu turno, consiste no que vem após o Tema, trata-

se do desenvolvimento do Tema. Esse sistema é encarregado de, dentre outras funções, orientar 

a oração mediante seu contexto, definir os modelos de coesão e cuidar de demais aspectos 

textuais (FUZER; CABRAL, 2014, p. 33). Maiores detalhes sobre o Sistema de TEMA podem 

ser encontrados em Halliday e Matthiessen (2014), no Capítulo Clause as message, uma seção 

em que é focalizada apenas a Metafunção Textual e a oração é compreendida como mensagem 

em um modelo de estrutura temática. 

Os aspectos apresentados de forma breve nesta seção estão sistemicamente inter-

relacionados no texto e compõem um todo – extremamente relevante para uma análise 

dialógica, sistêmica e funcional, tendo em vista que as três metafunções realizam-se 

simultaneamente no texto. Segundo Halliday e Matthiessen (2014, p. 211), as três metafunções 

são unificadas na oração de modo que chegam a se confundir35. No entanto, por questões 

metodológicas e devido ao objetivo do nosso trabalho, focalizamos os Processos realizados pelo 

Sistema de TRANSITIVIDADE da língua, correspondente à Metafunção Ideacional da 

linguagem que atua na significação das nossas experiências de mundo.  

O tempo inteiro representamos e significamos nossas experiências. Além daquelas que 

se dão no mundo externo, como as ações que realizamos em diferentes espaços – aulas que 

assistimos, artigos que escrevemos, músicas que ouvimos, exercícios físicos e brincadeiras 

cotidianas – representamos e significamos, também, aquelas experiências que fazem parte do 

                                                
 
35 No original: “The three metafunctional lines are unified within the structure of the clause; textual, interpersonal 

and experiential functions are conflated with one another” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 211). 
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nosso mundo interior, de natureza mais imaginária, perceptiva ou sensitiva, que representam 

nossos sentimentos e emoções (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 214). 

Como o Sistema de TRANSITIVIDADE toma a oração como unidade representativa, 

são focalizados três principais aspectos: Processos (grupo verbal), Participantes (grupo 

nominal) e Circunstâncias (grupos adverbial e preposicional). Os Processos são seis: Material 

(os significados de fazer e acontecer), Mental (significados do sentir), Relacional (significados 

do ser e ter), Verbal (significados do dizer), Comportamental (significados do comportar-se) e 

Existencial (significados do existir). Embora não exista, na língua, prioridade de um Processo 

sobre outro, podemos inferir que os três primeiros – Materiais, Mentais e Relacionais – são 

classificados pela gramática sistêmico-funcional como os principais do Sistema de 

TRANSITIVIDADE (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 215) 36.  

 Na dinâmica da linguagem, os Processos são produzidos pelos Participantes de uma 

prática social, ou seja, são realizados por quem faz, quem sente, quem discursiviza e registra as 

ações do mundo externo e demais experiências internas em gêneros culturais. Esses 

Participantes envolvem-se em Processos diversos, fazendo-os acontecer ou sendo atingidos de 

alguma forma por eles. Os Processos, por sua vez, são associados a determinadas Circunstâncias 

configuradas em grupos adverbiais e preposicionais que podem indicar, por exemplo, onde, 

como, quando e a causa do Processo ter ocorrido (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 

222).  

Na próxima seção, teceremos considerações sobre as duas últimas teorias levantadas até 

aqui, sugerindo uma interface para pensarmos a língua e suas possibilidades de interpretação.  

 

2.5 Interface entre a Teoria Dialógica da Linguagem e a Sistêmico-Funcional  
 

A interface teórico-metodológica que fizemos entre o Círculo de Bakhtin e a LSF 

apresentou-se como um desafio e como uma contribuição enriquecedora à nossa investigação. 

O principal ponto que encontramos em comum entre as duas teorias é o fato de ambas voltarem-

se para o funcionamento e os estudos da linguagem em contextos situados de realização. 

Tomam a língua em uso real como matéria de análise e mantêm distância, portanto, de 

abstrações e casos desvinculados da vida social. Além de compreenderem a língua como 

atividade, como prática que mobiliza construções de significados, a TDL e a LSF apostam na 

interação verbal como principal lócus de produção e troca de significados socioculturais 

                                                
36 No original: “Material, mental and relational are the main types of process in the English transitivity system” 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 215). 
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(BAKHTIN, 1997; BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2010; HALLIDAY; MATTHIESSEN, 

2014). 

Em linhas gerais, enquanto o Círculo preza por uma abordagem do texto em torno do 

enunciado e do gênero do discurso, a LSF parte, principalmente, da perspectiva léxico-

gramatical do texto, por meio de orações, para atingir um contexto social de uso da linguagem. 

As questões que envolvem a oração e o enunciado foram apontadas por Bakhtin (1997, p. 295) 

como um problema que ainda não foi estudado profundamente – “o problema mais complexo 

e difícil para a linguística”. Mais do que solucionar este problema, Bakhtin convida-nos a 

refletir as relações existentes entre oração e enunciado. Segundo o autor, “[...] devemos analisar 

o problema da oração entendida como uma unidade da língua e ver o que a distingue do 

enunciado entendido como uma unidade da comunicação verbal” (BAKHTIN, 1997, p. 295, 

grifos no original).  

A defesa do Círculo para o estudo dos enunciados concretos está clara na passagem 

adiante: 

 

O estudo da natureza do enunciado e da diversidade dos gêneros de 
enunciados nas diferentes esferas da atividade humana tem importância 
capital para todas as áreas da lingüística e da filologia. Isto porque um trabalho 
de pesquisa acerca de um material lingüístico concreto – a história da língua, 
a gramática normativa, a elaboração de um tipo de dicionário, a estilística da 
língua, etc. – lida inevitavelmente com enunciados concretos (escritos e orais), 
que se relacionam com as diferentes esferas da atividade e da comunicação: 
crônicas, contratos, textos legislativos, documentos oficiais e outros, escritos 
literários, científicos e ideológicos, cartas oficiais ou pessoais, réplicas do 
diálogo cotidiano em toda a sua diversidade formal, etc. É deles que os 
pesquisadores extraem os fatos lingüísticos de que necessitam. Uma 
concepção clara da natureza do enunciado em geral e dos vários tipos de 
enunciados em particular (primários e secundários), ou seja dos diversos 
gêneros do discurso, é indispensável para qualquer estudo, seja qual for a sua 
orientação específica. Ignorar a natureza do enunciado e as 
particularidades de gênero que assinalam a variedade do discurso em 
qualquer área do estudo lingüístico leva ao formalismo e à abstração, 
desvirtua a historicidade do estudo, enfraquece o vínculo existente entre 
a língua e a vida. A língua penetra na vida através dos enunciados concretos 
que a realizam, e é também através dos enunciados concretos que a vida 
penetra na língua (BAKHTIN, 1997, p. 282, grifo nosso). 

 

Como vimos no Capítulo 1, a ordem metodológica bakhtiniana prevê uma orientação de 

análise da língua baseada em três principais etapas: a análise das interações verbais, dos 

enunciados e das formas linguísticas. Fica a critério do(a) pesquisador(a) escolher quais 

categorias de análise e métodos serão utilizados durante a pesquisa. A LSF, por sua vez, 

apresenta-nos um modelo de análise com métodos específicos que possibilitam a exploração do 
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texto sem perder de vista seu contexto imediato de produção nem tão pouco seu contexto 

cultural (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, MELO, 2015).  

Embora a LSF reconheça e desenvolva os quatro estratos da linguagem: i) contexto 

(gênero); ii) semântico-discursivo (significados); iii) léxico-gramatical (fraseados) e iv) grafo-

fonológico (letras/sons), observamos que o modelo de análise mais utilizado parte da oração, 

referente ao subsistema léxico-gramatical, para atingir a compreensão do estrato semântico e 

os demais que estão para além da oração. Diferentemente da LSF, o Círculo de Bakhtin não se 

atém ao subsistema léxico-gramatical da língua, ou seja, não parte dos fraseados, nem do 

vocabulário para a compreensão dos significados discursivos. Nesta perspectiva teórica, o 

enfoque é dado aos enunciados concretos configurados em gêneros do discurso.  

O que precisamos colocar em evidência é que, por mais que a teoria dialógica não centre 

a análise do texto aos aspectos gramaticais, em momento algum isenta o texto da análise 

gramatical. Em Estética da Criação Verbal, Bakhtin (1997) assinala: 

 

O estudo do enunciado, em sua qualidade de unidade real da comunicação 
verbal, também deve permitir compreender melhor a natureza das unidades 
da língua (da língua como sistema): as palavras e as orações (BAKHTIN, 
1997, p. 287, grifo no original). 
 

A abordagem feita pelo autor chama nossa atenção para o fato de que as palavras e as 

orações devem ser estudadas mediante uma perspectiva contextual situada que mantenha os 

elementos próprios da cultura e da história social do uso linguístico – o que será encontrado no 

interior do enunciado e não das palavras ou orações isoladas. Nas palavras de Bakhtin (1997, 

p. 305), “[...] a oração, como unidade da língua, não consegue condicionar diretamente uma 

atitude responsiva ativa. É só ao tornar-se enunciado completo que adquire tal capacidade”.  

Quando tivemos a atitude de combinar bases metodológicas e princípios teóricos, fomos 

incentivadas por uma comunidade científica aberta ao modo de fazer pesquisa em linguagem 

sem cercas disciplinares. Além das abordagens já apresentadas em 1.1, tivemos como referência 

os estudos desenvolvidos no âmbito da Teoria da Complexidade por Larsen-Freeman e 

Cameron (2008), no livro Complex Systems and Applied Linguistics37. Segundo as autoras, “[...] 

a teoria da complexidade oferece uma maneira útil de pensar sobre questões da linguística 

aplicada” (LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008, p. 229). Logo, muitos objetos de 

investigação e fenômenos analisados podem ser vistos e tomados como sistemas complexos. 

                                                
37 Os estudos sobre Teoria da Complexidade compuseram a disciplina Tópicos em Linguística Aplicada, ministrada 
pela professora Dra. Vera Menezes, na modalidade a distância, como parte do fluxograma curricular do mestrado. 
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Resumidamente, um sistema complexo é constituído por elementos e agentes diversos em 

interação contínua. Além de aberto, dinâmico, não-linear e adaptativo, ele pode mudar 

constantemente, repentinamente ou por fases, e também apresenta auto-organização, o que 

possibilita a geração de novos modos de comportamento. 

Além de investigar os sistemas complexos em LA, Larsen-Freeman e Cameron (2008) 

apresentaram três possibilidades de misturas metodológicas em pesquisas, quais foram: i) 

Análise do Discurso e Linguística de Corpus; ii) Aquisição de segunda língua e Linguística de 

Corpus; e iii) Aquisição de segunda língua e Análise da conversação.  

Sobre a alternativa que envolve a Análise do discurso e a Linguística de Corpus, 

tomamos como ilustração o trabalho de Silva, B. (2014), desenvolvido no Programa de Pós-

Graduação em Letras da UESB38. A autora investigou a contribuição da OLP para a ampliação 

da competência linguístico-discursiva de alunos(as) no nível básico de ensino. Suas escolhas 

metodológicas uniram ferramentas da Linguística de Corpus e procedimentos da Linguística 

Textual para o tratamento dos dados referentes às produções desenvolvidas por alunos(as) que 

participaram da OLP, seguindo a orientação metodológica proposta por Bakhtin e Volochinov 

(2010). Os resultados da pesquisa evidenciaram a eficácia e o enriquecimento que trouxe a 

interface metodológica para os processos de gerar, quantificar e interpretar os dados. 

Já no segmento da interlocução teórico-metodológica entre a LA, a LSF e TDL, temos 

a aposta de Vian Jr (2001) em um estudo em que o conceito de gênero do discurso foi explorado 

a partir de diálogos entre as diferentes teorias. De acordo com Sobral (2003, p. 230), “numa 

aparentemente inusitada e, como mostra o autor, produtiva aproximação [...]” teórica, Vian Jr 

(2001) abordou as convergências observadas nas perspectivas de Bakhtin e de Halliday, 

direcionando a discussão para estudos que promovem reflexões sobre os gêneros como tipos 

relativamente estáveis de enunciados e como fruto de propósitos sociais. 

Ainda como um destaque de aproximações teórico-metodológicas entre essas vertentes, 

temos o trabalho de doutoramento, vinculado à LA, de Melo (2015)39. A autora analisou “[...] 

efeitos discursivos possíveis produzidos nos usos de práticas acadêmicas de citação [...] a partir 

das citações identificadas na escrita reflexiva acadêmico-profissional de RES, elaborados por 

professores de línguas” (MELO, 2015, p. 6). Para o desenrolar dessa pesquisa, filiou-se aos 

                                                
38 A pesquisa intitula-se “Educação linguística e projetos de letramento: as condições de produção do gênero artigo 

de opinião na Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro” e está disponível no seguinte endereço: 

<http://www.uesb.br/ppgcel/dissertacoes/2012/Paula%20Barreto%20Silva.pdf> Acesso em 10 de Junho de 2016. 
39No estudo, a autora também examinou as contribuições das formas linguísticas de inscrição do outro e de si-
mesmo no enunciado, com o objetivo de identificar as características de relatórios elaborados por professores de 
línguas da Licenciatura em Letras da Universidade Federal do Tocantins, Campus de Araguaína-TO. 
 



79 
 

estudos dialógicos da linguagem, sobretudo aos esquemas linguísticos do discurso citado e 

reportado, e aos estudos da LSF, a partir da noção do Sistema Semântico de Projeção. Um dos 

argumentos utilizados para a interface teórica estabelecida é o de que o dialogismo bakhtiniano 

e as microcategorias de análise textual da LSF contribuíram para a compreensão da 

heterogeneidade discursiva que atravessou a escrita reflexiva dos relatórios analisados (MELO, 

2015).  

Sintonizadas a essas perspectivas de estudo, inspiramo-nos na transdisciplinaridade para 

a construção e análise do objeto de pesquisa, a partir de uma abordagem que considerou três 

principais etapas: i) o estudo das condições concretas em que as interações verbais foram 

realizadas; ii) o estudo das enunciações que emergiram das interações verbais de um contexto 

específico de produção da linguagem, ou seja, o estudo do gênero discursivo relato de prática 

na OLP; e iii) o estudo da língua em uso, a partir do exame das formas linguísticas que 

compuseram o discurso materializado no gênero. Conforme discutido no Capítulo 1, não há 

uma ordem linear a ser seguida, mas uma orientação de quais aspectos da língua podem ser 

observados e considerados em um estudo vinculado aos princípios da teoria dialógica. A figura 

4, reproduzida adiante, ilustra as três etapas bakhtinianas que conduziram as análises realizadas 

neste trabalho. 

 

Figura 4 – Abordagem metodológica da pesquisa 

 

 

Fonte: elaborada pela pesquisadora. 
 

Paralelamente à proposta metodológica do Círculo de Bakhtin, recorremos ao modelo 

de análise da língua proposto pela LSF. A partir de algumas negociações que priorizaram os 

objetivos da nossa pesquisa, procuramos enfatizar o enunciado sem desconsiderar os aspectos 

INTERAÇÃO 
VERBAL

DISTINTAS 
ENUNCIAÇÕES

LÍNGUA EM 
USO
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léxico-gramaticais constituintes do texto, uma vez que a relação entre as instâncias da 

linguagem são totalmente interligadas e dependentes. 

Ao apresentarmos uma possível interface entre o Círculo de Bakhtin e a LSF, buscamos, 

junto a Pennycook (2006, p. 73), “[...] derrubar algumas dessas cercas disciplinares”, 

evidenciando pontos e contrapontos que nos fizeram escolher essas vertentes para compor uma 

fundamentação que priorizasse o “[...] contato entre a significação lingüística e a realidade 

concreta” (BAKHTIN, 1997, p. 311). Em outras palavras, significa dizer que consideramos a 

relação existente entre os textos e os contextos sociais dos espaços discursivos de onde 

emergem as interações verbais.  

Para melhor ilustração da interface desencadeada neste trabalho, a Figura 5 traz uma 

representação dos movimentos realizados para que as teorias utilizadas em cada etapa da 

abordagem metodológica da pesquisa fossem mobilizadas com um propósito linguístico-

discursivo específico no processo de geração e análise de dados: 

 

Figura 5 – Interface teórico-metodológica entre LA, TDL e LSF 

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 
 

O primeiro movimento de interface da pesquisa foi ilustrado na Figura 5, a partir da 

centralização da LA como eixo estruturante da abordagem teórico-metodológica. Na sequência, 

vislumbramos a TDL como base essencial para o estudo das distintas enunciações produzidas 

no contexto da OLP. De modo mais específico, este foi o momento em que contextualizamos a 

elaboração dos enunciados que compuseram o gênero relato de prática bem como os elementos 

tipográficos e tipológicos que o caracterizaram em sua esfera de produção. Mais adiante, o 

terceiro movimento emergiu do acesso à LSF. Nesta etapa de análise da língua em uso, 



81 
 

realizamos a microanálise linguístico-discursiva dos relatos por meio da exploração de 

conceitos dessa teoria que, além de atuar como um método de análise, também forneceu 

entendimentos teóricos acerca dos sistemas da língua, dos contextos de cultura e de situação 

que os envolvem e das manifestações da linguagem em contextos reais de interação.  

Neste capítulo, trouxemos os principais recortes teóricos que fundamentaram nossa 

pesquisa. Buscamos provocar algumas reflexões em torno da formação e dos letramentos 

críticos docentes, dos gêneros do discurso e das metafunções da linguagem, em alguns 

movimentos de interfaces. A partir desses conceitos e das considerações desencadeadas em 

cada seção, daremos continuidade à pesquisa com as microanálises dos relatos de prática. No 

próximo capítulo, além de problematizarmos questões já expostas até aqui, mediante a 

exploração dos excertos, buscaremos reafirmar nossas escolhas teóricas, mobilizando novos 

sentidos a partir dos desdobramentos trazidos pelo corpus. 
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CAPÍTULO 3. MOVIMENTOS REFLEXIVOS DE PROFESSORES(AS) 
 

Neste capítulo, reunimos algumas recorrências de movimentos reflexivos 

materializados no gênero relato de prática.  Inicialmente, em 3.1, focalizaremos os relatos 

elaborados por professores(as) que exploraram o gênero poema, durante as oficinas da OLP 

2014. Este primeiro grupo contou com o trabalho realizado em turmas do quinto e sexto anos 

do Ensino Fundamental. Na Seção 3.2, traremos excertos cujo enfoque recaiu sobre as oficinas 

com o gênero memória literária, em turmas de sétimo e oitavo anos. Na terceira seção, em 3.3, 

os relatos investigados correspondem ao trabalho desenvolvido com turmas de nono ano do 

Ensino Fundamental e primeira série do Ensino Médio, a partir do gênero crônica. Já na seção 

3.4, os relatos analisados tematizam a participação de professores(as) em torno do gênero artigo 

de opinião.  

Adiante, mais uma vez, reproduzimos as informações referentes ao modelo de análise 

do Sistema de TRANSITIVIDADE, já anunciado no Capítulo 1, Subseção 1.2.3.  

 

Quadro 5 - Identificação dos elementos oracionais 
Processos Sublinhado de identificação 
Professor(a) como sujeito oracional Sublinhado ondulado 
Outro elemento relacionado à OLP ou à escola 
como sujeito oracional 

Sublinhado duplo 

Circunstâncias Itálico 
Complementos 
Ator ou Meta (Processos Materiais) 
Experienciador ou Fenômeno (Processos Mentais) 
Portador ou Atributo (Processos Relacionais) 
Dizente ou Verbiagem (Processos Verbais) 
Existente (Processos Existenciais) 
Comportante (Processos Comportamentais) 

Sublinhado simples 

     Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de Pereira (2014).  
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3.1 Relatos de professores(as) que orientaram o gênero poema 
 

Para ilustrar a primeira categoria semântico-discursiva desta seção, o Excerto 01 trouxe 

representações sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa. Trata-se de um excerto extraído da 

introdução do relato em que a professora G.V.D.S. evidenciou sua disposição para o 

desenvolvimento das oficinas na OLP e sua apreciação pelo programa. Além de destacar o fato 

de ter estudado os materiais orientadores, assim como os relatos vencedores das edições 

passadas, a professora revelou ter se preparado para o concurso antes mesmo do início da OLP. 

Em seu relato de prática, G.V.D.S. realizou movimentos reflexivos a partir do diagnóstico de 

uma turma que não estava devidamente alfabetizada. Essa observação desencadeou um trabalho 

diferenciado de leitura e escrita do gênero poema no Ensino Fundamental. 

 

Excerto 01: Olimpíada de Língua Portuguesa 
O que queres que te conte das coisas todas que fiz? Os perrengues pelos quais passei? 
As marolas que deveras sondas? Ou a poesia que desponta no rabisco do lápis à mão? 
Nas quatro edições da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro foram 
muitas descobertas e aprendizados. Convicções caíram por terra, novas formas de 
mediar a aprendizagem foram construídas, mas a cada ano mudam-se os personagens e 
nesse cenário, a experiência, por vezes, é um ás na manga; outras, um calo no pé.  

G.V.D.S., Poema, Estadual, 2014. 
 

Em uma conversa estabelecida com o público leitor, logo no início do texto, a professora 

lançou algumas questões com o objetivo de criar um terreno propício ao diálogo. O desejo por 

uma atmosfera de escuta foi observado no uso do Processo Verbal conte, figura do dizer que, 

embora tenha sido realizada em uma prática de escrita, parece estar mais relacionada às 

narrativas orais. Esses questionamentos introdutórios abriram um diálogo com o outro e 

mobilizaram um espaço interlocutivo que desencadeou reflexões diante das experiências na 

OLP. A primeira questão elaborada pela professora – O que queres que te conte das coisas todas 

que fiz? – já informa que não foram poucas as coisas vividas (realizadas pelo Processo Material 

fiz) e que, no relato, o(a) leitor(a) encontrará apenas um recorte da experiência.  

Sobre essa escolha de episódios a serem contados na OLP, Ferreira e Silva (2012), 

autoras de um dos textos orientadores do gênero, acrescentam: 

 

Na leitura, podemos domesticar a abundância... tentamos desfazer o caos e a 
dispersão; ressignificamos o vivido. Então: escolhemos, separamos, 
classificamos, nomeamos, ordenamos (cronológica, causal, temática, 
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hierarquicamente etc.); enfim, realizamos uma intervenção no acúmulo, no 
“tudo junto e misturado” dessa vida, traçamos uma espécie de itinerário 

(FERREIRA; SILVA, 2012, p. 20). 
 

No Excerto 01, tivemos acesso ao tempo de participação da professora no concurso por 

meio da Circunstância Nas quatro edições da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o 

Futuro. Esse dado atuou como Portador da oração ao realizar o Processo Relacional foram + o 

Atributo muitas descobertas e aprendizados. Até aqui, o foco discursivo recaiu na relevância da 

OLP e de sua contribuição no trabalho realizado pela docente. Na sequência, o Processo 

Relacional caíram40, referindo-se ao Portador Convicções, revelou como alguns conhecimentos 

deixaram de ser significativos após a construção de novas formas de mediar a aprendizagem 

em sala de aula. 

Ao mesmo tempo em que a professora evidenciou que sua prática pedagógica foi 

atualizada, trouxe a opositiva mas para destacar a dinâmica escolar e o fluxo de alunos(as) que 

chegam à escola, a cada ano, e que precisam ser considerados(as) nas etapas de 

(re)planejamento. Neste sentido, a Circunstância de Tempo a cada ano contextualizou o 

Processo Material mudam- pelo qual passam os personagens da escola. Ou seja, a cada ano 

letivo e, consequentemente, a cada edição da OLP são outros sujeitos, outros tempos, outras 

realidades e, portanto, novos desafios, novas demandas sociais de um grupo discente 

heterogêneo.  

Para finalizar, G.V.D.S. recorreu ao Processo Relacional é para construir a ideia de que 

participar diversas vezes da OLP pode contribuir positivamente na qualidade do trabalho 

realizado (representado pelo Atributo um ás na manga), como pode, também, atrapalhar as aulas 

de Língua Portuguesa, caso o(a) professor(a) pense que, por já ter participado em edições 

anteriores, não encontrará dificuldades ou que o trabalho será facilitado. Essa última 

interpretação ressalta um ponto negativo da experiência, expresso linguisticamente pelo 

Atributo um calo no pé. 

Na categoria Gênero discursivo/Atividades, o excerto selecionado para ilustração reuniu 

resultados de um trabalho desenvolvido com três turmas de sexto ano do Ensino Fundamental. 

A professora D.M.D.G. desenvolveu as oficinas tendo como objeto de ensino o gênero poema 

                                                
40 O Processo caíram expresso no Excerto 01 parece, em um primeiro momento, assumir a função de Processo 
Material, por trazer o sentido denotativo de ir ao chão, cair, conforme seus variados sentidos dicionarizados. No 
entanto, a partir das análises semântico-discursivas do excerto e do relato em sua íntegra, consideramos tratar-se 
de um Processo Relacional por trazer em seu bojo a ideia de deixar de ser, dissipar-se. Em “convicções caíram por 
terra”, entrevemos, portanto, uma representação de algo que era e deixou de ser. Como a língua é dinâmica e 
passível de múltiplas interpretações, as classificações dos Processos também o são e, por essa razão, reafirmamos 
que as análises podem ser flexibilizadas e reconfiguradas de acordo com as leituras depreendidas em conjunto com 
as compreensões teóricas da LSF.   
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e, assim como todos(as) participantes, elaborou suas atividades a partir do tema previamente 

anunciado pelo programa: o lugar onde vivo. De modo mais específico, o Excerto 02 realçou 

algumas dificuldades que surgiram ao longo das oficinas em relação à forma e ao conteúdo dos 

poemas produzidos em sala de aula. Importa-nos destacar como a autora mostrou-se insatisfeita 

com a falta de familiaridade da turma com o conteúdo a ser abordado no poema, ainda que 

estivesse contente com o domínio apresentado em relação à forma estrutural e demais 

características técnicas. 

 

Excerto 02: Gênero discursivo/Atividades 
Retoques aqui, retoques ali, poemas bonitos, rimas perfeitas, mas onde estava mesmo 
aquele diferencial? Os poemas eram muito parecidos entre si e isso me incomodava. 
Recordava diariamente do filme "Sociedade dos Poetas Mortos", no qual o professor 
de Literatura, para ensinar a produzir poesia, fez os alunos arrancar as folhas dos livros 
teóricos. Será que deveria ter feito isso? Será que não tinha conseguido fazer com que 
eles percebessem que o importante em um poema não é a estrutura certinha, mas o 
conteúdo, o despertar de sentimentos? 
D.M.D.G., Poema, Estadual, 2014. 

 

O Excerto 02 foi precedido por parágrafos sobre como a professora lidou com o 

desconhecimento das histórias do município por parte da turma. Diante disso, mencionou as 

atividades que poderiam resgatar episódios passados sobre a cidade e relatou como se deu o 

processo de criação do poema. O parágrafo destacado aqui foi iniciado por etapas de (re)ajustes 

dos textos produzidos em sala de aula. Essas produções foram representadas pela professora 

como um bom trabalho, conforme o uso dos adjetivos bonitos e perfeitas, referentes aos poemas 

e às rimas, respectivamente. No entanto, essa representação positiva dos textos foi quebrada 

por meio da conjunção adversativa mas, seguida de uma série de questões que se desdobraram 

em movimentos reflexivos. 

Embora os poemas estivessem tecnicamente bem feitos, a professora relatou a falta de 

autenticidade e emoção, ideia construída a partir do Portador Os poemas + Processo Relacional 

eram + Atributo muito parecidos entre si. Nesta oração, o Modalizador muito intensificou a 

representação de semelhança encontrada nos poemas. Na sequência, a professora colocou-se 

como Experienciador da oração e introduziu mais um movimento reflexivo por meio do 

Processo Mental recordava (ação que acontecia diariamente – Circunstância de Tempo) e do 

Fenômeno do filme "Sociedade dos Poetas Mortos". Ao perguntar-se se deveria ter feito 

(Processo Material), D.M..D.G. fez referência às cenas do filme em que o professor John 
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Keating, interpretado pelo ator Robin Williams, surpreendeu a todos(as) com uma atitude 

corajosa e irreverente contra o excesso de teorização nas aulas. 

De acordo com as inferências da autora, as bases teórico-metodológicas utilizadas em 

sala de aula não possibilitaram que os(as) alunos(as) realizassem o Processo Mental Perceptivo 

percebessem para a compreensão do Fênomeno que o importante em um poema não é a 

estrutura certinha, mas o conteúdo, o despertar de sentimentos. Mais uma vez, a docente lançou 

questionamentos e considerou a possibilidade de ser a responsável pela semelhança entre os 

textos elaborados pelos alunos(as). Em termos gramaticais, a conjunção não modalizou o 

Processo Material tinha conseguido fazer, em que a professora assumiu a posição de Ator da 

oração.   

Mais ao final do relato, esse conflito entre técnicas, estruturas e conteúdo foi 

rapidamente superado, a partir da dúvida que uma aluna levantou sobre o uso da onomatopeia 

“Ssssssssss” como referência ao barulho das serpentes do município. Essa onomatopeia tornou 

o poema da aluna mais autêntico e carregado se significações, levando-o às etapas finais da 

OLP. Por outro lado, tornou-se, também, o fio semântico que conduziu toda a construção do 

relato de prática vencedor.  

Sobre o fio condutor dos relatos, Cardia (2012, p. 27) explicita, em um dos textos 

orientadores, que “[...] eleger um fio condutor em torno do qual organizar sua narrativa pode 

ser útil”, razão que pode, inclusive, justificar o fato de muitos relatos serem construídos a partir 

de grandes analogias e metáforas que compuseram a narrativa.  

O Excerto 03 problematizou a categoria Alunos(as). Em poucas linhas e com uma 

grande carga semântica, o excerto focalizou algumas representações negativas de alunos(as) 

que são construídas cotidianamente.  

 

Excerto 03: Alunos(as) 
Quer conhecer seu aluno? Viaje para a realidade dele. Assim quebraremos a arrogância 
que nos faz vê-los como incapazes e nos permitiremos conhecê-los de verdade.  
N.S.D.S., Poema, Municipal, 2014. 

 

 O Processo Mental Quer conhecer e o Fenômeno seu aluno constituíram uma indagação 

direcionada aos(às) colegas de profissão de N.S.D.S. A resposta a esse questionamento veio 

logo em seguida, por meio do Processo Material Viaje e da Meta para a realidade dele. De 

acordo com o posicionamento político e discursivo assumido pela professora, existe um 

distanciamento entre as realidades discentes e os debates levados à sala de aula, seja decorrente 
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de eixos temáticos alheios aos interesses das turmas ou por uma não correspondência à função 

social que o conteúdo abordado na aula representa na vida escolar e pessoal de cada aluno(a).  

 A conjunção Assim sugere um movimento reflexivo de encaminhamento de ideias, pois 

reforça a necessidade de o(a) docente conhecer sua turma. O grande impacto semântico do 

enunciado foi realizado pela Meta a arrogância, de alcance do Processo Material quebraremos. 

Aqui, a autora colocou-se como Ator junto aos(às) colegas de profissão, visto que usa o elíptico 

nós. A representação construída do(a) aluno(a) como incapaz e peça pouco conhecida de 

verdade na ambiência escolar levou-nos a uma segunda representação da figura discente que 

não percebe o potencial que tem. Essa representação foi trazida pela mesma professora em outra 

parte do relato em que evidenciou não só a descrença da comunidade docente em relação às 

suas turmas, mas a falta de percepção dos(as) próprios(as) discentes. Neste trecho, a professora 

revelou: “O resultado é indiscutível; minha participação se transformou na vitória pessoal dos 

alunos e na revelação do potencial que muitas vezes eles não percebiam em si mesmos” 

(N.S.D.S., 2014). 

Notamos uma representação negativa do grupo discente a partir de duas perspectivas. 

De acordo com a primeira, o(a) aluno(a) não percebe o potencial que tem. Já na segunda 

representação, a professora e demais colegas, por não conhecerem as realidades das turmas, as 

veem como incapazes. Diante disso, questões inevitáveis podem ser levantadas: quem 

efetivamente não vislumbra o potencial discente? O problema reside apenas na falta de 

confiança dos(as) alunos(as) em si mesmos(as)? Há um distanciamento docente da realidade 

instaurada em sala de aula? Em que medida essa arrogância mencionada no relato está presente 

nas interações da ambiência escolar?  

Embora nossa pesquisa não busque responder a esses questionamentos, não podemos 

marginalizar ou invisibilizar essas forças semânticas que atravessam os dados da pesquisa. 

Consideramos uma atitude política realçarmos os modos pelos quais a voz docente foi delineada 

no gênero relato de prática, afinal, as relações sociais e as representações expressas carregam 

ideologias e formações discursivas de interesses distintos, de compreensões igualmente 

distintas. Dito de outro modo, as leituras empreendidas evocaram representações de alunos(as) 

que não percebiam seu potencial e de professores(as) tidos(as) como arrogantes que, segundo 

a professora, não buscam conhecer a heterogeneidade discente que constitui as aulas de Língua 

Portuguesa.  

 Tomando este viés da linguagem como caminho de produção e fomento da diferença, 

daremos continuidade às análises com um excerto referente à categoria Outros elementos 
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educacionais. Trata-se de uma categoria mais ampla, que não se limitou às especificidades da 

prática docente. Como ilustração, o Excerto 04 trouxe as dificuldades encontradas no percurso 

da professora N.S.D.S. Inicialmente, queremos destacar o Grupo Nominal “dificuldades” que 

complementou o Processo Mental Quer saber, escolhido pela autora para desencadear uma 

maior interação com o público leitor. Após este questionamento que introduziu o excerto, 

identificamos uma sequência de representações negativas feitas a partir da caracterização de 

elementos sociais que condicionaram as oficinas desenvolvidas. 

 

Excerto 04: Outros elementos educacionais 
Iniciei as oficinas com determinação. Não queria apenas cumprir um número de etapas, 
mas ver o fruto desse trabalho com forma de poesia. Quer saber se tive dificuldades? 
Tive-as desde o início, a escola onde trabalho fica na zona rural, na caatinga, 6 km de 
estrada de chão. Não pense que é ruim. Divirto-me muito passando por entre bois e 
cabras, respirando o ar da roça, apreciando casas à beira do caminho denotando 
simplicidade e tranquilidade. Por se tratar de zona rural, não temos internet, mas isso 
não é uma necessidade quando me lembro de que não temos biblioteca, livros, 
computadores, caixa ou aparelho de som. 
 N.S.D.S., Poema, Municipal, 2014. 

 
 

O Processo Relacional Possessivo Tive- responde à questão feita ao público leitor e 

reforça a presença de dificuldades diante da Circunstância de Tempo desde o início. Neste 

excerto, temos a descrição da escola onde a professora trabalhou durante a OLP, incluindo sua 

localização (na zona rural, na caatinga, 6 km de estrada de chão). Em uma manobra de 

antecipação de julgamento, N.S.D.S. realizou uma advertência por meio da seguinte estrutura: 

não (Circunstância Negativa) + pense (Processo Mental) + que é ruim (Fenômeno). Para 

comprovar essa advertência, a professora iniciou uma listagem de ações pouco reflexivas no 

que tange aos desdobramentos mais específicos sobre a formação e os letramentos docentes, 

mas que funcionaram como uma descrição do espaço geográfico em que estava. Assim, os 

Processos Divirto, passando, respirando e apreciando não acrescentaram um caráter reflexivo 

ao excerto, mas não deixaram de ter relevância discursiva no texto, pois trouxeram elementos 

dos contextos de situação e de cultura capazes de contribuir com a argumentação de que ela 

conseguiu lidar com o espaço rural e que este, definitivamente, não era o seu problema.  

As dificuldades anunciadas previamente surgiram mais ao final do excerto, quando a 

autora evidenciou um conjunto de ausências. Primeiramente, a falta de internet foi destacada 

como um entrave justificado pelo Modalizador Por se tratar de zona rural. No entanto, a autora 
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lançou mão de uma construção linguístico-discursiva que desconsiderou a ausência da internet, 

tendo em vista a ausência de elementos mais básicos, por assim dizer. Linguisticamente, essa 

ideia referente ao Portador internet foi expressa em:  mas (Circunstância Adversativa) + não 

(Negativa) + é (Processo Relacional) + uma necessidade (Atributo). Obviamente, afirmar que 

internet não é uma necessidade – na era digital em que vivemos – mobiliza uma crítica muito 

impactante e desestabilizadora. No entanto, a ausência da internet foi contraposta à ausência do 

Atributo biblioteca, livros, computadores, caixa ou aparelho de som. Esses últimos elementos 

compõem (ou deveriam compor) o conjunto de recursos básicos de qualquer instituição escolar 

e, contraditoriamente, é tudo o que a escola não apresentava quando da escrita desse relato, em 

2014.  

 Para finalizar esta seção, a categoria Professor(a) trouxe, no Excerto 05, um discurso 

reflexivo que atravessa aspectos identitários próprios da complexidade humana. Além de 

problematizar o nosso inacabamento, a professora N.S.D.S. mencionou algumas 

especificidades do gênero relato de prática, como sua função discursiva e o modo como a escrita 

contribuiu com sua formação.  

 

Excerto 05: Professor(a) 
Qual meu objetivo ao relatar experiências vividas em sala de aula durante as oficinas 
de poemas com alunos do 6º ano? Tal questionamento norteia o rumo deste relato. Vou 
trilhando o caminho da lembrança e da reflexão, percurso que me fez entender um 
pouco mais sobre o ser inacabado que sou. 
N.S.D.S., Poema, Municipal, 2014. 

 
Diferentemente do Excerto 01 desse capítulo, aquele em que a professora iniciou seu 

discurso com uma série de perguntas aos(às) leitores(as) em potencial, a autora do Excerto 05 

parece dirigir seu questionamento a ela mesma, em um movimento de escuta sensível ao que 

ela (não) compreende para ela. O. Dela Processo Material Material relatar41, utilizado em sua 

forma infinitiva, referiu-se à prática de escrita do gênero relato, conforme podemos verificar no 

objeto de discurso que dá corpo ao gênero, expresso na Meta experiências vividas em sala de 

aula durante as oficinas de poemas com alunos do 6º ano. Após ter a clareza do que a fez relatar 

                                                
41 O Processo relatar parece realizar um Processo Verbal da figura do dizer, em uma atividade de linguagem 
relacionada à oralidade. De acordo com Fuzer e Cabral (2014, p. 72), os Processos Verbais “contribuem para 

variados tipos de discurso, por sua característica de fala”. Além disso, “ajudam na criação do texto narrativo, a fim 

de tornar possível a existência de passagens dialógicas”. No entanto, a partir dos fatores contextuais e das análises 

interpretativas que fizemos dos dados, acreditamos que o emprego de relatar, neste caso, assume a função de 
Processo Material, relacionado à escrita das experiências na OLP. 



90 
 

seu percurso na OLP, a professora seguiu em direção a um movimento reflexivo no campo do 

inacabamento do ser.  

De acordo com N.S.D.S., o percurso de trilhar o caminho das lembranças e da reflexão 

trouxe-lhe o entendimento do quanto sua condição de sujeito da linguagem encontra-se 

inacabada. No texto, esse sentido foi construído por meio do Processo Mental entender e do 

Fenômeno sobre o ser inacabado que sou. Ainda sobre suas escolhas léxico-gramaticais, é 

importante pontuarmos que o Processo Relacional Atributivo sou refere-se a uma característica 

atribuída ao Participante que, nesta oração, é a própria professora (cf. FUZER; CABRAL, 2014, 

p. 68). 
 

O inacabamento do sujeito é compreendido por Bakhtin (1997) como uma possibilidade 

que temos de descobrir e aprender novos modos de conceber as coisas, as pessoas e nós 

mesmos(as). Adiante, reproduzimos uma reflexão que sinaliza o nível de refinamento com o 

qual é tratado o processo de formação contínua: 

 

Se eu mesmo sou um ser acabado e se o acontecimento é algo acabado, não 
posso nem viver nem agir: para viver, devo estar inacabado, aberto para mim 
mesmo — pelo menos no que constitui o essencial da minha vida —, devo ser 
para mim mesmo um valor ainda por-vir, devo não coincidir com a minha 
própria atualidade (BAKHTIN, 1997, p. 33). 
 

A consciência de que somos seres inacabados e em constante transformação é um grande 

aspecto para a potencialização de letramentos críticos, uma vez que traz uma abertura para 

pensarmos alternativas de aprendizagem em meio às diferenças e no papel político que podemos 

assumir na esfera educacional e em esferas sociais mais amplas de produção do conhecimento. 

Aqui, referimo-nos ao conhecimento no sentido apresentado por Jordão (2013, p. 81), segundo 

a qual “[...] é saber construído socialmente e sempre ideológico, incompleto, deslizante, 

múltiplo e relativo; é saber sempre passível de contestação, questionamento e transformação”. 

É neste sentido que olhamos para a escrita reflexiva na formação de professores(as) em 

formação continuada como um espaço que elabora e fomenta alternativas para questões do 

ensino de Língua Portuguesa. 
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3.2 Relatos de professores(as) que orientaram o gênero memória literária 

 

 Nesta seção, reunimos cinco fragmentos textuais de relatos escritos por professores(as) 

de turmas de sétimo e oitavo anos que exploraram o gênero memória literária. De acordo com 

nossas observações, esse grupo foi o que mais apresentou dificuldades com o gênero produzido 

junto aos(às) discentes, uma vez que a metodologia de produção envolveu etapas diversas, 

como exposições, pesquisas na comunidade familiar, entrevistas com pessoas idosas do lugar 

onde viviam e, também, uma retextualização do gênero entrevista para a memória literária. 

Nesse último exercício, os(as) discentes precisaram realizar um deslocamento linguístico-

discursivo da terceira pessoa – histórias contadas pelos(as) moradores(as) – para a primeira, 

como se os(as) próprios(as) alunos(as) tivessem vivenciados as histórias colhidas.  

Além da complexidade metodológica, ao longo das análises realizadas em cada 

categoria semântica, observamos maiores ocorrências de depoimentos de docentes que 

desconheciam o gênero memória literária proposto pela OLP. Outro fator apresentado como 

dificultoso nas oficinas de leitura e escrita foi fazer com que uma geração tão acelerada parasse 

para interagir com pessoas idosas e com a história de sua comunidade. As práticas orais de 

linguagem, o exercício de (re)contar causos, as memórias, as lembranças de um lugar e de um 

povo, além de outros elementos próprios um tempo não marcado pela velocidade em que, hoje, 

as informações são processadas, assustaram os(as) professores(as) nesta etapa do concurso. 

Para iniciar o conjunto de representações selecionado nesta seção, o Excerto 06 trouxe 

múltiplas construções discursivas referentes à categoria semântica Olimpíada de Língua 

Portuguesa. Na íntegra do relato, o professor W.C.T narrou como as atividades propostas pela 

OLP o paralisaram e como os materiais orientadores e a metodologia oferecida pelo programa 

contribuíram positivamente com o seu desempenho. Ainda que não seja exatamente um relato 

prenhe de abordagens enviesadas pela crítica, consideramos pertinente destacar os modos como 

os sentidos foram atribuídos à experiência da OLP, a partir das escolhas léxico-gramaticais 

realizadas pelo autor.  
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Excerto 06: Olimpíada de Língua Portuguesa  
Quando decidi participar da 4ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa 
Escrevendo o Futuro com minha turma de 8º ano do Ensino Fundamental, na categoria 
de Memórias literárias, confesso ter sofrido intensamente para iniciar as atividades. 
Novato nesse gênero de texto, uma grande interrogação me afligia: como conseguir que 
uma juventude tão conectada e tecnológica consiga voltar seus olhos para o passado, 
inserir-se nele e produzir um texto refletindo um tempo que não é o seu? Como 
“escrever o futuro” com os olhos para o passado? Tais questionamentos latejavam, uma 

solução precisava ser encontrada.  
Na realidade, o problema estava dentro de mim. Era eu quem precisava compreender 
todo o processo de construção de memórias para que a transmissão dos conhecimentos 
aos alunos se tornasse plena. Consciente dessa missão, analisei, tal como os bons alunos 
de que me orgulho como professor, todo o material produzido pela equipe da Olimpíada 
e obtive, a partir deles, a “ancoragem” necessária para realizar meu trabalho com a 
turma.  
W.C.T., Memória literária, Municipal, 2014. 

 

 O Excerto 06 correspondeu aos dois primeiros parágrafos do relato. Inicialmente, o 

professor contextualizou sua participação na OLP (Quando decidi participar da 4ª edição da 

Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro), a turma em que realizou as oficinas 

(turma de 8º ano do Ensino Fundamental) e a categoria do gênero produzido em sala de aula 

(memórias literárias). Essa sequência de dados ofereceu uma base para que o complexo verbal 

confesso ter sofrido construísse uma representação negativa da primeira fase na OLP, período 

em que o professor precisou apropriar-se das atividades propostas no material didático para, 

então, conseguir desenvolver as oficinas. Os sentidos atribuídos à representação de sofrimento 

experienciado no início do concurso foram modulados pela Circunstância intensamente. 

 Mais à frente, o professor recorreu a um argumento (Novato nesse gênero de texto) que 

justificasse as questões que o afligiam. O complexo verbal “precisava ser encontrada” 

evidenciou um aparente distanciamento expresso pela voz passiva que, embora seja uma 

locução em terceira pessoa, refere-se à solução que o próprio professor precisava encontrar. 

Prova disso foi apresentada no segundo parágrafo, ainda neste excerto, quando W.C.T. realizou 

a seguinte representação: o problema (Portador) + estava (Processo Relacional) + dentro de 

mim (Atributo)42. Interessante observar que os questionamentos mais predominantes no relato 

                                                
42 Neste momento, o professor tomou pra si toda a responsabilidade de fazer com que o grupo discente interagisse 
com as histórias locais do município. A partir das abordagens sobre formação reflexiva realizadas por Zeichner 
(2008), ressaltamos que, para o real desenvolvimento profissional, não é interessante quando um curso ou 
programa focaliza apenas a autoanálise do(a) professor(a), visando identificar os pontos positivos e negativos do 
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referiam-se a como os(as) alunos(as) conectados à era tecnológica realizariam práticas de 

linguagem com histórias passadas do município, no entanto, o professor colocou-se como o 

principal desafio a ser superado na OLP, considerando sua limitação diante das oficinas.  

O Processo Mental precisava compreender, acrescido do Fenômeno todo o processo de 

construção de memórias para que a transmissão dos conhecimentos aos alunos se tornasse 

plena, foi tomado por W.C.T. como a sua principal missão no programa. A partir do 

reconhecimento de sua limitação teórico-metodológica, o professor apropriou-se do material da 

OLP e conseguiu realizar as tarefas planejadas. Gramaticalmente, essa observação foi expressa 

em analisei e obtive, Processos Material e Relacional, respectivamente.  

A carga semântica encontrada no Excerto 06 foi recorrente nos relatos que compuseram 

o corpus da pesquisa. A dinâmica é basicamente construída da seguinte forma: i) primeiro, o(a) 

professor(a) relata sentimentos de desespero, angústia, insegurança e desânimo diante da OLP 

e de suas atividades; ii) na sequência, justifica tais sentimentos, relacionando-os a alguns fatores 

como a falta de familiaridade com o gênero discursivo, o desinteresse dos(as) alunos(as), o 

tempo comprometido do calendário escolar, o quão desafiador é o concurso etc; iii) em um 

terceiro momento, encerra-se o quadro negativo e o relato dá lugar às representações positivas 

de superação, avanços nas produções escritas e um crescente envolvimento dos(as) alunos(as) 

nas atividades. Isso ocorre, em grande parte, devido ao material orientador da OLP e aos 

recursos audiovisuais que trazem esclarecimentos teórico-metodológicos ao(à) profissional e, 

ao mesmo tempo, despertam o interesse da turma.  

 O Excerto 07, reproduzido adiante, integra o relato vencedor escrito por C.L.R., uma 

professora da rede estadual de ensino. Não muito diferente do que destacamos no excerto 

anterior, a professora registrou, na introdução do relato, o quanto hesitou para participar da 

OLP, por sentir-se insegura e descrente para realizar as tarefas sugeridas pelo programa. Como 

evidência semântica, trazemos à baila o título do seu relato: Desafiando a insegurança. 

Segundo a autora, a insegurança referia-se ao pouco conhecimento que tinha sobre o gênero 

memória literária e a descrença, por sua vez, correspondia à defasagem de aprendizagem 

diagnosticada em parte dos(as) alunos(as). Por já ter participado da Edição 2010, mencionou os 

desafios encontrados inicialmente e reforçou seu apreço pelo material didático. Na categoria 

Gênero discursivo/Atividades, trouxemos um excerto em que a professora destacou uma oficina 

de produção textual bem sucedida, realizada no contexto extraescolar.  

                                                
seu trabalho e tornando o exercício de narrar a experiência mais uma arma que enfraquece e julga o(a) próprio(a) 
professor(a), sob o slogan de uma formação reflexiva e, por isso, promissora (ZEICHNER, 2008). 
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Excerto 07: Gênero discursivo/Atividades 
A cada oficina realizada, constatava os avanços do grupo - eram mais significativos 
para uns do que para outros. Cheguei a me surpreender certa vez quando saímos da 
escola e fomos até a praça localizada do outro lado da rua. O objetivo era fazer uma 
descrição detalhada do local. Enfatizei a preocupação que deveriam ter com o 
interlocutor do texto; ao lerem o que iriam redigir deveriam ser capazes de "visualizar" 
o lugar descrito. O resultado foi muito bom. Algumas duplas que se destacaram pela 
riqueza nos detalhes. Choveram adjetivos! 
C.L.R., Memória literária, Estadual, 2014.  

 
O Tema “A cada oficina” trouxe ao excerto uma ideia de gradatividade e constância. À 

medida que as práticas de linguagem e as interações em sala de aula aconteciam, a professora 

conseguiu captar as mudanças coletivas, conforme expresso gramaticalmente pelo Processo 

Mental constatava e pelo Fenômeno os avanços do grupo. Além da descrição de como toda a 

turma avançou, C. L. R. frisou as mudanças e os interesses individuais dos(as) alunos(as), 

quando considerou ser mais (Circunstância de Intensidade) significativo para uma parte da 

turma. Ainda que não tenha detalhado esse alcance diferenciado em sala de aula, o fato de 

perceber essa distinção de interesses e avanços compreende um movimento reflexivo de quem 

nota a heterogeneidade na ambiência escolar. O discurso apresenta, certamente, mais abertura 

para um ensino constituído por alternativas e múltiplos enfoques capazes de alcançar o maior 

número de sujeitos possível, conforme defende a LA e os estudos sobre os letramentos críticos 

(RAJAGOPALAN, 2014; JORDÃO, 2007, 2015). 

A atividade bem sucedida foi representada por meio do Processo Relacional foi e do 

Atributo muito bom. Para contextualizar a oficina, a professora informou que a prática de 

linguagem foi realizada fora dos muros da escola, em uma praça localizada do outro lado da 

rua (Circunstância de Lugar). O Processo Relacional era, de alcance do Portador O objetivo e 

do Atributo fazer uma descrição detalhada do local, deixou o(a) leitor(a) a par da oficina e 

ofereceu uma breve contextualização para as descrições que vieram na sequência, com o 

Processo Material Enfatizei (professora como Ator) e o conjunto de Processos que deveriam 

ser realizados pelos(as) alunos(as) – deveriam; lerem, iriam redigir, deveriam ser capazes e 

"visualizar”. 

O relato evidenciou como a professora apropriou-se de conceitos disseminados na teoria 

bakhtiniana, no que tange a relevância do sujeito interlocutor do texto, para compreender a 

importância de realçar a realidade local do grupo discente e, a partir disso, abordar um conteúdo 

gramatical (adjetivos) que acrescentasse outros recursos à produção escrita, como o olhar 
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sensível, a descrição de um espaço, a caracterização minuciosa das imagens, os movimentos de 

alteridade etc. Em síntese, o excerto permitiu-nos observar como a docente realizou escolhas 

no sistema da língua para representar, positivamente, uma oficina que foi enriquecida não só 

por espaço externo à sala de aula como também por um enfoque em um público leitor das 

produções discentes.  

O próximo excerto dessa seção corresponde ao último parágrafo do relato vencedor 

escrito por C.E.C. Diferentemente dos outros relatos, esse não foi introduzido por 

representações negativas e conflituosas da participação na OLP. O professor manifestou a 

relevância do programa e registrou sua empolgação em participar do concurso já nos quatro 

primeiros parágrafos, só em seguida mostrou-se decepcionado quando uma aluna perguntou se 

todos(as) eram obrigados(as) a participar das oficinas. Ao longo do texto, o autor seguiu 

descrevendo as atividades executadas junto à turma e, mais ao final, realizou movimentos 

reflexivos acerca da transformação experienciada na OLP. O Excerto 08, que integra a categoria 

semântico-discursiva Alunos(as), compreendeu o parágrafo conclusivo do relato. Nele, C.E.C. 

reforçou as mudanças positivas que afetaram a comunidade discente durante a experiência: 

  
Excerto 08: Alunos(as) 

Eu não era o mesmo de quando começamos este percurso, meus alunos não eram os 
mesmos, e acima de tudo suas aprendizagens não eram as mesmas. As memórias 
ajudaram a construir seres novos. E tudo isso começou com um sonho!  

C.E.C., Memória literária, Municipal, 2014. 
 

Os Processos Relacionais era (Portador Eu), eram (Portador meus alunos) e eram 

(Portador suas aprendizagens) compuseram uma representação da mudança que a experiência 

na OLP proporcionou ao professor e aos(às) alunos(as) – sujeitos que, de acordo com o relato, 

não viam na leitura e na escrita algo prazeroso. Em conformidade com a categoria semântico-

discursiva em questão, focalizaremos a transformação referente ao grupo discente e, 

consequentemente, às suas aprendizagens (Participante realçado pela expressão acima de tudo 

que revela uma escala argumentativa). Logo, ainda que tenham passado por transformações, as 

aprendizagens da turma foram eleitas pelo autor do relato como resultado de maior 

protagonismo.  

Mais ao final do excerto, temos duas orações significativas que merecem ser exploradas, 

pois são basicamente os elementos que contribuíram para essa transformação relatada. O 

Participante As memórias foi responsável por realizar o Processo Material ajudaram a construir 

– complexo verbal complementado pela Meta seres novos. De acordo com as leituras que 
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fizemos do relato, consideramos que essas memórias referem-se às memórias de moradores(as) 

que participaram das oficinas. Ao longo do texto, identificamos referências a um poeta da 

cidade, um professor e um motorista aposentados, uma escritora e um agricultor que também 

era poeta e compositor na cidade. De acordo com o relato, os(as) moradores(as) foram 

personagens essenciais na construção das memórias literárias e no interesse da turma em 

escrever sobre o lugar onde viviam. 

Para concluir a representação discursiva fazendo um balanço das apostas feitas no início 

da experiência, o autor utilizou o Participante tudo isso – expressão que reuniu e sintetizou as 

ideias já expostas – para constatar que, ainda no início da OLP, a participação no concurso 

tratava-se de um sonho. Um sonho dele e dos(as) alunos(as) que foram envolvidos pela crença 

de que poderiam participar e sonhar juntos(as) com a realização das oficinas e, certamente, a 

vitória no concurso. As duas escolhas lexicais que ganharam destaque no excerto – memórias 

e sonhos – também foram selecionadas por C.E.C. para compor o título do seu relato: Memórias 

fazem o que somos, sonhos fazem o que seremos. Esse título reconhece a historicidade do sujeito 

e perspectiva, ao mesmo tempo, a nossa composição contínua a partir das projeções que 

realizamos. 

Para ilustrar a microanálise do corpus, na categoria Outros elementos educacionais, 

extraímos o Excerto 09 de um relato escrito por L.T.F.L. Trata-se de uma passagem textual 

correspondente ao terceiro parágrafo do relato, vindo logo após uma breve contextualização de 

quais sentimentos a OLP havia despertado na professora. Além da expectativa, o programa 

representou um grande desafio, devido ao pouco tempo e aos demais projetos já encaminhados 

na escola.  A ênfase do excerto que reproduzimos a seguir é, portanto, sobre o tão temido e 

escasso tempo.  

 

Excerto 09: Outros elementos educacionais 
Pois bem, dada a largada, começamos a correr contra o tempo, até aqui, declarado meu 
inimigo. A aquela altura do campeonato, ou melhor, olimpíada, o mês de maio já nos 
dava adeus. Relutei contra a insegurança, pois mexeria com o sonho de muitos alunos. 

L.T.F.L., Memória literária, Municipal, 2014. 
 

O Processo Material começamos a correr foi a construção linguística escolhida pela 

professora para representar o curto tempo encontrado no planejamento escolar para a realização 

da OLP. Em linhas gerais, a orientação do programa aponta que a realização das oficinas deve 

ser articulada ao planejamento da escola inscrita, de modo que as atividades curriculares sejam 

desenvolvidas em uma dinâmica correlacionada (CENPEC, 2014). Como expresso no excerto, 
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o tempo mostrou-se um agravante no ensino de leitura e produção textual, tendo em vista os 

processos de reescrita, os acompanhamentos individuais de aprimoramento do texto e demais 

práticas que demandam tempo e condições favoráveis de trabalho na ambiência escolar.  

Semanticamente, o tempo apresentou-se, nos contextos da Educação Básica aqui 

mencionados, como um aspecto negativo. Para construir essa representação, L.T.F.L. passou a 

concebê-lo como o seu inimigo. Ao trazer a privação de tempo e o acúmulo de projetos na 

escola como problemas sociais que fugiram do seu controle, a professora desencadeou uma 

atitude crítica de engajamento discursivo, tanto por aproximar-se do caráter denunciativo do 

texto, como por apresentar alternativas para driblar as advertências e corresponder às 

expectativas da comunidade discente.  

Apesar dos entraves estabelecidos pelo tempo, a professora tomou uma atitude de 

enfrentamento materializada, gramaticalmente, por meio do Processo Material Relutei, cuja 

Meta contra a insegurança trouxe ao relato o sentimento de uma profissional que, embora sujeita 

à incerteza do resultado, optou por investir na proposta da OLP. Essa atitude foi conduzida por 

um posicionamento discursivo que considerou os(as) alunos(as), conforme o uso da explicativa 

pois, responsável por desencadear a última oração do parágrafo construída pelo Processo 

Material mexeria + Meta com o sonho de muitos alunos. Aqui, assim como no excerto anterior, 

há uma representação do sonho como um elemento motivador que mobilizou a realização das 

atividades e o interesse de professores(as) e alunos(as) pelo concurso.  

O Excerto 10, reproduzido na sequência, problematiza elementos sociais extremamente 

questionáveis e de relevância em agendas da LA e de estudos sobre os letramentos. Além de 

tematizar a dicotomia existente entre o ensino inovador e o ensino tradicional, a professora 

L.T.F.L. destacou a função social dos recursos de multimídia utilizados na aula e o impacto das 

estruturas físicas das escolas no funcionamento das oficinas durante a OLP. Ao mesmo tempo 

em que o texto traz questões de denúncia social, apresenta, também, representações da própria 

professora. Em decorrência dessas autorrepresentações, inserimos o Excerto 10 na categoria 

semântico-discursiva Professor(a). 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 
Excerto 10: Professor(a) 

O processo continuava, o tempo corria... A tecnologia nem sempre nos ajudava: rádio 
não funcionava, sala de informática ocupada... Argh! Que nervoso! Voltávamos, às 
vezes, para o modelo tradicional - quadro, caderno e giz. Mas diante da heterogeneidade 
o inusitado acontecia: rodas de leitura, relatos diários diferenciados, uma pausa para 
semana de avaliação, caderno esquecido... Lutas e mais lutas, nada diferente de outras 
escolas. O que meus alunos mais gostavam de ouvir eram minhas histórias, contava-
lhes sempre iniciando: "Sou novinha, mas já tenho histórias para contar!” - Eles riam e 
apostavam minha idade. Eu, nesse momento era narradora-personagem, minha 
preocupação era fazer sempre o melhor, ter cuidado com as gírias e reconstruir meu 
passado refletindo, ora os pontos positivos, ora os negativos, com experiências únicas, 
sem dúvida uma interação autor-personagem. Cada olhar me deixava mais tagarela e 
expressiva. Toda atenção estava voltada para mim, cada vez mais surpresa, emotiva. 
Era questionada: "A senhora fez isso, professora?" Quanta inocência!  
Percebi que fragmentos de minha história pessoal tocavam profundamente o coração 
dos meus estudantes. [...] 

L.T.F.L., Memória literária, Municipal, 2014. 
 

No relato em que o Excerto 10 foi extraído, a professora L.T.F.L. narrou as dificuldades 

encontradas em meio à realização das atividades expressas nas sequências didáticas sugeridas 

pela OLP.  Dentre essas dificuldades, identificamos o não funcionamento de aparatos 

tecnológicos e demais contingências da sua realidade local. Gramaticalmente, essa ideia foi 

expressa por meio das negativas nem sempre e não, referentes à tecnologia que não ajudava e 

ao rádio que não funcionava. Além disso, a professora registrou as atitudes que costumava 

assumir junto aos(às) alunos(as) para desenvolver as oficinas diante de todas as limitações que 

a estrutura precária da escola oferecia. O que vamos destacar no excerto, contudo, não reside 

na precariedade da escola, mas no movimento interpretativo que a professora fez das condições 

de produção na OLP e as alternativas que criou para lidar com os (im)previstos. 

Diante de algumas impossibilidades, L.T.F.L. recorreu, às vezes, ao modelo tradicional 

de ensino. Para caracterizar as práticas consideradas tradicionais, a professora fez uso de três 

elementos-chave: quadro, caderno e giz. As escolhas léxico-gramaticais construíram essa 

representação por meio do Processo Material voltávamos43, que introduziu a apresentação de 

                                                
43 O Processo “voltávamos” é entendido aqui como Material (no sentido de voltar a fazer determinada prática 

pedagógica) com características, talvez, de uma oração comportamental (no sentido de assumir determinado 
comportamento pedagógico em sala de aula, em decorrência de forças adversas). Como já mencionamos, as 
classificações das formas linguísticas na perspectiva de modelo da LSF são dinâmicas e abertas a 
(re)interpretações, assim como a própria língua.  
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um modelo de aula expresso na Meta para o modelo tradicional - quadro, caderno e giz. De 

acordo com a leitura que depreendemos do relato, esse não era o modelo desejado pela 

professora, muito menos o sugerido pela OLP para a realização das oficinas. Semanticamente, 

o termo tradicional, quando utilizado no contexto de educação, carrega uma ideia sócio-

historicamente construída a partir de visões negativas que remetem à noção de retrocesso, de 

voltar a um modelo de aula não mais utilizado e que, por razões de precariedade (rádio 

quebrado) ou falta de planejamento (sala de informática ocupada), precisava ser acionado, ainda 

que a contragosto da docente.  

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN),  

 

as tecnologias da informação e comunicação constituem uma parte de um 
contínuo desenvolvimento de tecnologias, a começar pelo giz e os livros, 
todos podendo apoiar e enriquecer as aprendizagens. Como qualquer 
ferramenta, devem ser usadas e adaptadas para servir a fins educacionais 
e como tecnologia assistiva; desenvolvidas de forma a possibilitar que a 
interatividade virtual se desenvolva de modo mais intenso, inclusive na 
produção de linguagens. Assim, a infraestrutura tecnológica, como apoio 
pedagógico às atividades escolares, deve também garantir acesso dos 
estudantes à biblioteca, ao rádio, à televisão, à internet aberta às 
possibilidades da convergência digital (BRASIL, 2013, p. 25, realce no 
original). 

 

Uma reflexão pertinente acerca das práticas de ensino consideradas tradicionais, além 

das já mencionadas pelas DCN, também é levantada por Jordão (2007, p. 35), quando reitera 

que as alternativas consideradas inadequadas ou envelhecidas não podem ser suprimidas ou 

inferiorizadas como se pudessem ser totalmente descartadas ou inutilizáveis para sempre. A 

perspectiva de letramento defendida pela autora segue uma lógica segundo a qual para 

usufruirmos de um novo conhecimento não precisamos, necessariamente, excluir o 

conhecimento que já possuímos. Dito de outro modo, Jordão (2007) evidencia que as 

alternativas pedagógicas podem e devem conviver, respeitosamente, complementando-se 

sempre que necessário. 

A professora autora do Excerto 10 deu seguimento à sua narrativa com o elemento 

conjuntivo Mas, que trouxe uma ideia adversativa aos argumentos mencionados anteriormente. 

Ao elencar as atividades vivenciadas em paralelo aos problemas – rodas de leitura, relatos, 

diários, semana de avaliação, caderno esquecido – a professora reconheceu as lutas vividas em 

seu trabalho e não abraçou para si toda a responsabilidade por uma atividade não realizada. Este 

é um ponto bastante enfatizado por Zeichner (2008), quando tece críticas às práticas reflexivas 

que trazem desdobramentos negativos apenas à figura docente, isentando outros(as) 
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personagens e outras esferas da ambiência escolar e de estruturas sociais mais amplas. No 

excerto aqui analisado, a professora relatou as ausências de recursos na escola, mas não tomou 

para si as razões pelas quais as oficinas não saíram como previsto no material orientador da 

OLP, o que revela a clareza do seu papel social na ambiência escolar decorrente de uma 

atividade crítico-reflexiva.  

Como destaque de uma oficina que deu certo, a professora compartilhou a observação 

de que os(as) alunos(as) gostavam de ouvir as histórias de sua vida pessoal e profissional. 

Valendo-se dessa abertura, L.T.F.L. investiu em narrativas orais, conforme podemos verificar 

no uso do Processo Verbal contava e na Verbiagem "Sou novinha, mas já tenho histórias para 

contar!”. A Circunstância de Tempo nesse momento remete-nos a um período da aula em que 

a professora utilizou o Portador Eu para colocar-se como narradora-personagem – Atributo de 

alcance do Processo Relacional era. Em meio a esse discurso de colocar-se como enunciadora 

de si mesma, reforçou seu engajamento no processo de ensino-aprendizagem. Gramaticalmente, 

essa ênfase foi realizada nas escolhas do Processo Material fazer, Modalizado pela 

Circunstância sempre, e da Meta o melhor44.  

Os movimentos reflexivos ganharam corpo quando a professora relatou ter aproveitado 

a condição de narradora-personagem para atribuir sentidos ao passado. De acordo com os 

princípios teóricos que fundamentam nossa análise, sobretudo as teorias dialógica e sistêmico-

funcional, tanto o Processo Material reconstruir como o Processo Mental refletindo trouxeram 

desdobramentos para pensarmos práticas de letramentos críticos mediados pela linguagem oral 

(quando a professora contou suas histórias em sala de aula) e, também, pela linguagem escrita 

(quando escreveu o relato de prática vencedor).  

Os movimentos reflexivos foram reforçados mais adiante, quando a docente constatou 

que as histórias de sua realidade interessavam à turma, o que fez com que todos(as) se 

envolvessem em uma dinâmica de empatia. O Processo Mental Percebi e o Fenômeno que 

fragmentos de minha história pessoal tocavam profundamente o coração dos meus estudantes 

                                                
44Nesta pesquisa, podemos observar como foram construídas as (auto)representações de professores(as) no gênero 
relato de prática na OLP. Em síntese, os relatos investigados evidenciaram representações positivas e negativas, 
deslocamentos de perspectivas e (des)construções de identidades profissionais. Diferentemente desta abordagem 
em que o(a) próprio(a) professor(a) da Educação Básica tece considerações sobre sua própria prática de ensino, o 
estudo realizado por Silva, R. (2014) traz representações docentes materializadas no gênero relatório de estágio 
supervisionado, a partir do olhar do aluno-mestre (estudante do curso de Licenciatura em Letras). Silva R. (2014, 
p. 102) utilizou as três metafunções da linguagem para a análise qualitativa dos dados, mas a Metafunção 
Interpessoal foi a que mais sobressaiu. Em suas análises, também foram identificadas representações positivas e 
negativas do professor-colaborador de estágio, as quais foram desdobradas em reflexões sobre a necessidade de 
valorização do gênero relatório de estágio e do fortalecimento da formação inicial de professores(as) (SILVA, R., 
2014). 
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construíram essa representação. Aqui, podemos inferir que a professora protagonizou um 

momento de autovalorização. Isso é compreendido por nós como um movimento caro à 

comunidade docente, se considerarmos as inúmeras tentativas históricas de marginalizar a 

docência, silenciar o(a) profissional da educação e distanciar os sujeitos de suas realidades 

locais (MOITA LOPES, 2006b, 2006c). As histórias da professora tornaram-se, naquelas 

oficinas, seu objeto de ensino, de discurso e de reflexão.45 

Para finalizar, consideramos pertinente pontuarmos que os Processos Relacionais sou, 

tenho e era trouxeram características da autora em relação à sua faixa etária (sou novinha), às 

experiências passadas (tenho histórias para contar) e aos posicionamentos assumidos na 

docência (era narradora-personagem). Esses dados compuseram uma possível estratégia da 

professora de fazer com que a turma se envolvesse com as práticas de oralidade e com as 

especificidades do gênero entrevista que também foi necessário nas etapas de produção do 

gênero memória literária. Ao assumir o lugar de quem enuncia, discursivamente, atraiu as 

atenções da turma para si e iniciou um processo de aprendizagem em sala de aula a partir de 

suas experiências pessoais.  

Podemos afirmar, ainda, que a atitude da professora de compartilhar suas histórias 

proporcionou à turma um olhar e uma escuta sensível em relação ao outro. Diante das limitações 

encontradas em seu ambiente de trabalho, o posicionamento discursivo assumido por L.T.F.L. 

é típico de uma atitude crítico-reflexiva e motivadora de práticas de letramentos em contextos 

adversos de ensino e formação. Sobre essa atitude, Zeichner (2008) acrescenta: 

 

A ligação da reflexão docente com a luta por justiça social significa que, além 
de certificar-se que os professores têm o conhecimento de conteúdo e o 
conhecimento pedagógico que eles precisam para ensinar, de uma maneira que 
desenvolva a compreensão dos estudantes (rejeitando um modelo 
transmissivo de ensino que meramente promove a memorização), precisamos 
nos certificar que os professores sabem como tomar decisões, no dia-a-dia, 
que não limitem as chances de vida de seus alunos; que eles tomem decisões 
com uma consciência maior das possíveis conseqüências políticas que as 
diferentes escolhas podem ter (ZEICHNER, 2008, p. 546).  

 

Na perspectiva dos letramentos críticos, Jordão (2007, p. 28) reforça a relevância de o(a) 

profissional da educação atentar-se à necessidade de adaptar seu trabalho e reformular suas 

práticas pedagógicas conforme as realidades locais. Essa é uma discussão que integra o debate 

                                                
45 Importante ressaltar que nessa oficina relatada pela professora, nasceu o projeto "Minha vida". Este projeto deu 
vida a um livro autobiográfico relatando episódios marcantes da vida de todos(as) os(as) participantes da OLP 
naquela escola. 
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fomentado pela LA no âmbito da formação de professores e que consideramos importante 

realçar, considerando os desdobramentos trazidos pelo Excerto 10: 

 
[...] comunidades diferentes terão que adotar procedimentos diferentes para 
abordar seus próprios processos de construção/atribuição de sentidos; tais 
decisões precisam ser tomadas localmente, após uma apreciação dos 
contextos que se entrecruzam em cada formação discursiva (JORDÃO, 2007, 
p. 28). 

 

Embora a proposta da OLP estivesse clara à professora L.T.F.L., a realidade da escola 

não permitiu que as atividades fossem desenvolvidas dentro do que era considerado ideal. Em 

situações desse tipo, Jordão (2007, p. 28) esclarece: “[...] a crença de que o conhecimento local 

deve ser respeitado não precisa ser entendida como decorrente da falta de propostas [...]”. Ou 

seja, ainda que as propostas teórico-metodológicas existam, podemos recorrer às alternativas e 

estratégias de ensino distintas do prescrito ou proposto, como feito pela professora no Excerto 

10. Assim como pode não haver condições estruturais para a realização de determinadas 

atividades, as soluções generalizantes podem não condizer com as condições reais de um 

contexto educacional.  

O que precisa ser reforçado, portanto, é a relevância de as alternativas existirem em 

paralelo às propostas recebidas nas escolas. Para finalizar esta seção sobre o trabalho em torno 

do gênero memória literária, reproduzimos um alerta feito por Jordão (2007) em que ela destaca 

a importância de não esperarmos por soluções únicas e perfeitas no ensino: 

 
[...] todo e qualquer conhecimento (inclusive e principalmente o 
conhecimento local) deve ser considerado legítimo e importante, e portanto 
valorizado na busca de respostas contingentes. Assim, não apresentar 
soluções mágicas vindas "de fora" reflete a crença no conhecimento como 
construção coletiva — aliterações à parte, essa crença exige uma atitude 
respeitosa e humilde que traz consigo a necessidade e de considerar sempre 
diferentes perspectivas (JORDÃO, 2007, p. 28). 

 

3.3 Grupo 03: professores(as) que orientaram o gênero crônica 

 

Nas duas seções de análise anteriores, a categoria Olimpíada de Língua Portuguesa 

ilustrou como os relatos trazem representações negativas sobre a experiência na OLP, seguidas 

de representações positivas. Trata-se de um deslocamento de perspectiva construído pelos(as) 

professores(as) a partir de uma narrativa que transitou entre os momentos de luta e os momentos 

de glória. Nesta seção, o relato escolhido para ilustrar o grupo de professores(as) que orientaram 

o gênero crônica na OLP também reforçou essa oscilação de episódios considerados bons e 
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ruins em sala de aula. No Excerto 11, o professor J.E.P.C. significou sua relação inicial com a 

OLP a partir uma representação negativa que foi transformada posteriormente. 

 
Excerto 11: Olimpíada de Língua Portuguesa  

Mas nem tudo foi encantador de início. Lembro-me que quando o coordenador falou 
que tinha inscrito nossa Escola na 4ª edição da Olimpíada, eu reclamei - serei sincero 
comigo mesmo, é um fato que não posso omitir. Era sexta-feira, não vou reproduzir 
aqui as palavras ditas às queridas colegas A. A., G. F. e Z. P., mas certamente não foi 
um dos melhores discursos.  

J.E.P.C., Crônica, Estadual, 2014.  
 

A participação do coordenador da escola, expressa pelo Processo Verbal falou e pela 

Verbiagem que tinha inscrito nossa Escola na 4ª edição da Olimpíada, deu ao professor J.E.P.C. 

a abertura para a construção discursiva de uma lembrança negativa. Diante da ação realizada 

pelo coordenador (Dizente da oração), o professor revelou sua reação no Processo Verbal 

reclamei e, logo em seguida, ressaltou que, embora ele não reproduzisse o discurso proferido 

às colegas de trabalho no relato de prática, não poderia omitir o fato devido à necessidade de 

ser sincero com ele mesmo. Em contrapartida, o professor apontou, ainda na primeira oração 

do excerto, que a experiência na OLP não apresentou apenas aspectos negativos. Para isso, fez 

uso da adversativa Mas para contra-argumentar os pontos positivos da OLP, já abordados em 

parágrafos anteriores do relato, como podemos verificar na escolha do adjetivo “encantador”, 

logo na primeira oração do excerto. 

Durante as análises de alguns relatos, identificamos certa preocupação dos(as) 

professores(as) em garantir a veracidade dos discursos ali instaurados. No Excerto 10, por 

exemplo, o professor lançou mão de escolhas do sistema da língua que remetessem à 

sinceridade, à verdade (serei sincero) e aos detalhes de exatidão, como o dia em que ocorreu 

determinado fato (Era sexta-feira). Em nossa pesquisa, não buscamos descobrir se os 

movimentos reflexivos encontrados no corpus foram construídos para atender a um 

regulamento do concurso ou se representaram a autenticidade das experiências compartilhadas 

pelos(as) professores(as). Buscamos, sim, criar inteligibilidades sobre esses discursos, 

problematizando-os, na tentativa de compreendermos como o(a) professor(a) desenvolveu seu 

projeto autoral no contexto da OLP e mobilizou desencadeamentos para uma formação 

reflexiva. Acerca das verdades contadas e construídas nas narrativas, Cunha (1997) explicita: 
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Inicialmente tínhamos a perspectiva de que as narrativas constituíam a mais 
fidedigna descrição dos fatos e era esta fidedignidade que estaria "garantindo" 
consistência à pesquisa. Logo nos apercebemos que as apreensões que 
constituem as narrativas dos sujeitos são a sua representação da realidade e, 
como tal, estão prenhes de significados e reinterpretações. Conseguimos, 
ainda, perceber que, antes disto ser um problema, era o cerne da pesquisa 
sócio-antropológica (CUNHA, 1997, p. 2). 

 
Quando uma pessoa relata os fatos vividos por ela mesma, percebe-se que 
reconstrói a trajetória percorrida dando-lhe novos significados. Assim, a 
narrativa não é a verdade literal dos fatos mas, antes, é a representação que 
deles faz o sujeito e, dessa forma, pode ser transformadora da própria 
realidade (CUNHA, 1997, p. 2). 

  

Ter esta clareza é extremamente importante quando nos dispomos a investigar narrativas 

e discursos em gêneros. Sabemos que as realidades são construídas e atravessadas por crenças 

dos sujeitos que as enunciam. Do mesmo modo, sabemos que os discursos investigados sofrem 

interferências do(a) pesquisador(a) durante o processo de geração e análise de dados, 

principalmente quando a pesquisa é realizada em um viés interpretativista (CELANI, 2005; 

FLICK, 2009). Como vimos no Capítulo 1, precisamos considerar a vinculação da língua à vida 

sem a pretensão de encontrarmos uma verdade absoluta ou certezas inquestionáveis, afinal, não 

estaríamos promovendo uma perspectiva crítica de trabalho.  

 Retomando as análises linguístico-discursivas da seção, a categoria Gênero 

discursivo/Atividades trouxe um excerto que integrou um relato prenhe de movimentos 

reflexivos, escrito pela professora V.O.S.R. No início do relato, sem apontar um motivo 

específico, a autora evidenciou que aquele seria seu último relato para a OLP e que, por isso, 

não queria que fosse um mero relato, mas “uma espécie de confissão, carta de agradecimento, 

despedida” (V.O.S.R., 2014). A professora afirmou conhecer a OLP e suas sequências didáticas 

desde 2008, em sua primeira edição junto ao MEC, mas fez questão de registrar que já havia 

escutado sobre a base teórico-metodológica adotada pelo programa e sobre a importância do 

trabalho com gêneros. Assim, seu problema residia no fato de não saber como desenvolver as 

atividades na aula de Língua Portuguesa em termos práticos.  

A professora explorou o gênero crônica com alunos(as) do nono ano do Ensino 

Fundamental e relatou que esse foi um dos gêneros mais complicados de sua passagem pela 

OLP. Segundo ela, por não ter uma definição exata de sua função social, a crônica poderia ser 

escrita para “entreter, emocionar, informar, provocar sensações, reflexões” (V.O.S.R., 2014). 

Ao longo do texto, relatou as oficinas que realizou, as atividades que deram bons resultados e, 

também, as dificuldades encontradas. O Excerto 12 que escolhemos para ilustrar a categoria 

semântico-discursiva que focaliza a temática consiste no parágrafo conclusivo do relato. Nele, 
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a professora fez um balanço de todo o trabalho e ponderou algumas questões a respeito dos 

ganhos e do que representou as atividades com o gênero crônica em sua formação: 

 

 

A primeira oração do Excerto 12 é fulcral para a construção discursiva feita pela 

professora em todo o parágrafo. Trata-se de um tópico frasal composto pelo Portador Os 

resultados + Processo Relacional são + Atributo tantos que não cabem aqui. Ainda que o 

intensificador tantos tenha modulado a oração, revelando ao público leitor que os resultados 

foram muitos ao ponto de não caberem no relato, a oração introduziu uma sequência de 

resultados que emergiram no texto a partir do Processo Material proporcionou, cuja Meta a 

chance de repensar a importância da leitura e escrita desencadeou explicações acerca de como 

se deu o novo olhar para o ensino e para a aprendizagem. 

Em muitos relatos, notamos representações que beiram a perfeição de trabalho após a 

OLP, como se o programa tivesse sanado todos os problemas da aula de Língua Portuguesa e 

da interação entre professor(a) e alunos(as). No Excerto 12, V.O.S.R. reforçou a ideia de que a 

lógica de funcionamento não é essa. Em suas palavras, “seria ingênuo pensar que com essa 

participação se resolveriam todos os problemas de aprendizagem” (V.O.S.R., 2014). A 

explicativa porque trouxe um argumento discursivo segundo o qual a dinâmica apresentada 

pela OLP de explorar um gênero em sala de aula “não implica no domínio de todos”. Com isso, 

a autora revelou o entendimento de que é necessário autonomia e uma participação mais ativa 

do(a) profissional para que as atividades sejam desenvolvidas com outros gêneros, tendo em 

vista que a presença e a heterogeneidade de gêneros no ensino é de extrema relevância 

(BAZERMAN, 2011; BRAIT; PISTORI, 2012; MEURER; BONINI; MOTTA-ROTH, 2005; 

SCHNEUWLY; DOLZ, 2004; SILVA, 2005). 

A adversativa mas, por sua vez, trouxe a real intenção de participar da OLP, o que foi 

representado pela Meta a descoberta de novos caminhos. Para realizar essa construção, a 

Excerto 12: Gênero discursivo/Atividades 
Os resultados são tantos que não cabem aqui. Esse trabalho nos proporcionou a chance 
de repensar a importância da leitura e escrita. Para mim, um novo jeito de ensinar. Para 
os alunos, um novo jeito de aprender. Seria ingênuo pensar que com essa participação 
se resolveriam todos os problemas de aprendizagem, porque o aprendizado de um 
gênero não implica no domínio de todos, mas o que se buscou foi a descoberta de novos 
caminhos que de fato levem os alunos a ampliar seus conhecimentos, bem como sua 
participação social. 

V.O.S.R., Crônica, Estadual, 2014. 
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professora escolheu o Processo Material buscou. Aqui, a docente não explicitou a quem fez 

referência, se a ela mesma ou à OLP. Ao recorrer à terceira pessoa do singular, deixou a função 

de Ator da oração imprecisa. De todo modo, o excerto realça uma abertura para alternativas que 

contemplem o maior número de alunos(as) e que promovam letramentos sociais capazes de 

fomentar a participação ativa desses(as) alunos(as) em espaços diversificados. Essa ideia fica 

evidente na última oração do excerto, quando a professora reafirma que os novos caminhos 

descobertos possibilitaram ao grupo discente “ampliar seus conhecimentos, bem como sua 

participação social” (V.O.S.R., 2014). Essa atitude traz desdobramentos para refletirmos sobre 

uma formação que, se atrelada a uma base política e crítica, oferece aos sujeitos os principais 

instrumentos para romper narrativas de homogeneização (MOITA LOPES, 2013, 2006b; 

ZEICHNER, 2008).  

Na categoria semântico-discursiva Alunos(as), tomamos como material de análise o 

relato escrito por A.G.T.L. Em seu texto, além de resgatar práticas de ensino de quando iniciou 

a docência, a professora traçou um processo de mudança diante das aprendizagens que construiu 

ao longo de sua vida profissional46. Neste sentido, o Excerto 13 trouxe uma breve representação 

realizada pela professora sobre um aspecto dos processos de ensino e aprendizagem que, 

embora aparente certa obviedade, merece ser problematizado à luz dos princípios teóricos 

levantados ao longo de nossa investigação.  

 

 

O Fenômeno que os alunos só se interessam por aquilo que é, para eles, significativo, 

de alcance do Processo Mental Percebi, trouxe uma representação bastante disseminada na 

educação. Teorias linguísticas e educacionais, sobretudo aquelas ligadas à LA, apostam no 

princípio de que o ensino precisa apresentar o mínimo de sentido e relevância aos(às) discentes, 

em um espaço-tempo de construção de saberes. Nessa representação, o posicionamento 

                                                
46 Muitas das representações trazidas pela professora A.G.T.L. serão expressas no Excerto 15, mais à frente, 
quando retomaremos seu relato para ilustrar a categoria semântico-discursiva Professor(a). 

Excerto 13: Alunos(as) 
Percebi que os alunos só se interessam por aquilo que é, para eles, significativo. Com 
isso, constatei que o planejamento deve ser flexível, mutável ao sabor das 
especificidades de cada turma e que a eficácia do processo passa pela conquista do 
aluno. Minha experiência com a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro 
é um claro exemplo dessa adaptação que muitas vezes se faz necessária em nossa 
prática docente. 

A.G.T.L., Crônica, Estadual, 2014. 
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assumido pela docente na oração é o de Experienciador. Além do Processo Mental Percebi, 

observamos que o Processo Mental constatei, seguido do Fenômeno que o planejamento deve 

ser flexível, mutável ao sabor das especificidades de cada turma, desencadeou um conjunto de 

princípios relevantes a uma prática de ensino que considera a diversidade em sala de aula 

(BRASIL, 2013).  

Ao mesmo tempo em que focalizou a comunidade discente e as questões que a 

interessavam em sala de aula, a professora mobilizou saberes e construiu representações 

significativas acerca do planejamento de aulas (flexível, mutável) e da eficácia do processo de 

ensino-aprendizagem (Processo Material passa + Meta pela conquista do aluno). Ao final do 

parágrafo, A.G.T.L. recorreu à sua experiência na OLP como uma ilustração do quanto a 

flexibilidade e a adaptação fazem-se necessárias no cotidiano docente. Gramaticalmente, essa 

construção foi expressa pelo Processo Relacional é, seguido do Atributo um claro exemplo 

dessa adaptação que muitas vezes se faz necessária em nossa prática docente.  

A partir desse movimento reflexivo, deslocamos nosso olhar para a categoria Outros 

elementos educacionais. O relato que selecionamos para ilustrar esse enfoque temático foi 

escrito por M.J.A.S.S., uma professora que logo no parágrafo introdutório teceu considerações 

significativas sobre o trabalho realizado durante a OLP e suas condições de produção.  

 

  

 No primeiro período do Excerto 14, ao mesmo tempo em que a professora caracterizou 

positivamente seu estado (rico em suas belezas naturais) e o seu povo (gente batalhadora), já 

direcionou seu discurso para problemas que atingiam diretamente a população47. 

Gramaticalmente, o Processo Material clamando (que teve como Ator uma gente batalhadora) 

                                                
47 Como o relato foi escrito em 2014, as realidades inscritas pela professora podem ter sofrido alterações. 
Optamos por fazer referências aos problemas destacados no texto a partir do tempo verbal pretérito, mas isso não 
significa que os problemas foram sanados.  

Excerto 14: Outros elementos educacionais 
Alagoas, estado rico em suas belezas naturais e agraciado pela força de uma gente 
batalhadora que ressurge ao sorrir das manhãs clamando por melhores condições 
sociais. Traz em seu retrato educacional o pior IDEB (Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica) do país. Nesse contexto, professora contratada, não me encontrava 
nas melhores condições de trabalho. Inquietações insistiam em visitar-me 
constantemente, e pensamentos lamuriosos permeavam um universo desconhecido. No 
entanto, a satisfação sentida em cada conhecimento repassado tornou-se ombro amigo 
no percorrer dessa árdua caminhada.  

M.J.A.S.S., Crônica, Estadual, 2014.  
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e a Meta por melhores condições sociais evidenciaram um cenário de descontentamento, cujos 

motivos foram apresentados na sequência. O primeiro argumento tomou o estado como Ator 

do Processo Material Traz e da Meta o pior IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica) do país. Registrada essa informação de natureza política, a professora passou a 

caracterizar sua condição de profissional contratada e as condições desfavoráveis de trabalho. 

 Como Modalizador, o advérbio constantemente reforçou a representação negativa do 

contexto, visto que a recorrência com que as inquietações a perturbavam era tão grande ao ponto 

de deixá-la com pensamentos lamuriosos. Essa contextualização foi interrompida com a 

adversativa No entanto, um Modalizador que deslocou a ênfase de uma representação negativa 

do contexto em que se deu as práticas educacionais para uma representação positiva da 

participação da professora na OLP, conforme podemos observar nas escolhas léxico-

gramaticais do último período: a satisfação sentida em cada conhecimento repassado tornou-se 

ombro amigo no percorrer dessa árdua caminhada. 

Para a categoria Professor(a) desta seção de relatos escritos pelo grupo docente que 

orientou o gênero crônica, o Excerto 15 trouxe uma mudança na perspectiva de ensino a partir 

de um relato em que a professora – a mesma que escreveu o Excerto 13 desta seção – evidenciou 

problemas em sua própria prática pedagógica. De modo geral, ela se deu conta de que não é 

porque havia se tornado professora licenciada em uma academia que já sabia a fórmula para o 

sucesso na educação. Em seu relato, A.G.T.L. retomou ações de um tempo anterior e refletiu 

acerca dos avanços obtidos ao longo de sua profissão. Na condição de participante semifinalista 

da OLP, evidenciou um novo olhar para o ensino e para as atividades realizadas na aula de 

Língua Portuguesa.  

 

 

Excerto 15: Professor(a) 
Dizem que a prática leva à perfeição. Não tenho a pretensão de ser perfeita, mas sou a 
prova viva de que a prática leva à evolução. Das minhas primeiras aulas às atuais 
enxerga-se uma considerável distância. Talvez pela imaturidade típica dos jovens ou pela 
ingenuidade de quem saíra da universidade carregada de idealizações e com o inocente 
desejo de "mudar o mundo", eu acreditava que se ensinasse, os alunos aprenderiam. Com 
essa concepção iniciei minha carreira. Falava até perder a voz! Enchia o quadro com 
anotações, despejava exercícios, mas nunca conseguia o resultado esperado. Tal fato me 
intrigava. Não sabia que tão importante quanto adquirir e ter conhecimento é saber 
transmiti-lo.   

A.G.T.L., Crônica, Estadual, 2014.  
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O Excerto 15 introduziu o relato vencedor escrito por A.G.T.L. No tópico frasal do 

parágrafo, antes mesmo de resgatar as ações desenvolvidas logo após a saída da universidade, 

a professora construiu uma representação carregada de vozes sobre a relação entre a prática e a 

perfeição. Gramaticalmente, isso foi expresso no uso do Processo Verbal Dizem (vozes 

externas) e da Verbiagem que a prática leva à perfeição. A professora não só acionou essas 

vozes para elaborar suas representações, como desconstruiu a ideia exposta por meio da 

negativa não + Processo Relacional tenho + Atributo a pretensão de ser perfeita. Em seguida, 

acrescentou seu real posicionamento a partir da adversativa mas, quando colocou-se como 

Portador do Processo Relacional sou, cujo Atributo a prova viva de que a prática leva à 

evolução evidenciou uma abertura para pensar o inacabamento do sujeito (BAKHTIN, 1997, 

p. 33). 

Na caracterização da sua prática pedagógica anterior, a professora descreveu um 

conjunto de ações tidas como ineficientes e próprias de uma concepção ultrapassada de ensino 

de língua.  Dando continuidade ao excerto, compreendemos que A.G.T.L. passará a relatar sua 

trajetória na docência quando faz um jogo entre passado e presente com a seguinte construção 

linguístico-discursiva: Das minhas primeiras aulas às atuais enxerga-se uma considerável 

distância. Para narrar a concepção de ensino que a orientava e a frustração que os resultados a 

traziam, a professora recorreu aos Processos falava, enchia e despejava, utilizados para 

representar as ações desenvolvidas no contexto da aula. De acordo com a LSF, são configurados 

como Verbal e Materiais, respectivamente48.  

É interessante observarmos os tempos e os modos verbais escolhidos para a construção 

de representações de um tempo passado e de um presente em que emergem cenas de uma 

experiência mediada por lembranças, conceitos e atitudes na ambiência escolar. Quando a 

professora resgatou cenas do passado, em um movimento de comparação, ela desencadeou 

práticas reflexivas caras ao seu processo formativo. Assim, podemos inferir que as marcas 

verbais atuam no texto distinguindo acontecimentos passados do tempo em que o relato foi 

escrito. Sobre as formas verbais, Amaral (2007), autora do texto em que dá dicas de como 

escrever um bom relato na OLP, acrescenta: 

 
Ao utilizar memória, um autor sempre faz um jogo do “agora” com o “ontem”, 

do “aqui” com o “lá”. Por essa razão, aparecem no texto marcas desse jogo, 
por meio dos tempos verbais. Os verbos são usados ora no presente (“Eu me 

                                                
48 Embora tenhamos classificado o Processo falava como Verbal, na oração “falava até perder a voz” o Processo 
remete-nos, também, às orações comportamentais que são próximas às verbais. Ou seja, quando há um Processo 
Verbal como forma de comportamento, ainda mais quando observamos a descrição de como a professora falava: 
até perder a voz, caracterizado, talvez, seu comportamento durante a aula. 
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lembro...”), ora no pretérito imperfeito (“Diariamente, líamos poemas...”), ora 

no pretérito perfeito (“Decidi que ia abordar a situação de outro jeito”) 

(AMARAL, 2007, p. 15). 
 

Ainda sobre o Excerto 15, observamos que as justificativas para tamanha mudança no 

trabalho da professora A.G.T.L. não foram elencadas como certezas, mas como possibilidades. 

Isso pode ser verificado no uso dos Modalizadores Talvez e ou. Dentre os possíveis motivos 

para as ações desenvolvidas e criticadas no texto, está o período pós-licenciatura. Nessa 

representação, a professora utilizou o Processo Material saíra e a Meta da universidade. Em 

seguida, detalhou como se encontrava: carregada (Processo Relacional com valor de 

adjunto/adjetivo) + de idealizações e com o inocente desejo de "mudar o mundo" (Atributo).  

Além de caracterizar sua estreia no mercado de trabalho como professora iniciante, a 

autora do relato registrou o pensamento que mobilizava suas ações em sala de aula. Para isso, 

colocou-se como Experienciador da oração e escolheu, no Sistema de TRANSITIVIDADE da 

língua, o Processo Mental Cognitivo acreditava + o Fenômeno que se ensinasse, os alunos 

aprenderiam. Essa representação suscita uma série de abordagens sobre a formação inicial de 

professores(as), mas não adentraremos nesta discussão, embora ela seja extremamente 

instigante e, por demais, necessária (SILVA, 2012). 

 

3.4 Relatos de professores(as) que orientaram o gênero artigo de opinião 

 
Esta seção é composta por análises de cinco passagens textuais extraídas de relatos 

escritos por professores(as) que orientaram o gênero artigo de opinião em turmas de segunda e 

terceiras séries do Ensino Médio. Durante nossas análises, identificamos um número 

significativo de relatos em que os(as) professores(as) mostraram-se surpresos e beneficiados 

pelo material teórico-metodológico apresentado pela OLP. A categoria Olimpíada de Língua 

Portuguesa desta seção, por outro lado, trouxe um depoimento de uma professora que já não foi 

surpreendida pela proposta de ensino do programa em razão de as orientações contidas no 

material didático já fazerem parte de sua prática.  
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Excerto 16: Olimpíada de Língua Portuguesa  
Minhas oficinas começaram antes da inscrição. Trabalhar os gêneros argumentativos 
orais e escritos já faz parte da minha rotina; as oficinas da Olimpíada já estão atreladas 
a minha prática e acontecem todos os anos independente do concurso. A cada ação 
didática eu registrava no caderno o que e como eu havia trabalhado, os pontos positivos 
e negativos daquela oficina. Isso foi importante para organizar meu tempo e reavaliar 
continuamente minha prática. 

E.F.M.S., Artigo de opinião, Estadual, 2014. 
 
 A primeira oração do Excerto 16 focalizou o período em que E.F.M.S. iniciou as oficinas 

de leitura e escrita do gênero artigo de opinião. Em sua construção linguístico-discursiva, fez 

uso do Modalizador antes para informar que não esperou as inscrições do concurso começarem 

para desenvolver as atividades propostas nas sequências didáticas sugeridas pelo programa. Em 

parágrafo anterior ao que reproduzimos aqui, a professora revelou já ter participado de três 

edições do concurso e que suas ações formativas – a exemplo do curso online – contribuíram 

significativamente com sua prática pedagógica e com a qualidade das oficinas realizadas.  

Gramaticalmente, o Processo Material faz + a Meta parte da minha rotina construíram 

uma contextualização da aula de Língua Portuguesa a partir da concepção de gêneros 

argumentativos orais e escritos. Na sequência, a professora criou uma representação de 

familiaridade com as oficinas da Olimpíada (Portador), por meio do Processo Relacional estão 

e do Atributo atreladas a minha prática. Juntas, essas escolhas léxico-gramaticais imprimiram 

os sentidos já mencionados aqui em relação à aproximação da docente junto aos princípios 

teórico-metodológicos da OLP. Ainda nesta oração, a Circunstância todos intensificou os anos 

em que as atividades de leitura e escrita de gêneros foram realizadas pela professora, 

independentemente do cronograma estipulado pelo concurso49.  

Deslocando essa abordagem para o processo de formação reflexiva de professores(as) 

de Língua Portuguesa, é interessante problematizarmos o conceito de autonomia na docência, 

visto que a professora não precisou esperar que chegasse o material didático da OLP ou que 

uma equipe a dissesse como explorar o gênero artigo de opinião na aula de leitura e escrita de 

textos (FREIRE, 1996). A apropriação teórico-metodológica docente é de extrema importância 

nas etapas formativas do(a) profissional, além da capacidade de ajustar as bases teóricas e os 

recursos metodológicos em coerência às suas realidades. No entanto, também há o risco de 

mecanização das atividades por anos a fio, sem dinamizar o conhecimento, variar os modos 

                                                
49 Como vimos no Capítulo 1, a OLP encontra-se organizada em uma dinâmica bianual. 
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como os saberes são construídos coletivamente ou mesmo sem diversificar as fontes que 

embasam nossa prática de ensino (NÓVOA, 2007). 

Outro ponto que merece ser destacado refere-se ao uso recorrente do Modalizador já, 

que antecede os Processos realizados, como em já faz e já estão. Essas construções expressam 

a intenção discursiva da professora em evidenciar resultados já experienciados em edições 

anteriores e alimentados ao longo de sua trajetória profissional. Para finalizar o parágrafo, a 

docente revelou indícios de uma prática de letramento por meio do registro de suas atividades. 

Assim, o Processo Material registrava junto à Meta no caderno o que e como eu havia 

trabalhado, os pontos positivos e negativos daquela oficina remeteu-nos a uma orientação feita 

pela OLP para que o(a) participante anotasse cenas relevantes ao longo das oficinas que 

serviriam de base para a escrita do relato, conforme explicitado na Figura 1 da Subseção 1.2.2.  

O exercício de escrita mais informal que antecedeu o relato potencializou a prática de 

ensino da professora. As escolhas léxico-gramaticais realizadas nas três orações finais do 

Excerto 16 atestaram essas contribuições: i) Em um primeiro momento, tivemos o Processo 

Relacional foi + Atributo importante, referentes ao Portador “isso”, ou seja, ao registro inicial 

das atividades; ii) em seguida, a professora colocou-se como Ator da oração para realizar o 

Processo Material organizar + Meta meu tempo. Essa oração revelou o quanto as anotações 

favoreceram uma (auto)avaliação e possíveis ajustes na aula, fazendo com que o tempo de 

trabalho fosse otimizado; iii) por fim, a autora acrescentou que pôde (re)lançar um olhar para 

sua própria prática, para isso, colocou-se como Experienciador da oração que realizou o 

Processo Mental reavaliar seguido do Fenômeno continuamente minha prática. O Modalizador 

continuamente conferiu ao discurso uma noção de processo, de devir – aspecto essencial em 

uma formação crítico-reflexiva.  

 A seguir, na categoria semântico-discursiva Gênero discursivo/Atividades, o Excerto 17 

trouxe um conjunto de representações das aulas de Língua Portuguesa e do gênero discursivo 

artigo de opinião. Em seu relato, a professora J.B. inspirou-se em Machado de Assis e iniciou 

seu texto a partir do final de uma etapa do concurso, momento em que recebera a notícia da 

seleção regional. Chegada a hora de escrever, a professora revelou ter assumido o lugar dos(as) 

alunos(as). Em suas palavras: “reconheci no íntimo a angústia que eles deviam sentir ao ver um 

papel ou uma tela de computador em branco, sabendo que alguém leria e avaliaria seu texto” 

(J.B., 2014). Como podemos observar nas escolhas léxico-gramaticais da docente, a avaliação 

da escrita ainda assombra a ambiência escolar. 
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Diante da condição de autora, J.B. passou a ler os relatos vencedores de edições 

anteriores até que pudesse apropriar-se do gênero e elaborar o seu relato. O Excerto 17, 

reproduzido adiante, foi escrito após uma abordagem sobre o gênero jornal, bastante valorizado 

no relato por desencadear discussões acaloradas e contemporâneas nas aulas de Língua 

Portuguesa com os jovens do Ensino Médio.  

  

Excerto 17: Gênero discursivo/Atividades 
Para mim, as aulas de Língua Portuguesa têm que ser assim, recheadas de realidade 
atual, de vida – que os livros didáticos não conseguem dar conta –, de informações e 
criações com as quais o mundo nos surpreende constantemente. E ensinar o aluno a 
posicionar-se diante desse mundo é uma das missões da escola. Como sabiamente diz 
Paulo Freire "Não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a 
posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e 
quem lucra com esse trabalho". A Olimpíada de Língua Portuguesa, neste ano, foi um 
presente, pois como estou trabalhando com as segundas séries do Ensino Médio, 
poderia desenvolver minha grande paixão: os artigos de opinião. Esse gênero permite 
explorar essa gama de conhecimentos socialmente produzidos, que nos afetam direta 
ou indiretamente. Permite a nós, professores, ouvir o jovem e conhecer o que ele pensa, 
e, se ele não tem opinião formada, temos a prazerosa chance de ajudá-lo a formá-la.  
J.B., Artigo de opinião, Estadual, 2014.  

 

 O Tema Para mim, utilizado pela autora logo no início do parágrafo, deixa claro ao(à) 

leitor(a) a necessidade de emitir seu posicionamento discursivo em relação ao ensino e às aulas 

de Língua Portuguesa (Portador da oração). Para construir essa representação, a professora 

lançou mão do Processo Relacional têm que ser + o Atributo assim, recheadas de realidade 

atual, de vida / de informações e criações com as quais o mundo nos surpreende constantemente. 

Aqui, temos uma atitude típica de uma base coerente e atualizada com os princípios teórico-

metodológicos compartilhados pela LA e pelos estudos dos letramentos críticos. Em meio à 

Meta, a professora recorreu a uma oração intercalada para registrar uma observação relevante. 

Nela, construiu uma teia de sentidos acerca do livro didático e a sua função em sala de aula. A 

negativa não + conseguem dar (Processo Material) + conta (Meta) compuseram uma 

representação negativa em relação ao livro didático no que tange à contemplação de aspectos 

necessários à aula, tais como, dinamicidade, temática atual e significativa, além da 

correspondência à realidade local dos(as) alunos(as).  

 Na sequência, a professora desenvolveu uma reflexão sobre do que considerou 

importante no gesto de ensinar, a partir de uma perspectiva crítica de mundo. Para isso, baseou-

se em Paulo Freire como uma autoridade teórica que trouxe fundamentos ao discurso instaurado 



114 
 

no relato. Feitas essas considerações, acrescentou uma representação positiva sobre a OLP 

(Processo relacional foi + Atributo um presente), justificando-a com o argumento de que o 

trabalho com as turmas da segunda série do Ensino Médio foi uma oportunidade para explorar 

o gênero artigo de opinião. Gramaticalmente, essa ideia foi expressa por meio do Processo 

Material poderia desenvolver e da Meta minha grande paixão: os artigos de opinião. Ainda 

sobre essa construção semântica, o uso da explicativa pois conferiu ao texto um movimento 

reflexivo próprio de quem argumenta e desenvolve e o que está sendo dito. 

 J.B. reforçou seu apreço pelo gênero artigo de opinião (Ator) a partir do Processo 

Material permite explorar e da Meta essa gama de conhecimentos socialmente produzidos, que 

nos afetam direta ou indiretamente. Durante nossas análises desse grupo de relatos, observamos 

uma incidência significativa de discursos enviesados por uma abordagem mais crítica, talvez, 

em decorrência da própria natureza argumentativa do gênero artigo de opinião. Segundo a 

docente, o gênero potencializou a interação didática em sala de aula e contribuiu com o seu 

processo formativo. No modelo de análise da LSF, podemos interpretar essa abordagem a partir 

das escolhas léxico-gramaticais realizadas, como o uso do Processo Comportamental ouvir + o 

jovem e, também, do Processo Mental conhecer + o Fenômeno o que ele pensa.  

Para ilustrar a categoria Alunos(as), trouxemos um relato escrito por T.C.O., uma 

professora que orientou turmas da terceira série do Ensino Médio e que também foi 

semifinalista na edição anterior, em 2012. Segundo a docente, o fato de já ter participado da 

OLP serviu de experiência para lidar com alguns (im)previstos, a exemplo da descrença de 

colegas professores(as) e do grupo discente. Isso fez com que ela pensasse em estratégias para 

dar seguimento às atividades e construir mais um percurso satisfatório na OLP 2014. 

O relato caracterizou o início das atividades e contextualizou como as primeiras oficinas 

enfatizaram o gênero artigo de opinião, a interação entre a turma e o tema o lugar onde eu vivo. 

No Excerto 18, a seguir, a professora construiu significações sobre os(as) alunos(as) e, ao 

mesmo tempo, iniciou um movimento reflexivo em que buscou problematizar as questões de 

linguagem identificadas em sala de aula. 
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Excerto 18: Alunos(as) 
Com a chegada da fase escrita das oficinas, percebi que era o momento de maior 
cuidado e trabalho árduo. Se no início os meninos falavam e interagiam com muita 
energia, na hora de escrever tornavam-se receosos e limitados. O que fazer diante de 
duas turmas que se negavam a produzir textos e a reescrevê-los? Foi aí que as oficinas 
se transformaram em verdadeiros momentos de crescimento tanto para os alunos 
quanto para a professora [...].  

T.C.O., Artigo de opinião, Estadual, 2014. 
  
 O Tema Com a chegada da fase escrita das oficinas contextualizou o momento da OLP 

em que estavam os(as) participantes do concurso. Nesta etapa, a professora colocou-se como 

Experienciador da oração para representar a escrita como uma prática de letramento complexa. 

Para isso, fez uso do Processo Mental percebi seguido do Fenômeno que era o momento de 

maior cuidado e trabalho árduo. De acordo com o relato, nas primeiras oficinas, os(as) 

alunos(as) participavam ativamente das discussões orais. Gramaticalmente, o excerto trouxe 

dois Processos que expressaram essa participação: falavam e interagiam. O Modalizador muita 

(com muita energia) acrescentou intensidade à representação positiva realizada pela professora 

sobre como era a participação da turma. No entanto, nas oficinas em que era solicitada a escrita 

do artigo de opinião, o Processo Relacional tornavam e o Atributo receosos e limitados teceram 

uma caracterização negativa dos(as) alunos(as).  

 Segundo o Excerto 18, duas turmas (Ator) apresentavam problemas na produção do 

gênero correspondente aos últimos anos do Ensino Médio. Podemos verificar essa 

representação por meio do Processo Material negavam, seguido da Meta a produzir textos e a 

reescrevê-los. Diante do diagnóstico, a docente sentiu necessidade de mobilizar as turmas a 

partir de oficinas bem elaboradas, deixando claro aos(às) discentes que o texto precisava ser 

escrito e aperfeiçoado com as reescritas “como uma roupa que a costureira vai apertando aqui 

e ali” (T.C.O., 2014). 

Mais à frente do excerto aqui reproduzido, já após relatar as atividades desenvolvidas, 

a professora reconstruiu a representação dos(as) alunos(as) com a seguinte abordagem: “No 

final das oficinas, o que vi foram duas turmas de terceiro ano, rotuladas de passivas e dispersas, 

tornarem-se verdadeiros articulistas” (T.C.O., 2014). O processo transformativo pelo qual 

passaram as duas turmas – antes consideradas passivas e dispersas – foi destacado em um 

movimento reflexivo de reconhecimento das mudanças mobilizadas em sala de aula. Importante 

ressaltar que o Processo Material rotuladas, em sua voz passiva, não explicitou os sujeitos que 

atribuíram às turmas uma representação negativa. 
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 Passando à categoria Outros elementos educacionais, escolhemos o Excerto 19 com a 

finalidade de destacar a supervalorização do ensino de Língua Portuguesa voltado para o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) e, consequentemente, para os processos seletivos que 

visam o ingresso em cursos acadêmicos.  

 

Excerto 19: Outros elementos educacionais 
Apresentei vários assuntos polêmicos do nosso país para serem discutidos em grupo e 
depois apresentados para toda a turma. Na sequência das atividades convidei-os a 
refletir sobre a realidade local, o que causou certo estranhamento, tendo em vista que 
eles esperavam por temas de repercussão nacional, devido ao ENEM e demais 
vestibulares. 

R.K., Artigo de opinião, Estadual, 2014. 
 

Na primeira oração, a professora (Ator) realizou o Processo Material Apresentei50, cuja 

Meta vários assuntos polêmicos do nosso país forneceu ao público leitor informações sobre a 

oficina de apresentação do gênero artigo de opinião e da proposta da OLP. A apresentação 

desses assuntos visou uma participação subsequente da turma com discussão e apresentação 

oral. De acordo com o modelo de análise da LSF, a professora utilizou o Processo Verbal serem 

discutidos (em sua voz passiva) + em grupo (como os(as) alunos(as) deveriam discutir) para 

contextualizar o segundo momento da aula. Na sequência, finalizou a cadeia de ações com o 

Processo Material apresentados (também na voz passiva) + Meta para toda a turma. Até aqui, a 

autora fez uma descrição das atividades realizadas na oficina, organizada em três etapas: 

exposição temática, discussão e apresentação.  

Quando o tema da OLP foi introduzido, R.K. convidou a turma a pensar em assuntos 

locais para compor o conteúdo do artigo de opinião. Para isso, fez uso do Processo Mental 

refletir e do Fenômeno sobre a realidade local, com o objetivo de levar os(as) alunos(as) a 

explorarem aspectos instigantes e polêmicos do município. De acordo com o Excerto 19, a 

reação da turma ao convite não foi das mais receptivas, visto que o tema sobre o lugar onde 

estavam inseridos causou (Processo Material) certo estranhamento (Meta). As escolhas léxico-

gramaticais que justificaram essa representação negativa foram expressas no Processo Material 

esperavam e na Meta por temas de repercussão nacional, devido ao ENEM.  

                                                
50 Aqui, acreditamos que o Processo Apresentei também pode ser entrevisto como Verbal, se considerarmos que a 
professora fez uma apresentação oral dos temas polêmicos em questão. Neste caso, ela ocuparia a posição de 
Dizente na oração.  
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A preparação para o ENEM nos anos finais do Ensino Médio é alvo de muitos debates. 

Em face ao propósito geral do Ensino Médio, as Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 

2013) buscam articular as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura: 

 

Estas dimensões dão condições para um Ensino Médio unitário que, ao mesmo 
tempo, deve ser diversificado para atender com motivação à heterogeneidade 
e pluralidade de condições, interesses e aspirações dos estudantes. Mantida a 
diversidade, a unidade nacional a ser buscada, no entanto, necessita de alvos 
mais específicos para orientar as aprendizagens comuns a todos no país, nos 
termos das presentes Diretrizes. Estes alvos devem ser constituídos por 
expectativas de aprendizagem dos conhecimentos escolares da base nacional 
comum que devem ser atingidas pelos estudantes em cada tempo do curso de 
Ensino Médio, as quais, por sua vez devem necessariamente orientar as 
matrizes de competência do ENEM (BRASIL, 2013, p. 188). 

 

 Embora os documentos oficiais prezem por um ensino que contemple os interesses 

diversificados da comunidade discente, o que significa oferecer múltiplas condições e 

aprendizagens também diversificadas, por vezes, o que acontece é uma distorção de interesses, 

gerando a focalização tão somente do ENEM e demais processos seletivos. Essa ênfase no 

Exame Nacional limita os últimos anos da Educação Básica em uma corrida desenfreada rumo 

à Universidade. Em seu relato, a professora problematizou este impasse em movimentos 

reflexivos que buscaram desconstruir a visão reducionista do ensino de linguagem identificada 

nas suas turmas de Ensino Médio. Além disso, a professora engajou-se discursivamente para 

perspectivar estratégias em meio às oficinas que pudessem evidenciar a relevância do 

conhecimento local na atividade de escrita do gênero artigo de opinião.  

O Excerto 20 escolhido para ilustrar a categoria Professor(a)  encerra este capítulo de 

análise com uma abordagem voltada para a prática do letramento escrito e para a condição de 

autora assumida pela professora J.B. Trata-se de um discurso que mobilizou nosso olhar para 

os espaços sociais ocupados pela comunidade docente, no que diz respeito ao direcionamento 

dado às representações construídas, historicamente, por outros sujeitos e por outras esferas 

sociais – muitas vezes, distantes das realidades que atravessam a sala de aula.  

  

Excerto 20:  Professor(a) 
Não sabia que tenho tanto a dizer, tanto a compartilhar. E sobraram tantas palavras - 
são muitas, eu pouco (agora te entendo, Drummond) - que não couberam nos 7.000 
caracteres, mas já lutam por um espaço para que também possam desfrutar da honra de 
materializar ideias. Obrigada, Olimpíada, por essa semente que plantaste em mim 
também.  

J.B., Artigo de opinião, Estadual, 2014. 
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O Excerto 20 corresponde ao parágrafo conclusivo do relato. Logo no tópico frasal, a 

professora realizou uma espécie de confissão ao escolher a negativa Não para modular o 

Processo Mental sabia e o Fenômeno que tenho tanto a dizer, tanto a compartilhar. Neste 

Fenômeno, temos, ainda, as escolhas feitas no Sistema de TRANSITIVIDADE do Processo 

Relacional tenho, do Processo Verbal dizer e do Processo Material compartilhar, três Processos 

que contribuíram para a representação positiva da prática de escrita do gênero relato.  

 A autora também revelou que a dimensão do relato de 7.000 caracteres (CENPEC, 2014) 

limitava as muitas palavras que queriam ser materializadas, após a experiência no concurso. O 

movimento crítico-reflexivo cresceu, neste excerto, quando a professora reforçou a ideia de 

assumir o lugar de quem enuncia, posiciona-se e compartilha representações. A adversativa mas 

rompeu, ainda que simbolicamente, a limitação imposta pelo número de caracteres daquele 

contexto de produção e introduziu uma oração motivadora. Nesta oração, as palavras assumiram 

a condição de Ator e realizaram o Processo Material lutam, cuja Meta por um espaço para que 

também possam desfrutar da honra de materializar ideias fortaleceu o processo de letramento 

crítico da docente.  

Já na última oração do Excerto 20, o agradecimento à OLP foi realizado pelo Processo 

Material plantaste e pela Meta em mim também, construção linguístico-discursiva que emergiu 

no relato como uma forma de reafirmar a relevância do programa no processo de aprendizagem 

dos(as) alunos(as) e da professora. No relato de J.B., em parágrafo anterior ao que destacamos 

aqui, encontramos a seguinte declaração: “Agora, encerrando meu relato, emociono-me, pois, 

além de tudo isso, redescubro-me como escritora” (J.B., 2014). As palavras da professora 

dialogam de modo especial com as elucubrações de Bakhtin (1997, p. 394), quando caracterizou 

o “homem falante” e as situações em que esse homem se manifesta:  

 

O homem falante. Em que qualidade e como (isto é, em que situação) se 
manifesta o homem falante? Diversas formas assumidas pelo autor do 
discurso, desde o simples enunciado corrente até os grandes gêneros literários. 
Costumam-se invocar as máscaras do autor. Mas pode-se imaginar um 
enunciado produzido por uma personagem, sem que haja máscara, sem que 
haja autor? A forma que o autor reveste depende do gênero do enunciado. 
O gênero, por sua vez, é determinado pelo objeto, pela finalidade e posição do 
enunciado. As formas do autor e a posição hierárquica (situação) do locutor 
(chefe, czar, juiz, guerreiro, sacerdote, mestre, homem em sua vida privada, 
pai, filho, marido, mulher, irmão, etc.); a correlativa posição hierárquica do 
destinatário do enunciado (subalterno, acusado, aluno, filho, etc.). Quem fala 
e a quem se fala. Eis o que determina o gênero, o tom e o estilo do enunciado: 
a palavra do chefe, a palavra do juiz, a palavra do mestre, a palavra do pai, 
etc. Eis o que determina a forma do autor. Uma única e mesma pessoa real 
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pode manifestar-se em diversas formas de autor (BAKHTIN, 1997, p. 394, 
realce nosso).  

 

No texto, Bakhtin (1997) questiona as situações em que o homem falante manifesta-se 

e as qualidades – condições concretas – dessas situações. De acordo com o filósofo, a depender 

de cada condição, uma heterogeneidade de máscaras é acionada, mediante um conjunto de 

fatores que definem o(a) autor(a) do discurso, o gênero produzido, o público alvo etc. Partindo 

desse princípio, poderíamos questionar: como foram configuradas as posições hierárquicas na 

produção do gênero relato de prática da OLP? Quem fala e a quem se fala? Quais máscaras a 

OLP ofereceu aos(às) professores(as) em suas diretrizes? Quais máscaras foram, enfim, 

invocadas por eles(as)? De modo mais preciso, que máscara vestiu a professora J.B., ao ponto 

de redescobrir-se como autora e querer assumir outros espaços como um sujeito de participação 

ativa em contextos sociais?  

 Com essas provocações não visamos fixar respostas prontas e herméticas, mas reiterar 

que o texto, por ser a unidade de análise da língua, viabiliza múltiplas interpretações. Ao longo 

das quatro seções que compuseram este capítulo de análise, observamos que os(as) 

professores(as) construíram movimentos reflexivos acerca de suas práticas pedagógicas, como 

previsto nas diretrizes da OLP, tendo em vista que as orientações do concurso delinearam o 

gênero relato como um espaço para o(a) participante compartilhar suas oficinas de leitura e 

escrita, refletindo-as com o objetivo de promover e garantir a qualidade do ensino de Língua 

Portuguesa.    

 Os movimentos reflexivos garimpados no corpus da pesquisa foram distribuídos em 

cinco categorias semântico-discursivas. Em síntese, as categorias foram representadas a partir 

de perspectivas negativas e positivas que oscilavam à medida que os(as) professores(as) 

elaboravam reflexões, teciam considerações críticas sobre os diferentes tópicos escolhidos 

como conteúdo para os relatos vencedores da Edição 2014. No entremeio das representações 

que destacamos, os movimentos reflexivos foram construídos a partir de escolhas léxico-

gramaticais realizadas de diferentes sistemas da língua, em coerência aos propósitos de cada 

autor(a). Assim, as Metafunções Ideacional, Interpessoal e Textual permitiram que os(as) 

docentes atribuíssem sentidos às suas experiências na OLP a partir de índices linguísticos que 

apresentavam maior ou menor natureza reflexiva.  

Como focalizamos a Metafunção Experiencial, observamos que os elementos do 

Sistema de TRANSITIVIDADE foram acionados de modo bastante semelhante nos quatro 

grupos de relatos aqui investigados. As relações entre Processos e Participantes foram 
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articulados de modo que os(as) professores(as) assumiram, alternadamente, as posições de 

Ator, Experienciador e Portador, principalmente. Nessas construções, as Metas, os Fenômenos 

e os Atributos contribuíram na caracterização dos elementos materializados nos relatos. Esse 

sistema, como vimos, volta-se para a identificação de ações e atividades de uma dada realidade 

em que podemos vislumbrar quem fez o quê, com/a quem e em quais circunstâncias (cf. 

HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014; CUNHA; SOUZA, 2011).  

Em muitos excertos, a OLP foi representada como um espelho em que os problemas da 

escola e do ensino de Língua Portuguesa foram refletidos. Como uma espécie de vitrine, 

questões de distintas naturezas que já se faziam presentes no chão da escola pareciam emergir 

com o início das oficinas. Quando os(as) docentes deparavam-se com os aspectos negativos das 

atividades, recorriam ao material orientador da OLP ou às aprendizagens de edições passadas 

para solucionar ou, ao menos, driblar os problemas. Diante da participação na OLP, os(as) 

professores(as) revelaram um misto de representações, dentre elas, identificamos as dualidades: 

alegria e resistência, familiaridade e estranhamento, leveza e sofrimento.  

Quando focalizamos as representações sobre o gênero discursivo explorado em sala de 

aula, notamos que, enquanto os gêneros poema e artigo de opinião foram melhor recebidos, os 

gêneros memória literária e crônica foram caracterizados como os gêneros mais desafiadores 

no Ensino Fundamental. Como possíveis motivos, os relatos apontaram a dificuldade dos(as) 

docentes em desenvolver algumas oficinas sugeridas pela OLP, a inexperiência com os gêneros 

e, inclusive, o pouco conhecimento que os(as) alunos(as) tinham sobre os lugares em que 

estavam inseridos. Nesta categoria, os movimentos reflexivos foram desencadeados nos 

momentos em que os(as) docentes buscavam lidar com os problemas encontrados, quando 

recordavam cenas de outros espaços formativos, comparando-os com as novas aprendizagens, 

muitas delas construídas na OLP. 

Assim como ocorreu na categoria sobre a Olimpíada, verificamos que, para 

representarem a comunidade discente, os(as) professores(as) partiram de uma descrição 

negativa em direção a um olhar positivo. Os deslocamentos foram marcados por desconstruções 

de estereótipos e por descobertas de que muito poderia ser produzido em sala de aula, desde 

que algumas atitudes fossem tomadas, conforme vimos ao longo das seções.  

Em relação à categoria que tematizou outros elementos do cenário educacional, 

evidenciamos um maior engajamento no discurso docente. Nesses momentos, representações 

negativas foram construídas em torno das condições de produção das oficinas, da ausência de 

recursos nas escolas e do quanto as condições de produção definiram os resultados das 

atividades. Por outro lado, representações positivas trouxeram contextos em que os(as) 
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participantes foram beneficiados com estruturas de qualidade e materiais disponíveis para a 

elaboração da sequência didática. Nesta categoria, observamos um ponto altamente relevante 

que precisa ser frisado neste momento em que buscamos amarrar muito brevemente as 

considerações tecidas no capítulo.  

Nos excertos que tematizaram defasagens na ambiência escolar, a escassez do tempo, a 

falta de internet, biblioteca e aparelhos que limitaram de algum modo as atividades, os(as) 

docentes sustentaram um discurso que explicitou o descontentamento com as lacunas 

evidenciadas. Acreditamos que as construções linguístico-discursivas desses excertos atuaram 

efetivamente no fortalecimento de práticas de letramentos críticos por meio da escrita reflexiva. 

Neste sentido, reiteramos nossa aposta no diálogo teórico-metodológico entre a teoria 

sistêmico-funcional e a teoria dialógica da linguagem nas etapas de contextualização do objeto 

de pesquisa e da microanálise de dados, tendo em vista que pudemos tecer interpretações dos 

enunciados, considerando as escolhas léxico-gramaticais realizadas pelos(as) professores(as). 

Essas escolhas conferiram ao gênero relato de prática um caráter ideológico e subjetivo que, 

embora regulado por fatores contextuais, revelou as especificidades e as intenções de cada 

enunciador (BAKHTIN, 1997). 

Por fim, na categoria em que os(as) autores(as) dos relatos autorrepresentaram-se, 

deparamo-nos com uma heterogeneidade discursiva que suscitou algumas observações. 

Inicialmente, identificamos uma figura docente que tomou para si a responsabilidade pelos 

problemas de linguagem em sala de aula, como se os(as) professores(as) fossem responsáveis 

pelo fracasso que, em determinados contextos, caracteriza a Educação Básica. Por outro lado, 

verificamos relatos em que os(as) docentes criaram alternativas em meio às adversidades 

apresentadas pelo contexto em que trabalhavam.  

Nos excertos, pudemos identificar essa representação docente, quando os(as) 

professores(as) conseguiam pensar em outras possibilidades para os problemas verificados. 

Nestes excertos, colocavam-se como sujeitos da oração autoconfiantes que tinham conseguido 

realizar oficinas bem sucedidas, mobilizar atividades de reescrita e instigar o gosto pela escrita 

de alunos(as) que relutavam contra a produção textual e não viam nos conhecimentos locais um 

conteúdo relevante para protagonizar a aula de Língua Portuguesa.  

Os relatos seguiram uma dinâmica de altos e baixos. Nos excertos que ilustraram a 

microanálise realizada, essa ideia foi expressa no uso de Processos Materiais como tinha 

conseguido fazer, vou trilhando, obtive, registrava, poderia desenvolver etc. Já nos Processos 

Mentais, evidenciamos algumas escolhas que construíram uma representação da experiência 

interna, como constatei, percebi, sabia, refletindo, quer conhecer, precisava compreender, 
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analisei, reavaliar, recordava, reconstruir e lembro. Além desses Processos mais recorrentes, o 

Processo Relacional também contribuiu significativamente com o jogo entre o passado e o 

presente, por meio de orações em que os(as) professores(as) utilizaram os Processos era e sou, 

problematizando, assim, as transformações pelas quais passaram ao longo dos seus percursos 

na docência.  

Além dos Processos, dos Participantes e das Circunstâncias, principais elementos do 

Sistema de TRANSITIVIDADE, pudemos vislumbrar algumas estratégias utilizadas pelos(as) 

autores(as) para a elaboração dos movimentos reflexivos. Dentre essas estratégias, estão as 

interrogativas que desencadearam possíveis diálogos com o público leitor e trouxeram 

desdobramentos críticos ao relato. Além dos questionamentos, destacamos o uso recorrente de 

Modalizadores (mas, pois, talvez, ou) que conferiram aos textos uma abertura para explicações, 

argumentações e demais construções semânticas que revelaram a progressão discursiva do 

gênero. 

Em linhas gerais, os relatos de prática analisados nesta pesquisa levantaram questões 

pertinentes ao ensino de Língua Portuguesa nas escolas públicas brasileiras. Assim como os(as) 

próprios(as) professores(as) não encontraram todas as respostas suscitadas em suas narrativas, 

não temos a pretensão de encontrá-las nesta dissertação de mestrado. Como previsto, muitas 

perguntas continuarão em busca de respostas porque aí reside a função social do sujeito que se 

propõe a escrever: provocar (des)estabilizações, desencadear dúvidas, mobilizar outras vozes, 

outras réplicas e(m) uma cadeia ininterrupta de interação. Na próxima seção, retomaremos as 

questões estabelecidas no início da investigação e seus objetivos, visando balizar as análises 

feitas até aqui e perspectivar futuros movimentos de pesquisa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No entremeio da Linha de Pesquisa em Linguagem e Educação, esta pesquisa de 

mestrado focalizou movimentos reflexivos de professores(as) de Língua Portuguesa da 

Educação Básica expressos em relatos de prática vencedores da quarta edição da Olimpíada de 

Língua Portuguesa.  

Para o estudo da língua em um contexto de formação como a OLP, orientamo-nos pela 

ordem metodológica bakhtiniana, seguindo os três procedimentos de observação expostos ao 

longo do Capítulo 1. Inicialmente, fizemos um levantamento das condições de produção que 

envolveram os relatos, a partir do estudo do regulamento da OLP e de suas diretrizes para a 

produção escrita (CENPEC, 2014). Em seguida, quando caracterizamos as interações em que o 

gênero foi desenvolvido, apresentamos o concurso de relatos, a sua configuração básica e o 

corpus da pesquisa. No terceiro momento sugerido por Bakhtin e Volochinov (2010), 

analisamos as marcas linguísticas dos relatos, de acordo o modelo de análise baseado no 

Sistema de TRANSITIVIDADE da sistêmico-funcional (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 

2014).  

No Capítulo 2, recorremos aos princípios da Linguística Aplicada, aos fundamentos da 

Teoria Dialógica da Linguagem, aos conceitos e modelos de análise da Linguística Sistêmico-

Funcional e aos estudos sobre os letramentos críticos e a formação reflexiva do(a) professor(a). 

Reunimos essas bases teóricas sob uma perspectiva inspirada na transdisciplinaridade, no 

sentido de (querer) enxergar o objeto de pesquisa por ângulos heterogêneros (cf. SIGNORINI; 

CAVALCANTI, 2004; PENNYCOOK, 2006).   

No Capítulo 3, ilustramos as microanálises realizadas na pesquisa, mediante a 

exploração linguístico-discursiva de vinte excertos selecionados de quinze relatos, recorte feito 

em um corpus constituído por vinte e oito relatos vencedores da Edição 2014. Além de 

organizarmos os excertos em quatro seções correspondentes ao gênero discursivo trabalhado 

em sala de aula, construímos cinco categorias semântico-discursivas. Assim, analisamos 

movimentos reflexivos a partir de representações da OLP; do gênero produzido em sala de aula 

e demais atividades realizadas; dos(as) alunos(as); de elementos educacionais diversos e do(a) 

próprio(a) docente. A seguir, retomaremos as questões norteadoras da pesquisa para que 

possamos ajustar nossas compreensões e (tentativas de) repostas. 
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Retomada de questões iniciais  

 

Nesta pesquisa, mobilizamos três questões iniciais que conduziram as investigações e 

direcionaram os ajustes metodológicos necessários para que nosso objeto de estudo fosse 

problematizado. A primeira pergunta, por ser a mais completa semanticamente, configurou-se 

como questão chave do nosso trabalho: 

 

i) Partindo do princípio de que os relatos de prática produzidos por professores(as) 

participantes da OLP, Edição 2014, trazem reflexões sobre as experiências com o 

ensino de gêneros na aula de Língua Portuguesa, como esses movimentos reflexivos 

podem fortalecer a formação e os letramentos críticos da comunidade docente?  

 

O princípio de reflexão ao qual nos referimos na pergunta justifica-se pela clareza que 

tínhamos sobre a configuração do relato de prática como um texto em que (os) semifinalistas 

da OLP narravam suas experiências e que um dos critérios do regulamento do concurso exigia 

a reflexão sobre as práticas pedagógicas assumidas em sala de aula. Assim, com este ponto 

evidenciado, queríamos identificar esses movimentos reflexivos, compreendê-los e 

problematizar os modos como traziam ou poderiam trazer desencadeamentos para a formação 

docente. Nossa questão inicial buscou investigar como esses movimentos reflexivos eram 

capazes de fortalecer práticas de letramentos críticos e ações de linguagem realizadas no ensino 

de Língua Portuguesa.  

Essa foi a única questão que não pôde ser respondida em apenas uma seção ou um 

capítulo. Foi preciso que juntássemos as peças de toda a dissertação para que pudéssemos 

(re)formular enunciações e, então, direcionar possíveis respostas. Em linhas gerais, o processo 

de investigação permitiu-nos concluir que a produção dos relatos mostrou-se uma proposta 

formativa figurada em uma oportunidade enunciativa de mobilizar tipos de letramentos 

diversos, como escolar, profissional e acadêmico. Dizemos isso porque à medida que os relatos 

foram elaborados, os diferentes estágios da formação docente também foram trazidos à baila. 

Ainda que não tenha ocorrido em todos os vinte e oito relatos, muitos autores(as) resgataram 

uma lembrança de um tempo – da escola, do magistério, da graduação, da vida familiar etc – e 

teceram novas representações a partir de suas experiências na OLP. 

Ao resgatar outros espaços de formação como uma estratégia linguístico-discursiva para 

(re)construir trajetórias e movimentos reflexivos, vislumbramos um processo que pode ser 
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considerado um exemplo de intercontextualidade. De acordo com Meurer (2004, p. 135), “na 

intercontextualidade um contexto é “levado” para outro contexto e dá-se o compartilhamento 

de características de ambos, muitas vezes com o predomínio de um sobre o outro”. O gênero 

relato de prática, neste sentido, configurou-se como uma arena discursiva que atrelou a escola, 

palco de realizações de atividades diversas (letramentos escolar e profissional) e a 

Universidade, visto que, dentre outras razões, os relatos foram avaliados por uma comissão 

julgadora que esperava dos(as) professores(as) da Educação Básica uma articulação entre teoria 

e prática que nem ela mesma – a Universidade – consegue dar conta. Além da escola e da 

academia, o relato invocou, ainda, o município e os aspectos próprios da comunidade local 

(letramento social). Este imbricamento de experiências, naturalmente, já favorece práticas 

crítico-reflexivas.  

Nos excertos em que os(as) professores(as) descreveram as atividades desenvolvidas 

em oficinas, relacionando-as, vez ou outra, aos textos lidos durante sua formação – ideia base 

da OLP – observamos que poucas reflexões foram desencadeadas. Em contrapartida, quando 

focalizavam outros sujeitos, aspectos sociais de estruturas mais amplas, as condições de 

produção do seu trabalho ou quando o foco recaia sobre eles(as) mesmos(as), só que em uma 

dimensão do inacabamento – ideia base da proposta de Zeichner (2008), notamos que os 

posicionamentos crítico-reflexivos deslanchavam, fortalecendo, assim, práticas de letramentos 

condizentes com os princípios da LA (cf. JORDÃO, 2007; MOITA LOPES, 2006b, 2006c). 

Para Jordão (2013, p. 74), o princípio básico que precisamos ter em mente quando 

tematizamos os letramentos críticos é o de que “nossos entendimentos são baseados em nossa 

posicionalidade”. Logo, os movimentos de reflexão, quando produzidos em contextos de 

aprendizagem que não visam apenas destacar acertos ou erros do(a) profissional em sala de 

aula, podem fortalecer práticas que medeiam uma formação sólida e atrelada aos princípios 

teóricos levantados em nossa pesquisa. Nos relatos investigados e, sobretudo, nos excertos 

escolhidos no Capítulo 3, as reflexões instauradas pelos(as) professores(as) foram construídas 

a partir de narrativas que nitidamente direcionavam o discurso de crítica a um destinatário 

específico. Problemas de diferentes naturezas foram levantados pretensiosamente, visto que 

todo texto é ideológico, ainda que ele seja regulado e submetido a um conjunto de avaliações 

(BAKHTIN, 1997).  

A segunda pergunta trazida por nós referiu-se às diretrizes da OLP e problematizou as 

condições de reflexão oferecidas aos(às) professores(as). 
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ii) As orientações de elaboração do relato de prática, disponibilizadas pela OLP, 

vislumbram desenvolver ou potencializar a formação crítico-reflexiva dos(as) 

professores(as) a partir de qual(is) perspectiva(s)?  

 

Parte dessa questão já foi iniciada parágrafos atrás. Queremos, contudo, reforçar a ideia 

de que, quando avaliamos as diretrizes do programa não as julgamos a partir de nossas intenções 

para com o gênero relato de prática, apenas a partir dos objetivos e propósitos estabelecidos 

pela própria OLP51. Ao longo da dissertação, já nos posicionamos quanto aos objetivos do 

concurso e afirmamos que parecem pouco significativos para os letramentos críticos na 

docência, ainda que possam, sim, trazer contribuições à prática de ensino na Educação Básica. 

Dizemos isso porque a OLP focalizou reflexões sobre as atividades realizadas pelo(a) 

professor(a), sobre as práticas abraçadas em sala de aula e demais aspectos que não afetam 

diretamente questões mais amplas pertencentes a um contexto de cultura, por exemplo.  

Mais que (re)avaliar as atividades realizadas nas oficinas, visando a identificação de 

práticas que precisam ser aperfeiçoadas, a grande oportunidade oferecida pela escrita do relato 

consiste na possibilidade de mobilizar posicionamentos crítico-reflexivos implicados social e 

politicamente. As mobilizações às quais nos referimos são potencialmente capazes de 

desencadear movimentos de professoralização responsáveis por novas performances na 

docência, novas identidades e recontextualização de saberes acadêmicos e escolares. Assim, 

perspectivamos professores(as) empoderados(as) para transformar o lugar onde vivem e 

trabalham, por meio de um posicionamento autoral engajado socialmente. A terceira e última 

questão voltou-se para as escolhas linguístico-discursivas feitas no processo de significação da 

experiência em sala de aula.  

 

iii) Como os(as) professores(as) constroem, linguístico-discursivamente, 

representações e (res)significações de suas experiências com o ensino de Língua 

Portuguesa?   

 

                                                
51 Como vimos no Capítulo 1, a OLP objetiva, dentre outras questões, a apropriação de saberes pedagógicos por 
parte dos(as) docentes, a articulação entre teoria e prática bem como a reformulação desses saberes, por meio da 
reflexão de oficinas realizadas. Além disso, visa também um feedback sobre o que aconteceu por todo o Brasil, 
durante o período em que o cronograma da OLP foi desenvolvido nas escolas para que possa aperfeiçoar o 
programa e as ações desenvolvidas a cada edição.  
 



127 
 

Para traçar possíveis considerações acerca dessa questão, precisamos ater nossa 

referência ao Capítulo 3, em que realizamos as microanálises da pesquisa. Na etapa de 

interpretação habitual das formas linguísticas, conforme a terceira ordem metodológica 

(BAKHTIN, VOLOCHINOV, 2010, p. 127), interessou-nos mais de perto as situações em que 

o(a) professor(a) colocou-se como principal Participante das orações, atuando, portanto, como 

Ator nos momentos em que realizava os Processos Materiais (do fazer, acontecer, construir etc) 

e como Experienciador, quando recorria aos Processos Mentais (do sentir, pensar, conhecer etc) 

para representar suas experiências na OLP. Em alguns Processos Verbais (do dizer, contar, 

falar), colocava-se, ainda, como Dizente da oração. Os excertos que compuseram o Capítulo 3 

apresentaram construções realizadas por Processos predominantemente Materiais, ainda que os 

Mentais pudessem, talvez, revelar mais explicitamente movimentos reflexivos. Quando não 

faziam uso de Processos Mentais, acessavam outros recursos linguísticos que modulavam o 

discurso e imprimiam, semanticamente, um teor reflexivo ao relato.  

De acordo com Halliday e Matthiessen (2014, p. 216), os Processos Materiais ocorrem 

em maior frequência na língua porque, além de serem mais acessíveis à nossa consciência 

reflexiva, eles sempre estiveram no centro das atenções se pensarmos a história da Linguística. 

Os autores citam, inclusive, o fato de os Processos Materiais serem a fonte, na gramática 

tradicional, da distinção entre os verbos transitivos e intransitivos52.  Como já mencionamos na 

Seção 2.4, ainda que existam as especificidades de cada Processo e que uns sejam mais 

recorrentes na língua, nenhum tem prioridade sobre o outro, visto que todos contribuem 

igualmente para a significação da experiência na oração. Para que possamos dar continuidade 

às considerações que encerram este texto de dissertação, faremos uma retomada dos objetivos 

eleitos na Introdução do trabalho.  

 

Retomada de objetivos da pesquisa  

 

 Este é o momento em que aparamos arestas de ações definidas logo no início das 

atividades e que foram sendo delineadas junto ao objeto de estudo e às incontingências do 

próprio gesto de fazer pesquisa. Traçamos três objetivos específicos que foram guiados pela 

                                                
52 Em suas palavras originais: [..] “they are the most accessible to our conscious reflection, but also because (for 
that very reason) throughout most of the history of linguistics they have been at the centre of attention. They have, 
for example, been the source of the traditional distinction between ‘transitive’ and ‘intransitive’ verbs 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 316). 
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ordem metodológica proposta pelo Círculo bakhtiniano. O primeiro deles, voltou-se para as 

condições concretas de produção da linguagem, ou seja, para os contextos dos relatos de prática: 

i) Investigar os contextos que envolveram o gênero relato de prática, considerando as 

condições de produção na OLP. 

 

Acreditamos que conseguimos cumprir o primeiro objetivo ao longo do Capítulo 1, 

quando caracterizamos os contextos de produção do relato. Apresentamos a OLP como uma 

política pública de educação e seu funcionamento no interior do cenário brasileiro desde 2002, 

quando ainda não fazia parte do PDE. As análises que fizemos do regulamento e demais 

diretrizes que orientaram a escrita dos relatos contribuíram significativamente para a 

investigação desses contextos. Além das análises mais gerais, atentamo-nos aos fatores 

contextuais expressos no próprio corpus da pesquisa, ainda nas leituras diagnósticas dos relatos 

e durante as microanálises, afinal, os relatos carregam marcas contextuais altamente relevantes 

para a compreensão das práticas discursivas ali inscritas. Como Fuzer e Cabral (2014, p. 27) 

reforçam no livro Introdução à Gramática Sistêmico-Funcional em Língua Portuguesa, “o 

texto carrega aspectos do contexto em que foi produzido, dentro do qual seria, provavelmente, 

considerado apropriado”. 

Além desses procedimentos metodológicos adotados na investigação interpretativista, 

temos a clareza de que nossa pesquisa pode, ainda, desdobrar-se em outros formatos em 

correspondência aos anseios dos estudos qualitativos e da Linguística Aplicada contemporânea. 

Nesses formatos, os estudos prezam por direcionamentos cada vez mais voltados para o 

acompanhamento de práticas de linguagem inseridas em um contexto específico de linguagem 

em que seja possível um estreitamento interacional entre o(a) pesquisador(a) e os sujeitos que 

realizam as práticas sociais observadas. Esses tipos de trabalhos beiram métodos ou lógicas de 

investigação que visam promover o conhecimento dos sujeitos de modo que problemas de 

linguagem sejam identificados, reconhecidos e encaminhados por meio de ações concretas de 

transformação social (cf. LEFFA, 2006; ZOZZOLI, 2006). Acreditamos que a observação 

participante somada à vivência em uma comunidade social podem enriquecer uma investigação, 

sobretudo por considerar em primeira instância a perspectiva êmica dos(as) participantes (cf. 

MAGNANI, 2009; STREET, 2014). 

Em pesquisas de natureza mais interventiva, digamos assim, notamos que importa 

oferecer aos sujeitos e contextos investigados uma devolutiva, um feedback de todo o 

conhecimento construído. Pensando especificamente em nosso trabalho, poderíamos, por 



129 
 

exemplo, tencionar ações a partir de dois vieses. Por um lado, teríamos diálogos a serem 

construídos com os(as) professores(as) de Língua Portuguesa para que pudéssemos aprofundar 

questões verificadas nos relatos. Por uma outra perspectiva, poderíamos iniciar diálogos com a 

própria Olimpíada, a fim de desencadear reflexões acerca do gênero relato de prática, dos seus 

propósitos, vislumbrando modos de potencializar as condições de produção do gênero a partir 

dos pontos já levantados nessa pesquisa de mestrado.  

O segundo objetivo que elegemos considerou a configuração do gênero relato, os 

recursos empregados em sua elaboração e os modos como esses elementos poderiam contribuir 

com a formação docente baseada nos princípios da reflexão crítica: 

 

ii) Descrever os elementos tipológicos e discursivos do gênero relato de prática, 

evidenciando as contribuições dessa escrita para a formação e os letramentos críticos 

de professores(as) de Língua Portuguesa. 

 

Buscamos contemplar o segundo objetivo na Seção 2.4, quando focalizamos os gêneros 

do discurso como mobilizadores de letramentos, a partir da teoria de gêneros bakhtiniana e 

demais passagens em que caracterizamos as bases estruturais do relato. Em função da proposta 

de escrita estipulada pelo concurso, observamos que o conteúdo temático é o mesmo em todos 

os relatos investigados, mudando apenas a abordagem referente ao gênero discursivo trabalhado 

nas oficinas. Trata-se de um tema que buscou corresponder aos propósitos do seu contexto de 

produção e às forças ideológicas que coordenaram a escrita (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 

2010, p. 127). De modo geral, os vinte e oito relatos vencedores da Edição 2014 tematizaram 

as experiências com o ensino de um gênero nas aulas de Língua Portuguesa. 

O que variou nos relatos foi o estilo verbal e a distribuição desses elementos 

enunciativos no texto, ou seja, a organização composicional de cada relato. Observamos, por 

exemplo, que enquanto alguns relatos eram mais reflexivos logo nos parágrafos introdutórios, 

seguindo com descrições no desenvolvimento e sistematizando suas reflexões ao final, outros 

mantinham a descrição de atividades ao longo de todo o relato, abrindo-se aos movimentos 

reflexivos somente no parágrafo conclusivo. Por ser considerado um gênero do discurso 

complexo, muitos relatos apresentaram uma hibridez significativa com outros textos, 

carregaram múltiplas vozes e construíram uma heterogeneidade de representações que 

contribuíram para o desencadeamento de reflexões e posicionamentos (mais) críticos no cenário 

educacional. 
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O terceiro e último objetivo específico da pesquisa frisou as escolhas léxico-gramaticais 

feitas pelos(as) professores(as) na escrita reflexiva: 

 

iii) Identificar e analisar movimentos reflexivos na escrita do relato de prática, a partir 

de escolhas léxico-gramaticais realizadas pelos(as) professores(as) nas 

representações de suas experiências.  

 

Esse último objetivo, por sua vez, correspondeu à terceira observação de análise da 

língua em uso verificada na ordem metodológica bakhtiniana, que sugere a interpretação 

habitual das formas linguísticas (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2010, p. 127). Assim, 

procuramos cumprir esse objetivo ao longo de todo o Capítulo 3. Após a microanálise dos 

relatos, identificamos passagens textuais sugestivas de movimentos reflexivos e, então, 

selecionamos os excertos conforme as cinco categorias semântico-discursivas estabelecidas: i) 

Olimpíada de Língua Portuguesa; ii) Gênero discursivo/Atividades; iii) Alunos(as); iv) Outros 

elementos educacionais; e v) Professor(a).  

Para a microanálise dos dados, adaptamos um modelo a partir do Sistema de 

TRANSITIVIDADE, devido à nossa opção em aprofundar a Metafunção Experiencial da 

linguagem. A partir da interface teórico-metodológica que fizemos entre a LSF e a teoria 

dialógica, conseguimos identificar as escolhas linguísticas realizadas pelos(as) docentes e, ao 

mesmo tempo, problematizar discursivamente as construções semânticas que fizeram ao longo 

dos relatos  

Devido às contingências do próprio processo de pesquisa vivenciado ao longo do curso 

de mestrado, não foi possível contemplar as Metafunções Interpessoal e Textual da linguagem, 

ainda que elas estivessem presentes o tempo inteiro no interior dos textos, sustentando a 

Metafunção Experiencial e contribuindo de igual modo com as representações aqui analisadas. 

Como já mencionamos na Seção 2.5, Halliday e Matthiessen (2014) alertam-nos para a 

indissociabilidade das metafunções e a relevância de cada uma no texto. Em decorrência disso, 

consideramos uma limitação da pesquisa, uma vez que restringimos a amplitude de um trabalho 

com dados linguístico-discursivos ricos em aspectos que, se explorados, poderiam contribuir 

significativamente com a formação e os letramentos críticos de professores(as) de Língua 

Portuguesa. Ao mesmo tempo em que reconhecemos as limitações do nosso trabalho, 

reiteramos a validade das enunciações aqui produzidas, no que tange aos movimentos reflexivos 

frente ao ensino de gêneros discursivos em escolas públicas brasileiras, no contexto da OLP.  
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Estávamos com a máquina fotográfica em punho, selecionamos o foco, ajustamos as 

lentes, a partir dos tópicos de investigação desejados, e fizemos registros dentro das 

possibilidades de um tempo e de um espaço atravessados por redimensionamentos teórico-

metodológicos que não puderam ser contemplados diante das nossas condições concretas de 

produção. Como enunciado por Moita Lopes (2013, p. 21) em sua analogia da arte de fotografar 

(n)a pesquisa, “outros olhos teriam visto outros tópicos e com alcances diferentes”. Do mesmo 

modo, os tópicos focalizados nesta dissertação podem ser entrevistos sob outras lentes, em 

outros espaços de formação que serão igualmente importantes para pensar a dimensão crítico-

reflexiva do(a) professor(a). Seja em um diálogo com colegas, uma aula ministrada, um evento 

acadêmico, um artigo científico ou uma tese, a máquina fotográfica estará sempre em punho, 

atenta às espreitas do discurso e da palavra lançada.  

Como inspiração para as próximas experiências, ficaremos com alguns versos do poeta 

uruguaio Mario Benedetti. Versos de reflexão, coragem e esperança – três armas necessárias 

em tempos contemporâneos: 

 

Não te rendas 

Não te rendas, ainda estás a tempo  

De alcançar e começar de novo, 

Aceitar as tuas sombras,  

Enterrar os teus medos,  

Libertar o lastro,  

Retomar o voo.  

 

Não te rendas que a vida é isso,  

Continuar a viagem  

Perseguir os teus sonhos,  

Destravar o tempo,  

Remover os escombros,  

e destapar o céu. 
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