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RESUMO 

 

 

Nesta dissertação, temos o objetivo de interpretar o discurso de/sobre si de uma professora de 

língua materna, procurando compreender como este sujeito significa a imagem-professora 

construída de si, a formação e atuação/prática profissional e o ensino de língua materna. O 

aporte teórico-metodológico desta pesquisa tem como base escritos/reflexões do Círculo de 

Bakhtin, de estudiosos que se inscrevem na cadeia de sentidos provenientes da teoria/análise 

dialógica do discurso, bem como de outros com os quais estabelecemos o diálogo sobre o 

ensino de língua materna, dentre elas, Geraldi (2012a, 2015a, 2016a, 2017), Mendonça 

(2006), Oliveira (1999, 2006), Casado Alves (2012) e Antunes (2003). Através de uma 

abordagem qualitativa e interpretativa dos dados, analisamos um caso de ensino 

vivido/narrado/valorado por uma professora de língua materna, a qual exerce suas atividades 

em uma escola pública estadual de ensino regular, nível médio, situada em uma cidade do alto 

sertão paraibano. Diante do horizonte possível de investigações, em perspectiva dialógica, 

direcionamo-nos, também, para uma metodologia de pesquisa em educação que tem como 

cerne a produção de narrativas de/com/entre professores como etapa reflexiva do/sobre o 

trabalho desenvolvido no contexto de ensino, neste caso, em aulas de língua materna. A 

análise do corpus apresentou-nos, dentre outros apontamentos, uma vontade discursiva da 

professora narradora direcionada à construção de uma imagem muito positiva de/sobre si, 

tanto no tocante ao modo como se deu a narrativa na relação estabelecida entre professora e 

alunos, no acontecimento aula, como no que se refere à percebida relação entre professora e 

conhecimento. Nossas reflexões, temporariamente, finais ressaltam a necessidade da 

(re)construção, do enriquecimento e da valorização de um saber que tem como base o dizer 

sobre si mesmo, ou seja, um autoconhecimento que oriente tanto um aprofundamento da 

compreensão, por parte da academia, sobre/com o dizer do professor de língua materna, como 

uma relação ressignificada deste profissional com o saber sobre si enquanto caminho 

reflexivo/formativo da sua prática de ensino.  

 

Palavras-chave: Ensino. Perspectiva dialógica. Caso de ensino. Professor de língua materna. 
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ABSTRACT 

 

 

In this dissertation, we have the objective of interpreting the discourse of/about herself from a 

mother tongue teacher, trying to understand how this subject means the construction of an 

image of the individual as a teacher, the formation and professional practice/practice and the 

teaching of mother tongue.The theoretical-methodological framework of this research is based 

in the writings/reflections of the Bakhtin Circle, of scholars who are enrolled in the chain of 

meaning originated from the dialogic discourse theory/analysis, as well as others with whom 

we stablish the dialogue with voices about the mother tongue teaching, among them, , Geraldi 

(2012a, 2015a, 2016a, 2017), Mendonça (2006), Oliveira (1999, 2006), Casado Alves (2012) 

e Antunes (2003). Through a qualitative and interpretative approach of the data, we analyzed 

each teaching case lived/narrated/valued by a mother tongue teacher, who exercises her 

activities in a state public school in the regular education, in high school, located in a city in 

the high outback of the state of Paraíba. In the face of the possible horizon of investigations, 

in a dialogical perspective, we directed ourselves to a research methodology in education that 

has as a core the production of narratives of/with/among teachers as a reflexive step of/about 

the work developed in the context of teaching, in this case, mother tongue classes. The corpus 

analysis presented us, among other observations, a discursive will of the narrator teacher 

directed to the construction of a very positive image of/about herself, both in the way that 

narrative of the relation stablished by the teacher and students, during the class, happened as 

in the noticed relation between teacher and knowledge. Our (temporally) final reflections 

highlight the necessity of the (re)construction, the enrichment and the valuation of a 

knowledge that has as basis the saying about the individual, on other words, a self-knowledge 

that guides both a deepening of the comprehension, on the side of the academia, about/with 

the saying of the mother tongue teacher, as a redefined relation of this professional with the 

knowledge about him/herself as a reflexive/formative way of his/her teaching practice.   

 

Keywords: Teaching. Dialogical Perspective. Teaching case. Mother tongue teacher. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Da vontade de encontrar caminhos outros para as reflexões sobre o ensino de língua 

materna e, com isso, aprofundar nossa compreensão sobre os sujeitos e as identidades que se 

constituem no espaço-tempo da escola, surge este projeto de dizer. Para tanto, seguimos o 

caminho da escuta como lugar do diálogo, como a vocação da palavra (PONZIO, 2010) e 

elemento essencial da enunciação. Assim, escutar para compreender as singularidades torna-

se nossa maneira de refletir sobre aquilo que nos faz produzir este enunciado.  

 Dessa forma, (re)pensar o ensino em contexto brasileiro passa a ser, cada vez mais, a 

vontade para a realização de muitos dizeres no mundo da vida. Essa é nossa vontade precípua. 

Para isso, apropriamo-nos de um olhar a partir do qual (re)construímos sentidos para o ensino 

e ao ensino de língua materna. 

 
Ao se discutir questões de ensino e aprendizagem, cada vez mais é ressaltada 

a responsabilidade da escola em sua contribuição para a construção da 

cidadania, implicando em introduzir o aluno no contexto de um debate 

que discuta valores e reflita sobre as manifestações de sua própria 

subjetividade e da construção de seus processos identitários. 

(OLIVEIRA, 2005, p. 135, grifo nosso). 

 

 Pensar a responsabilidade da escola na formação cidadã do aluno, atentar para 

valores e sentidos por ele atribuídos ao seu contexto escolar e, neste processo, refletir sobre a 

construção de sua identidade vem sendo, há muito, uma questão central das discussões no 

âmbito da educação brasileira e (re)colocada em pauta por muitas vozes, inclusive, a dos 

professores, conforme a autora destaca. Neste cenário, os processos pelos quais o profissional 

de letras passa para a sua formação refletem e refratam discussões sobre como os saberes 

desses profissionais são construídos nas etapas formativas e como (e se) permitem que ele 

desempenhe, no cotidiano escolar (OLIVEIRA, 2005), a tarefa de educar seus alunos para 

essa tão falada cidadania. 

 Conforme depreendemos das palavras de Oliveira (2005), grande parte das 

preocupações, incluindo a dos professores, está concentrada na formação do aluno, no modo 

como este valora o mundo à sua volta e como se dá a constituição da sua identidade, o que é 

de suma importância para a produção de sentidos sobre o ensino. Mas, outras formas de 

escuta podem ser realizadas para que renovadas possibilidades de 

compreensão/reflexão/interpretação surjam e expandam as visões, no que diz respeito ao 

ensino e às identidades que se (des)constroem no cotidiano escolar.  
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 Neste sentido é que afirmamos estar orientados por uma escuta como lugar do diálogo; 

um diálogo estabelecido a partir de/entre nós (professores e pesquisadores-professores), 

tomando como ponto de partida e chegada o professor, a sua relação com seus-outros no 

processo de comunicação discursiva (BAKHTIN, 2016) estabelecido na aula enquanto 

evento/acontecimento (GERALDI, 2015a) e espaço-tempo (BAKHTIN, 2010b) de constantes 

transformações. Nossa pesquisa tem sua razão de ser nesse contexto. Por isso, buscamos 

compreender uma relação que tem início nas escolhas realizadas pelo professor, ao planejar 

seu agir docente, até chegar às ações realizadas no contexto escolar. Neste percurso, interessa-

nos escutar a voz do professor de língua materna para refletir sobre/com as vozes que o 

constituem e o fazem (re)significar sua experiência.   

 Desse modo, para explicitar e melhor compreender este projeto discursivo, torna-se 

pertinente, neste momento, reportarmo-nos aos estudos e às reflexões que, no campo da 

educação, possibilitaram a abertura de espaços para a manifestação da subjetividade do 

professor e para uma maneira outra de compreender este sujeito, bem como o contexto do 

qual ele é parte. Com isso, vale lembrar o trabalho de Abraham (1984), a partir do qual vemos 

surgir uma vontade de perceber/significar o professor como alguém a ser ouvido, como 

pessoa que ele é, no entanto, até então, visto/estudado/observado a partir de uma 

racionalidade técnica, e resultante de um período em que era concebido como mero 

transmissor de conhecimentos. Como pontua Nóvoa, essa obra 

 

[...] se tornou um símbolo de diversas correntes de investigação sobre os 

professores. Mas, apesar dos enormes avanços neste domínio, é preciso 

reconhecer que falta ainda elaborar aquilo que tenho designado por uma 

teoria da pessoalidade que se inscreve no interior de uma teoria da 

profissionalidade. Trata-se de elaborar um conhecimento pessoal (um auto-

conhecimento) no interior do conhecimento profissional e de captar o 

sentido de uma profissão que não cabe apenas numa matriz técnica ou 

científica. Toca-se aqui em qualquer coisa de indefinível, que está no 

cerne da identidade profissional docente. (2007, p. 8, grifo em negrito 

nosso). 

 

 Nóvoa (2007) nos faz pensar mais profundamente a respeito das pesquisas sobre 

professores, que, para serem, de fato, produtivas, necessitavam de um conhecimento que só 

poderia ser produzido pelo próprio professor, a partir de suas experiências; um 

autoconhecimento, que, até então, segundo ele, não existia e que consideramos ser, até hoje, 

preciso, tanto aos professores quanto às investigações sobre eles. Neste aspecto, concordamos 

com França e Prado (2016) quando consideram que as nossas experiências docentes “[...] 

estão empobrecidas, esquecidas e desvalorizadas [...].” (p. 311), o que faz surgir a necessidade 
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de encontrarmos novas possibilidades de investigação e de produção desse autoconhecimento 

e, assim, “[...] operar pelas brechas da modernidade, a fim de transformar esse cenário, ou 

seja, escovar a ‘história a contrapelo’.” (FRANÇA; PRADO, 2016, p. 311). 

 Neste ínterim, à época das obras que proporcionaram novos caminhos e esperanças 

futuras a respeito desse (auto)conhecimento, faltava, de fato, ao professor se (re)conhecer 

como pessoa, como sujeito que vai além da racionalidade técnica, e com inúmeras 

possibilidades de fala e de escuta. Com isso, a produção do conhecimento sobre o professor 

seguiria (e seguiu) caminhos mais profícuos. Neste percurso, obras como a de Pineau (1983) e 

Nóvoa e Finger (1988) dimensionaram e problematizaram esse campo de discussões/reflexões 

em direção a um (re)posicionamento do professor na educação. Esses autores inspiraram 

outros estudos com foco na produção do conhecimento sobre histórias de vida produzidas 

pelos próprios professores. Esse momento foi propício a abordagens conhecidas como 

(auto)biográficas, autoformativas e biografias educativas (NÓVOA, 2000). 

 Temos, por essas obras/reflexões, estudos que (de)marcaram o surgimento de muitas 

pesquisas fundamentadas nos dizeres de professores sobre eles mesmos e sobre seus-outros 

como método para a construção do autoconhecimento e do estudo da formação de sua 

identidade. Uma identidade, por si só, complexa, repleta de sentidos e (en)carecida de 

atenção. Neste cenário, a vida do professor passa a ser considerada uma abordagem 

investigativa capaz de trazer à tona reflexões significativas sobre os processos de formação 

dessas identidades profissionais (CALDEIRA, 2000).  

 Posto isso, ressalte-se, através dessas discussões/reflexões, o enaltecimento da 

subjetividade, pela qual o professor assume novo lugar e é (re)colocado como pessoa 

(ABRAHAM, 1984), como alguém que se transforma; um ser criativo (FREIRE, 1986), que 

não deve se sentir pronto e acabado (SHOR, 1986), um profissional reflexivo (SCHÖN, 

1992), que possui maneiras de agir (NÓVOA, 2000), com novos modos de olhar para as 

riquezas existentes no interior da escola (PACHECO, 2004), incluindo ele mesmo. Com isso, 

escutar a voz desse profissional tornou-se tão caro a essas e outras pesquisas que, ao longo do 

tempo, modos de apreensão e de compreensão dessa voz foram (re)inventados. 

 Neste percurso, as questões sobre ensino tomaram novos rumos, uma vez que o olhar 

dos sujeitos investigadores direcionou-se para um saber científico sobre o professor e a partir 

dele como maneira de produção de um (auto)conhecimento do agir docente, no que tange à 

reflexão/discussão com base no ser professor, portanto, a partir da sua palavra, por sua vez, 

utilizada para narrar histórias de vida, de formação profissional, de experiências vividas em 

contexto escolar, em sala de aula, bem como outros instantes da sua vida a depender do olhar 



17 

 

que o investiga. 

 Assim, deve-se ressaltar que temos uma significativa produção científica de 

pesquisas com utilização de narrativas como etapas formativas/reflexivas do/sobre o trabalho 

do professor. São estudos que, juntos, possibilitam a (re)construção de sentidos/significações 

à educação e, conseguintemente, ao ensino.  Por isso, reportemo-nos aos rumos atuais das 

pesquisas centradas em compreender/refletir/analisar discursos no contexto de ensino 

brasileiro. Nesses estudos, vemos uma tendência por aprofundar e produzir o conhecimento 

sobre formação/reflexão da prática docente e a constituição da identidade do professor.  

 Deste quadro interessa-nos o confronto de vozes que surgem das pesquisas em 

educação ancoradas por uma metodologia narrativa (campo de nossas discussões) que tenham 

como ponto de partida e caminho – para a produção do conhecimento sobre/do/pelo ensino 

(de língua materna) – produções discursivas de cunho narrativo/reflexivo de/com/entre 

professores, em perspectiva bakhtiniana.  

 Isto posto, a abordagem que assumimos para esta pesquisa, tanto do ponto de vista 

teórico-metodológico como da análise, diz respeito a construída no diálogo entre as vozes de 

Bakhtin e seus-outros, e de outras que se inscrevem na cadeia de sentidos sobre reflexões 

depreendidas do Círculo
1
 e da sua relação com as questões do ensino, especificamente, de 

língua materna. 

 Ao seguirmos a perspectiva dialógica proveniente do Círculo de Bakhtin, 

encontraremos uma vasta produção (artigos de periódicos, ensaios, livros, teses, dissertações, 

trabalhos publicados em anais de eventos, dentre outros) que relaciona os estudos 

bakhtinianos às reflexões sobre o ensino de um modo geral e/ou, especificamente, sobre o 

ensino de língua materna. Obviamente, dentre essas produções, há aquelas que se destacam 

pela boa/ótima qualidade e, por isso, aprofundam as discussões/reflexões/análises sobre tais 

temas, porém, também existem aquelas que cometem os equívocos, que vão desde confusões 

                                                 
1
 Cumpre ressaltar que temos ciência dos sujeitos que deram origem ao que conhecemos hoje como Círculo de 

Bakhtin, Círculo bakhtiniano, estudos bakhtinianos, Bakhtin e seu/o Circulo, dentre outras 

denominações/referenciações já bastante difundidas. Por isso, cumpre dizer que, mesmo nos instantes em que 

fazemos referência apenas a pessoa de Bakhtin, quando na menção à teoria e/ou às reflexões e sentidos que se 

originaram do seu Círculo, temos consciência de que houve um profícuo diálogo entre aqueles que compunham 

o chamado, posteriormente, Círculo de Bakhtin. Dessa forma, caro interlocutor, ao perceber, neste trabalho, essas 

escolhas, e na situação descrita acima, remeta-se a todos esses sujeitos, portanto, aos outros de Bakhtin, bem 

como aos outros de Volochínov, de Medviedev, de Pumpianski, de Iundina, para citar alguns dentre todos que 

revolucionaram uma época por instaurarem “[...] novas bases pra compreensão do humano do homem e da vida. 

Então ele e seus amigos foram estabelecer com todos os principais teóricos de então diálogo que fundasse essa 

proposta revolucionária do Círculo bakhtiniano.” (MIOTELO, 2016, p. 311, grifos nossos). Para outros 

casos, lembre-se das palavras de Bessa (2016a): “As referências individuais ou coletivas feitas a esses autores ao 

longo deste texto indicam apenas nossa obrigação de seguir as normas de apresentação de trabalho científico, de 

modo que a menção que fazemos a esses autores respeita, portanto, a autoria atribuída pelo tradutor do livro 

consultado e que fundamentou nossas leituras.” (p. 23). 
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terminológicas/conceituais, desvios de perspectiva teórica, aproveitamentos superficiais de 

conceitos-chave a outras de ordem teórico-metodológica
2
. Logo, este diz respeito a um 

apontamento a ser levado em conta quando nos dedicarmos a pesquisar Bakhtin e/ou Bakhtin 

para o ensino em trabalhos diversos.  

 Na produção científica, desde a percepção das obras do Círculo, muitos 

pesquisadores se dedicaram a estabelecer diálogos entre as teorias bakhtinianas e as questões 

de ensino (de língua materna). Destes, citemos Faraco e Castro (1999), Oliveira (2000, 2005, 

2017), Goldstein (2009), Pernambuco e Figueiredo (2011), Puzzo (2013), Almeida (2013, 

2015), Vidon (2014), Puzzo e Santos (2015), Casado Alves e Monteiro (2015), Geraldi 

(2012a, 2015a, 2015b), Campos (2016), Almeida e Nascimento (2017) e Pernambuco (2017), 

que têm contribuído para a produção desse conhecimento e para o reconhecimento do quão 

produtivo pode ser o diálogo entre Bakhtin e a sala de aula. Assim, possibilidades outras serão 

(re)construídas e sentidos outros serão encontrados pelo/para/sobre o ensino de língua 

materna.  

 Vale ressaltar ainda que, em muitos dos trabalhos reportados, há uma preocupação 

com o modo como a linguagem está sendo e/ou pode ser tratada nas escolas. Neste percurso, 

(re)inventar formas de estudar a nossa língua, através, por exemplo, das práticas de 

linguagem, tornou-se objetivo de muitos dos especialistas e pesquisadores da área. Destes, 

apontemos Faraco e Castro (1999), que muito contribuíram para o aprofundamento das 

discussões sobre outros modos de compreender Bakhtin no/para o ensino de língua materna: 

  

Apesar desse relativamente curto espaço de tempo de circulação entre nós, 

o pensamento de BAKHTIN tem exercido grande atração sobre os 

educadores e se transformou numa referência constante nos últimos anos. De 

um lado, talvez, pelo excessivo apelo que o novo sempre exerce sobre nós, 

fazendo-nos muitas vezes seguir acriticamente os ventos da moda; mas, de 

outro, com certeza, em virtude da grande mudança de enfoque que 

BAKHTIN realiza ao olhar a relação entre o ser humano, a sociedade e a 

linguagem.  

 

                                                 
2
 Sobre isso, vale conferir o trabalho apresentado por esta pesquisadora na XVII Semana Universitária do 

Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia, ocorrida entre os dias 04 e 07 de outubro, Pau 

dos Ferros – Rio Grande do Norte. Na ocasião, foi partilhada uma pesquisa de caráter exploratório, que se deu 

mediante busca por artigos científicos reunidos no Portal de Periódicos da CAPES/MEC, em um período de oito 

anos, especificamente, entre janeiro de 2009 e março de 2017. O interesse primeiro esteve em observar como 

pesquisadores iniciantes e/ou experientes estão incorporando os estudos bakhtinianos sobre gêneros e 

relacionando-os ao ensino (de língua materna). Como demarcação, foram pesquisados artigos científicos de 

periódicos avaliados por pares com Qualis entre B3 e A1 (boa e ótima qualidade). Os objetivos traçados foram: 

(i) apontar apropriações problemáticas da abordagem bakhtiniana de gêneros do discurso, especialmente, em 

discussões sobre o ensino (de língua materna); e (ii) motivar outros diálogos preocupados em aprofundar as 

discussões sobre a perspectiva bakhtiniana em conformidade com o pensamento do Círculo. O referido trabalho 

está disponível em: https://drive.google.com/file/d/1jxIW7Xw_dL9H0xYaaprIBztAHwODISDg/view. 
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Contudo, apesar de estar na ordem do dia das referências e citações sobre o 

ensino de um modo geral, sobre o ensino de linguagem especificamente e 

também sobre questões relativas à literatura, as idéias de BAKHTIN na 

maioria das vezes parecem, ainda hoje, inspirar apenas algumas palavras 

de ordem – tais como: ser humano e linguagem são inseparáveis; ou a 

natureza da linguagem é sociológica, por exemplo –, normalmente 

identificadas com o ponto de vista geral do autor sobre linguagem. 

(FARACO; CASTRO, 1999, p. 112, grifo em negrito nosso). 

 

 Por essas palavras reforçamos que as preocupações com o ensino de língua materna, 

tendo como base reflexões depreendidas do Círculo de Bakhtin, há muito (desde o século 

passado), foram motivações para publicações da área. O trecho exposto demonstra bem isso; 

ele faz parte de um texto que surge em um contexto no qual as discussões sobre Bakhtin, no 

ensino de língua materna, pareciam encarecidas de maiores 

compreensões/interpretações/associações. Por isso, as reflexões/produções da época eram 

carregadas de um (re)pensar o ensino da língua em tempos de início, de começo, de 

“tentativa” de relacionar a teoria bakhtiniana à prática de sala de aula.  

 Se, no contexto de surgimento desses estudos, as interpretações/associações da teoria 

de Bakhtin às questões de ensino de língua materna demonstravam-se encarecidas de mais 

aprofundamentos, hoje, isso parece ainda mais caro.
3
 É crescente a realização de pesquisas, 

estudos, reflexões e a apresentação de resultados diversos no campo de estudos da linguagem 

e da educação.  

 Para melhor traçamos um caminho rumo à compreensão do que ora sinalizamos, 

sigamos os rastros dos grupos de estudo/pesquisa, em perspectiva bakhtiniana, do Brasil, e, 

assim, veremos tentativas outras de ressignificação da prática escolar e do ensino (de língua 

materna).  

 Desses grupos, destaquemos o GT de Estudos Bakhtinianos da Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística (ANPOLL)
4
, grupo de relevância 

nacional quanto à produção de estudos da linguagem.  As discussões empreendidas no âmbito 

                                                 
3
 Hoje, mais do que nunca, precisamos expandir nossa compreensão em relação a essas e outras questões. Essa é 

a vontade que nos move para a construção dessa dissertação. 
4
 O GT de Estudos Bakhtinianos, atualmente coordenado pelos professores Dr. Pedro Farias Francelino (UFPB) 

e Dra. Dóris de Arruda C. da Cunha (UFPE/UNICAMP/CNPq), apresentaram, no plano de trabalho para o 

biênio julho 2016 a junho 2018, as principais ações do GT a serem desenvolvidas, dentre elas, uma publicação 

prevista para o primeiro semestre de 2018 do livro Estudos Bakhtinianos: contribuições de Bakhtin e o Círculo 

para uma teoria da linguagem e para o ensino. Cabe destacar ainda que no último Encontro Anual Nacional 

GT/ANPOLL/ESTUDOS BAKHTINIANOS, ocorrido nos dias 14 e 15 de setembro de 2017, na 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB, e organizado pelos pesquisadores Pedro F. Francelino, Dóris de 

Arruda C. da Cunha, Beth Brait e Maria Helena Cruz Pistori, foi realizada a última reunião anual de trabalho em 

torno das Contribuições dos escritos de Bakhtin, Medviédev e Volóchinov para os estudos das linguagens verbal 

e verbo-visual, da tradução e para o ensino.   
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do referido GT sinalizam olhares que devem ser lançados pelos pesquisadores membros do 

grupo
5
 que surgem de ecos de vozes outras percebidos e confirmados pela vasta produção 

científica com a qual nos deparamos hoje. Com isso, muitos trabalhos teóricos e práticos 

surgem como aprofundamento das reflexões consideradas pertinentes ao estudo da linguagem, 

dentre elas, as que se relacionam às contribuições dos estudos bakhtinianos ao ensino (de 

língua materna). 

 Esse quadro de pesquisas descrito tem instigado tanto os próprios, e já citados 

pesquisadores, como outros, dentre eles, nós, a lançarem palavras outras e a 

estenderem/aprofundarem as discussões, que, por sua vez, vêm problematizando, não apenas 

o trabalho do professor em sala de aula (de língua materna), como também os processos 

formativos pelos quais esse profissional (não) passou e ainda (não) passa até chegar ao 

acontecimento aula.  

 Com isso, surgem as pesquisas em contexto brasileiro que (re)inventam os modos de 

estudo sobre o ensino. Tais estudos configuram-se como (re)surgires de novos e renovados 

olhares que, (re)lançados para a educação, ao ensino e à sala de aula, fazem com que vontades 

discursivas fundamentadas no dizer do professor, na sua palavra enquanto ato singular, sejam 

fortalecidas à luz da perspectiva bakhtiniana. 

 Percebemos durante o percurso de pesquisa-escrita-pesquisa desta dissertação que há 

uma produção em potencial de trabalhos, no âmbito dos estudos da linguagem, com foco nas 

narrativas como fonte de dados e caminho para um modo outro de fazer ciência. São estudos 

que compõem e acompanham um quadro de pesquisas atravessadas por várias tendências, 

como: narrativa para a construção de sentidos de um evento, narrativa (auto)biográfica, 

narrativa de experiências planejadas para pesquisas, narrativa de experiências do vivido, etc. 

(LIMA; GERALDI, C.; GERALDI, J., 2015).  

 Esse tipo de pesquisa surge como uma crítica à separação entre professor e 

pesquisador acadêmico existente, e cada vez mais forte, nas investigações realizadas sobre a 

escola e/ou sobre professores no contexto brasileiro a partir, principalmente, dos anos de 1990 

(GERALDI, C.; FIORENTINI; PEREIRA, 1998). Nisso:  

 

O uso das narrativas como método de investigação ou de pesquisa (aqui 

tratadas como sinônimos) decorre, em parte, da insatisfação com as 

produções no campo da educação que se caracterizaram por falar sobre a 

                                                 
5
 Para citar alguns: Puzzo (2013), Almeida (2013, 2015), Campos (2016), Pernambuco (2017), dentre outros 

citados, anteriormente, como autores de trabalhos significativos no campo das pesquisas sobre Bakhtin no ensino 

de língua materna. 
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escola em vez de falar com ela e a partir dela. (LIMA; GERALDI, C.; 

GERALDI, J., 2015, p. 18, grifo em negrito nosso).  

 

 Também nos consideramos insatisfeitos nesse sentido e, por isso, somos movidos por 

uma compreensão que nos leva a refletir sobre o ensino a partir dele e com ele, ou seja, 

através dos sujeitos que tornam esse ambiente uma realidade possível de ser 

pesquisada/investigada.  

 Nessa cadeia discursiva que vemos apresentando, ressaltamos os dizeres/trabalhos 

que dialogaram com produções/estudos que falam com e a partir dos sujeitos das realidades 

escolares. Dentre estes, citemos o significativo trabalho de Lima, Geraldi, C. e Geraldi, J. 

(2015)
6
 e a partir do qual trazemos à discussão importantes aspectos da investigação narrativa 

em educação relacionadas a noções bakhtinianas.  

 Com isso, percebe-se um potencial surgimento/crescimento dessas pesquisas a partir 

de então. Lima, Geraldi, C. e Geraldi, J. (2015) nos fazem pensar retrospectiva e 

prospectivamente sobre o contexto de produção das pesquisas narrativas em educação 

assumidamente pertencerem ou buscarem ao/o campo da filosofia da linguagem bakhtiniana. 

Tal visão faz com que esse trabalho de pesquisa seja considerado um dos estudos norteadores 

e sinalizadores de uma metodologia narrativa de pesquisa em educação, posto que propõe 

uma relação produtiva entre a educação, o ato de narrar, as visões bakhtinianas, a princípio, de 

mundo e de sujeito, e as concepções sobre experiência e narrativa, respectivamente, de 

Bondia (2002) e de Benjamim (1987). 

 Outros trabalhos e pesquisadores merecem destaque no que diz respeito a um 

(re)inventar a pesquisa narrativa em educação no quadro teórico-metodológico que ora 

refletimos. Mais uma vez estendemos a discussão para dialogar com reflexões e investigações 

provenientes de grupos de estudo/pesquisa existentes no Brasil, e que pensam a educação a 

partir de uma escuta bakhtiniana.  

 Sendo assim, destacamos o Grupo de Estudos Bakhtinianos (GRUBAKH)
7
 pelo qual 

vemos surgir um produtivo trabalho teórico e prático pautado em uma metodologia narrativa 

de pesquisa em educação, com base na perspectiva bakhtiniana. Os trabalhos que dele surgem 

proporcionam um significativo aprofundamento dos discursos sobre pesquisa narrativa em 

                                                 
6
 O encontro com esse texto nos fez (re)pensar muitas questões refletidas sobre o que vem a ser investigação 

narrativa em educação e a implicação e potencialidade desse estudo na cadeia discursiva dos diálogos sobre 

pesquisa narrativa em perspectiva bakhtiniana. 
7
 O Grupo de Estudos Bakhtinianos (GRUBAKH) é subgrupo do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação 

Continuada (GEPEC) da Faculdade de Educação (FE), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 

coordenado pelos professores Dr. Guilherme do Val Toledo Prado e Dra. Ana Maria Falcão de Aragão e formado 

por professoras e professores atuantes em diversas áreas e níveis da Educação. 
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educação como etapas/processos formativos/reflexivos sobre a práxis escolar. São pesquisas 

que comungam fortemente de um perceber a narrativa enquanto ato responsável e responsivo 

(BAKHTIN, 2010c) capaz de possibilitar aos sujeitos que narram um posicionamento 

exotópico em relação aos seus-outros (BAKHTIN, 2010b), ou seja, um excedente de visão de 

si para com o outro e do outro para com ele mesmo. 

 Dentre os trabalhos desenvolvidos neste âmbito, citemos Varani, Ferreira e Prado 

(2007), Prado e Soligo (2007), Prado, Ferreira e Fernandes (2011), Rodrigues e Prado (2015), 

Proença (2015), Prado e Serodio (2015), Serodio e Prado (2015), Proença, Serodio, Ferreira 

(2016), Serodio e Prado (2017), Simas, Prado e Domingo (2018) e Simas (2018). São 

produções (artigos de periódicos, livros organizados, capítulos de livro, teses) resultantes de 

discussões e pesquisas realizadas por professores-pesquisadores de várias áreas que se somam 

a outras vozes e se apresentam como tendência, também, tanto aos percursos possíveis para a 

realização de pesquisas desse porte, como pela necessidade de análises interpretativas de 

discursos que perpassem a vida dos sujeitos pesquisadores e pesquisados.  

 Portanto, tais enunciados sinalizam
8
 não um grupo fechado de pesquisas, mas, sim, 

ecos de vozes que se juntam a outras e fazem crescer/aparecer vontades discursivas e escolhas 

teórico-metodológicas e interpretativas como as que assumimos nesta pesquisa. Assim, dentro 

do horizonte de possibilidades de que as pesquisas qualitativas com narrativas dispõem, esses 

sujeitos percorrem uma metodologia narrativa de pesquisa em educação, numa perspectiva 

bakhtiniana,
9
 que se molda ao passo que os percursos são escolhidos e as relações, entre 

                                                 
8
 Cabe aqui anotar a mais recente edição/realização, no período de 16 a 18 de novembro de 2017, em Campinas, 

do IV Encontro de Estudos Bakhtinianos (IVEEBA) com a temática Das resistências à escatologia política: 

risos, corpos e narrativas enunciando uma ciência outra. O EEBA foi “[...] iniciado em 2008, com a criação 

do CÍRCULO – Rodas de Conversa Bakhtiniana – pelo Grupo de Estudos dos Gêneros do Discurso na 

Universidade Federal de São Carlos (GEGe/UFSCar), coordenado pelo professor Valdemir Miotello, grande 

responsável pela ampliação dos grupos de estudos bakhtinianos no Brasil e pelo contato deste com pensadores 

do exterior.” (GRUBAKH, 2017, p. 6).  O IV EEBA contou com a participação e organização do já mencionado 

Grupo de Estudos Bakhtinianos e de pesquisadores outros com representatividade nacional e internacional na 

área de estudos bakhtinianos. No campo das pesquisas narrativas em educação que vêm sendo desenvolvidas no 

Brasil esse corresponde a mais um avanço da importância que se quer transmitir por essas pesquisas como lugar 

para a produção do conhecimento. Uma das questões suscitadas como proposta do evento para o eixo temático 

das narrativas diz respeito a essas discussões possibilitarem a inserção dos narradores no campo da filosofia da 

linguagem bakhtiniana, já que podem ser vistas como um ato responsivo de cada sujeito em interação com os 

outros e também com outras e novas teorias, que passam a ser compreendidas e a construírem sentidos na vida 

dos narradores (GRUBAKH, 2017). Dentre as discussões suscitadas no evento, citemos Proença e Prado (2017), 

em texto intitulado Diálogos (im)possíveis de professores da universidade e professores da escola, que 

(en)formados por uma escolha de uma metodologia narrativa de pesquisa em educação, numa perspectiva 

bakhtiniana, levantam reflexões, no mínimo, envolventes sobre a utilização de narrativas como percursos 

reflexivos e alternativas potentes de registrar sentidos do vivido, de organizar a experiência: “Defendemos que 

ao narrar as experiências que nos tocam (Bondia, 2002), iniciamos um processo – tenso, conflituoso e muito 

produtivo – de diálogo com as próprias experiências e as possíveis compreensões que podemos construir a partir 

delas, sempre na relação com cada um dos sujeitos que participam dessas experiências.” (p. 1093).  
9
 Teceremos algumas reflexões sobre essa metodologia de pesquisa em educação, numa perspectiva bakhtiniana, 
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pesquisador e pesquisado, são estabelecidas pelos olhares interpretativos que cada um lançou 

sobre si e sobre o outro. Cumpre destacar que, nesse (re)inventar modos de fazer pesquisa 

narrativa em educação, também surgem as metanarrativas, em que olhar para o pesquisado é 

olhar para si mesmo, posto que os próprios pesquisadores assumem, nesse percurso 

diferenciado, outro posicionamento a partir do qual um torna-se outro no mesmo lugar. 

 Assim, diante do horizonte possível de análises discursivas, focalizando questões 

sobre o ensino (de língua materna) em perspectiva bakhtiniana, às quais nos dedicamos a 

refletir anteriormente, direcionamo-nos para a construção de uma investigação por meio de 

narrativas escritas por professores de língua materna. Este corresponde ao contexto no qual 

esta pesquisadora quer (re)encontrar suas vozes outras, compreender sujeitos, colegas de 

profissão e/ou de realidades. Com essas pessoas desejo construir/aprofundar sentidos outros.  

 Cumpre dizer que, por investigarmos discursos/narrativas de sujeitos pertencentes ao 

contexto de ensino de língua materna em escolas regulares, recorremos aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN, 1997) – língua portuguesa – para nortear e justificar o nosso 

percurso narrativo-investigativo. Pois bem, é sabido que tais parâmetros apresentam os rumos 

para a educação do Brasil. Para tanto, o conceito de linguagem adotado por esse documento – 

relaciona-se ao de sujeito como depreendido dos escritos do Círculo de Bakhtin (GERALDI, 

2015b).  

 Esta noção corresponde à orientação desses parâmetros à educação básica na área de 

língua portuguesa. Portanto, o ensino de língua materna deve ser mediado pelo 

desenvolvimento das práticas de linguagem apresentadas como uma das três variáveis 

consideradas para o ensino-aprendizagem da língua portuguesa nas escolas (PCN, 1997). 

 Diante disso, a produção de narrativas escritas propostas a professores de língua 

materna tomaram como norte as práticas de linguagem (leitura de textos, produção textual e 

análise linguística). Por essas narrativas, buscamos compreender ações e expressões do 

professor de língua materna, no âmbito da educação básica, tendo como foco o trabalho 

exercido com os alunos no contexto de ensino de uma das práticas de linguagem. Posto isso, 

ratificamos que as narrativas sobre práticas de linguagem trabalhadas em sala de aula 

correspondem a um produtivo e significativo percurso que construímos para aprofundar nossa 

compreensão sobre esses sujeitos. 

 Por essas palavras, estamos assumindo que narrativas escritas por professores 

correspondem a uma potência de produção de saberes e de conhecimentos docentes de valor 

                                                                                                                                                         
na seção Metodologia de pesquisa narrativa em educação: olhares bakhtinianos, localizada no quarto capítulo 

desta dissertação. 
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inestimável enquanto dados de pesquisa, conforme compreendem Serodio e Prado (2015). 

Essa compreensão ganha mais força e profundidade quando consideramos que a  

 

A escrita é um procedimento modelizante specie specifica do homem, 

segundo o qual o ser humano, usando os meios mais diversos, servindo-se do 

seu próprio corpo ou de meio físicos externos, organizando espacialmente e 

temporalmente as próprias vivências e a realidade que o cerca, 

conferindo-lhe sentidos e construindo mundos diversos. (PONZIO, 2015, p. 

23-24, grifos em negrito nossos). 

 

 Por isso, a partir do que Ponzio (2015) apresenta, reforçamos a noção de que, no 

processo de narrar sobre si-outros, o professor “[...] vai se descobrindo professor [...] 

descobrindo e abrindo caminhos pela Educação enquanto estuda, pesquisa e trabalha [...].” 

(PRADO, 1992, p. 2). São no espaço e no tempo das vivências organizadas pelo professor, no 

processo de escrita da narrativa, que pretendemos encontrar manifestações das realidades e 

dos sentidos que a cercam e valoram. 

 Compreendamos também as narrativas como modos de agir responsável e responsivo 

em relação dialógica com os outros; como manifestações das subjetividades por trás desses 

dizeres e das (re)significações em relação às ações próprias dos sujeitos que falam/calam e 

dos seus-outros; como efeitos de sentidos a comungar para a construção de uma identidade, 

no caso, a do professor de língua materna.  

 Por um aprofundamento desses discursos é que surge nossa proposta de trabalho, que 

tem como foco interpretar vozes constitutivas do dizer de/sobre si do professor de língua 

materna ao narrar um caso de ensino
10

 por ele vivenciado.  

 Portanto, a reflexão que nos move é: o que o discurso de/sobre si de uma professora 

de língua materna, no âmbito do trabalho desenvolvido com práticas de linguagem, revela 

sobre a interação estabelecida com os sujeitos do espaço-tempo da experiência vivida/narrada, 

os saberes constitutivos/formativos da sua profissão, bem como da imagem-professor de si e 

do ensino de língua materna? Para tanto, como objetivos traçados para este intento, 

apresentamos: 

  

 Objetivo geral: 

                                                 
10

 Constam nos apêndices as orientações entregues para a produção da narrativa, especificamente, APÊNDICE 

A – Orientações gerais para a elaboração do Caso de Ensino. Tais orientações serviram como possíveis percursos 

para a produção das narrativas propostas aos professores de língua materna com os quais mantivemos contato. A 

apresentação, caracterização e justificativa a respeito da utilização de um caso de ensino como “molde” 

discursivo para a produção das narrativas dos professores estão relacionadas no capítulo metodológico desta 

dissertação a partir da seção: 4.4.1 O caso de ensino: encontro, escolha e caracterização. 
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 Interpretar o discurso de/sobre si de uma professora de língua materna, procurando 

compreender como este sujeito significa a imagem-professora construída sobre si, a formação 

e atuação/prática profissional e o ensino de língua materna.  

 

 Objetivos específicos: 

 

 Analisar como a professora valora o processo de interação com os sujeitos (os alunos) do 

espaço-tempo vivido e narrado; 

 Compreender o que o dizer de/sobre si aponta a respeito da relação da professora de 

língua materna com saberes constitutivos/formativos da sua profissão; 

 Refletir sobre o que uma experiência do vivido, narrada e centrada no trabalho com 

práticas de linguagem revela a respeito da imagem-professora construída sobre si; 

 Identificar e analisar o posicionamento valorativo da professora sobre o ensino de língua 

materna. 

 

 Por essas motivações, o ponto de partida e de chegada desta pesquisa é a linguagem 

(cf. VOLÓCHINOV, 1976 [1930]). Nela encontramos nosso devir frente ao nosso dever de 

encontrar para escutar e compreender a palavra alheia, o dizer do nosso-outro. Estamos, pois, 

tratando a linguagem enquanto prática social, na qual o  

 

[...] discurso, moldado pelas relações de poder e ideologias, apresenta-se 

como processos de significação, manifestação de pontos de vista, de 

subjetividades, provocando efeitos nas construções identitárias [...]. 

(OLIVEIRA, 2005, p. 135, grifos nossos).  

 

 Acreditamos que este trabalho se torna relevante a começar por esta pesquisadora, 

pois nessa arena de vozes estão meus-outros professores de língua materna, e sobre os quais 

preciso saber mais, pelos quais também me constituo e produzo sentidos outros a esta 

pesquisa, sobretudo, à minha vida. O outro aspecto, quanto à importância desta pesquisa, 

cremos estar na possibilidade de atentarmos para modos outros de análises discursivas que 

colaborem, especialmente, para o enriquecimento e valorização das experiências docentes 

como produção do (auto)conhecimento e significativo percurso à (re)construção de sentidos 

com/sobre/para o ensino de língua materna, bem como aos processos de formação e reflexão 

de professores e pesquisadores da área. 
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 Diante disso, fundamentados numa abordagem bakhtiniana, conforme já 

explicitamos, queremos colaborar para a produção do conhecimento sobre os sujeitos que 

constituem/são constituídos o/pelo ensino. Nesta pesquisa, um conhecimento que se dá pela 

escuta e compreensão da palavra outra. Por fim, destaquemos como está organizada esta 

dissertação.  

 Neste espaço, correspondente ao primeiro capítulo, e introdutório, tivemos/temos a 

contextualização, a problematização, a justificativa e os objetivos traçados para a realização 

da nossa pesquisa. Como capítulos seguintes, outros cinco, dois destinamos ao diálogo com as 

teorias que fundamentam nosso percurso e olhar investigativos, um correspondente à 

metodologia traçada para a nossa investigação, um capítulo para a análise do corpus e, 

amarrando/retomando as discussões, o último e sexto capítulo correspondente às 

considerações, temporariamente, finais sobre nosso trabalho.  

 O próximo capítulo é organizado com Alguns apontamentos da arquitetônica 

bakhtiniana. Esse espaço está dedicado a uma conversa com os escritos provenientes do 

Círculo de Bakhtin, bem como outros que se inscrevem nessa cadeia discursiva. Desse modo, 

abordamos concepções e conceitos-chave considerados pertinentes a esta pesquisa, como: 

enunciado, linguagem, dialogismo, dentre outras discussões provenientes de conceitos como 

cronotopo e exotopia, a partir dos quais estudamos a relação espaço-tempo depreendida da 

obra de Bakhtin e concebida como uma das bases teóricas fundamental a esta pesquisa. 

 No segundo capítulo teórico: (Re)construindo sentidos para/com o ensino de língua 

materna, refletirmos sobre aspectos que dizem respeito ao diálogo com as vozes que tratam 

do ensino de língua materna. Para tanto, orientamo-nos por fundamentos que nos fazem 

(re)pensar as práticas de linguagem como processo de produção do conhecimento entre os 

sujeitos construtores desse espaço-tempo de produção. Além disso, realizamos discussões 

sobre processos formativos pelos quais o professor de língua materna passa (ou pode passar) 

como maneiras/percursos da constituição de sua identidade. 

 O quarto capítulo dedicado a abordar Uma metodologia em ciências humanas está 

organizado de tal modo que se faça compreender o porquê da realização de um trabalho que 

tem como metodologia de pesquisa o modo de fazer pesquisa com Bakhtin. Nele, 

explicitaremos a constituição do corpus e os caminhos percorridos para o que consideramos 

ser o dado singular, único e irrepetível. Teceremos reflexões sobre os procedimentos 

considerados coerentes em uma análise que tende a ser investigativa e, como continuidade, 

relacionaremos nossa pesquisa ao que se tem como metodologia de pesquisa narrativa (ou 

investigação narrativa) em educação, numa perspectiva bakhtiniana. Por fim, apresentaremos 
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o sujeito colaborador deste intento, bem como a caracterização do caso de ensino como 

proposta de produção discursiva diante do horizonte de possibilidades de materialização dos 

discursos de que as pesquisas com narrativas em educação dispõem para 

escuta/compreensão/análise da palavra outra. 

 Em seguida, no capítulo de análise, Alargando o diálogo com a voz, apresentaremos 

reflexões sobre o dizer de/sobre si da professora de língua materna colaboradora desta 

pesquisa. Nesse momento, apontamos um conjunto de dizeres pelos quais procuramos 

compreender a identidade professoral construída no modo como está representada a relação 

com os sujeitos do espaço-tempo vivido e narrado, a relação estabelecida pela professora com 

os saberes constitutivos e formativos de sua profissão, como também a construção/valoração 

da imagem-professora/do ensino de língua materna.  

 Em Considerando palavras outras, último capítulo, aspectos relevantes deste 

trabalho serão, retrospectiva e prospectivamente, abordados, dentre os quais destacamos 

possíveis contribuições de nosso estudo, bem como proposições de trabalhos ao cenário de 

pesquisas com foco na escuta e na valorização da experiência docente enquanto produção de 

um autoconhecimento necessário ao aprofundamento da compreensão sobre a imagem, 

identidade e a formação do professor de língua materna. 
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2 ALGUNS APONTAMENTOS DA ARQUITETÔNICA BAKHTINIANA 

 

 Neste capítulo, nossa intenção é trazer à discussão apontamentos/conceitos que 

consideramos pertinentes/basilares a pesquisas que tenham como aporte teórico-metodológico 

estudos do Círculo de Bakhtin, tais como os conceitos de enunciado, sujeito, dialogismo, 

discurso, gêneros do discurso (ROHLING, 2014) entre outros que, para a fundamentação 

desta pesquisa, se fizeram necessários. Nossa volição, para tanto, surge da necessidade de 

refletirmos sobre apontamentos que nos fizeram/fazem reconhecer a unicidade, a 

singularidade e o inacabamento do ser, conforme depreendemos da teoria bakhtiniana – 

perspectiva base deste trabalho.  

 Assim sendo, a partir do pensamento do Círculo e de estudiosos/comentadores desses 

escritos, provocamos reflexões sobre concepções norteadoras do dialogismo bakhtiniano e a 

partir das quais, em um primeiro instante, discutimos a respeito da real unidade da 

comunicação discursiva (BAKHTIN, 2016), o enunciado, e estendendo a discussão para 

aquilo que nos faz representar o mundo de modo singular, único e irrepetível, a palavra, o 

produto ideológico sem o qual não marcamos nossa existência. Em seguida, centramos nossos 

dizeres no princípio unificador (FIORIN, 2008) da obra de Bakhtin, o dialogismo. E, como 

acabamento necessário à discussão empreendida neste capítulo, abordamos outra base teórica 

de grande importância, também, para o desenvolvimento desta pesquisa, os conceitos de 

cronotopo e exotopia construídos no conjunto de obras de Bakhtin e a partir dos quais 

dimensionamos o horizonte de possibilidades quanto à compreensão da extensão espaço-

temporal. 

 

2.1 Iniciando pela continuidade da comunicação discursiva: o enunciado  

  

 Compreender o enunciado como a continuidade da comunicação discursiva é 

reconhecer que tal unidade corresponde a um elo na corrente complexamente organizada de 

outros enunciados (BAKHTIN, 2016). Desse modo, entende-se que toda produção discursiva 

é um contínuo na cadeia infinita de vozes. Além disso, ao abordarmos esta noção somos 

levados a refletir, por exemplo, sobre as relações dialógicas e os sentidos que eclodem da 

concepção bakhtiniana de língua e sujeito, texto e discurso, palavra e gêneros discursivos, 

bem como outras noções com as quais o conceito de enunciado articula e compõe o processo 

enunciativo-discursivo depreendido de escritos do Círculo de Bakhtin (BRAIT; MELO, 

2016). 
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 Sendo assim, ao construirmos um diálogo sobre apontamentos do pensamento 

bakhtiniano, que tem como projeto de dizer precípuo gerar mais reflexões sobre a real 

unidade da comunicação discursiva (BAKHTIN, 2016), outras concepções basilares passam a 

ser, necessariamente, discutidas. Isto porque os sentidos construídos por Bakhtin, e 

depreendidos por tantos estudiosos do Círculo, se acentuam e se diferenciam de qualquer 

outra teoria quando (re)colocados sob o viés da estreita relação entre essas concepções. Esta 

singularidade teórica é decorrente do fato de que tanto o conceito de enunciado como de 

outros fundamentados do pensamento bakhtiniano continuam nas particularidades e nos 

sentidos arquitetados em outras noções presentes no conjunto (BRAIT; MELO, 2016) das 

obras de Bakhtin e seu Círculo. 

 Tal visão nos faz remeter, inevitavelmente, ao dialogismo, este, concebido como um 

princípio unificador (FIORIN, 2008) da obra de Bakhtin e pelo qual surge a proposta do 

Círculo em constituir um modo diferente de apreensão da linguagem (BESSA, 2016a). Uma 

diferença que está na compreensão do enunciado como constituído por uma natureza 

complexa, a começar pela sua composição, já que a um enunciado são conferidos outros 

infinitamente ditos e previstos/prefigurados/presumidos, por conseguinte, (re)produzidos, 

(re)valorados, (re)significados pelos sujeitos nos diversos campos da atividade humana. 

Sendo assim, o enunciado como um todo significativo, pleno de sentido, compreende duas 

partes: l) a parte realizada verbalmente e 2) do subentendido (VOLOCHÍNOV, 2013, p. 79). 

 Com isso, ao chegarmos neste ponto, começamos a direcionar nosso olhar para o 

contexto extraverbal que integra a concepção de enunciado e se torna parte constitutiva 

essencial da estrutura de sua significação e pelo qual atentamos para os fatores que o 

compõem: 1) um horizonte espacial compartilhado; 2) o conhecimento e a compreensão 

comum da situação, igualmente compartilhados [...]; e 3) a valoração compartilhada de 

determinada situação. (VOLOCHÍNOV, 2013, p. 78). Através desses fatores, o enunciado 

passa a ser visto em sua totalidade, integrando-se ao verbal o não verbal, a sua situação, o 

contexto extraverbal conhecido e comum entre os sujeitos partícipes da comunicação 

discursiva.  

 Por esse motivo, Bakhtin (2016) afirma não poder haver enunciado isolado, “Ele 

sempre pressupõe enunciados que o antecedem e o sucedem. Nenhum enunciado pode ser o 

primeiro ou o último. Ele é apenas o elo na cadeia e fora dessa cadeia não pode ser estudado.” 

(p. 26). Desse modo, 

 

[...] o enunciado e as particularidades de sua enunciação configuram, 
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necessariamente, o processo interativo, ou seja, o verbal e o não verbal que 

integram a situação e, ao mesmo tempo, fazem parte de um contexto maior 

histórico, tanto no que diz respeito a aspectos (enunciados, discursos, 

sujeitos etc.) que antecedem esse enunciado específico quanto ao que ele 

projeta adiante [...]. (BRAIT; MELO, 2016, p. 67). 

 

 Este trecho confirma a seguinte situação: se o enunciado não pode ser estudado fora 

da cadeia discursiva, logo, não há possibilidade de ser compreendido sem que, 

fundamentalmente, consideremos os aspectos que dele emanam e o constituem. Diante disso, 

compreender e produzir um enunciado pressupõe um ato responsável/responsivo que se 

fundamenta no diálogo com a sua totalidade, ou seja, num refletir e refratar de sentidos, num 

agir infinito de respostas a respostas outras. Por assim dizer, significamos que de 

enunciados/vozes somos feitos, com enunciados/vozes dialogamos, para enunciados/vozes 

somos levados. Por isso, estamos falando da intenção discursiva, da vontade de produzir 

sentido que determina a totalidade do enunciado (BAKHTIN, 2016) e como tal deve ser 

compreendido. 

 Neste percurso, surge a noção de texto, por sua vez, ligada à totalidade do enunciado, 

mas que não corresponde à essência do enunciado integral, uma vez que, por si só, o texto não 

nos fará compreender todos os aspectos que participam do conjunto do todo do enunciado. 

Por esse motivo, Bakhtin (2017a) remete ao fato de que deveria existir uma ciência especial 

pela qual a produção de discurso, o enunciado como um todo, requer percursos próprios para 

a sua compreensão/interpretação. Há, pois, uma relação entre texto e enunciado considerada 

fundamental para refletirmos sobre o “[...] conceito de texto, da metodologia para enfrentá-lo 

e, ainda, de que, para o estudo e interpretação do texto/enunciado, há, necessariamente, o 

encontro de duas consciências.” (BRAIT, 2016, p. 19).  

 A partir dessa consideração, a autora nos faz remeter ao que se configura como 

objeto das ciências humanas, de uma ciência especial, de uma metodologia que tem como luz 

o ser expressivo e falante (BAKHTIN, 2017a), o ser da totalidade, o ser que produz discursos, 

logo, enunciados totais, logo, textos. Contudo, para chegarmos a uma interpretação desses 

discursos, precisamos de algo que manifeste suas vozes, necessitamos do texto, pois “[...] 

construir sentidos exige pedaços materiais do mundo, materialidades sócio-históricas e pontos 

de vista.” (MIOTELLO, 2012, p. 154).  

 Para tanto, conforme já discutimos, devemos ter uma postura de escuta das vozes que 

nos faça perceber o conjunto de aspectos que emanam e constituem os enunciados ditos e 

subentendidos presentes e percebidos no/pelo texto. Esse modo de escuta torna-se possível 

com a vida e pela vida que damos aos textos e para os quais nos colocamos no lugar de 
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escuta/compreensão/interpretação. Por isso, Bakhtin (2017a) afirma:  

 

Um texto só tem vida contatando com outro texto (contexto). Só no ponto 

desse contato de textos eclode a luz que ilumina restrospectiva e 

prospectivamente, fazendo dado texto comungar no diálogo. Salientamos 

que esse contato é um contato dialógico entre textos (enunciados) e não um 

contato mecânico de “oposição”, só possível no âmbito de um texto (mas 

não do texto e dos contextos) e necessário apenas na primeira etapa da 

interpretação (da interpretação do significado e não do sentido). Por trás 

desse contato está o contato entre indivíduos e não entre coisas (no limite). 

(p. 67). 

 

 Por este recorte, reforçamos que os textos enquanto enunciados manifestam sentidos 

que podem ser percebidos e compreendidos se colocados em relação dialógica com outros 

textos, no caso, com elementos tais como a historicidade, o lugar de onde falam os sujeitos, 

aquilo que fez gerar a vontade de produzir sentidos, os valores atribuídos, dentre outros que 

comungam para o diálogo estabelecido entre o ser que expressa, sua expressão e a 

interpretação.  

 Desse modo, pensamos o texto em meio ao cotejo, ao confronto de vozes, a 

enunciados e a partir do qual nos colocamos a comentar, a agregar valores, construir sentidos 

sobre sentidos, interpretar vozes sobre e a partir de outras vozes. No contato do texto com 

outro está o que mais interessa: o ser, a sua expressão, o discurso. Do contrário, estaremos 

olhando para a coisa ou para a coisificação do texto, não para o encontro com os sentidos 

profundos que dele emanam o diálogo.  

 Essa concepção de texto, fundamentada, especialmente, nos escritos de Bakhtin e 

Volochínov (em conjunto ou isoladamente), 

 

[...] afasta-se de uma concepção que o colocaria como autônomo, passível de 

ser compreendido somente por seus elementos linguísticos, por exemplo, ou 

pelas partes que o integram, para inseri-lo numa perspectiva mais ampla 

ligada ao enunciado concreto que o abriga [...]. (BRAIT, 2012. p. 10, grifo 

da autora). 

 

 Dessa forma, o texto é compreendido como um fenômeno sociodiscursivo 

diretamente ligado às condições de produção concretas da vida. Com o texto teremos a nossa 

ação no mundo expressa, por ele estudaremos o ser expressivo, o ser social, a sua linguagem, 

portanto, sem ele não há pensamento, não há objeto de pesquisa (BAKHTIN, 2010b). Por 

isso, tivemos a necessidade de iniciar essa discussão pelo conceito de enunciado, uma vez 

que, do aprofundamento desse entendimento, surge a compreensão das noções de texto e de 
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discurso bakhtinianas. A partir deste conceito as noções de texto e de discurso assumem um 

lugar com dimensões e planos de expressão variados (BRAIT, 2012), não limitados, portanto, 

a um determinado aspecto e nos quais tudo concorre para a produção e reflexão dos/sobre os 

significados/sentidos construídos pelos sujeitos. 

 Por isso, ao dedicarmo-nos à escuta do texto como um fenômeno sociodiscursivo 

estaremos estabelecendo uma relação de diálogo com as vozes que constituem determinado 

dizer, logo, com a voz do sujeito que enuncia em um lugar ideologicamente marcado. Nesta 

acepção, produzir um discurso (ou um texto) é, primordialmente, construir relações com os 

outros (GERALDI, 2015c); é considerar uma língua como fenômeno integral concreto 

(BAKHTIN, 2010a); é construir linguagem pela linguagem, a qual “[...] só vive na 

comunicação dialógica daqueles que a usam.” (BAKHTIN, 2010a). Assim, refletir sobre texto 

e discurso é, também, pensar de modo efetivo a linguagem, já que tais conceitos concretizam 

a concepção de linguagem bakhtiniana (BRAIT, 2012) enquanto vida e, por ser/ter vida, se faz 

repleta de relações dialógicas. 

 Por essa linguagem somos constituídos, produzimos enunciados/textos/discursos, 

sentidos; por ela construímos nossas singularidades e atribuímos valores à sociedade da qual 

fazemos parte (ou não). E devido ao seu caráter transformador, o sujeito bakhtiniano é um ser 

em construção, constituído e transformado pelo outro e nas relações dialógicas que estabelece 

em cada contexto, em diferentes esferas da atividade humana. Temos, com isso, uma 

linguagem e dialogia enquanto espaços de construção e expressão do humano e “[...] através 

dos quais pensamentos são organizados e expostos, compreendidos e modificados.” 

(GERALDI, 2005, p. 14). Para mais aprofundarmos nossas discussões, façamos as seguintes 

relações/associações:  

 

1) A linguagem e a sociedade estão intimamente ligadas. A linguagem 

serve à constituição simbólica da sociedade, e os sentidos linguísticos são 

determinados na e pela sociedade em cujo âmbito ocorrem os discursos, 

que se apropriam da língua; 

2) Nos discursos, realizados por sujeitos e entre sujeitos históricos e 

sociais num dado momento de uma dada sociedade, manifestam-se os 

processos de produção de sentidos; 

3) Os atos enunciativos realizam a mediação entre os sentidos socialmente 

possíveis e os discursos efetivamente enunciados; o próprio ser e agir social 

da linguagem, vinculado com o ideológico, só se manifesta no discurso, 

realizado por meio desses atos. (SOBRAL; GIACOMELLI, 2016, p. 147, 

grifos em negrito nossos). 

 

 Pelo trecho, somos levados a considerar o processo de constituição de sentidos como 
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um eterno embate de vozes, que surgem nas/das relações sociais motivadoras de dizeres 

outros, de discursos, inevitavelmente, marcados por valores histórico-sociais e mediados por 

atos enunciativos (SOBRAL; GIACOMELLI, 2016). Neste caminho, trazemos à discussão os 

gêneros do discurso representados na citação acima como atos enunciativos ou, conforme 

Bakhtin (2016), os tipos relativamente estáveis de enunciados que organizam e moldam 

nossos discursos. Sendo assim, a comunicação discursiva se realiza por meio de gêneros, as 

formas de ação social pelas quais significamos a realidade e para a qual somos orientados e 

marcados sócio, histórica e ideologicamente. 

 Nesse sentido, os gêneros são construídos pelo caráter dialógico interno e externo 

(BAKHTIN, 2010a) e diretamente relacionados à vida e ao pensamento humanos, pois 

configuram-se como forma típica do todo da obra, do todo do enunciado (MEDVIÉDEV, 

2016). Este olhar faz com que atentemos para o cuidado que devemos ter em não reduzir a 

compreensão de gênero aos elementos estilístico, temático e composicional como uma receita 

que dará conta do entendimento, da leitura e da produção desses enunciados (BRAIT; 

PISTORI, 2012).  

 Então, se pensamos o texto como uma manifestação das relações dialógicas, ligado 

ao enunciado e, portanto, marcado pelo encontro de vozes que se fazem compreender em 

contato com outras e textos outros (contextos), os gêneros do discurso também devem ser 

compreendidos em sua totalidade, em relação a outros, aos próprios e às tradições que fizeram 

determinado gênero emergir. Além disso, esses fatores também dizem muito sobre aqueles 

que dominam os gêneros na intenção de estabelecerem seus modos singulares de ação social. 

Portanto, a linguagem corresponde ao percurso dialógico pelo qual os sujeitos, ativos em 

diversas esferas da atividade humana, se constituirão enquanto seres axiologicamente 

marcados e produtores dos mais diversos gêneros discursivos. 

 Esse (re)conhecer-se social e constituído pela linguagem surge do modo de pensar e 

fazer ciência com Bakhtin e a partir do qual vemos um caminho teórico-metodológico em que 

a linguagem passa a ser compreendida como construção das subjetividades e das 

representatividades, como também da transformação e reflexão do/sobre o mundo.  Por assim 

dizer, a linguagem constitui tantos os sujeitos que interagem quanto a si mesma (MIOTELLO, 

2012), e “[...] o jeito de dar existência ao mundo é tornando-o signo”. (MIOTELLO; 

BASSINELLO, 2016). Posto isso, reforçamos que a maneira que temos de ser e agir na vida é 

a de ser(mos) signo, é a de ser(mos) palavra.  
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2.1.1 A palavra: um produto ideológico  

  

A linguagem, nesse caminhar, é a palavra enquanto acontecimento ideológico 

proveniente de uma realidade, a realidade do ser expressivo, do fenômeno ideológico por 

excelência (VOLÓCHINOV, 2017). Assim, “[...] Toda a sua realidade é integralmente 

absorvida na sua função de ser signo. [...] A palavra é o medium mais apurado e sensível da 

comunicação social.” (VOLÓCHINOV, 2017, p. 98-99, grifo do autor). E ao falarmos da 

função de ser signo da palavra entramos no campo da significação, da representatividade 

desse acontecimento axiologicamente marcado pelos sujeitos.  

Neste ínterim, a palavra surge como representação subjetiva do mundo, afinal, cada 

um o sente de um modo, cada realidade é percebida de maneira diferente. Com isso, o outro 

passa a ser o tempo e o espaço da mudança, o que faz com que o sujeito seja um ser em 

transformação constante e, por assim ser, se constitui a cada vivência renovada pelo/no/com o 

outro. Sendo assim, pela palavra compreendemos o porquê do mesmo ter a possibilidade de 

ser um e outro ao mesmo tempo, de ser diferente no mesmo lugar, num mesmo evento 

(MIOTELLO, 2014). Fato este que nos faz refletir o caso de uma mãe não ser sentida e 

expressada da mesma forma pelas suas três filhas, nem por aqueles que fazem parte das 

relações sociais de cada uma. Sujeitos diferentes, modos de agir, significar e serem 

significados, igualmente, diferentes. Diante disso, a palavra 

 

[...] é determinada tanto por aquele de quem ela procede quanto por aquele 

para quem se dirige. Enquanto palavra, ela é justamente o produto das inter-

relações do falante com o ouvinte. Toda palavra serve de expressão ao “um” 

em relação ao “outro”. Na palavra eu dou forma a mim mesmo do ponto de 

vista do outro e, por fim, da perspectiva da minha coletividade. 

(VOLÓCHINOV, 2017, p. 205, grifos do autor). 

 

Volóchinov (2017) considera que a palavra deva ser colocada no primeiro plano da 

ciência das ideologias, uma vez que através dela, da sua materialidade, pode-se explicar as 

principais formas ideológicas da comunicação sígnica. Isso se torna possível porque estamos 

tratando do encontro de palavras (PONZIO, 2010), não de um encontro entre o eu e tu, 

apenas, trata-se de um encontro de signos prenhes de valores (MIOTELLO, 2014). Dessa 

maneira, numa palavra, enquanto fenômeno ideológico, estão vozes outras que, no confronto 

(des)harmonioso, (re)significam o mesmo e o diferente a cada diálogo estabelecido. Para 

tanto, compartilhamos da visão de que 
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[...] toda palavra é um pequeno palco em que as ênfases sociais 

multidirecionadas se confrontam e entram em embate. Uma palavra nos 

lábios de um único indivíduo é um produto da interação viva das forças 

sociais. (VOLÓCHINOV, 2017, p. 140). 

 

 A palavra é entoada valorativamente pelos sujeitos que a usam, pois a sua realidade 

objetiva está, exclusivamente, na sua destinação de ser um signo, diz Volochínov (2013). 

Assim, pensar com Bakhtin, Volochínov e os seus-outros nos faz compreender a palavra como 

lugar de significações, de colorações, como lugar do diálogo: “[...] a palavra é um ato 

bilateral. [...] é uma ponte que liga o eu ao outro. Ela apoia uma das extremidades em mim e a 

outra no interlocutor.” (VOLÓCHINOV, 2017, p. 205).  

 Temos, neste instante, o que Bessa (2016a) considera ser uma das orientações das 

relações dialógicas preconizada pelo pensamento bakhtiniano, visto que  

 

[...] encontra respaldo na máxima a palavra dirige-se ao um interlocutor. 

[...] Desse ponto de vista, o ouvinte é também um falante na troca 

comunicativa. O ouvinte é, pois, um respondente, mesmo quando ele não 

tem a palavra; ele responde ainda que fisicamente não compareça no espaço 

e no tempo ocupado por aquele que enuncia, ainda que ele faça silêncio, 

ainda que a sua resposta não seja imediata. (BESSA, 2016a, p. 135, grifo do 

autor). 

 

 Neste sentido, a palavra é minha até que se apoie no outro e torne-se a palavra do 

outro, logo, vivemos em um mundo de palavras próprias-alheias. Nesses (re)encontros surgirá 

o aprofundamento da compreensão, portanto, nas relações dialógicas, as quais se dão, 

também, na concordância-discordância ativa (BAKHTIN, 2017a), na luta de vozes cujos 

resultados são a mudança e o enriquecimento dos sentidos. Esse processo corresponde ao que 

Moura e Miotello (2016, p. 134) dizem ser a transformação da nossa palavra que ocorre nas 

palavras do outro quando as compreendemos, tornando-se, assim, palavras “alheias-próprias”, 

renovando-se em outros contextos e possibilitando novos sentidos (pequeno tempo) que se 

renovam plenamente no “grande tempo”.  

 Dessa maneira, as palavras não têm dono, a palavra é livre para procurar outras que 

com ela coabitem (MOURA; MIOTELLO, 2016), inclusive, com nossas próprias vozes, 

estabelecendo, diante disso, um diálogo com nosso próprio eu. Esse movimento da palavra 

própria para a própria palavra diz respeito ao que alguns estudiosos consideram ser outra 

orientação das relações dialógicas, neste caso, correspondente à noção de autodialogismo. Tal 

noção remete-se ao que Authier-Revuz (2011, apud. BESSA, 2016a) considera ser uma das 

orientações do dialogismo bakhtiniano, este, pensado sob o viés do diálogo estabelecido entre 
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o sujeito falante e a sua própria fala (BAKHTIN, 2010a). Isto, de acordo com Bessa (2016a), 

traz à tona uma orientação pela qual (re)conhecemos o diálogo existente entre textos e no 

interior destes (BAKHTIN, 2010b).  

 Com isso, reforçamos que as palavras são do vasto tempo, coloridas no embate das 

vozes e sentidas no palco das emoções. Neste palco, o que realmente importa é a vida, as 

relações sociais, o conflito que produz o novo, o entrecruzar de vozes que constrói a mudança 

e renova os sentidos, potencialmente, infinitos. 

 

2.2 Dialogismo: entrecruzar de vozes  

  

 O que lançamos até o momento como palavras nossas-alheias comunga para o 

aprofundamento da nossa compreensão sobre o dialogismo. No entanto, para refletir mais, 

precisamos remeter à base de sua compreensão, o diálogo, evidentemente. De acordo com o 

que vemos discutindo, o diálogo depreendido da obra bakhtiniana corresponde àquele em 

sentido amplo. Nisso, interessa ao Círculo de Bakhtin o que ocorre no interior do diálogo, no 

complexo de forças atuantes e condicionantes das formas e das significações em relação ao 

que é dito, portanto, no processo das relações dialógicas, estas, o objeto efetivo do dialogismo 

(FARACO, 2009). Assim, o diálogo não é entendido tão somente sob o ponto de vista formal, 

no sentido estrito da palavra, “[...] o diálogo pode ser compreendido de modo mais amplo não 

apenas como a comunicação direta em voz alta entre pessoas face a face, mas como qualquer 

comunicação discursiva, independentemente do tipo”. (VOLÓCHINOV, 2017, p. 219).  

 Segundo Ponzio (2016), o diálogo bakhtiniano é estritamente ligado ao inevitável 

envolvimento com o outro, e responderá ao outro sem limite de tempo e de espaço. Por essa 

razão, o diálogo nos constitui, apesar de nós mesmos, “[...] Apesar de todos os esforços que o 

eu faz para se fechar em sua identidade [...] esta condição dialógica impede o enrijecimento, o 

fechamento [...]. O indivíduo humano é diálogo contra a sua vontade” (PONZIO, 2016, p. 50). 

Esse constituir-se pelo outro, apesar da própria vontade, nos leva a pensar mais sobre a 

palavra como produto ideológico/dialógico e, por ser assim, livre para o encontro com outras 

consciências e sentidos infinitamente renovados: 

 

[...] não pode haver o primeiro nem o último sentido, ele está sempre situado 

entre os sentidos, é um elo na cadeia dos sentidos, a única que pode ser real 

em sua totalidade. Na vida histórica, essa cadeia cresce infinitamente e por 

isso cada elo seu isolado se renova mais e mais, como que torna a nascer. 

(BAKHTIN, 2017a, p. 42). 
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 Por esse auscultar, a concepção dialógica bakhtiniana traz para este cenário, segundo 

Faraco (2007), uma crítica que denuncia a mistificação da identidade sem alteridade, sem a 

participação do outro. Com Bakhtin, nesses termos, o eu “[...] se transforma dialogicamente 

num outro de novos eus.” (FARACO, 2007, p. 106). Diante disso, o dialogismo das relações 

dialógicas que estabelecemos e a partir das quais somos, inevitavelmente, constituídos 

corresponde a “uma tensa luta dialógica” (BAKHTIN, 2017a, p. 38) existente na fronteira das 

palavras próprias e palavras dos outros.  

 Essas relações, obviamente, não sinalizam apenas acordos, consensos, afinal, como 

diz Faraco (2009), o Círculo de Bakhtin não é apologista do entendimento. Tais relações 

indicam consonâncias, multissonâncias e dissonâncias, logo, “Delas pode resultar tanto a 

convergência, o acordo, adequação, o mútuo complemento, a fusão, quanto a divergência, o 

desacordo, o embate, o questionamento, a recusa.” (p. 68). 

 Por essas discussões, somos movidos a refletir sobre o olhar que lançamos para esse 

dialogismo bakhtiniano, assumindo, para tanto, uma compreensão que, conforme Bessa 

(2016b), parte de “[...] uma visão bem mais ampla, que comporta a ideia de consciência, de 

pensar, de sentir, de agir do sujeito, e de vida como constituídos por atos dialógicos.” (p.18). 

Assim, os sentidos construídos ao longo da vida, no encontro com as incontáveis vozes, 

permanecem como diálogos orientados ao infinito encontro com outros, com significações e 

contextos de outras vidas.  

 Estamos, assim, relacionando o dialogismo à naturalidade do ser humano, pois a vida 

humana é dialógica por natureza. Por isso, em nosso tempo, construímos relações dialógicas 

tantas, a começar pelo nosso “eu”, que, nesse diálogo, se converte outro para com este outro-

eu estabelecer um dos possíveis diálogos depreendidos da arquitetônica do pensamento 

bakhtiniano.  

 Desse modo, o dialogismo apresenta-se como conceito fundante dentro da proposta 

do Círculo de Bakhtin correspondente a um modo diferente de apreender a linguagem e 

orientado por compreender enunciados construídos nas várias esferas de circulação social, 

afirma Bessa (2016a). Nesse sentido, o dialogismo, com Bakhtin e seu Círculo, é um 

elemento que instaura a natureza dialógica da linguagem na medida em que diz respeito “[...] 

ao permanente diálogo, nem sempre simétrico e harmonioso, que existe entre os diferentes 

discursos que configuram uma comunidade, uma cultura, uma sociedade” (BRAIT, 1997, p. 

98, grifos nossos).  

 Brait (1997) nos faz atentar a elementos essenciais ao modo de apreensão da 

linguagem bakhtiniana: o dialogismo, a cultura e a alteridade. Não são, obviamente, aspectos 
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individuais, pelo contrário, são intimamente ligados. Isto porque a cultura aparece como 

elemento ratificador do diálogo “nem sempre simétrico” (BRAIT, 1997) e que nos faz ver 

como somos constituídos pelo outro, pela alteridade, apesar de cada um de nós, apesar de uma 

pretensa individualidade, de uma identidade que não se finda em si mesma. Por este processo, 

nos percebemos necessitados do outro para continuarmos sendo quem (não) somos; no tenso 

combate de vozes é que nossa consciência e personalidades são (en)formadas. O contrário, 

segundo Bakhtin (2010b), não nos traria vantagem alguma: 

 

Que vantagem teria eu se o outro se fundisse comigo? Ele veria e saberia 

apenas o que eu vejo e sei, ele somente reproduziria em si mesmo o impasse 

de minha vida; é bom que ele permaneça fora de mim, porque dessa sua 

posição ele pode ver e saber o que eu não vejo nem sei a partir da minha 

posição, e pode enriquecer substancialmente o acontecimento de minha vida. 

Se apenas me fundo com a vida do outro, não vou além de aprofundar a sua 

inviabilidade e duplicá-la numericamente. [...] quando somos dois o que 

importa não é que alem de mim exista mais um indivíduo, no fundo o mesmo 

(dois indivíduos), mas que ele seja outro para mim [...]. A eficácia do 

acontecimento não está na fusão de todos em um todos mas na tensão da 

mina distância e da minha imiscibilidade, no uso do privilégio do meu lugar 

único fora dos outros indivíduos. (p.80, grifos do autor). 

 

 Tais palavras ratificam o entendimento de que o dialogismo fundamentado na obra 

bakhtiniana nos faz (re)conhecer uma forma totalmente nova de entender a linguagem e, 

consequentemente, as relações dialógicas por ela tornadas possíveis, compreensíveis e, 

verdadeiramente, enriquecedoras do eu, do acontecimento de nossas vidas. 

 Até o presente instante, refletimos sobre o que podemos considerar ser o fundamento 

da existência do entrecruzar de vozes como caminho para um aprofundamento do dialogismo 

bakhtiniano. Diante disso, destaquem-se as reflexões de Bessa (2016a) a partir das quais 

somos motivados a reconhecer que há, no dialogismo bakhtiniano, múltiplas facetas. 

 Assim, ao iniciarmos este capítulo pelo elo da comunicação discursiva, o enunciado, 

refletimos sobre o princípio do dialogismo orientado pelo pressuposto de que todo enunciado 

tem uma índole dialógica (BESSA, 2016a) produzida na atmosfera do já dito e do discurso-

resposta ainda não dito (BAKHTIN, 2010d). Conforme Bessa (2016a), nessa atmosfera, 

coloca-se em destaque uma dupla orientação das relações dialógicas que caracteriza os 

enunciados, com base no pensamento bakhtiniano. 

 Por esse motivo o referido autor destaca que são diversas as indicações em relação às 

maneiras de concebermos o dialogismo, “[...] que compreendem desde as relações dialógicas 

que se dão entre e no interior de enunciados até um dialogismo não intencional.” (BESSA, 
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(2016b, p. 16, grifo do autor). Neste último, está o que consideramos ser um olhar 

fundamental e constitutivo da concepção de dialogismo bakhtiniano, pois, por se construir na 

fronteira dos enunciados, não possui limites para a sua produção/renovação:  

 

Não existe nem a última palavra, e não há limites para o contexto 

dialógico [...]. Mesmo os sentidos do passado, isto é, nascidos no diálogo 

dos séculos passados, jamais podem ser estáveis (concluídos, acabados de 

uma vez por todas): eles sempre hão de mudar (renovando-se) no processo 

do futuro desenvolvimento diálogo. (BAKHTIN, 2017a, p. 79, grifos em 

negrito nossos). 

 

 Sendo assim, nesse dialogismo não intencional, entram as fronteiras do pequeno 

tempo e do grande tempo referidos por Bakhtin (2017a) e que nos fazem remeter ao sentido 

do tempo como algo sempre presente na sua obra (BEZERRA, 2017): 

 

Em qualquer momento do desenvolvimento do diálogo existem massas 

imensas e ilimitadas de sentidos esquecidos, mas em determinados 

momentos do sucessivo desenvolvimento do diálogo, tais sentidos serão 

relembrados e reviverão em forma renovada (em um novo contexto). Não 

existe nada absolutamente morto: cada sentido terá sua festa de 

renovação. Questão do grande tempo. (BAKHTIN, 2017a, p. 79, grifo em 

negrito nosso).  

 

 Nessa perspectiva, podemos refletir retrospectiva e prospectivamente em relação ao 

processo de desenvolvimento do diálogo, do encontrar-se com a palavra do outro no tempo, 

que, para Almeida e Padilha (2015), corresponde ao princípio da alteridade que se manifesta, 

especialmente, como processo de humanização. 

 Nesse percurso dialógico, (i) existimos/pensamos/dialogamos/produzimos enquanto 

seres de uma vida ainda biológica, portanto, estabelecemos relações dialógicas no “pequeno 

tempo” (BAKHTIN, 2017a, p.77); e (ii) continuamos nossa existência enquanto sentidos 

outros, uma vez que, na possibilidade de renovação dos diálogos construídos ao longo da 

vida, os sentidos são inacabados e renovados plenamente em um tempo outro. Por assim 

dizer, a palavra própria encontra a palavra alheia e se transforma em palavra alheia-própria, 

revestida, pois, dos diálogos outros estabelecidos no “grande tempo” (BAKHTIN, 2017a, p. 

78), como o que, neste tempo/momento, construímos com a palavra outra do Circulo de 

Bakhtin.  

 Quando nos colocamos a refletir sobre “[...] o ‘grande tempo’ – o diálogo infinito e 

inacabável em que nenhum sentido morre” (BAKHTIN, 2017a, p. 78), posto que se renova no 

encontro com a palavra outra, outras questões/concepções se colocam como pertinentes ao 
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percurso teórico traçado para esta pesquisa, conforme ocorre com o conceito de 

vnienakhodímost criado por Bakhtin (1924)
11

.  

 Este conceito, em português, tem o sentido de extralocalização
12

, porém, difundido 

no Brasil como exotopia devido à tradução do russo para o francês (exotopie) proposta por 

Todorov (1981), que foi, de acordo com Amorim (2016), bastante feliz nessa proposição, se, 

para tanto, considerarmos uma escolha do ponto de vista do enunciado e não da língua. 

 Segundo Bezerra (2017), o conceito de “grande tempo”, a que nos referimos, 

funciona em par com o conceito de extralocalização, visto que nos séculos posteriores os 

sentidos inconclusos poderão ganhar novo frescor e vida nova pelo intérprete extralocalizado. 

Nesse ínterim,  

 

Interpretar é dialogar com o outro e, dialogando, auscultar de uma posição 

extralocalizada (como supradestinatário incluído no conjunto da cultura 

de sua época), a uma grande (ou até média) distância espacial e temporal, os 

sentidos que o preenchem e revolvê-los, colocá-los em contato com o 

universo de sentidos e valores do intérprete ou supradestinatário, pois só 

assim, só aos olhos da cultura do intérprete, a cultura do outro (o 

interpretado) “se revela com plenitude e profundidade”. (BEZERRA, 2017, 

p. 95-96, grifos em negrito nossos). 

   

 Por assim dizer, a concepção de extralocalização liga-se ao conceito de 

supradestinário, relacionados, portanto, ao leitor, ao intérprete, ao interlocutor distante no 

tempo e no espaço. É, assim, proveniente de uma interpretação como diálogo de culturas e 

depreendida como essência da teoria bakhtiniana (BEZERRA, 2017). Isso remonta a uma das 

supramencionadas orientações das relações dialógicas, no que se refere ao direcionamento do 

enunciado, que sempre se dirige a alguém por pressupor a existência inegável de 

ouvintes/interlocutores/intérpretes. Desse modo, o ouvinte é, também, um falante na troca 

comunicativa, um respondente, pois ele responde ainda que não fisicamente compareça no 

espaço e no tempo ocupados por aquele que enuncia (BESSA, 2016a).  

 Conforme associação apresentada por Bezerra (2017), o intérprete extralocalizado é 

um supradestinatário que ratifica a ideia de que não existe sentido morto, pois, por ele, o texto 

                                                 
11

 Esta obra diz respeito ao ensaio “A questão do conteúdo, do material e da forma na criação ficcional 

verbalizada” e incorporado à obra Questões de literatura e de estética em 1975, afirma Bezerra (2017). 
12

 Termo originado da tradução do russo para o português realizada por Bezerra (2017) e utilizado por ele em 

substituição ao termo exotopia por considerar que o conceito em russo (vnienakhodímost) utilizado na edição, 

supracitada, de 1924 tem, em português, “[...] o sentido de extralocalização ou extralocalidade [...];” (p. 92). Em 

explicação mais detalhada sobre essa escolha terminológica, Bezerra (2017) diz que: “[...] Devido à primeira 

tradução de Estética da criação verbal no Brasil, feita do francês, o termo se consagrou por aqui como exotopia. 

Ao traduzir essa obra do original russo para o português, usei distância ou distanciamento para 

vnienakhodímost.” (p. 41, grifos do autor). 
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é liberado das limitações do seu contexto (AMORIM, 2002) no diálogo entre culturas. É, 

decerto, uma questão do grande tempo.  

 Cumpre assinalar que os termos extralocalização, distância e distanciamento 

traduzidos por Bezerra (2017), bem como o de exotopia, por Todorov (1981), nos sentidos 

vistos até então, correspondem a uma compreensão da relação espaço-tempo depreendida e 

abordada da/na obra de Bakhtin. Desse modo, esta relação tem como base o sentido de 

alguém se situar em um lugar exterior, em um lugar que extrapola os limites materiais do 

tempo e do espaço.  

 

2.3 Cronotopo e exotopia
13

 

 

 Diante do que discutimos até o momento, reforçamos que o sentido construído no 

conjunto de obras de Bakhtin sobre os dois conceitos cronotopo e exotopia, obviamente, não 

traduz a ideia de tempo e espaço literais, mas, sim, a relação espaço-tempo, que, embora 

ocorra de modo distinto em cada um destes conceitos, eles não se substituem (AMORIM, 

2016a). Desse modo, quando estudamos essa relação com base nestes dois conceitos, 

passamos a dimensionar o horizonte de possibilidades quanto à compreensão da extensão 

espaço-temporal.  

 Assim, estendemos nosso entendimento sobre a própria realidade efetiva e a 

dimensão espaço-temporal (BAKHTIN, 2010d) como um cronotopo valorativo e dialógico 

constituinte das relações entre os sujeitos. Para cada relação dialógica há um cronotopo, que, 

por sua vez, constrói uma visão de sujeito transformada e valorada axiologicamente a cada 

espaço-tempo. Isso se torna possível devido ao fato de, com Bakhtin, compreendermos a 

realidade efetiva enquanto refração, portanto, constituída por valores sociais provenientes de 

uma determinada visão sobre essa realidade. Por assim dizer, 

 

O ponto de vista é cronotópico e abrange tanto o elemento espacial quanto o 

temporal. A isto se vincula imediatamente o ponto de vista axiológico 

(hierárquico) (a relação com o alto e o baixo). O cronotopo de um 

acontecimento representado, o cronotopo do narrador e o cronotopo do 

autor (a última instância autoral). (BAKHTIN, 2017a, p. 24, grifo em 

negrito nosso).    
 

                                                 
13

 Optamos por utilizar o termo originado do francês e traduzido por Todorov (1981) por corroborarmos com 

Amorim (2016) quando diz que o filósofo foi bastante feliz (do ponto de vista do enunciado) ao forjar a 

expressão exotopie (exotopia) e, assim, sintetizar o sentido de “se situar em um lugar exterior” (p. 96) produzido 

na obra de Bakhtin. 
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 Refletimos, pois, o espaço e o tempo que transformam as relações dialógicas e por 

elas são transformadas, visto que o tempo e espaço ocupados pelos sujeitos nunca serão os 

mesmos ao passo que suas avaliações sociais mudam a cada espaço-tempo. Destarte, ocupar 

significar assumir uma posição axiológica e profundamente marcada por transformações. Isso 

quer dizer que os valores são definidos pelo modo como se dão as relações sociais, “[...] o 

ponto de vista axiológico (hierárquico) (a relação com o alto e o baixo).” (BAKHTIN, 2017a, 

p. 24).  

 A questão do tempo, princípio primeiro do cronotopos (BAKHTIN, 2010c), neste 

contexto
14

, torna-se um elemento privilegiado, no qual refletimos sobre a dimensão da 

transformação a partir da qual se coloca em destaque a relação alteração/identidade 

(AMORIM, 2016a). Por ser o tempo o elemento que problematizará e aprofundará este 

conceito, a produção da história passa a ser a sua revelação, visto que “[...] designa um lugar 

coletivo, espécie de matriz espaço-temporal de onde as várias histórias se contam ou se 

escrevem.” (AMORIM, 2016a, p.105). 

 Atentando-nos para o que vem a ser, conforme a autora, o desígnio do cronotopo, 

compreendemos que a interação discursiva constitui e é constituída no limiar da dimensão 

espaço-temporal e, por isso, a concepção de cronotopo relaciona-se aos gêneros, por sua vez, 

ao mesmo tempo, processo e produto dos sujeitos nas mais variadas esferas da atividade 

humana. Vale ressaltar que tanto esta relação como o que discutimos como sentidos atribuídos 

ao conceito de cronotopo vêm de uma abordagem bakhtiniana voltada para o texto literário e, 

portanto, para os gêneros literários. Mas, concordamos com Casado Alves (2009), ao apreciar 

que podemos compreender a significação fundamental do cronotopo, também, no âmbito dos 

gêneros não literários. Ao pensar assim reconhecemos que os valores ideológicos envolvem, 

inevitavelmente, todas as relações humanas estabelecidas no tempo e no espaço próprio de 

cada uma, de cada cultura, de cada ser.  

 Pela interação se formam as práticas discursivas, que se moldam e moldam o espaço-

tempo, por sua vez, o cronotopo constituinte e revelador dos posicionamentos axiológicos 

assumidos e transformados tanto do ponto de vista do sujeito individual como do sujeito 

coletivo. Nesta perspectiva, “[...] o sujeito constrói temporalidades e espacialidades e se 

constrói constitutivamente em relação a elas e por elas”. (CASADO ALVES, 2009, p. 6).  

 Desse modo, ao aprofundarmos nossa compreensão sobre o cronotopo, refletimos 

                                                 
14

 O contexto a que nos referimos diz respeito à obra bakhtiniana Questões de literatura e de estética: a teoria do 

romance (2010c) considerada o texto básico que trata do conceito de cronotopos e a partir da qual Amorim 

(2016) reporta à existência de “uma inversão com relação ao conceito de exotopia” e, por isso, o privilégio 

atribuído por Bakhtin ao elemento tempo. 
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melhor sobre a (re)construção de sentidos no grande tempo, sobre os quais Bakhtin (2017a, p. 

79) diz: “[...] Não existe nada absolutamente morto: cada sentido terá sua festa de renovação.”  

Neste ínterim, o que Bakhtin (2017a) considera ser uma questão do grande tempo se coloca, 

para nós, como a construção do cronotopo, unidade espaço-temporal dotada de valor 

(AMORIM, 2016b), na/pela qual o sujeito existe, (se) revela e (se) transforma. 

 Na seção anterior, chegamos a abordar o sentido de extralocalização, distância, 

distanciamento como termos traduzidos por Bezerra (2017) e o de exotopia como termo 

originado do francês e traduzido por Todorov (1981). Assim, destacamos que todos remetem 

ao que Bakhtin tem como base em sua obra, ou seja, o sentido de alguém se situar em um 

lugar exterior, um lugar que extrapola os limites materiais do tempo e do espaço. 

 Bakhtin (2017b) valora o conceito de exotopia como a construção da empatia, 

“Momento essencial (mas não o único) da contemplação estética [...].” (p. 60) e durante o 

qual o sujeito encontra-se extralocalizado, distante, exotopicamente, de si. Com isso, 

precisamos perceber que 

 

Ao momento da empatia segue sempre o da objetivação, ou seja, o de situar 

fora de si mesmo a individualidade compreendida através da empatia – 

separando‐a de si mesmo, e retornando a si mesmo. Somente tal consciência 

que retorna a si mesma confere forma estética, do seu próprio lugar [...]. 

(BAKHTIN, 2017b, p. 61).   

 

 Neste sentido, o momento da empatia corresponde ao instante em que tentamos 

assumir a posição do outro, colocar-se num lugar que possibilite ver o que o outro vê, mas 

sem perda do que nos diferenciam, portanto, sem nos furtar, nem nos subtrair daquilo que o 

lugar único permite ver e pensar (AMORIM, 2016b). É, pois, o retorno ao lugar único, do 

contrário, a exotopia não existiria.  

 Pensando assim, reconhecemos que a característica deste conceito fundamenta-se no 

alargamento da compreensão, no proporcionar ao outro um lugar ocupado apenas por mim, 

agregando a “novidade” do meu olhar. Bakhtin (2010b) coloca o momento da empatia como 

um dever-ser frente ao outro, posto que 

 

Eu devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o 

mundo de dentro dele tal qual ele o vê, colocar-me no lugar dele e, depois de 

ter retornado ao meu lugar, completar o horizonte dele com o excedente de 

visão que desse meu lugar se descortina fora dele, convertê-lo, criar para 

ele um ambiente concludente a partir desse excedente da minha visão, do 

meu conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento. (p. 23, grifo 

nosso). 
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 Destarte, este dever-ser frente ao outro, que ora colocamos, proporcionará ao 

indivíduo a (in)completude do olhar/lugar, afinal, o excedente de visão a que se refere 

Bakhtin (2010b) fará com que o horizonte do outro seja sempre (in)concluso pelo 

conhecimento/sentimento/valor agregado ao seu mundo. Esse movimento exotópico faz com 

que o sujeito viva ativamente a empatia como uma individualidade, logo, sem se perder 

completamente a si mesmo nem o lugar único fora da singularidade (BAKHTIN, 2017b). 

Com isso, os sujeitos de tal relação retornam a si mesmos, inevitavelmente, transformados. 

Será, pois, através deste movimento de empatia que nos manteremos (in)acabados, visto que 

“No lugar do outro, como se estivesse em meu próprio lugar, encontro‐me na mesma 

condição de falta de sentido.” (BAKHTIN, 2017b, p. 66, grifo nosso).  

 Estamos diante de um movimento, essencialmente, dialógico e, por assim dizer, 

transformador. Deste posicionamento surge a necessidade de atentarmos para o fato de que 

esse momento da empatia, exotopicamente falando, não ocorre passivamente nem muito 

menos de modo sempre harmonioso. Quando falamos de um sujeito que se situa em um lugar 

exterior para ver o outro e retornar a si mesmo, não devemos pensar que há concordância 

quanto ao que o outro dá de si, de sua singularidade, afinal, apesar deste movimento ser 

observado a partir de um caráter em saída, não temos consciência do que transferimos e do 

quanto transformamos o outro com a invasão de nossa individualidade, uma vez que já 

estaremos tomados pelo lugar próprio do outro.  

 Por isso, esta “chegada” de mim no outro corresponde a uma invasão/transformaçãos 

dos valores que constituem o meu lugar único e que poderão mexer profundamente no lugar 

próprio, afinal, mesmo a recusa pode ser encarada como uma tomada de si pelo outro, pois 

para toda exotopia há um ato, um ato responsável e assinado (BAKHTIN, 2017b), um 

movimento de pensar que produz sentido, um ato que é o seu vir-a-ser (AMORIM, 2016b). 

Posto isso, compreendemos que este ato responsável e assinado que atribuímos ao movimento 

exotópico trata-se  

 

[...] de um movimento da consciência responsavelmente consciente, que 

transforma uma possibilidade na realidade de um ato realizado, de um ato de 

pensamento, de sentimento, de desejo, etc. [...] Para nós é importante 

relacionar uma dada experiência vivida a mim como aquele que a vive 

ativamente. Este relacionar a experiência a mim como ativo tem um caráter 

valorativo‐sensorial e volitivo‐realizador e é, ao mesmo tempo, 

responsavelmente racional. (BAKHTIN, 2017b, p. 91). 
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 Compreendemos, assim, que viver ativamente implica estar constantemente 

relacionado à experiência do ato em confronto, em eterna colisão com tons valorativo-

sensoriais e volitivo-realizadores outros. No espaço-tempo próprio do lugar único de cada 

sujeito, infinitas podem ser as ações internas ou externas realizadas em relação ao outro, pois, 

conforme Bakhtin (2010b), igualmente “[...] infinita é a diversidade de situações da vida em 

que eu e o outro nos encontramos num dado momento [...]” (p. 23). Como consequência 

disso, ocorre a transformação do ato realizado, da experiência vivida e percebida internamente 

seja na categoria do eu-para-mim, seja na categoria do outro-para-mim (BAKHTIN, 2010b), 

seja no meu excedente de visão, seja no excedente de visão do outro, portanto. A partir de tais 

essas reflexões, remetamos mais detidamente às categorias ora apresentadas: 

 

Minha imagem de mim mesmo. Qual é a índole da concepção de mim 

mesmo, do meu eu em seu todo? Em que ele se distingue essencialmente da 

minha concepção do outro? A imagem do eu ou o conceito, ou o 

vivenciamento, a sensação, etc. [...] O que compreendo por eu quando falo e 

vivencio: “eu vivo”, “eu morro”, etc. (“eu sou”, “eu não existirei”, “eu não 

existi”). Eu-para-mim e eu-para-o-outro, o outro-para-mim. O que em 

mim é dado imediatamente e o que é dado apenas através do outro. 

(BAKHTIN, 2017a, p. 42, grifo em negrito nosso). 

 

 O que se coloca neste instante como fundamental à compreensão do conceito de 

exotopia, diz respeito à percepção de que ocupamos um lugar único no tempo e no espaço e, 

por isso, a imagem do eu pode ser percebida de diferentes e infinitas formas pelo meu-outro. 

Além disso, as categorias que ora apreciamos relacionam-se ao ato unitário e único realizado 

pelo sujeito no movimento dialógico do qual participa e participará ainda que a matéria do seu 

corpo não esteja mais presente neste mundo.  

 Parece-nos pertinente, neste momento, remeter ao conceito de cronotopo uma 

imagem em movimento (cf. AMORIM, 2016a), reforçando a ideia de dimensão espaço-

temporal como produção coletiva e histórica, axiologicamente, marcada, e, para o conceito de 

exotopia, uma forma de arte que fixa no espaço (cf. AMORIM, 2016a) e chama para si 

múltiplos e infinitos olhares, que darão o (in)acabamento do objeto, do ser.  

 Em vista disso, podemos dizer que estamos em meio às forças dialógicas que nos 

movem para o outro e nos levam a produzir sentidos, confrontar vozes, recusar e/ou 

transformar valores e, através deste percurso, gerar as tensões próprias das relações que 

estabelecemos. Por esse motivo, reconhecemos estar em um profundo e eterno diálogo por 

meio do qual vivenciamos nossas experiências no tempo e no espaço que, por estarem sempre 

em movimento, nos tornam eternamente (in)acabados. 
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3 (RE)CONSTRUINDO SENTIDOS PARA/COM O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA

  

 Neste capítulo, nosso propósito é suscitar questões que nos façam refletir sobre o 

ensino de língua materna como lugar do diálogo, por sua vez, necessitado de aprofundamento, 

em especial, sobre e com os sujeitos constituintes dessa interação. Para essa discussão, 

trazemos vozes de estudiosos/pesquisadores a partir dos quais procuramos estabelecer um 

diálogo entre a perspectiva dialógica proveniente do Círculo de Bakhtin, base teórica deste 

trabalho, e estudos/reflexões que discutam questões relacionadas ao ensino de língua materna. 

 Isto posto, em um primeiro momento, orientamos as discussões para um (re)pensar 

em relação às  práticas de linguagem que nos levem à compreensão desses saberes enquanto 

processos de interação discursiva nos quais o conhecimento deve ser produzido entre/com os 

sujeitos construtores dessa interação, longe, portanto, da utilização dessas práticas como 

modos de transmissão de conhecimentos. Apontamos, também, ser importante compreender o 

trabalho cotidiano com as práticas de linguagem como mais um modo de escuta sobre o saber 

constitutivo da identidade do professor de língua materna. Trazemos ao centro dessas 

reflexões estudos e pesquisas de autores, tais como Freire (1986), Geraldi (1986, 2012a, 2017, 

2018), Oliveira (1999), Antunes (2003), Bunzen (2006), Mendonça (2006), Silva e Suassuna 

(2011), Bezerra e Reinaldo, (2013).  

 Em um segundo momento, apresentamos reflexões sobre a formação do professor 

que reforçam um olhar para a construção de saberes que vão além do caráter profissional. 

Consideramos, pois, a constituição de saberes tanto próprios da docência, profissionais, como 

aqueles produzidos na vida. Desse modo, para compor essa discussão, agregamos sentidos 

outros tais como: compreender a aula como espaço-tempo de constante aprendizado e, por 

isso, (trans)formativo dos saberes que marcam a prática de ensino e refletir sobre a 

constituição da identidade professoral sob o ponto de vista das relações dialógicas que este 

sujeito estabelece no cotidiano escolar, em especial, com o aluno. Na construção desses 

sentidos, dialogamos com estudiosos como Oliveira (2006), Fávero e Tonieto (2009), Nóvoa 

(2009), Casado Alves (2012), Branco (2012), Remenche e Rohling (2015), Geraldi (2015a, 

2016a), Marques e Pimenta (2015). 

 

3.1 (Re)pensando as práticas de linguagem 

 

 Sabemos que as escolhas que fazemos, enquanto professores, no que se refere ao 

processo de ensino-aprendizagem de língua materna, demonstram para que ensinamos o que 
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ensinamos (cf. GERALDI, 2012a, p. 40) aos nossos alunos. Neste percurso, compreender a 

língua como um fenômeno integral concreto (BAKHTIN, 2010a) passa a ser nosso lugar de 

constituição. Isto porque, nesta acepção, encontramos o que buscamos para um trabalho 

fundamentado nas práticas de linguagem, por sua vez, entendida como concretizada tão 

somente na comunicação dialógica dos que a usam (BAKHTIN, 2010a).  

 Assim, o desenvolvimento dessas práticas, tal como desenhamos em nossas 

discussões, nos faz assumir uma posição pela qual concebemos a linguagem como forma de 

interação (GERALDI, 2012a, p. 41) – de construção das relações dialógicas, portanto. No 

entanto, conforme Geraldi (2017), esse caráter discursivo atribuído ao ensino de língua 

materna se tornará uma baliza somente “[...] quando professores e alunos se compreenderem 

como parceiros que se debruçam sobre temas que lhes interessam!” (p. 494).  

 Diante disso, não nos identificamos com abordagens teórico-metodológicas de 

ensino que desconsideram a concretude da vida dos sujeitos partícipes dessa interação 

discursiva, uma vez que, ao ensino, tornam-se urgentes ações que tenham como pressuposto 

refletir sobre as reais necessidades dos alunos. São, pois, ações que, no âmbito das práticas de 

ensino, possibilitam a democratização dos saberes escolares e, por isso, cada vez mais 

desafiadoras, especialmente, na atual conjuntura política, histórica e social em que 

(sobre)vivemos.  

 No tocante ao ensino das práticas de linguagem enquanto ações voltadas para a 

produção de sentidos em sala de aula de língua materna, devemos destacar alguns avanços, a 

começar pelos documentos oficiais de ensino que, apesar de determinadas incongruências, 

deram um salto positivo neste sentido.  

 Neste percurso, vale ressaltar a contribuição dos estudos bakhtinianos sobre 

linguagem, que passaram a ser relacionados às questões de ensino de língua nas escolas. À 

época, muitos pesquisadores, estudiosos lançaram suas propostas de ensino sob uma 

perspectiva dialógica/interacional da linguagem. Diante disso, documentos oficiais elaborados 

pelo Ministério da Educação incorporaram algumas dessas proposições, a exemplo dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), em 1997:  

  

Desde a publicação desses parâmetros, assumimos oficialmente uma 

concepção de linguagem: uma forma de ação e interação no mundo. Essa 

concepção é tributária dos estudos procedentes do que se convencionou 

chamar de Linguística da Enunciação (atravessada por algumas posições 

teóricas procedentes da Análise do Discurso). Sobretudo, o pensador que 

subjaz a essas concepções enunciativas é Mikhail Bakhtin, de quem 

também serão extraídos (sic) para os documentos oficiais suas concepções 
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sobre gênero discursivo. (GERALDI, 2015b, p. 311, grifos em negrito 

nossos). 

 

 Sendo assim, conforme retrata Geraldi (2015b), os PCN (1997) seguiram novos 

rumos, apresentando para o professor da área de língua portuguesa a possibilidade de 

(re)pensar o ensino de língua materna sob um viés discursivo. Cumpre ressaltar que, como 

extensão dos PCN, surge a proposta, no ano de 2015, da primeira versão da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC)
15

, que, na área de linguagens, dá continuidade às concepções de 

gênero discursivo e de linguagem abordadas pelos PCN. Além disso, apresentam coerência 

pelo menos no que diz respeito à concepção de sujeito como um ser constituído pelas práticas 

de linguagem, destaca Geraldi (2015b). 

 Diante dessas considerações, torna-se imprescindível observarmos a língua como um 

fenômeno real, concreto e vivo. A língua/linguagem somos todos nós. Por isso, a escola é um 

lugar outro de produção discursiva que deveria fomentar instantes de reflexão sobre a nossa 

língua. Assim deve caminhar o ensino, fundamentado numa perspectiva que tenha como 

centro o processo de interlocução que se dá concretamente na sala de aula, logo, atento aos 

acontecimentos (GERALDI, 2017). Neste ínterim, no ensino da língua, “[...] é muito mais 

importante estudar relações que se constituem entre os sujeitos no momento em que falam do 

que simplesmente estabelecer classificações e denominar os tipos de sentenças.” (GERALDI, 

2012a, p. 42).  

 As palavras de Geraldi (2012a) podem ser significadas como o limiar da “expectativa 

e realidade”, do “querer e fazer”, do “o que ensinar e para que ensinar?”, portanto, como 

dilemas próprios das tensões que constituem as várias realidades escolares e as identidades 

profissionais docentes. A partir disto, somos levados a pensar sobre uma determinada tensão, 

por sua vez, existente entre os mecanismos de ajuste social provenientes de determinações 

externas e aquilo que o professor vive pela experiência.  

 Neste cenário, o que se coloca como de fundamental importância diz respeito ao 

objetivo da escola e, especificamente, ao que se (im)põe ao ensino de língua materna para que 

se alcance os resultados pretendidos para a educação. Assim, alguns questionamentos podem 

nos ajudar a traçar um percurso que nos leve ao reconhecimento daquilo que a escola 

considera primordial na formação dos alunos, como: quais valores ideológicos estão em jogo 

e como estes influenciam/determinam o planejamento e a execução das ações pedagógicas? 

                                                 
15

 Cumpre destacar que o Ministério da Educação (MEC) homologou, ao final de 2017, a terceira e “última 

versão” da Base Nacional Comum Curricular como norma que deve orientar os rumos traçados para a Educação 

Básica do país nos próximos anos. 
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Que saberes são considerados fundamentais no processo de produção do conhecimento 

sobre/com a língua? Que concepções estão sendo assumidas no que diz respeito ao tratamento 

dado à linguagem na prática escolar?  

 São, diante disso, algumas questões bastante pertinentes para que possamos tomar 

conhecimento e compreender as escolhas pedagógicas realizadas que marcam positivamente, 

ou não, as ações desenvolvidas no contexto de ensino da língua materna. Conforme Antunes 

(2003),  

 

Toda atividade pedagógica de ensino do português tem subjacente, de forma 

explícita ou apenas intuitiva, uma determinada concepção de língua. Nada 

do que se realiza na sala de aula deixa de estar dependente de um conjunto 

de princípios teóricos, a partir dos quais os fenômenos linguísticos são 

percebidos e tudo, consequentemente, se decide. Desde a definição dos 

objetivos, passando pela seleção dos objetos de estudo, até a escolha dos 

procedimentos mais corriqueiros e específicos, em tudo está presente uma 

determinada concepção de língua, de suas funções, de seus processos de 

aquisição, de uso e de aprendizagem. (p. 39, grifo da autora). 

  

 Assim sendo, a concepção de língua/linguagem assume posição central nas 

discussões sobre o trabalho do professor quanto ao desenvolvimento das práticas de 

linguagem. Considerar, no contexto de ensino, essas práticas é, antes de qualquer coisa, 

assumir uma postura discursiva diante da vida dos sujeitos que constituem o ensino. Neste 

sentido, tomar a discursividade como o centro das relações estabelecidas no ensino requer  

 

[...] ser capaz de ouvir o outro, o aluno. Ser capaz de apostar no outro. Ser 

capaz de se colocar à disposição do outro para que ele faça seu percurso 

discursivo. Trata-se de não impor um discurso, mas ser uma âncora para que 

discursos possam ser proferidos! (GERALDI, 2017, p. 494).  

 

 Por esse caminho, vemos que o objetivo da escola, quanto ao ensino da língua, 

poderia implicar ações que, efetivamente, tratem a linguagem como lugar do diálogo. Por 

isso, escutar as vozes do ensino torna-se uma ação necessária à produção do conhecimento 

pela/sobre a língua. Estamos, pois, falando de um trabalho com práticas fundamentado na 

interação, nas relações sociais estabelecidas pelos alunos. Daí, considerarmos que a 

construção do conhecimento ocorrerá de modo efetivo, quando assumirmos uma perspectiva 

de ensino que leve em consideração o lugar de constituição dos sujeitos.  

 Reconheçamos, portanto, que estamos em constante transformação, que somos 

inacabados e que não temos por que manter as mesmas formas de aprendizado quando a 

mudança nos é inerente. Por assim dizer, as discussões realizadas neste sentido podem ser 
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observadas como um caminho lento e arriscado, mas remetem-se ao que indicamos ser um 

diálogo mais que necessário ao processo de educação.  

 Por conseguinte, começar esse diálogo pelo desenvolvimento de práticas de 

linguagem voltadas àquilo que já somos por natureza, dialógicos, parece-nos ser um começo 

animador capaz de afastar, cada vez mais, métodos tecnicistas (caso esta seja a nossa 

realidade) que apenas contribuem para o regresso e a alienação de nossos alunos.  

 

3.1.1 A leitura de textos  

 

 Para começo de conversa, falar sobre a prática de leitura em sala de aula é assumir 

uma visão de leitura que parte da compreensão de uma linguagem como produto da interação 

discursiva, numa perspectiva bakhtiniana, portanto. Com isso, comungamos com a tese de que 

a leitura se dá no processo de interação entre os sujeitos (BESSA; ALVES; SILVA, 2016). 

Desse modo, reforçamos o entendimento de que a leitura é uma 

 

[...] atividade interativa por meio da qual se estabelece um encontro de um 

eu e de um outro. [...] Assim, a leitura é também uma arena onde se 

confrontam valores e onde sujeitos historicamente situados se 

(des)encontram. [...] Nesse sentido, a atividade de leitura pode ser 

compreendida como um espaço legítimo de interação, de concretização de 

relações dialógicas, que põe o leitor diante de uma atitude responsiva 

ativa perante o texto, colocando textos, contextos, autores/vozes em 

relação. (BESSA; ALVES; SILVA, 2016, p. 104-105, grifos nossos). 

 

 Isto posto, reconhecemos que, nesta arena de vozes em que os valores são 

eternamente confrontados, muitos são os sentidos que o professor precisa (re)construir para 

pensar e agir, primeiramente, como leitor, posteriormente, como mediador e, continuamente, 

ativamente responsivo ao esse processo de interação. Orientamos, assim, um estudo do texto 

que seja libertador (FREIRE, 1986) e liberador dos sentidos outros que alunos e professores, 

juntos, podem construir.  

 Na cadeia discursiva em que somos marcados e orientados, assumimos ser um ato 

responsável e responsivo (BAKHTIN, 2017b) o desenvolvimento de uma prática de ensino de 

leitura de textos que revele no interior de suas ações um direcionamento para a compreensão 

dos sujeitos e dos lugares por eles ocupados. Para tanto, nós, enquanto professores, 

precisamos (a)firmarmo-nos em um lugar que nos possibilite agir como mediadores da 

relação aluno-texto. Não existirá mediação efetiva nesse sentido se a relação do professor com 

o texto estiver “mau das pernas”.  
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 A esse respeito, Geraldi (2018) afirma ser papel do professor mediar o processo de 

descobertas do aluno nesta relação (aluno-texto), no entanto, tal função só será cumprida caso 

o professor seja, também, um leitor. Neste processo, a leitura pode ser observada como mais 

uma etapa formativa e constituinte não só da identidade do aluno, mas, em especial, do 

professor, já que ele corresponde ao elo dessa relação. Assim, um professor leitor, conforme 

retrata Geraldi (2018), tem maiores possibilidades de contribuir para o estabelecimento deste 

diálogo. A leitura é, portanto, o ponto de encontro, ler 

 

[...] É descobrir a conexão entre o texto e o contexto do texto, e também 

como vincular o texto/contexto com o meu contexto, o contexto do leitor. 
E o que acontece é que muitas vezes lemos autores que morreram cem anos 

atrás e não sabemos nada sobre sua época. E freqüentemente sabemos muito 

pouco sobre nossa própria época! (FREIRE, 1986, p. 12, grifo nosso). 

 
A visão de que ao ler descobrimos a conexão do texto e seu contexto, como também 

o modo como este elo se vincula ao contexto de quem lê, reforça a necessária compreensão 

dos lugares que os sujeitos, tanto autores como leitores, ocupam nas situações de 

interação/produção. As palavras de Freire (1986) reforçam, também, o que apontamos ser o 

papel do professor, uma vez que, no processo de desenvolvimento da leitura enquanto prática 

de linguagem, a conexão seria mobilizada por ele.  

Nesse sentido, o estudo do texto requer que se considere a realidade/situação 

concreta de sua produção, condição precípua para que o autor se revele e faça surgir a 

expressão valorativa que marcou a sua vontade discursiva, ou seja, as “tonalidades 

dialógicas” que fizeram deste texto um “enunciado pleno”. (BAKHTIN, 2010b, p. 298). 

Quando inserido neste contexto, o aluno construirá de modo autônomo uma visão reflexiva 

sobre a linguagem constituinte desse enunciado, sobre os valores que marcam 

ideologicamente determinado discurso.  

 Neste caminhar, teremos um texto enquanto produção social, discursiva e ideológica 

de importância singular ao aprendizado do aluno e às interações por ele estabelecidas. Para 

que isso se torne uma realidade, precisamos desenvolver práticas que (re)signifiquem as 

escolhas pedagógicas e, consequentemente, nossas ações em sala de aula. No horizonte de 

possibilidades de práticas escolares que façam da leitura uma interação e um confrontamento 

de textos, contextos e vozes, as ações apresentadas por Geraldi (2018) configuram uma 

metodologia de ensino de estudo do texto bastante animador: 

 

[...] quando se trata da mediação escolar feita pelo professor, é fundamental 

que este tenha em seu horizonte os leitores em formação, os seus alunos, 
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para quem os textos a serem lidos - e aqueles com quais ele será cotejado – 

são oferecidos à leitura. [...] a surdez do mediador às vontades e opções de 

seus alunos são caminhos certos do fracasso. Assumindo posições que tais, 

o professor não se faz mediador de leituras. Como tenho defendido há muito, 

particularmente em O texto na sala de aula (cuja primeira edição é de 1984), 

à liberdade do autor deve corresponder a liberdade do leitor. Sem esta e 

sem a mediação que permite cotejar textos com textos, os leitores que 

surgirem, surgirão apesar da escola. E não é isso que pretendemos com a 

escola que queremos. (p. 166, grifos em negrito nossos). 
 

 Destacamos de sua fala o posicionamento do professor frente à tarefa de contribuir 

para o estreitamento e/ou estabelecimento da relação aluno-texto. Isso corresponde a uma 

postura de escuta da voz do outro como caminho para a liberação e o encontro dos sentidos 

produzidos e (não) ditos pelo autor com os do leitor, o aluno. Neste sentido, o cotejo de textos 

é apontado como uma metodologia de ensino que o professor pode assumir na intenção de 

proporcionar aos alunos o confronto das suas vozes com as vozes presentes no texto, seja ele 

literário ou não, pois “Cotejar é a unidade que se dá na interação de dois sujeitos e de seus 

projetos de dizer.” (MIOTELLO, 2017, p. 96).  

 Assim entendido, o cotejo, enquanto proposta metodológica para o trabalho em sala de 

aula, surge para que o professor, apontado como sujeito mediador e provocador de 

compreensões, possibilite ao aluno o encontro com a palavra do outro (BESSA; SILVA, F.; 

SILVA, N.; ALVES, 2017). Diante disso,  

 

[...] podemos pensar que o cotejo é libertador, posto que ele não se fecha 

para a escuta, não limita os sentidos possíveis; ele é a própria inserção do 

texto/enunciado num diálogo sem fim, inacabado; é a potência da interação 

comunicativa, já que não se constrói sentidos fora da relação com outros 

textos e contextos. (BESSA; SILVA, F.; SILVA, N.; ALVES, 2017 p. 152, 

grifos nossos). 

 

 O diálogo que estabelecemos com esses autores chama atenção para a escuta como 

ato libertador/liberador dos sentidos e das forças destes no processo de interação discursiva. A 

apresentação do cotejo como proposta metodológica para o trabalho com a leitura de textos
16

 

surgiu para reforçar a necessidade de um agir professor de língua materna dialógico e, por 

isso, provocador de atividades que se distanciem cada vez mais de uma leitura sem gosto, sem 

prazer, convertida apenas em treino ou em avaliação (cf. ANTUNES, 2003). 

 Esta postura diante do texto sinaliza um processo de interpretação no qual os sentidos 

                                                 
16

 Para o aprofundamento e exemplificação de um trabalho que tenha como metodologia de ensino o cotejo de 

textos, indicamos a referida obra, na qual os autores citados apresentam uma proposta de ensino tendo o cotejo 

como metodologia para o trabalho com o texto na sala de aula.  
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são construídos, aprofundados, alargados. Conforme Bakhtin (2017a), “[...] a interpretação 

completa o texto: ela é ativa e criadora. (p. 35).” É, pois, uma criação poderosa, profunda e 

(in)acabada na compreensão (BAKHTIN, 2017a) que os sujeitos realizam no contato com as 

vozes dos textos. Ao professor há a possibilidade de proporcionar o cotejo dessas vozes e, 

com isso, chamar a atenção para as novas atribuições aos papeis dos sujeitos construtores do 

processo de interação. Nela, espera-se a realização de uma efetiva prática de leitura de textos 

que comungue para o confronto de vozes. 

 

3.1.2 A produção de textos 

 

 Neste momento, reiteramos as discussões realizadas no tópico anterior para chamar 

atenção a uma, em especifico, e, a partir da qual, remetemos aos papeis dos sujeitos 

construtores do processo de interação estabelecido no contexto escolar. O que esperar desses 

sujeitos?  

 Como reflexões outras, lembremos que a forma como as atividades de produção 

textual são executadas nas escolas resulta, na verdade, de escolhas pedagógicas, valorações e 

posicionamentos assumidos pelos sujeitos que se constituem no interior do espaço escolar. 

Mas, cumpre atentarmos aos outros, aos agentes externos ao contexto de ensino, porém com a 

função de demandar tarefas que devem, a todo custo, serem cumpridas pelos professores.  

 Neste percurso, para mais provocarmos, pensemos: quais prioridades estes sujeitos 

estão elegendo para o trabalho com a produção de textos em sala de aula? Que respostas 

dariam os responsáveis pela grade curricular das escolas se perguntados sobre por que querem 

dos professores e alunos o que estão querendo? Qual seria a contrapalavra do professor ao ser 

questionado sobre para que ensinam o que ensinam? E os alunos, o que diriam se indagados 

sobre o porquê de aprenderem o que estão aprendendo? Consideram eles importante para suas 

vidas o que estão aprendendo em sala de aula? 

 Oliveira (1999), ao refletir sobre a contribuição do ensino da produção textual à 

construção de processos identitários de alunos da escola pública, considera que precisamos 

ver as escolas como “[...] espaços de produção e legitimação de formas de subjetividade e 

modos de vida, e perceber o modo de funcionamento do conhecimento escolar nos processos 

de construção de identidades, formulações de desejos e necessidades.” (p. 99). A produção de 

textos, neste caso, deve servir às necessidades dos alunos, não o contrário. Os alunos devem 

ser os autores de seus textos e não meros copiadores da vontade discursiva alheia.  



54 

 

 Diante disso, a escrita de um texto subtende uma confiança no ato de escrever que 

não surgirá em contextos de produção simulacros da realidade, como se a realidade não fosse 

real na vida dos alunos, que são constituídos de muitos outros, também, quando fora do 

ambiente escolar. Para isso, precisamos tomar como pressuposto que há vida antes, durante e 

depois da escola. 

 Tais dizeres nos fazem (re)pensar sobre o modo como percebemos e tratamos o aluno 

no processo de desenvolvimento da prática de produção textual. Quais escolhas estão 

fundamentando a sua relação com o texto. Neste processo, consideramos o aluno capaz de 

construir tal relação? O que fazer diante de um cenário que coloca esses estudantes como 

incapazes tanto na fala quanto na escrita? Na produção de textos, estamos considerando as 

situações de comunicação concreta dos alunos? 

 Quando perguntado sobre para quais desafios os professores da educação básica 

comprometidos com práticas de produção textual focadas na autoria dos alunos devem se 

preparar para enfrentar, Geraldi (2016a) diz que devemos começar pela desobediência: 

 

[...] não trazer todos os gêneros ao estudo dos alunos! Podem ser lidos 

gêneros os mais variados, mas isso não significa estudá-los em seus 

componentes (temáticos, de estilo e estrutura). [...] O professor que pensa 

um pouco, inclusive sobre sua própria história, começará a perceber que 

muito do apregoado como “ensinável” na escola não precisa ser ensinado em 

lugar algum... [...] Para manter um compromisso com práticas efetivas de 

produção de textos, todo professor em cada uma de suas turmas deveria 

ter um projeto combinado com os alunos sobre o que estarão fazendo, 

sobre o que estão fazendo. Projeto aberto, que permite mudança de rumos 

durante seu acontecer, particularmente no que tange aos temas e gêneros em 

que estão escrevendo. (p. 114, grifo em negrito nosso). 

 

 O contexto desta discussão nos põe a refletir sobre os direcionamentos feitos ao 

trabalho dos professores de língua materna, no tocante às práticas de produção textual 

distantes das reais necessidades dos alunos. Pela fala de Geraldi (2016a) destacamos, mais 

uma vez, a escuta como lugar do diálogo, como instante de transformação e aprofundamento 

da relação professor-texto-aluno. Além disso, o autor lança uma proposta para o 

desenvolvimento de práticas efetivas de produção textual que tem como fundamento uma 

postura de escuta das vozes dos alunos como caminho para a construção de um projeto 

metodológico enformado na interação discursiva. Assim sendo, as inevitáveis transformações 

partiriam do interior da escola, do convívio diário com os alunos e não de interesses externos 

nem sempre, ou na maioria das vezes, compromissados com as situações de interação 

concreta dos alunos e professores.  
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 Compreendemos e refletimos que essa tal postura relaciona-se com a concepção de 

linguagem enquanto interação e com uma educação que leve o docente a uma mudança de 

atitude perante os alunos e a partir deles enquanto parceiros deste processo. No entanto, todo e 

qualquer esforço, nesse sentido, não terá sentido algum se o objetivo da escola for, por 

exemplo, a obtenção de notas maiores nas avaliações de larga escala ou, ainda, a entrada do 

maior número de alunos nas universidades, como se este fosse o grande intento da educação, 

como se a educação de nossos jovens se resumissem a estes caminhos que, especialmente no 

âmbito da escrita escolar, se limitam à medição do conhecimento.  

 Acreditamos que, enquanto o foco estiver no produto e não no processo, os poucos 

avanços que existem/existirem serão apagados, ligeiramente, pelo tempo. Sobre este aspecto, 

Bunzen (2006) declara que não se pode negar o fato de que  

 

[...] a escrita escolar, especialmente a redação, acabou se transformando em 

um bem cultural desejável por “medir” a escolarização dos candidatos a um 

emprego ou a entrada em um curso de nível superior. [...] Em suma: os 

alunos não deveriam produzir “redações”, meros produtos escolares, mas 

textos diversos que se aproximassem dos usos extraescolares, com função 

específica e situada dentro de uma prática social escolar. Se assumirmos tal 

posicionamento, apostaremos em um ensino muito mais procedimental e 

reflexivo (e menos transmissivo), que leva em consideração o próprio 

processo de produção de textos e que vê a sala de aula, assim como as 

esferas da comunicação humana, como um lugar de interação verbal. (p. 

148-149, grifo da autor). 
 

 Esse tipo de prática está inserida no que o autor chamou de pedagogia da exploração 

temática, por sua vez, bem distante do que consideramos ser a natureza da linguagem, o 

dialogismo como constituição do ser, visto que não estaria voltada para propostas de produção 

correspondentes às situações concreta de interação dos alunos e pelas quais estes teriam a 

oportunidade de se formarem autores dos próprios textos.  

 Temos consciência de que tais palavras, ainda, soam para muitos professores como 

um modo de agir utópico, pois, conforme já compreendia Geraldi (1986), são pensares que 

exigem um deslocamento por parte do professor ou ainda, e mais difícil, a redefinição dos 

rumos da escola sem que, antes, a própria sociedade tenha (re)construído seus valores, a 

começar pelo de que “[...] só se aprende a escrever escrevendo, e não simulando situações de 

escritas.” (GERALDI, 1986, p. 28).  

 O contrário disto, o comumente realizado, trata-se de produções artificiais, 

destituídas de valores interacionais, de função, de autoria e recepção (cf. ANTUNES, 2003), 

portanto, sem vida. Para nós, o que se coloca como mais caro à produção de textos enquanto 
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prática de linguagem é justamente perceber o aspecto social constituinte do sujeito aluno, que 

precisa ser visto, inclusive por ele mesmo, como um sujeito real e, portanto, dialógico, capaz 

de produzir e renovar sentidos sobre a sua língua. A nós professores, a palavra de “ordem”, 

neste processo, é “escutar”. 

 

3.1.3 A análise linguística  

 

 Imbuídos dessa “ordem”, em primeiro instante, remetamos a Geraldi (2012a) para 

propormos uma reorientação da metodologia utilizada no ensino de gramática, que, por 

conseguinte, se faz na proposição da utilização do termo “análise linguística”, o qual muito 

tem a refletir sobre o modo como concebemos e tratamos o ensino de gramática. À sobrevida 

da referida obra e, consequentemente, à renovação dos sentidos produzidos para/no ensino de 

gramática, Geraldi (2017) atribui a articulação entre o saber fazer do professor (o ensino de 

gramática) e a orientação para uma análise linguística que deveria servir à reescrita do texto e 

à compreensão da sua estilística: 

 

Falta-nos, ainda, avançar tornando a estilística (não o estudo das figuras, 

mas o estudo da mobilização de recursos expressivos na elaboração de 

textos) mais relevante do que os conhecimentos gramaticais. [...] Penso 

que há algo novo, e esse algo novo é a incerteza! Quando se ensinava 

gramática, havia uma crença de que da gramaticalização sairia um 

desempenho linguístico adequado na leitura e na escrita. Ninguém mais tem 

essa certeza, ninguém toma isso como verdade! (GERALDI, 2017, p. 491, 

grifos nossos). 
  

 De fato, esta não é mais uma verdade. Contudo, muito nos falta avançar. Avançar a 

ponto de chegarmos a uma efetiva relação/articulação entre as práticas de linguagem. Tal 

articulação faria da leitura uma verdadeira interlocução entre o autor e o texto, este, por sua vez, 

compreendido e avaliado no processo de interpretação. A escrita surgiria como consequência do 

aprofundamento da capacidade do aluno em se posicionar diante do mundo. Assim, o aluno se 

tornará alguém que se expressa na certeza de que será lido e interpretado por outros.  

 Neste sentido, a análise linguística serviria a essas compreensões e interpretações, 

pois o foco estaria nos efeitos de sentido e nos aspectos estilísticos como caminho para o 

retorno/ampliação ao/do conhecimento produzido com as práticas de leitura e de escrita. 

(SILVA; SUASSUNA, 2011).  

 Diante disso, nós professores precisamos ter bem definido que trabalhar a prática de 

análise linguística em sala de aula é assumir uma metodologia de ensino fundamentada na 
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articulação/integração com/entre as práticas de leitura e de produção de textos; é colocar-se 

numa posição a partir da qual a gramática se distanciará do caráter normativista para 

aproximar-se de um estudo das propriedades da linguagem humana (GERALDI, 2015a); é 

tomar para si um trabalho com centralidade nos efeitos de sentido (MENDONÇA, 2006), nos 

significados estilísticos (BAKHTIN, 2013), com atividades epilinguísticas e metalinguísticas 

(BEZERRA; REINALDO, 2013) para afastar-se cada vez mais de 

 

[...] uma gramática predominantemente prescritiva, preocupada apenas com 

marcar o “certo” e o “errado”, dicotomicamente extremados, como se falar e 

escrever bem fosse apenas uma questão de falar e escrever corretamente, 

não importando o que se diz, como se diz, quando se diz, e se se tem algo 

a dizer. [...] que não tem como apoio o uso da língua em textos reais, isto 

é, em manifestações textuais da comunicação funcional e que não chega, por 

isso, a ser o estudo dos usos comunicativamente relevantes da língua. 

(ANTUNES, 2003, p. 33, grifo em negrito nosso). 

 

 Remetamos, neste instante, às palavras de Bakhtin (2013) a partir das quais surge 

uma animadora proposta de ensino, sob o ponto de vista do estudo das formas gramaticais, 

por sua vez, amparada numa perspectiva dialógica da linguagem.  

 
As formas gramaticais não podem ser estudadas sem que se leve sempre em 

conta seu significado estilístico. Quando isolada dos aspectos semânticos 

e estilísticos da língua, a gramática inevitavelmente degenera em 

escolasticismo. Nos tempos atuais essa afirmação, em sua formulação 

geral, já soa como um truísmo. Entretanto, no que diz respeito ao seu 

emprego concreto na prática educacional, a questão está longe do ideal. 

Na prática, muito raramente o professor dá e sabe dar explicações estilísticas 

para as formas gramaticais estudadas. Às vezes ele até aborda a estilística 

nas aulas de literatura (aliás, muito pouco e de modo superficial), mas o 

conteúdo das aulas de língua materna é a gramática pura. (BAKHTIN, 

2013, p. 23, grifos em negrito nossos). 

 

 Estes dizeres no fazem (re)pensar muitas questões relacionadas à prática de análise 

linguísticas das quais nós, enquanto professores, consideramos, muitas vezes, 

intocáveis/imutáveis em nosso agir. O que Bakhtin (2013) coloca é, inicialmente e, no 

mínimo, impressionante. Isto porque, o que ele nos apresenta corresponde a uma realidade, 

por ele, vivida em um contexto totalmente diverso do nosso e pertencente à primeira metade 

do século XX
17

.  É, realmente, impressionante a “coincidência” da sua realidade escolar com 

a vivenciada por tantos professores em nosso contexto brasileiro. São, na verdade, o tempo e 

                                                 
17

 De acordo com os organizadores da edição russa da referente obra, este correspondeu ao período em que 

Bakhtin trabalhou como professor da Escola Ferroviária nº 39 da estação Saviólovo da região de Kalínin (Tvier) 

e, simultaneamente, da Escola Básica nº 14 de Kimri, portanto, entre 1942 e 1945. (BRAIT, 2015). 
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o espaço que, apesar de diversos, encontram, no diálogo com as nossas vozes, sentidos 

renovados.  

 Desses sentidos, temos, pois, uma “Questão do grande tempo.” (cf. BAKHTIN, 

2017), que compreendemos suscitar reflexões mais que necessárias sobre um ensino de língua 

materna ressignificado, que se afaste, cada vez mais, da explicitação de nomenclaturas e da 

denominação de classes e unidades gramaticais.  

 Apesar de reconhecermos alguns avanços, a incorporação de uma proposta tal como 

Bakhtin (2013) apresenta, na prática educacional, é considerada, muitas vezes, uma realidade 

inalcançável. Fato este que reforça, cada vez mais, a necessidade de um redimensionamento 

das aulas de gramática para um caminho possibilitador da compreensão dos efeitos de sentido 

e significados estilísticos presentes no texto.  

 Desse modo, conforme Geraldi (2017), não se trata de excluir o saber fazer do 

professor, mas, sim, de utilizar este conhecimento com outra finalidade: fazer com que o 

aluno produza sentidos sobre/com a sua língua: 

 

[...] há muito para refletir sobre a linguagem e sobre o funcionamento da 

língua portuguesa, de modo a desenvolver não só a competência linguística 

dos já falantes da língua, permitindo-lhes um convívio salutar com 

discursos/textos, mas também a capacidade de observação dos recursos 

expressivos postos a funcionar nos discursos/textos. (GERALDI, 2015a, p. 

186, grifo nosso). 

 

 A arquitetônica construída no diálogo das vozes aqui renovadas, no tocante a uma 

proposta de redimensionamento do saber fazer do professor, apresenta-se, para nós, como um 

movimento dialógico de escuta das vozes urgentemente necessária à nossa prática 

educacional. Sendo assim, a palavra de “ordem” que emerge desse conflituoso, desafiador e 

singular processo de ensino-aprendizagem de língua materna continua sendo “escutar”. 

 

3.2. Formação do professor 

 

 Refletir sobre a formação do professor é, para nós, considerar que, juntamente aos 

saberes próprios da docência, conforme abordam os autores Pimenta (1999), Tardif (2008) e 

Rios (2010) há, também, os saberes da vida, aquilo que a pessoa do professor constrói e que, 

inevitavelmente, compõem a sua profissionalidade. São, desse modo, os saberes profissionais 

e da vida instâncias inseparáveis e mutuamente marcadas, uma vez que,  
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[...] qualquer processo que se diga formativo do profissional docente deve 

levar em consideração que tal sujeito é portador de uma história de vida e 

que essa portabilidade influencia na construção do profissional, assim como 

a formação profissional pode influenciar na história de vida da pessoa. 

(FÁVERO; TONIETO, 2009, p. 60).  

   

 O que os autores apontam diz respeito a uma questão/reflexão de importância 

singular às discussões sobre a formação de professores. Por isso, ao seguir neste percurso, é 

bom que pensemos esse processo formativo pessoal-profissional pelo qual o professor passa 

como algo não localizado, nem limitado a uma dada parcela do tempo e do espaço, mas, sim, 

como contínuo da formação de si mesmo (FÁVERO; TONIETO, 2009).  

 Dessa forma, comungamos com Prado et al. (2015) por considerarem que “[...] 

nossas práticas educacionais também são construídas a partir das experiências pessoais nas 

diferentes relações que estabelecemos com a vida e o mundo.” (p. 131, grifo nosso). Ou 

seja, não há como pensar o agir e o formar-se professor lançando mão das relações diversas 

que ele constrói dentro e fora da escola, posto que 

 

Ninguém se forma no vazio. Formar-se supõe troca, experiência, interacções 

sociais, aprendizagens, um sem fim de relações. Ter acesso ao modo como 

cada pessoa se forma é ter em conta a singularidade da sua história e 

sobretudo o modo singular como age, reage e interage com os seus 

contextos. (MOITA, 2000, p. 115, grifo nosso). 

 

 Por assim dizer, reconhecemos a importância de discutirmos, no âmbito da formação 

profissional docente, questões que põem à luz a singularidade (de cada) docente. Acreditamos 

que este seja um caminho possibilitador de um diálogo mais profundo com/sobre o professor. 

Neste percurso, a linguagem assume um papel de fundamental importância, pois nela/por ela 

nos constituímos e nos colocamos à escuta do outro. 

 Uma dessas escutas possível está no olhar dialógico que devemos lançar para o 

processo formativo pelo qual todo professor passa e que engloba todos os aspectos da vida 

que marcam profundamente a constituição de seu ser. Kramer (2002) chama a atenção para a 

linguagem enquanto constituinte dos sujeitos como um caminho profícuo à compreensão da 

relação entre vida e formação profissional do professor: 

 

Penso que, na formação, é preciso partir da compreensão de que a linguagem 

nos constitui e que é fundamental tomarmos consciência da linguagem que 

falamos. Precisamos, como professores, tomar consciência de que os 

conceitos e os preconceitos historicamente vividos pela sociedade em que 

estamos inseridos vão se agarrando nos diálogos: eles falam em nós porque 

foram escritos em nós, na nossa carne. (p. 2).  
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 Diante disso, no âmbito da profissão, no que diz respeito aos saberes ligados à 

prática docente, concordamos com autores que se voltam para a diversidade. Ou seja, formar-

se professor é estabelecer, continuamente, uma relação íntima com o aprendizado, por 

conseguinte, correspondente a um conjunto de saberes que não se limitam ao conhecimento 

da área específica de formação. Entra, portanto, nesse conjunto, uma especificidade de 

saberes que, no geral, conferem o caráter dialógico da prática docente.  

 Marques e Pimenta (2015) concordam que os saberes da ciência ensinada são 

insuficientes ao exercício da docência, pois há “[...] um conjunto de saberes específicos que se 

apresentam como necessários [...] e que conferem especificidade a essa profissão e ao 

professor como profissional.” Destarte, para o ser professor, são necessários 

 

[...] saberes e conhecimentos científicos, pedagógicos, educacionais, 

sensibilidade, indagação teórica e criatividade para encarar as situações 

ambíguas, incertas, conflituosas e, por vezes, violentas, presentes nos 

contextos escolares e não escolares. (PIMENTA; SEVERINO, 2009, p. 15). 

 

 Neste ínterim, ao professor de língua materna, por exemplo, não basta o aprendizado 

dos conhecimentos científicos sobre a língua, são necessários outros mais que proporcionem 

uma visão holística desses conhecimentos. As autoras Marques e Pimenta (2015) dizem que 

esses saberes outros possibilitam tanto uma visão de totalidade favorável à construção de 

leituras aguçadas da realidade como uma ação mais intencional por parte do professor. 

 Com Nóvoa (2009) também refletimos sobre a indispensabilidade, à formação 

profissional, do conhecimento de/sobre si (autoconhecimento) no interior do conhecimento 

profissional para, assim, podermos captar o sentido de uma profissão que não se restringe a 

uma matriz técnica ou científica. À formação continua, por sua vez, a “[...] única saída 

possível é o investimento na construção de redes de trabalho colectivo que sejam o suporte de 

práticas de formação baseadas na partilha e no diálogo profissional.” (NÓVOA, 2009, p. 22). 

 Conforme vemos, a preocupação com uma formação plural do professor deve estar 

presente desde a sua formação inicial há muito criticada em face dos cursos de licenciatura 

estarem distantes da realidade de seus futuros professores. Um fato que, junto a outras 

questões, desenha um quadro de crise do profissionalismo (cf. TARDIF, 2008).  

 Parece-nos pertinente voltarmo-nos, neste instante, para a formação inicial dos 

cursos de Letras, estes, alvos de muitas discussões e críticas pelas mesmas razões que 

acabamos de apresentar. Geraldi (2016a), ao refletir sobre o assunto, nos leva a pensar como 
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esses cursos, dos quais somos “crias”, ainda estão longe de serem verdadeiramente cursos de 

formação de professores: 

 

Minha opinião, depois de ter trabalhado a vida toda na formação de 

professores de língua portuguesa, é de que o curso de Letras não forma o 

professor! Nem arremedo de professor para a realidade escolar brasileira! 

Dadas as condições reais do exercício da profissão, um professor não pode 

desconhecer elementos básicos de sociologia, de filosofia, de teorias da 

educação para construir com maior independência seu trabalho. Ele sai do 

curso preparado para ser crítico literário ou pesquisador em 

Linguística, mas jamais preparado para dar aulas. E não é culpa das 

poucas cadeiras da área da Educação (normalmente, Didática e Práticas de 

Ensino – os estágios – e alguma outra disciplina ou de Psicologia 

Educacional ou de Teorias da Educação). As áreas específicas (Língua e 

Literatura) não só desvalorizam os conhecimentos das Ciências da 

Educação, como ignoram completamente que estão formando 

professores! [...] São sabedores que ditam saberes, nada mais! Não formam, 

informam. Ora, o egresso do curso de Letras sai com esta ideologia que 

viveu no currículo oculto, o currículo vivido no seu curso de formação (p. 

112, grifos nossos). 
 

 As palavras de Geraldi (2016a) se revestem de valores construídos ao longo de sua 

experiência na formação de professores e, por isso, se tornam ainda mais valiosas e fortes na 

construção deste percurso teórico. Apontamos, então, o caráter humano que nos levou à 

construção dessas discussões e a algumas orientações que encaramos como fundamentais: (i) 

a de o professor (sempre) em construção reconhecer-se dialógico e, por essa razão, 

necessitado do outro para continuar; (ii) a de uma formação inicial que se preocupe, de fato, 

com as realidades escolares; e (iii) a de uma formação continuada que considere a pluralidade 

de vozes que constituem a profissão docente, haja vista serem os professores sujeitos 

historicamente construídos e marcados por valores e sentimentos tais que muito têm a dizer 

sobre suas vidas e experiências profissionais.  

 

3.2.1 A aula como espaço-tempo de permanente abertura para as (trans)formações 

  

 Como motivação maior para a construção das reflexões que se seguem, e a partir das 

quais produzimos sentidos outros para o modo como vemos a formação do professor, temos a 

compreensão de que a formação do professor se dá, também, e fortemente, na prática, no 

cotidiano escolar. Isto porque, entendemos que 

 
Nas práticas docentes estão contidos elementos extremamente importantes, 

tais como a problematização, a intencionalidade para encontrar soluções, a 
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experimentação metodológica, o enfrentamento de situações de ensino 

complexas, as tentativas mais radicais, mais ricas e mais sugestivas de uma 

didática inovadora, que ainda não está configurada teoricamente. 

(PIMENTA, 1997, p. 11, grifos nossos). 
  

 Por esse pensamento, podemos dizer que, também, somos constituídos e continuamos 

professores na relação diária com nossos-outros, os alunos. Diante disso, apontamos a 

pertinência no que diz respeito a entender a aula como espaço-tempo de permanente abertura 

para as (trans)formações. Haja vista, tomarmos como ponto de partida para tal a aula como 

acontecimento, portanto, como um olhar atento ao humano e à sua complexidade (GERALDI, 

2015a).  

 Dessa forma, “[...] tomar a aula como acontecimento é eleger o fluxo do movimento 

como inspiração, rejeitando a permanência do mesmo e a fixidez mórbida no passado.” 

(GERALDI, 2015a, p. 100, grifo nosso). Em outras palavras, a aula corresponde a um “[...] 

cronotopo específico, onde as relações são tecidas a partir de um tempo/espaço constituidor e 

constituinte dos sujeitos.” (CASADO ALVES, 2012, p. 305). 

 Entendemos, com isso, que as relações construídas nessa interação constroem o 

movimento dialógico que faz da aula um espaço-tempo da mudança, da instabilidade estável, 

das relações que formam e transformam professores e alunos.  Sendo assim, compreendemos 

esse acontecimento como espaço-tempo do (des)encontro, do conflito de interesses e 

confronto de conhecimentos que fazem surgir, no docente, o professor na/da prática.  

 Nessa perspectiva, reforçamos a aula como lugar da escuta, do embate de vozes 

lançadas para uma infinita renovação dos sentidos produzidos pelos sujeitos construtores 

dessa interação. Um movimento que surge para como limiar da palavra pela qual 

compreendemos a possibilidade do mesmo e do diferente se colocarem no mesmo lugar, em 

um mesmo evento (MIOTELLO, 2014). 

 Por este percurso, observamos que o fluxo do movimento a que Geraldi (2015a) se 

referiu como inspiração para o novo se torna ainda mais caro para a identidade do professor, 

já que deve assumir posições, tomar decisões, fazer escolhas que não se limitam ao 

conhecimento próprio da área de sua formação e que, por si só, já exige uma postura tal que 

atenda às várias e variadas demandas do dia a dia. É, pois, um (trans)formar constante e 

necessário ao ato responsável e responsivo (cf. BAKHTIN, 2017b) singular ao trabalho do 

docente, que, segundo Marques e Pimenta (2015),  

 

[...] implica a promoção da aprendizagem dos alunos; é essa sua função. Mas 

ela não se esgota aí. Ao promover a aprendizagem, ao criar situações 
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didáticas com vistas à mobilização da atividade cognitiva do aluno, o 

professor também contribui para o desenvolvimento do estudante, e 

para sua formação enquanto ser humano.  (p. 138, grifo nosso).  
 

 Na aula, os saberes entram em ebulição, os valores e as (in)certezas determinam as 

crises e os dilemas que surgem em torno do dever-ser professor em continuidade e, por isso, 

um ser em constante mudança, seja pela vontade própria, seja pela vontade alheia. Desse 

modo, compartilhamos do entendimento de Branco (2012) ao considerar a sala de aula um 

lugar de crises, portanto, um lugar, também, do novo, “[...] de onde renascemos e nos 

reerguemos depois de cada turbulência.” (p. 299).  

 Por essas reflexões, ressaltamos nossa vontade discursiva ao considerar a aula um 

espaço-tempo de permanente abertura para as (trans)formações e que se iniciou já na retirada 

do termo “sala” como forma de dar destaque ao aspecto humano e ao caráter dialógico dessa 

interação.  

 Estamos, então, refletindo sobre um espaço-tempo que, para ser melhor 

compreendido, necessita que consideremos os aspectos ideológicos e dialógicos que emergem 

da instabilidade particularmente construída no modo como os sujeitos (se) estabelecem 

(n)essa produção discursiva, a aula. Assim, não podemos nos furtar a responsabilidade de 

aprofundar nossa compreensão sobre as tensões que ora fazem os professores e alunos 

atribuírem valores negativos, ora positivos em relação ao momento da aula. São, pois, tons 

valorativos resultantes de posicionamentos axiológicos de ambos os sujeitos, que, por estarem 

sempre no confronto de vozes, se constituem histórica, social, cultural e, obviamente, de 

formas diferentes. 

 Neste sentido, lembremos as reflexões de Freire (1971), ao relacionar o diálogo 

construído na interação professor-aluno, em suas palavras, educador-educando, como 

fundamento de um processo formativo pelo qual ambos se desenvolvem:  

 

Na dialogicidade, na problematização, educador-educando e educando-

educador vão ambos desenvolvendo uma postura crítica da qual resulta a 

percepção de que este conjunto de saber se encontra na interação. 

(FREIRE, 1971, p.36, grifo nosso). 

 

 Assimilamos o conjunto de saber referido por Freire (1971) às ações, tensões, 

regularidades e particularidades construídas na relação professor-aluno e estendida pela 

interação que esses sujeitos estabelecem com o conhecimento. Um conhecimento em 

construção, sempre (in)acabado e profundamente (trans)formado no vivenciamento do 
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acontecimento aula. 

 

3.2.2 O professor de língua materna e a constituição de uma identidade 

 

 Embora a proposição desta seção tenha como foco o professor de língua materna, ao 

refletirmos sobre identidade entramos numa tessitura de vozes que nos faz discutir, a 

princípio, para além de uma formação específica, posto que, para nós, o sujeito é um ser em 

inacabado, conforme concepção bakhtiniana. Em vista disso, reforçamos que ter uma 

identidade professoral não significa limitar-se a um saber de determinada área de formação ou 

prática pedagógica.  

 Nesse sentido, a identidade é uma armadilha (cf. PONZIO, 2008), mas, também, uma 

necessidade de ser (TURATI, 2012). À compreensão dessa identidade propomos um olhar que 

perceba a constituição do ser como um movimento constante do encontro do eu com o outro, 

do encontro com a coletividade, visto que ser 

 

[...] significa conviver [...]. Ser significa ser para o outro e, através dele, para 

si. O homem não tem um território interior soberano, está todo e sempre na 

fronteira, olhando para dentro de si ele olha o outro nos olhos ou com os 

olhos do outro. (BAKHTIN, 2010b, p. 341, grifos do autor). 

 

 Em função do que afirma Bakhtin (2010b), ressaltamos que o constituir-se implica 

uma atividade coletiva que tem o outro como ponto de partida (MOURA; MIOTELLO, 2012) 

e zona fronteiriça do eu. Dessa forma, ao tratar da identidade do professor de língua materna, 

estaremos recorrendo ao produto da coletividade própria dessa figura, ou seja, às vozes que 

ora se apresentam como memória do passado, ora como memória do futuro (GERALDI, 

2002). Em outras palavras, essas memórias podem representar, respectivamente, ao mesmo 

tempo, os ditos enquanto saberes construídos ao longo dos anos e os não ditos como 

expectativas e pretensões atribuídas pelo eu e/ou pelos outros à identidade do ser professor.  

 Quanto a alguns ditos sobre o ser professor de língua materna, vejamos o que nos diz 

Oliveira (2006): 

 

Em um passeio pelas pesquisas que investigam a formação de professores de 

língua materna, encontramos, com freqüência, dizeres dos profissionais que 

se referem aos conteúdos de seus cursos de formação inicial, como sendo de 

natureza meramente teóricos, ou seja, não orientadores de práticas. Por outro 

lado, as pesquisas que relatam as observações de sala de aula apontam no 

sentido exatamente inverso, isto é, há uma prática sistemática do ensino da 

língua materna em sala de aula, que faz corresponder exatamente a uma 
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“transposição” das teorias aprendidas em seus cursos de formação inicial, 

reforçando a idéia de que a prática que é exercitada decorre exatamente do 

conceito de língua presente em seus processos formativos. (p. 106-107, 

grifos em negrito nossos). 

 

 A autora nos faz remeter a duas instâncias muito conflitantes no processo de 

constituição identitária do professor de língua materna: a formação inicial e a prática de 

ensino. Essas instâncias se colocam, para nós, como marcos centrais à compreensão das 

identidades desses sujeitos. Dessa maneira, atentamos para os saberes constituídos por essas 

instâncias e nas quais se dá o espaço-tempo de produção do conhecimento sobre si. Daí, 

concordamos com Ribeiro (2013, p. 273), ao considerar que:  

 

[...] tanto os conhecimentos teóricos específicos da formação do professor de 

Português quanto à recriação destes no espaço da prática pedagógica se 

constituem orientados por forças históricas movidas pela complexidade e 

pela contradição que lhe são constitutivas. 

 

 Nesta compreensão, percorramos, ainda que brevemente, algumas forças históricas 

no âmbito dos estudos da linguagem que consideramos ter contribuído fortemente para o 

movimento da complexa e contraditória identidade do professor de língua materna. Neste 

sentido, façamos uma associação entre aquilo que muitos autores consideram terem sido as 

contribuições das teorias do texto ao ensino da língua e a construção identitária desse 

profissional.  

 Para começar, lembremos o momento em que, segundo Gomes-Santos et al. (2010), 

a Linguística Textual passou a adotar uma concepção dialógica da língua, numa perspectiva 

bakhtiniana, portanto. Nesse contexto, como consequência, o conceito de texto acompanhou 

essa outra forma de conceber a língua. Na década de 90, os documentos oficiais de ensino, e 

posteriores materiais didáticos, apresentaram as influências causadas por essas e outras 

perspectivas a partir das quais o modo de conceber a língua e, por sua vez, o texto na sala de 

aula tomaram rumos mais diferenciados.  

 Neste ínterim, o texto passou a ser visto como o lugar de interação. Segundo os 

mesmos autores, refletir sobre as noções de leitura e escrita passou a ser necessário na 

perspectiva proveniente da Linguística Textual. Fato este que se tornou “[...] uma das 

contribuições dos estudos textuais para a sala de aula.” (GOMES-SANTOS et al. 2010, p. 

319).  

 Assim sendo, se por um lado, tomando por base tais dizeres, os processos de leitura e 

escrita tomaram novos rumos, por outro, como ficou o professor de língua materna nesta 
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história de mudanças? Fregonezi (1999) nos diz que  

 

Inevitavelmente, a partir daí, há um paradoxo. A prática tradicional do 

professor de língua portuguesa, sua visão prescritiva em termos de 

linguagem encontra-se em oposição com a visão contemporânea - a visão 

textual e discursiva que fundamenta as propostas curriculares de ensino e 

que está presente nos difundidos “Parâmetros Curriculares Nacionais”. (p. 

83). 

 

 Desse modo, ao ensino de língua é atribuído o objetivo de formar leitores críticos e 

reflexivos através do contato com o maior número de gêneros, conforme depreendemos dos 

PCN (1997). A escrita passa a ser vista enquanto produto social, histórico e cultural, a leitura, 

consequentemente, é concebida como uma produção de sentidos. Devido a isso, outra grande 

contribuição da Linguística Textual, conforme relata Gomes-Santos et al. (2010), estaria na 

interseção entre os pressupostos teóricos correspondentes à leitura, à produção de vários 

gêneros e a necessidade de o ensino de língua voltar-se para o desenvolvimento da 

competência comunicativa dos alunos.  

 Essa variabilidade quanto à produção do maior número possível de gêneros passou a 

ser uma ação atribuída ao professor à época pelos documentos oficiais de ensino, como é o 

caso dos já mencionados Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). Com isso, surgem os 

materiais didáticos, que, seguindo as determinações oficiais, acompanham as demandas de 

produtividade. Sobre esse aspecto, Bonini (2003) relata que  

 

Em relação aos gêneros textuais, se comparado o levantamento por mim 

realizado com livros pré PCNs (Bonini, 1998) com o realizado por Biasi-

Rodrigues (2002), com livros pós PCNs, não houve revisão considerável dos 

conteúdos. As atividades de recepção e produção de texto continuam tendo a 

mesma metodologia, embora os autores desses livros (ou as editoras) tenham 

procurado incorporar a noção de gênero e selecionado um certo número 

deles para servir como exemplos ou base das atividades. O fato é que os 

conteúdos foram apenas recozidos; a noção de gênero incoerentemente 

convive com a ultrapassada tipologia triádica de seqüências (narração, 

descrição e dissertação) e os exemplos de gêneros trabalhados (sem uma 

clareza de como isso possa ser feito no livro didático e sem clareza dos 

conceitos empregados) não conduzem a atividades autônomas de 

escuta/leitura, fala/escritura, análise lingüística e pesquisa por parte dos 

alunos. (p. 85). 

   

 O que esperou-se, então, do professor de língua materna nesse processo? Conforme 

depreendemos da fala de Fregonezi (1999), ao professor atribuiu-se uma postura passiva 

diante das novas abordagens e do “novo” material, uma vez que, em grande parte das 
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realidades pesquisadas, à época, “[...] o livro didático substitui o professor nas tarefas de 

escolher ‘o que ensinar’, ‘como desenvolver as atividades’, ‘como avaliar’...; enfim, é o livro 

que assume o papel de sujeito no processo ensino-aprendizagem.” (p. 83).  

  Reconhecendo dada influência das teorias do texto no ensino, surge uma proposta de 

estudo da língua com foco no uso>reflexão>uso, pela qual o aluno estaria em contato com um 

conjunto de conhecimentos linguísticos para uso efetivo em situação de comunicação concreta 

(TRAVAGLIA, 2003). Portanto, uma compreensão da língua a partir da língua. Com isso, o 

discurso sobre o ensino não poderia ser outro senão enfatizar que se deveria deixar de ensinar 

teoria gramatical, pois esse tipo de ensino não levaria o aluno ao desenvolvimento da 

competência comunicativa (GOMES-SANTOS et al., 2010).  

 Desse modo, ensinar gramática, tendo como objetivo instruir a simples classificação 

de unidades da língua, tornou-se insuficiente ao processo de ensino-aprendizagem. Entender 

os recursos da língua, como funcionam e agem no texto, em determinada situação de 

interação, passou a ser um caminho traçado ao ensino da nossa língua. Nesse pensamento, a 

concepção quanto à produção e à compreensão de textos passa a englobar o ensino de 

gramática numa perspectiva textual-discursiva.  

Assim, os olhares estiveram voltados para uma concepção de língua em uso por meio 

de textos correspondentes a uma interação discursiva. Essas mudanças foram sinalizadas por 

estudos linguísticos anteriores que apresentaram novos direcionamentos para os processos de 

ensino-aprendizagem da língua, em especial, ao ensino de gramática, relatam Remenche e 

Rohling (2015). Por conseguinte, temos uma proposta de estudo da gramática em sala aula 

ressignificado como prática de análise linguística (GERALDI, 2012). Mas, como ficou o 

professor de língua materna nessa história? De acordo com Mateus (2002, p. 82),  

 

[...] a transformação operada não acompanhou o progresso da investigação: o 

ensino da língua oscila ainda hoje, frequentemente, entre uma imposição de 

conceitos tradicionais e uma transmissão dos últimos resultados de 

investigação linguística. 

 

Remenche e Rohling (2015) consideram que o trabalho com os aspectos gramaticais 

do texto, no texto e pelo texto corresponde a um desafio posto ao professor que ainda tenta se 

colocar nesses renovados modos de trabalho com a gramática. O dilema/desafio está na 

substituição dos quadros teóricos que sempre serviram à tradição gramatical por práticas de 

ensino centradas nos variados usos da língua. O desafio continua posto ao professor de língua 

materna. 
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Sendo assim, partindo do pressuposto de que a linguagem nos constitui e nos faz 

significar o mundo, escolhemos percorrer esses caminhos que, no âmbito dos estudos do 

texto, marcaram muitas mudanças ocorridas no modo de conceber este objeto, por sua vez, 

transformador da prática de ensino de língua materna. Esse é, pois, um dos possíveis olhares 

que ora lançamos e apontamos para a compreensão da identidade do professor de língua 

materna, afinal,  

 

[...] identidade não é um produto adquirido, não é uma propriedade, não é 

um produto. A identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um espaço de 

construção de maneiras de ser e de estar na profissão. (NÓVOA, 2000, p. 

16). 

 

Reforçamos que a identidade do professor se construiu, ao longo da história, 

também, e fortemente, pela sua relação com o conhecimento (GERALDI, 2015a) e a partir da 

qual se “[...] desenhou os diferentes perfis profissionais cuja sequência constitui a história de 

nossa profissão.” (p. 82).  

Diante disso, cumpre dizer que as nuanças atribuídas ao ensino da nossa língua por 

vários estudos e pesquisas realizadas ao longo dos anos correspondem a uma das formas de 

compreensão sobre como vem sendo constituída e modificada a identidade do professor de 

língua materna. Assim, acreditamos ser importante considerar como se deu a relação deste 

profissional com os saberes constitutivos/formativos da sua profissão no decorrer dos anos, 

uma vez que sua identidade vem sendo, fortemente, (re)construída, também, por essa relação. 
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4 UMA METODOLOGIA EM CIÊNCIAS HUMANAS 

 

 Imbuídos da vontade de reunir procedimentos e técnicas que dialogassem com os 

rumos pretendidos para esta pesquisa, realizamos escolhas teórico-metodológicas que 

atribuíssem a este trabalho uma compreensão a partir da qual o seu fazer científico 

representasse a peculiaridade do percurso de investigação desenvolvido. Para tanto, dividimos 

este capítulo em dois tópicos, mais amplos, denominados: O modo de fazer pesquisa com 

Bakhtin e Metodologia de pesquisa narrativa em educação: olhares bakhtinianos.  

 Sendo assim, este capítulo apresenta, primeiramente, o aporte teórico-metodológico 

assumido como nosso modo de fazer pesquisa e, posteriormente, como segundo momento, os 

direcionamentos dados para a realização de nossa investigação seguidos das posturas adotadas 

por esta pesquisadora durante todo o processo de constituição e apresentação do corpus 

analisado.  

   

4.1 O modo de fazer pesquisa com Bakhtin 

 

 Diante do que sinalizamos, o nosso modo de fazer pesquisa, no qual encontramos 

respaldo para os caminhos pretendidos para esta pesquisa, reside no campo das ciências 

humanas
18

, o lugar em que tudo significa, mesmo as coisas e os objetos (AMORIM, 2004), 

ou, para explicitar melhor, numa epistemologia das ciências humanas (TODOROV, 1981), 

conforme compreensão construída com/pelos escritos da teoria bakhtiniana e no que foi 

balizado de teoria/análise dialógica do discurso por pesquisadores/estudiosos da obra do 

Círculo. 

 Estando, pois, este fazer científico inscrito no campo das ciências humanas, tal como 

a concebido e situado, passamos a aprofundar nossa compreensão sobre o ser expressivo e 

falante (BAKHTIN, 2017a) enquanto objeto de uma “ciência outra”, uma ciência do singular, 

do irrepetível. Ou seja, uma heterociência que tem como função de ser o aprofundamento 

daquilo que é complexo, o homem em plena expressão. Neste caminho está o princípio a 

partir do qual “[...] conhecimento é uma construção do humano sobre o humano, logo tal 

campo tem o homem, ente complexo por natureza, como seu objeto de investigação.” 

                                                 
18

 Cumpre dizer que as divisões de área do conhecimento propostas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) e pela Scientific Electronic Library Online do Brasil (SciELO Brasil) não são, 

por nós, consideradas, devido ao fato de concebermos e situamos os estudos discursivos enquanto domínio 

disciplinar (BESSA, 2016a). Por esse motivo, partimos de uma compreensão pela qual “[...] o modo de 

construção de conhecimento que os estudos discursivos engendram se inscreve na perspectiva da epistemologia 

das ciências humanas de que trata, por exemplo, o Círculo de Bakhtin.” (BESSA, 2016a, 31). 
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(BESSA, 2016, p. 38).  

 Por isso, a esse modo de fazer ciência interessa a unicidade e a singularidade do ser, 

aquele que nunca é nem pode ser o mesmo, isto porque tanto os seus sentidos e significados 

são infinitos (BAKHTIN, 2017a) como também porque em relação às ciências exatas, contra 

as quais nada temos a não ser a palavra, surge uma fundamental diferença das ciências 

humanas: 

 

As ciências exatas são uma forma monológica do saber: o intelecto 

contempla uma coisa e emite enunciado sobre ela. Aí só há um sujeito: o 

cognoscente (contemplador) e falante (enunciador). A ele só se contrapõe a 

coisa muda. Qualquer objeto do saber (incluindo o homem) pode ser 

percebido e conhecido como coisa. Mas o sujeito como tal não pode ser 

percebido e estudado como coisa porque, como sujeito e permanecendo 

sujeito, não pode se tornar mudo; consequentemente, o conhecimento que se 

tem dele só pode ser dialógico. (BAKHTIN, 2017a, p. 66, grifos do autor). 

  

 É importante considerar que a diferença retratada por Bakhtin (2017a) não reside 

apenas no fato de tomarmos o homem como objeto das ciências humanas, isto, por si só, não 

as definem. Amorim (2004) destaca que essa validade se perderá nas abordagens que supõem 

uma continuidade no que diz respeito à natureza e à cultura, já que o homem, nestas 

abordagens, poderá ser estudado sob o ponto de vista cognitivo ou etológico, estas, 

consideradas pela autora visões opostas às de Bakhtin, em que o estudo do homem não é 

natural e o acesso da cultura é descontínuo.  

 Diante disso, ao lembrar que o que está sendo posto, enquanto modo de fazer 

pesquisa, não se trata de um “método” bakhtiniano, como bem destaca Geraldi (2016), mas, 

sim, de uma metodologia enquanto caminho, o qual nos levará a um alicerce construído por 

princípios e não por regras. Por isso, 

 

Dispor de uma metodologia é dispor de princípios, que precisam ser aliados 

à intrepidez, à astúcia, à argúcia e à perspicácia. Dispor de um método é ter 

corrimãos definindo a caminhada para se descobrir o que previamente se 

conhecia, sem expor-se ao desconhecido. (GERALDI, 2012b, p. 24). 

 

 Isto é o que nos interessa enquanto pesquisa: o desconhecido, o único, a palavra 

singular, a minha-outra palavra, aquilo que cada ser humano tem a dizer e apenas ele faz da 

forma como faz. Para os que indagam quanto ao rigor metodológico deste modo de fazer 

pesquisa, dizemos que não será perdido, especialmente, porque a metodologia projetada para 

a pesquisa que pretendemos realizar comunga de uma ciência que é, essencialmente, humana. 
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Então, como não pensar as ciências humanas como a ciência do homem? Um homem 

 

[...] que sempre vai se apresentar como um ser expressivo e falante. E 

também o pesquisador é expressivo e falante. Assim são duas ou mais 

consciências se penetrando, estabelecendo fusão e distância; a fusão 

proporciona a penetração e a distância rende o excedente de conhecimento. 

(MIOTELLO, 2013, p. 219). 

  

 Sendo assim, neste percurso, a interpretação corresponde ao movimento dialógico 

necessário à compreensão profunda e penetrante no ser em plena expressão, por conseguinte, 

situado no tempo e no espaço coloridamente marcado. Isto posto, nossa pesquisa tem enfoque, 

inevitavelmente, qualitativo e interpretativo, porque da interpretação depende a produção do 

conhecimento sobre o tema que pretendemos construir em meio à ressignificação dos nossos-

outros sentidos. 

 Para tal, respaldamo-nos na própria teoria/metodologia bakhtiniana, a partir da qual 

compreendemos a interpretação como único caminho a ser trilhado neste percurso, posto que 

nós pesquisadores, na posição em que estamos, assumindo nosso ato responsável e 

responsivo, não podemos/devemos nos apagar. Mas, então, por que isso?  

 

A interpretação das estruturas simbólicas tem de entranhar-se na infinitude 

dos sentidos simbólicos, razão por que não pode vir a ser científica na 

acepção de índole científica das ciências exatas. 

[...] 

A interpretação dos sentidos não pode ser científica, mas é profundamente 

cognitiva. Pode servir de forma imediata à prática vinculada às coisas. 

“Cumpre reconhecer a simbologia não como forma não científica mas como 

forma heterocientífica do saber, dotada de suas próprias leis e critérios 

internos de exatidão” (Aviérintsiev). (BAKHTIN, 2017a, p. 64-65, grifo do 

autor). 

 

 Desse modo, Bakhtin (2017a) nos faz refletir que, definitivamente, não somos 

neutros, não podemos ser, somos pensamentos sobre pensamentos, sentidos sobre sentidos, 

somo ideológicos. Estamos, pois, tratando de um símbolo-outro, um signo-outro, um saber-

outro, mas que não deixa de ser próprio porque são os meus-outros, parte inseparável de uma 

ciência hetero (outra), em que as “[...] próprias leis e critérios internos de exatidão [...].”, de 

que fala Bakhtin (2017a, p. 65, grifo nosso), correspondem, na verdade, a um princípio que 

nos leva para o encontro com o singular, a índole dialógica enquanto nosso projeto de dizer e, 

com isso, a interpretação como percurso necessário para chegarmos à penetração profunda 

dos/nos sentidos. 
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 Também podemos citar Creswell (2007) para falar sobre essa pesquisa qualitativa, 

fundamentalmente, interpretativa, como também para, com ele, concordar que o pesquisador 

deste campo filtra os dados por uma lente pessoal determinada por um momento social, 

histórico e político próprios do tempo e do espaço ocupados por ele, que se inicia na definição 

do processo investigativo e vai até a análise dos dados, por sua vez, qualitativos e, 

inevitavelmente, marcados de interpretações do pesquisador.  

 Rohling (2014) partilha da visão de que o pesquisador é um observador atencioso, 

um outro não neutro no diálogo com os dados, os discursos. Temos, assim, uma relação nada 

neutra entre pesquisador e objeto de pesquisa, posto que este não é qualquer objeto de 

pesquisa e aquele, também, não é (não pode ser) uma coisa muda; são discursos situados, 

construídos e marcados valorativamente. Bakhtin (2010b) nos faz pensar profundamente esta 

relação quando considera que  

 

De um modo geral, toda relação de princípio é de natureza produtiva e 

criadora. O que na vida, na cognição e no ato chamamos de objeto só 

adquire determinidade na nossa relação com ele: é nossa relação que define 

o objeto e sua estrutura e não o contrário; só onde a relação se torna aleatória 

de nossa parte, meio caprichosa, e nos afastamos da nossa relação de 

princípio com as coisas e com o mundo, a determinidade do objeto resiste 

a nós como algo estranho e independente [...]. (p. 4, grifos nossos). 

 

 Os termos grifados surgem para reafirmar o que vem a ser essa metodologia, ou o 

que ela não o é, e/ou o que não a interessa/define. Primeiramente, ressaltemos a sua natureza, 

esta, caracterizada como princípio metodológico, pois dispor de uma metodologia é dispor de 

princípios. Posteriormente, destaquemos o que é contrário a essa natureza: a determinidade do 

objeto. Isto porque dispor de um método é ter corrimãos definindo a caminhada (cf. 

GERALDI, 2012b). 

 Outra diferença, neste sentido, reside na realidade fundamental da língua: o 

acontecimento social da interação discursiva e sem o qual a comunicação nunca será 

compreendida nem explicada (VOLÓCHINOV, 2017), posto que “A língua vive e se forma 

historicamente justo aqui, na comunicação discursiva concreta [...].” (p. 220). Para mais 

dialogar, recordemos que 

 

[...] a ordem metodologicamente fundamentada para o estudo da língua 

deve ser a seguinte: 1) formas e tipos de interação discursiva em sua 

relação com as condições concretas; 2) formas dos enunciados ou discursos 

verbais singulares em relação estreita com a interação da qual são parte, 

isto é, os gêneros dos discursos verbais determinados pela interação 
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discursiva na vida e na criação ideológica; 3) partindo disso, revisão das 

formas da língua em sua concepção linguística habitual. (VOLÓCHINOV, 

2017, p. 220, grifos nossos). 

 

 Os destaques feitos no recorte apresentado são escolhas nossas para marcar palavras-

outras, agora, presentes na mais recente tradução da obra citada e, por sua vez, (re)carregadas 

de sentidos-outros, que, renovados e situados em outro tempo e espaço, nos chegam, não 

surpreendentemente, mais profundos e penetrantes. Dessas marcas, ressaltemos a interação 

discursiva, os enunciados, os discursos verbais singulares, os gêneros dos discursos verbais, 

a interação discursiva na vida e a criação ideológica. Para que isso?  

 Para refletirmos sobre o que apresentamos enquanto ato responsável e responsivo 

(BAKHTIN, 2017b) de um pesquisador em ciências humanas. Um ato intensamente marcado 

e sentido em cada um dos recortes feitos, a começar, claro, pela interação discursiva. Tal 

interação diz respeito à realidade da língua, língua em sua integridade concreta e viva, o 

discurso enquanto manifestação da realidade interpretada, das relações tornadas dialógicas, 

particularmente, singulares e, unicamente, possibilitadas pelos gêneros do discurso.  

 Por assim dizer, através dos gêneros surge o modo pelo que produzimos e 

espalhamos sentidos e sem os quais não há comunicação verbal, não há o enunciado enquanto 

unidade real da comunicação discursiva, não há, portanto, o discurso. (cf. VOLÓCHINOV, 

2017; BAKTHIN, 2010a, 2010b, 2016, 2017a). Então, como nos situar no campo do discurso 

sem perder a sua natureza dialógica, a sua bivocalidade?  

 Bakhtin (2010a) responde que tais relações devem ser estudadas pela metalinguística, 

já que possui objeto autônomo e metas próprias que ultrapassam os limites da linguística com 

a qual, segundo ele, a metalinguística deve se completar mutuamente, posto que estudam, sob 

diferentes aspectos e pontos de vista, o mesmo fenômeno concreto e multifacético: o discurso. 

 Conforme Brait (2016): 

 

O trabalho metodológico, analítico e interpretativo com textos/discursos se 

dá – como se pode observar nessa proposta de criação de uma nova 

disciplina, ou conjunto de disciplinas –, herdando da Linguística a 

possibilidade de esmiuçar campos semânticos, descrever e analisar micro e 

macro-organizações sintáticas, reconhecer recuperar e interpretar marcas e 

articulações enunciativas que caracterizam o(s) discurso(s) e indiciam sua 

heterogeneidade constitutiva [...]. E mais ainda: ultrapassando a necessária 

análise dessa “materialidade linguística” [...] descobrir a tradição das 

atividades em que esses discursos se inserem e, a partir desse diálogo com o 

objeto de análise, chegar ao inusitado de sua forma de ser discursivamente 

[...] encontrando sua identidade nas relações dialógicas estabelecidas com 

outros discursos, com outros sujeitos. (p. 13-14, grifos em negrito nossos). 
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 Por estas palavras, somos movidos a perceber a constituição de uma base teórico-

metodológica para análises de discursos fundamentadas sob uma perspectiva dialógica, que se 

dá, a princípio, na necessidade de criação de uma nova disciplina e pela qual o objeto em 

questão possa ser olhado e cuidado de outra forma, além, obviamente, da “[...] materialidade 

linguística [...].” (BRAIT, 2016, p.13).  

 Para tanto, uma metodologia e uma análise próprias se fizeram/fazem necessárias 

para compreender e penetrar a/na palavra do outro. Se decidirmos agir diferentemente do que 

estamos colocando como ato responsável e responsivo do pesquisador em ciências humanas, 

então, estaremos separando o homem daquilo que faz com que ele seja expressivamente 

único. Já nos disse Bakhtin (2016): “Onde o homem é estudado fora do texto e independente 

deste já não se trata de ciências humanas (mas de anatomia e fisiologia do homem, etc.).” 

(BAKHTIN, 2016, p. 77). 

 Ora, as ciências humanas não são as ciências de uma coisa muda, são do homem em 

sua especificidade (BAKHTIN, 2016). Por isso, não queremos/podemos/devemos contemplar, 

nestes termos, o nosso objeto fora da unidade real da comunicação discursiva (BAKHTIN, 

2016), especialmente, quando, há muito, pensou-se por uma metodologia das ciências 

humanas que nos possibilitasse a construção de um conhecimento dialógico sobre o meu-

outro, sobre nós. Assim, são nas/pelas relações dialógicas que continuamos sendo 

interpretados, avaliados, comentados, cotejados, investigados.  

 Seguiremos, pois, as orientações construídas por esse pensamento bakhtiniano e a 

partir das quais reconhecemos e compreendemos a unicidade do ser/do evento (e a 

consequente necessidade de não separar o mundo da teoria do mundo da vida) e, com isso, a 

relação eu/outro, a dimensão axiológica (FARACO, 2009) que fundamenta tal interação. 

Nesta comunicação discursiva está a posição teórica segundo a qual 

 

[...] o pesquisador realiza a constituição dos dados de sua pesquisa, que se dá 

a partir de uma tomada de posição exotópica (de extralocalização) do 

pesquisador frente ao campo de estudo. O pesquisador se aproxima do 

campo para conhecê-lo, porém distancia-se dele para auscultar, pensar e 

refletir sobre um conjunto de enunciados que materializam determinado 

discurso. (ROHLING, 2014, p. 48). 

 

 Deste movimento dialógico faz parte o pesquisador, que, consequentemente, deve 

assumir o ato responsável e responsivo frente ao objeto de estudo, o homem, e ao dado, o 

discurso, por sua vez, desconhecido até que haja a penetração profunda nos sentidos dele 
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emanados. Para tanto, reconheçamos que “[...] viver a partir de si não significa viver para si, 

mas significa ser, a partir de si, responsavelmente participante, afirmar o seu não-álibi real e 

compulsório no existir.” (BAKHTIN, 2017b, p. 104). Desse modo de fazer pesquisa não há 

como fugir, não há por que fugir, afinal, os sentidos devem ser interpretados, continuados, 

renovados, (re)colocados em tensão dialógica. Este é, sem dúvida, um agir sem álibi. 

 

4.2 Metodologia de pesquisa narrativa em educação: olhares bakhtinianos 

   

 Como direcionamento desta pesquisa, arrolamos estudos provenientes de uma 

metodologia de pesquisa narrativa em educação que têm como caminhos outros e coerentes de 

investigação os estudos depreendidos de pesquisas em perspectiva bakhtiniana. Portanto, 

deve-se destacar que essa metodologia de pesquisa narrativa em educação, sob um olhar 

bakhtiniano (ou pesquisa narrativa em educação/pesquisa narrativa)
19

 

 

[...] não é um método, mas um conjunto de métodos-como-percursos 

possíveis ou, poderíamos assumir em sua característica inerente, é a própria 

não ‘metodização’ do percurso no percurso. 

O percurso depende da relação do pesquisador com o próprio ato de 

pesquisar [...]. 

 

[...] quando dizemos de uma metodologia narrativa de pesquisa em 

Educação, abarcamos e englobamos essas áreas especiais e focalizamos as 

relações humanas entre indivíduos localizados no tempo, espaço e relações 

sociais. Assim importa a relação professor-pesquisador e sua história 

pessoal e profissional com a Educação, que investiga a própria prática desde 

sua participação no processo de produção dos dados com os indivíduos 

pesquisados e pelo fato de fazer tudo isso intermediado por produções 

narrativas verbais [...]. (PREZOTTO; CHAUTZ; SERODIO, 2015, p. 9, 

grifo em negrito nosso).
20

 

  

 As palavras das autoras nos levam à compreensão/reflexão/interpretação das bases 

teórica e metodológica que possibilitaram/possibilitam a realização de pesquisas como as 

                                                 
19

 Essa foi uma denominação atribuída pelo Grupo de Estudos Bakhtinianos (GRUBAKH), subgrupo do Grupo 

de Estudos e Pesquisas em Educação Continuada (GEPEC). Tal escolha deu nome ao livro Metodologia 

narrativa de pesquisa em educação: uma perspectiva bakhtiniana que surgiu no intuito de divulgar percursos de 

pesquisas desenvolvidas pelos pesquisadores componentes do referido grupo. Sua publicação ocorreu no ano de 

2015. Vale anotar que não nos fechamos/amarramos à denominação X ou Y, uma vez que os fatores que 

realmente determinarão nossa pesquisa, neste aspecto, serão os percursos concretamente realizados.   
20

 Trecho retirado do livro organizado pelos pesquisadores Prado, Serodio, Proença e Rodrigues para “[...] 

compartilhar experiências vividas, narradas e metarranadas (sic) para que possamos, juntos, desvelar um jeito 

outro de escrever sobre o que vivemos na escola e o quanto podemos nos informar sobre o que nos incomoda ou 

o que nos alegra nesse espaço tão rico de formação.” (PREZOTTO; CHAUTZ; SERODIO, 2015, p. 21).   
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depreendidas do contexto de produção (artigos de periódicos, livros, dissertações e teses) do 

referido grupo de pesquisa/estudos, como também da pesquisa pretendida/assumida por nós.  

 Diante disso, ressaltemos três posturas que a partir de agora assumimos, tomando por 

base as referidas investigações, como também outras motivadoras de nosso dizer/escutar, 

quais sejam: (i) queremos comungar de projetos de dizer concretizados com base em uma 

metodologia narrativa de pesquisa em educação que se configuram, sim, peculiares, 

essencialmente, de acordo com as relações estabelecidas entre pesquisadores-pesquisados e 

inseridos numa metodologia de pesquisa em ciências humanas, conforme refletimos com 

Bakhtin (2017a); (ii) não tomamos posse de um método per si, mas, sim, construímos 

caminhos ao passo de nossas escolhas, estas, sempre mediadas pelos/entre as ações dos 

sujeitos, pesquisador-pesquisado, portanto, coerentes com nosso caminho teórico-

metodológico; e (iii) somos parte de uma vontade que propõe (re)inventar modos outros de 

fazer pesquisa em contexto de ensino. Nesta última, encontramos vozes e sentidos outros que 

nos fazem responder responsavelmente a essa percebida, mas não sem rigor, abertura 

metodológica.  

 Por tais orientações, escolhemos participar de um projeto maior, que tem como cerne 

produzir discursos sobre/pelos discursos. Com isso, esperamos contribuir tanto à 

problematização das reflexões depreendidas de pesquisas sobre/com métodos-como-percursos 

possíveis (PREZOTTO; CHAUTZ; SERODIO, 2015), como para lembrar, a quem interessar, 

da importância da escuta, do enriquecimento e da valorização das experiências docentes (cf. 

PRADO, 2016).  

 Sendo assim, nesse processo de escuta-compreensão-escuta a 

transformação/constituição/o alargamento do outro acontecerá inevitavelmente, pois, 

querendo ou não, somos invadidos, constituídos, aprofundados na relação com o outro. Dessa 

forma, estamos falando de uma relação-transfomação constante que se dá porque  

 

[...] sempre que o outro nos encontra, sempre que o outro se dirige a cada um 

de nós, sempre que ele nos invade, ele nos incompleta, e ainda bem, porque 

a vida é incompleta por natureza. O ato do outro nos incompleta sempre, nos 

traz à vida, nos garante a incompletude necessária. (MOURA E 

MIOTELLO, 2016, p. 131).  

 

 Assim, enquanto pesquisadores, mantivemo-nos inclinados a uma compreensão ativa 

e responsiva como caminho, reconhecidamente, necessário à interpretação dos sentidos 

produzidos pela professora Iris tanto em relação à narrativa como ao cotejo estabelecido com 

suas vozes. Desse modo, os dizeres construídos nessas instâncias discursivas são a garantia de 
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que continuamos incompletos. 

 

4.2.1 O caso de ensino: encontro, escolha e caracterização 

  

 Como o próprio título deste tópico indica, antes da caracterização do caso de ensino, 

propriamente dita, faz-se necessário relatar/expressar como se deu o encontro com esse tipo 

de produção discursiva no percurso desta pesquisa. Desse modo, espero fazer compreender a 

trajetória na qual as transformações foram inevitáveis e, por elas, a escolha do Caso de Ensino 

como modo, potencialmente, investigativo sobre a imagem, identidade e formação do 

professor. Para tanto, uma narrativa se faz necessária. 

 

4.2.1.1 Do encontro à escolha no reencontro 

  

 O conhecimento de pesquisas que tinham como foco a produção de narrativas sobre 

casos de ensino como potenciais reflexivos, no campo da educação, em específico, da 

formação de professores, se deu no curso da disciplina obrigatória, no primeiro semestre de 

2017, Epistemologia do Ensino: Implicações para a Educação Básica, correspondente ao 

Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE), do Mestrado Acadêmico em Ensino, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus de Pau dos Ferros. 

Naqueles instantes, surge, para a turma, a apresentação de uma proposta de trabalho final da 

disciplina que tomasse como base a tese da professora Duek (2011): Educação inclusiva e 

formação continuada: contribuições dos casos de ensino para os processos de aprendizagens 

e desenvolvimento profissional de professores, apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Educação, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

 Na referida tese, o caso de ensino configurou-se como percurso metodológico 

utilizado para a realização de um estudo com sujeitos de determinada realidade escolar como 

etapa formativa e contributiva para a aprendizagem e o desenvolvimento profissional das 

professoras colaboradoras da pesquisa, no âmbito da educação inclusiva.  

 O processo de reflexão possibilitado no curso da disciplina e, mais especificamente, 

na construção do trabalho final, inevitavelmente, alargou a minha consciência quanto às 

formas de produção de conhecimento com/sobre os professores. Naquele instante, me senti 

invadida por um modo de construção de sentidos muito valioso ao diálogo entre a 

pesquisadora e a professora que, também, me constituem. Porém, esses sentidos ficaram 

guardados naquele espaço-tempo. Mais tarde, passado quase um ano de curso no PPGE, o 



78 

 

encontro para discussão das etapas da pesquisa, acontecido no primeiro semestre de 2018, 

com o orientador fez surgir a necessidade de mudança.  

 Na ocasião, como sempre, o orientador me fez pensar mais e melhor sobre os rumos 

da pesquisa. Não havia como continuar com a proposta inicial, uma vez que havia passado no 

concurso para professora do Estado da Paraíba. Tal fato impedia a realização da investigação 

tal como estava desenhada, era preciso mudar. Com isso, surge outro profícuo caminho, o de 

escutar a voz do professor de língua materna. O caso de ensino poderia ser o modo de escuta 

desta voz, e foi. A escolha desse tipo de narrativa passou a ser um potencial meio de 

investigação e compreensão das vozes com as quais sempre quis aprofundar o diálogo. 

 Dessa forma, com o tempo, e muitas outras (re)leituras, o caso de ensino assumiu um 

lugar importante no processo de compreensão/interpretação do discurso de/sobre si do 

professor de língua materna. Decerto, as dificuldades neste percurso foram várias, no entanto, 

o reencontro prolongando com o caso de ensino não deixou de ser e continuar animador, pois, 

à medida que a compreensão sobre pesquisas com narrativas era aprofundada mais 

possibilidades surgiam quanto a outras formas valiosas e diferenciadas de 

análise/interpretação das vozes do ensino de língua materna.  

 Com isso e, temporariamente, por fim, estabelecemos um profícuo diálogo com vozes 

outras de estudiosos da educação que, há muito, refletem sobre a utilização de narrativas 

escritas tais como os casos de ensino enquanto processos formativos/reflexivos da profissão 

docente.  

 Na minha pesquisa, o caso de ensino passou a ser uma forma de materialização do 

discurso escolhida para a compreensão da voz com a qual dialogamos mais profundamente, 

porém, feitas as devidas adaptações diante do percurso investigativo construído para o 

alargamento do diálogo com a professora colaboradora da pesquisa, no âmbito do ensino de 

língua materna.  

   

4.2.1.2 Caracterização do caso de ensino 

  

 No campo das pesquisas com casos de ensino, enquanto processos formativos e/ou 

reflexivos da prática escolar, citemos os trabalhos de Schön (1992, 2000), Alarcão (2004), 

Nono e Mizukami (2002, 2004, 2007), Nono (2005), Duek (2011), Shulman (1986, 1996), 

C.S. Domingues e Mizukami (2014), Rocha (2012), Rodrigues, Mizukami, Rocha e 

Domingues (2017), dentre outros construídos e que contribuem para o aprofundamento do 

tema. O cenário das pesquisas que têm caminho investigativo a compreensão de casos de 
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ensino sinalizam possibilidades outras de diálogo com vozes constitutivas do ensino.  

 Dos dizeres que constroem reflexões sobre a utilização desse tipo de narrativa, 

destaquemos Shulman, J. (1992). O autor traz uma definição bastante difundida, no âmbito 

das referidas pesquisas, sobre a composição de um caso de ensino: 

 

[...] tem uma narrativa, uma história, um conjunto de eventos que ocorrem 

num tempo e num local específicos. [...] Em geral, essas narrativas de ensino 

têm certas características partilhadas: têm um enredo - começo, meio e fim - 

e talvez uma tensão dramática, que deve ser aliviada de alguma forma, são 

particulares e específicas; colocam eventos no referencial temporal, espacial 

- são localizadas situadas; revelam trabalho de mãos, mentes, revelam 

motivos, concepções, necessidades, falsas concepções, frustrações, 

ciúmes, falhas humanas; refletem os contextos sociais e culturais nos 

quais cada evento ocorre. (p. 151, grifo nosso). 
 

 Com o diálogo dessa e de outras vozes, percebemos possibilidades outras de 

produção e utilização do caso de ensino em pesquisas narrativas. Assim, consideramos que, 

pelo seu potencial reflexivo/formativo, o caso de ensino contribuiria para a produção dos 

sentidos pretendidos por esta pesquisa, no caso, aqueles constitutivos do ensino de língua 

materna. Sobre a importância da utilização de casos de ensino no cenário de pesquisas ora 

retratado, remetamos a Mizukami (2000): 

 

É considerado instância da prática e não um modelo a ser imitado; 

exemplifica não só como a aula foi conduzida, mas também qual era a 

problemática do desempenho. Possibilita reinterpretações e múltiplas 

representações. É instrumento pedagógico que pode ser usado para ajudar os 

professores na prática de processos de análise, resolução de problemas e 

tomadas de decisões, entre outros processos profissionais básicos. Os casos 

sobre o ensino são importantes para o desenvolvimento de estruturas de 

conhecimento que capacitem os professores a reconhecer eventos novos, a 

compreendê-los e a delinear formas sensíveis e educativas de ação 

(MIZUKAMI, 2000, p. 153, grifos nossos). 
 

Com isso, modos de escuta das vozes do ensino são (re)inventados, fato este que já 

pode ser considerado um potencial reflexivo e formativo. Por isso, destacamos que, apesar de 

existir uma literatura que defina os procedimentos de escrita dos casos de ensino, há, em 

contrapartida, vozes outras que sinalizam outras formas de escrita desse tipo de produção. 

Diante disso, lembremos que, em nossa pesquisa, ao propor a professores da educação básica 

a escrita de casos de ensino, optamos por ressaltar o caráter narrativo-reflexivo deste gênero, 

posto que a nossa intenção tinha como fundamento o não fechamento do discurso de/sobre si. 

Assim sendo, tomamos os casos de ensino como uma das formas que o sujeito, do 
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ponto de vista do pesquisador, tem de interpretar as vozes com as quais pretende dialogar. Do 

ponto de vista do sujeito pesquisado, no caso, o narrador, a este se coloca a possibilidade de 

escuta de sua própria voz, bem como a de outros com os quais estabeleceu algum tipo de 

interação considerada, cronotopica e exotopicamente, significativa para a sua vida. Por isso, 

consideramos que a narrativa do caso de ensino, tal como (en)formada nesta pesquisa, pode 

contribuir para a compreensão do professor narrador sobre si mesmo em relação direta com 

seus-outros, no caso, os alunos. Shulman, L. (1996) reforça nossa compreensão ao afirmar 

que 

  

Nós não aprendemos a partir da experiência; nós aprendemos pensando 

sobre nossa experiência... Um caso toma material bruto de experiência de 

primeira ordem e coloca-a narrativamente em experiência de segunda ordem. 

Um caso é uma versão relembrada, recontada, reexperenciada e refletida de 

uma experiência direta. O processo de relembrar, recontar, reviver e 

refletir é o processo de aprender pela experiência. (SHULMAN,1996, p. 

208, grifos nossos). 

 

 Desse modo, concordamos com o pensamento de que os processos de narrar/refletir 

uma experiência do vivido configuram-se uma ferramenta de autodesenvolvimento e 

autoconhecimento profissional potencialmente produtiva/significativa. Em termos 

bakhtinianos, podemos pensar a relação espaço-tempo (cronotopo e exotopia) como 

possibilitadora, do ponto de vista de quem narra, de um aprofundamento da visão sobre o 

vivido que acontece pelo encontro com a palavra própria enunciada e vivida em outras 

instâncias temporal e espacial. Do ponto de vista do pesquisador, refletimos a mesma relação 

como instância transformadora da palavra posta em situação de confronto, portanto, no 

acontecimento social da interação discursiva (VOLÓCHINOV, 2017).  

 Então, consideramos que narrativas sobre casos de ensino vividos por professores em 

aulas de língua materna e o nosso olhar sobre elas são, pois, modos (re)inventados de uma 

compreensão responsiva ativa (BAKHTIN, 2017a) da qual não podemos (nem queremos) 

fugir. 

 

4.2.2 Para constituir o corpus 

  

 Estamos tratando do ato responsável e responsivo do pesquisador coerente com a 

concepção de ciências humanas construída por Bakhtin. Portanto, para refletirmos e 

compreendermos os rumos desta pesquisa, lembremos o percurso proposto por Geraldi 
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(2012b) quando sustenta que, para nós, não há alternativa senão assumimos nosso ato.  

 Como proposição desse ato, o autor relaciona ações necessárias à exploração do 

diálogo entre/com as vozes, a saber: o cotejo de textos, o paradigma indiciário e a 

investigação narrativa, esta, “[...] parte de uma experiência que se narra e da qual se extraem 

‘conselhos’ (para usar os termos de Walter Benjamim)” (GERALDI, 2012b, p. 34-36).  

 Tais ações podem e são relacionadas a pesquisas no âmbito da educação, das quais 

ressaltamos aquelas em que o pesquisador compartilha do mesmo espaço e, por isso, constrói 

e confronta a outra parte dos valores, das (re)significações e das identidades que ele passa a 

confrontar. Sobre este aspecto Amorim (2004) diz: 

 

Podemos também pensar naquela situação em que o pesquisador não se 

diferencia em nada de seu sujeito de pesquisa (por pertencer à mesma classe 

social, ou à mesma geração, etc.), mas, de todo modo, a diferença que 

permeia o ato de pesquisa estará lá, tornando esse sujeito um outro. Colocar 

esse sujeito no lugar de objeto de estudo instaura entre o sujeito cognoscente 

e o sujeito a conhecer uma relação de alteridade fundamental que emerge de 

uma diferença de lugar na construção do saber. O outro se torna estrangeiro 

pelo simples fato de eu pretender estudá-lo. (p. 30-31). 
 

 Para o embate de mais vozes, no campo de pesquisas narrativas e/ou reflexões sobre, 

reforcemos os trabalhos de Lima, Geraldi, Geraldi J. (2015), de Prado, Soligo e Simas (2014) 

e, mais recentemente, o de Simas, Prado e Domingo (2018). Nestas pesquisas nos colocamos 

a refletir a escrita narrativa sobre si como instante de compreensão sobre a prática do 

professor e/ou do processo de formação/constituição dessa identidade. 

 Diante disso, no horizonte de possibilidades de que dispomos para a escuta das 

vozes, ou seja, diante das infinitas produções discursivas desenvolvidas nas mais variadas 

esferas da atividade humana com as quais podemos/poderíamos construir sentidos outros, 

exploramos o diálogo estabelecido com/entre as vozes do espaço escolar, mais precisamente, 

do acontecimento único, singular e irrepetível: a aula.  

 O professor é o nosso-outro, o colaborador desta pesquisa; o ser expressivo e falante 

colocado à nossa frente para a escuta e compreensão. O discurso é, pois, o objeto desta 

pesquisa. A arena de vozes com as quais entramos em colisão profunda diz respeito àquelas 

que emanam dos sentidos e valores atribuídos pelo professor de língua materna à própria 

prática em sala de aula e, por sua vez, à constituição de sua identidade. A produção discursiva 

que encontramos e consideramos ser um instrumento potente para esse embate de vozes 

corresponde à narrativa de um Caso de Ensino, logo, o discurso, o dado que será, por nós, 

significado, confrontado, interpretado. 
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 Como nessa ciência e metodologia, em que estamos inseridos, trabalha-se com o 

dado singular, único, poderíamos considerar que a produção discursiva proveniente da 

elaboração do caso de ensino é o dado de que precisamos para nossa interpretação. É, 

portanto, para nós, fato considerar cada produção, essencialmente, única e irrepetível. Por 

assim dizer, através do diálogo com o caso de ensino elaborado pelo professor colaborar desta 

pesquisa, temos a oportunidade, igualmente, única e singular de escutar para compreender 

mais a voz que se coloca em posição de desnudamento dos sentidos que dela emanam.  

 Como já explicitado, nosso foco está em dialogar mais profundamente com vozes 

constitutivas e constituídas do/pelo ensino de língua materna. Sendo assim, o grupo de 

sujeitos, com os quais dialogamos, diz respeito a professores de língua materna em efetivo 

exercício na Educação Básica de ensino regular. Para tanto, na ação de pesquisa, entramos em 

contato com professores da rede pública de ensino, tendo como lugares de encontro duas 

escolas de ensino regular localizadas em uma cidade do alto sertão paraibano.  

 No entanto, devemos ressaltar que o objeto da nossa pesquisa é o discurso, logo, a 

voz do professor. Sendo assim, as duas referidas escolas surgiram da busca que fizemos para 

encontrar os profissionais da área ainda atuantes no ensino regular, uma vez que o sistema de 

ensino do Governo do Estado da Paraíba passa, nos últimos anos, por reformulações quanto à 

sua estrutura, na maior parte, já com um ensino em tempo integral.  

 Quanto à cidade escolhida para o encontro de vozes, esta, faz parte, há muito, do 

contexto social desta pesquisadora, desde o tempo em que pretendia ser professora, o que fez 

com que a este local fosse atribuída uma carga valorativa positiva, pois a proximidade, neste 

sentido, fez aumentar a vontade de explorar essas vozes, de compreendê-las mais. Por isso, 

são vozes compostas por colegas de profissão, de contexto escolar, de desafios, de práticas, de 

emoções, de frustrações são, pois, os meus-outros com os quais percebi a grande necessidade 

de dialogar mais profundamente. 

 

4.2.2.1 A composição dos dados: trajetória, desafios e escolhas 

 

 O contato inicial com os professores foi realizado na última semana de março do ano 

de 2018, período em que o primeiro grupo de uma dada escola foi convidado a participar 

desta pesquisa. Ao todo a escola dispunha de seis professores de língua materna exercendo 

atividades regulares em turmas do ensino médio, dentre eles, esta pesquisadora. Deste total, 

quatro professores aceitaram conversar e foram convidados a participarem da pesquisa. Com 

estes, a conversa ocorreu conforme disponibilidade de cada um, portanto, no próprio local de 
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trabalho, individualmente e em dias diferentes, previamente agendados. Todos os quatro 

aceitaram o convite para colaborar com nossa investigação. 

 Na visita à outra escola de ensino regular do estado e, portanto, com regime de tempo 

parcial, cinco professores de língua materna exerciam suas atividades regularmente em turmas 

do ensino médio e fundamental. Com estes, a conversa foi realizada no mesmo dia e hora, 

conforme a vontade dos professores. O contato estabelecido com este segundo grupo se deu 

no mês seguinte, especificamente, na segunda semana de maio do referido ano. Destes cinco, 

quatro concordaram
21

 participar desta pesquisa. No geral, oito professores se dispuseram a 

produzir as narrativas dos casos de ensino. 

 A todos os professores, além da abordagem oral sobre a pesquisa, foram entregues, 

por escrito, algumas orientações gerais
22

 para a elaboração dos textos. Essas orientações 

serviram de norteamento para a escrita do caso de ensino, com a apresentação de caminhos 

pensados de tal modo a não limitar a escrita dos professores. Cumpre anotar ainda que não foi 

entregue nenhum “modelo” referente à escrita do caso de ensino, uma vez que nossa intenção 

era fazer com que eles se sentissem o mais livres possível para narrarem, refletirem, 

descreverem e apontarem o que considerassem importante em relação à experiência por eles 

vivida. 

 Não podemos deixar de ressaltar que consideramos ter sido o convite à participação 

da pesquisa um chamado desafiador, pois sabemos que, geralmente, a rotina desses 

profissionais é intensa, conforme os próprios relataram no contato inicial estabelecido. 

Sabíamos, então, que não seria uma tarefa fácil, uma vez que estaríamos pedindo mais uma 

tarefa em meio a tantas que já possuíam. Além disso, não seria uma atividade qualquer, pois 

estariam expressando sobre si mesmos, refletindo sobre eles próprios na interação 

estabelecida com seus alunos.  

 Para a entrega dos casos de ensino, as datas foram acertadas de acordo com a 

necessidade de cada um, o que resultou na mudança/extensão de alguns dos prazos acordados. 

Com o grupo de professores correspondentes à primeira escola visitada, o prazo acertado para 

a entrega dos casos de ensino foi correspondente a um mês. Na segunda escola visitada, o 

prazo de entrega dos textos foi corresponde a quinze dias. 

 Findados os prazos, outro contato foi estabelecido, no entanto, nem todos haviam 

                                                 
21

 Após aceitação dos professores, foi entregue a cada um o termo de autorização para que assinassem e 

consentissem o uso estritamente acadêmico do material por eles elaborado. O modelo deste termo encontra-se 

nos apêndices, especificamente, APÊNDICE B – Modelo de termo de autorização. 
22

 No ANEXO A – Orientações gerais para a elaboração do Caso de Ensino, apresentamos o modelo do 

documento entregue a cada professor após a aceitação em participar da pesquisa. 
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conseguido produzir os textos, motivo pelo qual acordarmos novas datas para a entrega. Neste 

percurso, dos oito professores que aceitaram colaborar com a pesquisa, após os prazos 

reestabelecidos e findados, três desistiram destacando falta de tempo. Portanto, na primeira 

semana de junho de 2018 tivemos em mãos cinco narrativas de casos de ensino
23

.  

 Após o processo de composição desses dados, detivemo-nos a uma análise prévia das 

cinco narrativas, das quais uma foi selecionada para a interpretação/avaliação. Para tanto, 

pensamos, por esta narrativa, aprofundar o quanto possível o diálogo com as vozes/os dizeres 

que constituíam o enunciado construído pelo professor. O caso de ensino com o qual 

dialogamos mais profundamente é de autoria de uma professora, a qual chamaremos de Iris
24

. 

 O caso de ensino, ora referido, traz como narrativa uma experiência do vivido com 

alunos do primeiro ano de ensino médio no ano de 2015. Esta foi a única das cinco produções 

entregues que relatou uma vivência com alunos do referido ano de ensino. Consideramos este 

fato pertinente, haja vista ser, entre as etapas da educação básica, um período que, 

naturalmente, exige mais do aluno. Isto porque diz respeito a um período de aprofundamento 

dos conhecimentos produzidos no ensino fundamental, o que faz com que reconheçamos um 

ano/série de transição/mudança muito profunda na vida do aluno. Vale lembrar que o objeto 

de nossa pesquisa é o discurso, neste caso, do professor de língua materna. Por isso, 

consideramos muito significativo dialogar mais profundamente com as vozes constitutivas do 

dizer de/sobre si da professora colaboradora da pesquisa. 

 Ademais, outro fator que contribuiu para o aprofundamento do diálogo com a 

experiência narrada por Iris diz respeito à disponibilidade da professora para outro encontro, 

no caso, para a realização de uma entrevista. Esta outra forma de escuta aconteceu no dia 22 

de janeiro do presente ano, 2019. Para tanto, elaboramos um roteiro
25

 com base nos instantes 

da narrativa do caso de ensino que consideramos pertinente aprofundar durante o processo de 

análise. A entrevista teve duração de 1h02’05’’. Cumpre ressaltar que tal encontro foi 

realizado após um longo processo de análise do caso de ensino, ou seja, depois da escuta das 

vozes presentes na narrativa.  

 Destaque-se que a entrevista realizada com a professora surgiu da necessidade 

percebida do cotejo de textos/vozes durante e após o processo de interpretação, e a partir do 

qual (do cotejo de vozes) sentidos outros foram produzidos e alargados. Um destes, diz 

                                                 
23

 A maioria dos casos de ensino foi entregue por e-mail conforme solicitação de cada professor. 
24

 Acertamos com a professora que sua verdadeira identidade não seria revelada. Para identificá-la, utilizamos 

um nome fictício, a chamamos de Iris. 
25

 Nos apêndices, apresentamos o referido roteiro, especificamente, no APÊNDICE C – Roteiro elaborado para 

o momento da entrevista com a professora Iris. 
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respeito à produção do conhecimento sobre a professora, no tocante à sua formação e atuação 

profissional.  

 Assim, deve-se destacar que, enquanto formação acadêmica, a professora Iris possui 

licenciatura em Letras pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), outorgado no ano de 

2001. Em 2007, retornou ao ambiente acadêmico para cursar Especialização na área de 

Língua Portuguesa pela, então, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Como 

formação científica mais recente, a professora concluiu, no período de 2014 a 2016, o 

Mestrado Profissional em Letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN). Iris acumula quinze anos de magistério. 

 Ressaltemos que, no período compreendido entre a conclusão da especialização e 

início do mestrado, sete anos no total, a professora relatou ter se dedicado somente à sala de 

aula, sem nenhum tipo de produção acadêmica/científica. Diante disso, a motivação para o 

retorno à vida acadêmica se deu quando na implementação do Programa de Mestrado 

Profissional em Letras na cidade onde reside. Isto porque tempo e distância, segundo ela, se 

tornaram motivos para o período em que esteve afastada desse tipo de formação. Iris revela 

que não conseguiu ingressar no Mestrado Profissional oferecido pela universidade pretendida, 

inicialmente, o que não a impediu de tentar uma mudança de campus e localidade. Apesar das 

muitas dificuldades relatadas, dentre elas, o não afastamento do trabalho para cursar o 

mestrado, a professora conseguiu concluir esta pós-graduação. 

 

4.2.3 Por uma análise investigativa: procedimentos 

 

 Tendo, esta pesquisa, o objetivo de interpretar vozes constitutivas do dizer de/sobre 

si de uma professora de língua materna na escrita de um caso de ensino, procurando 

compreender como essas vozes significam a imagem-professora construída de si, a formação 

e atuação/prática profissional e o ensino de língua materna e, para tanto, assumir como aporte 

teórico-metodológico a perspectiva bakhtiniana, os procedimentos reunidos para o processo 

de análise, em primeira instância, partem da busca por sinais (GINZBURG, 1989). Sendo 

assim, o paradigma indiciário passou a ser o caminho que decidimos traçar tanto para nos 

colocarmos em efetiva situação de escuta da voz que narra como para, nesse diálogo, 

aprofundar a compreensão sobre o dizer da professora.  

 O alcance do objetivo maior a que esta pesquisa esteve destinada se deu no encontro 

de indícios que orientassem o alargamento da compreensão sobre os dizeres construídos pela 

professora narradora. Isto porque não lidamos, em nenhum instante, com dados de causas que 
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se reproduzem, mas, fundamentalmente, com um dado de causa particular, essencialmente 

único/irrepetível enquanto discurso.  

 Estivemos, pois, tratando da interpretação de uma realidade narrada/valorada e 

desconhecida até que percebêssemos os sinais que nos levassem à luz da sua compreensão: 

“Se a realidade é opaca, existem zonas privilegiadas – sinais, indícios – que permitem decifrá-

la.” (GINZBURG, 1989, p. 177). Este foi o percurso analítico escolhido para esta pesquisa: 

compreender o discurso para penetrar profundamente nos sentidos construídos no dizer 

de/sobre si da professora Iris.  

 Cumpre ressaltar que, neste periciar, enquanto ação necessária ao pesquisador em 

ciências humanas, concordamos com Amorim (2004) quando nos leva à reflexão de que  

 

Toda pesquisa só tem começo depois do fim. Dizendo melhor, é impossível 

saber quando e onde começa um processo de reflexão. Porém uma vez 

terminado, é possível ressignificar o que veio antes e tentar ver indícios no 

que ainda não era e que passou a ser. (p.11). 

 

 A afirmação de Amorim levanta – para aqueles que pretendem ser coerentes com a 

concepção de ciências humanas tecida por Bakhtin – uma questão fundamentada nas ações do 

pesquisador, que fará o papel de detetive (cf. GINZBURG, 1989; GERALDI, 2012b), 

tentando desvendar, pelas marcas linguísticas, os sentidos ditos e prefigurados em cada 

discurso e entre as vozes que dele emanam.  

 Lembramos ainda que, como outro percurso investigativo, utilizamos o cotejo de 

textos. Isto na intenção de tratar o dado tal como ele é, exclusivo, e necessitado de mais 

escuta. Com isso, ao assumirmos a metodologia do cotejo no percurso de pesquisa estivemos 

diante de mais uma potente forma de diálogo com a vida do sujeito pesquisado, afinal, “Um 

texto só tem vida contatando com outro texto (contexto). Só no ponto desse contato de textos 

eclode a luz que ilumina retrospectiva e prospectivamente, fazendo dado texto comungar no 

diálogo.” (BAKHTIN, 2017a, p. 67). Por isso, na busca por atribuir, ao texto, a vida que, a 

ele, pertence, conforme Bakhtin (2017a), precisamos cotejar: 

 

Cotejar é a unidade que se dá na interação de dois sujeitos e de seus projetos 

de dizer. Penso que aqui está a compreensão mais afinada de cotejo. É 

sempre preciso dois sujeitos ou mais pra que a enunciação se constitua. Falar 

sempre é falar com o outro. A palavra vai sempre na direção de outro. [...] 

Cotejar é produzi uma unidade de duas vidas diferentes, no ato responsável. 
(MIOTELLO, 2017, p. 96). 
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 Dessa reflexão, surge o nosso pressuposto quanto ao cotejo construído, 

fundamentalmente, para esta pesquisa: uma ação-resposta que se deu na interação entre mim e 

a professora. Logo, uma ação-resposta que acontece no interior da comunicação discursiva 

que estabelecemos, a partir do momento em que nos colocamos a agir responsável e 

responsivamente diante da palavra outra, que continuará, eternamente, necessitada de mais 

escuta/confronto/cotejo. 

 Por fim, devemos reforçar/apresentar algumas informações pertinentes ao modo 

como apresentamos os dizeres dos dados constituídos. Antes, cumpre lembrar que, para a 

preservação da identidade da professora colaboradora da pesquisa, atribuímos um nome 

fictício, Iris, conforme explicitado anteriormente em nota de rodapé. Essa preservação 

também ocorreu nos momentos em que, na apresentação integral, nos anexos, da transcrição 

da entrevista, tivemos que sobrepor algumas informações com tarjas pretas por estarem elas 

comprometendo a preservação da identidade de Iris.  

 Posto isto, no que diz respeito aos fragmentos, referentes aos trechos da narrativa do 

caso de ensino e aos recortes da transcrição da entrevista, apresentados no decorrer da análise, 

deve-se ressaltar que os mesmos estão devidamente diferenciados.  

 Assim sendo, explicitemos, primeiramente, a apresentação dos excertos referentes ao 

caso de ensino. Estes, quando apresentados no corpo do texto, estão destacados em negrito, 

apenas, com o mesmo tipo e tamanho da fonte do texto da análise (Times New Roman, fonte 

tamanho 12). Quando recuados, com adentramento da página, aparecem destacados em itálico 

com diminuição do tamanho da fonte e do espaçamento (fonte tamanho 11, espaçamento 

simples). Na apresentação dos trechos pertencentes ao caso de ensino, identificamos, entre 

parênteses, o parágrafo correspondente a cada um, porém, sem identificação da página onde 

se encontra. Isto porque, por se tratar de um texto que contém duas laudas não paginadas pela 

autora, optamos por apresentar apenas o parágrafo onde se encontra ou corresponde ao recorte 

exposto.  

 Ainda em relação a esses excertos, destaquemos que, em determinados momentos, 

alguns dizeres estão sublinhados. Utilizamo-nos deste recurso para assinalar o que está sendo 

interpretado e relacionado a um determinado modo de compreensão dos dizeres da professora 

sejam eles referentes à narrativa escrita sejam à entrevista. 

 Já os fragmentos da transcrição do diálogo da entrevista, quando citados no corpo do 

texto da análise, aparecem destacados em itálico com mesmo tipo e tamanho da fonte do 

restante do texto (Times New Roman, fonte tamanho 12). Quando adentrados à página, estes 

aparecem com o mesmo tamanho e espaçamento dos trechos correspondentes ao caso de 
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ensino (fonte tamanho 11, espaçamento simples). Quanto ao formato destes fragmentos, os 

mesmos encontram-se enquadrados e devidamente distintos dosoutros. Por isso, são 

facilmente identificados como sendo referentes ao diálogo da entrevista. Além disso, as vozes 

também estão devidamente demarcadas. No tocante à voz da entrevistada, esta aparece 

enquadrada, com sombreamento, na cor cinza, e identificada, em negrito, como Professora. A 

voz da entrevistadora, por sua vez, aparece com enquadramento, sem sombreamento, e 

identificamos, em negrito, como Pesquisadora.  

 O mesmo recurso ao qual nos referimos anteriormente como partes de fragmentos 

sublinhadas é, também, utilizado com a mesma função explicitada para o fragmento dos casos 

de ensino. No entanto, este recurso não é usado nos fragmentos da entrevista que aparecem 

recuados. 

 A margem de recuo, tanto para os fragmentos do caso de ensino quanto para os 

correspondentes ao da entrevista, seguem a mesma orientação dada para o uso de citações 

teóricas e determinadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), portanto, 

com recuo, à esquerda, de 4 centímetros. 
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5 ALARGANDO O DIÁLOGO COM A VOZ 

 

 Conforme explicitado no capítulo anterior, para a construção dos dados desta 

pesquisa, consideramos a organização de um percurso investigativo que dialogasse com a 

concepção de um corpus único, singular e irrepetível. Assim, nos vimos diante de um dado 

que muito nos tinha a dizer sobre vozes constitutivas das singularidades e das complexidade 

do ser professor de língua materna, no caso, da nossa professora colaboradora. 

  Dessa forma, inclinamo-nos a escutar para compreender e aprofundar a interpretação 

de vozes constitutivas do dizer de/sobre si de uma professora de língua materna. Esta foi a 

nossa motivação maior. Com isso, o percurso de análise seguiu à procura de sinais 

(GINZBURG, 1989) que apontassem o que uma narrativa escrita do dizer de/sobre si de uma 

professora de língua materna, no âmbito de um trabalho desenvolvido em sala de aula com 

práticas de linguagem, poderia revelar a respeito da forma como a imagem de si, enquanto 

professora de língua materna, estava valorativamente construída.  

 Além disso, interessou-nos entender como a professora apresentou e valorou a sua 

relação com os sujeitos do tempo-espaço da experiência vivida/narrada, no caso, o processo 

de interação com os alunos, no âmbito da prática de linguagem trabalhada em sala de aula. 

Outra compreensão que nos motivou o aprofundamento desse diálogo refere-se ao tipo de 

relação que a professora narradora sinalizaria ter com os saberes constitutivos/formativos da 

sua profissão.  

 Por isso, diante do fato de tomarmos um caso de ensino, em específico, para análise, 

decidimos tomá-lo no todo. Sendo assim, o cotejo/diálogo estabelecido entre o dizer da 

narrativa e o dizer da professora na entrevista segue o percurso investigativo ora explicitado. 

Portanto, a forma como está organizada nossa análise representa o percurso de 

investigação/escuta/interpretação realizado com as vozes que constituem o dizer da professora 

colaboradora desta pesquisa.   

   

5.1 Escutar para aprofundar a compreensão: o caso da professora Iris 

 

 Logo de início, acreditamos que a professora Iris se viu diante de alguns 

questionamentos, dos quais supomos alguns: O que é um caso de ensino? Qual das práticas de 

linguagem escolho para compor esse caso de ensino? O que narrar? Uma experiência de 

sucesso ou de insucesso? O que escrever sobre mim? Como quero que os outros me vejam? 

Qual a minha imagem enquanto professora de língua materna? 
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 Tais questionamentos correspondem ao começo de um percurso investigativo que 

parte da acepção de que, na escrita da narrativa do caso de ensino, a professora Iris realizou 

um movimento exotópico em relação a si mesma resultante da motivação principal para a 

construção da narrativa tal como ela está representada. Assim, reconhecemos, em nossas 

interpretações, a existência de um movimento dialógico iniciado já no convite para a 

participação de uma pesquisa e, consequentemente, causador da transformação que o outro, a 

pesquisadora, causa no outro, a professora Iris.  

 Esta percepção, pela qual nos inclinamos a interpretar o dizer de/sobre si deixado por 

Iris, surge daquilo que Bakhtin (2009) fundamentou como a tomada da consciência de si 

mesmo:  

 

[...] Toda motivação do comportamento de um indivíduo, toda tomada de 

consciência de si mesmo (porque a autoconsciência sempre é verbal, sempre 

consiste em encontrar um determinado complexo verbal) é a colocação de si 

mesmo sob determinada norma social, é, por assim dizer, a socialização de si 

mesmo e do seu ato. Ao tomar consciência de mim mesmo, eu tento como 

que olhar para mim pelos olhos de outra pessoa, de outro representante do 

meu grupo social, da minha classe. Desse modo, a autoconsciência acaba 

sempre nos levando à consciência de classe, de que ela é reflexo e 

especificação em todos os seus momentos essenciais, basilares. Aí estão as 

raízes objetivas até mesmo das reações verbalizadas mais pessoalmente 

íntimas. (p. 87, grifos do autor). 

 

 A narrativa do caso de ensino analisada tem como prática de linguagem escolhida 

para sua composição a leitura de textos
26

. A experiência narrada remete-se a uma atividade 

valorada pela professora como um trabalho de sucesso escolar
27

. A prática 

desenvolvida/narrada teve como foco a leitura de textos literários. O contexto específico do 

caso de ensino corresponde a um trabalho desenvolvido com alunos do primeiro ano do 

ensino médio, no início do ano letivo de 2015, portanto, durante o primeiro bimestre.  

 Já diante dessas informações, pusemo-nos a refletir sobre possíveis motivações que 

impulsionaram a professora a fazer tais escolhas. Daí, ao surgir a necessidade e a 

possibilidade de um cotejo de textos/vozes, no caso, a realização de uma entrevista/conversa, 

                                                 
26

 Conforme explicitado no capítulo metodológico, quanto à proposta de elaboração do caso de ensino feita aos 

professores, foram entregues, aos que aceitaram participar, orientações gerais as quais serviram como nortes para 

a produção da narrativa. Uma dessas orientações estava relacionada à escolha, por parte da professora, no tocante 

a narrar/refletir uma experiência em sala de aula com foco em uma das práticas de linguagem (leitura de textos, 

produção de textos e análise linguística). O documento constando essas orientações gerais está exposto nos 

apêndices, especificamente, APÊNDICE A – Orientações gerais para a elaboração do Caso de Ensino. 
27

 Reiteramos o dito correspondente ao documento contendo as Orientações gerais para a elaboração do Caso de 

Ensino entregue à professora no dia em que aceitou participar da nossa pesquisa, e acrescentamos que narrar 

uma experiência que tenha considerado ter obtido sucesso, ou não, diante da atividade trabalhada com alunos, 

também, fez parte de um dos percursos propostos como caminho para a produção da narrativa.  
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pensamos no que Iris teria a dizer sobre as escolhas anteriormente apresentadas. Dessa forma, 

na ocasião da entrevista, procuramos saber o porquê da escolha em narrar uma experiência 

com foco na leitura de textos. Como resposta/reflexões, tivemos:  

 

Professora:  
Inicialmente, assim, a gente sabe que a leitura, né, é importantíssima na 

nossa vida e na nossa área principalmente. 
Pesquisadora:  
Uhum. 
Professora:  
E... nesse ano especificamente que eu, que eu tinha colocado, que foi 2015, 

a gente sempre na escola tinha esse projeto de... escolher os livros, né, os 

livros paradidáticos pra que os meninos lessem, né, como forma de tentar 

incentivar o gosto deles pela leitura. E nesse ano, não, ficou à vontade, a 

gente não escolheu, assim, as obras já diretamente, cada um ficou de... fazer 

a seu critério.  
Então, pe, eu pensei nessa... o, é... dessa forma, de... que eles lessem aquilo 

que eles gostavam, porque quando é aquela leitura que a gente que escolhe 

pra ele, de repente pra gente é uma leitura boa, mas pra eles não é, né, não é 

interessante, o que é interessante pra mim, não é, muitas vezes não é 

interessante pra o outro. Então, eu, eu os deixei mais à vontade nesse 

período pra que eles fizessem essas leituras... 
Pesquisadora: 
Uhum. 
E no caso su, a escolha pela prática de leitura foi por isso, porque das três, 

você considera que ela é mais marcante... 
Mais marcante! 
Pesquisadora: 
Na vida... 
Professora:  
Porque... do aluno... porque quando... quando, é... eles têm esse gosto, 

assim, por ler, não é, todas as outras coisas fluem na, normalmente, no meu 

ponto de vista, vai fluir tudo duma maneira melhor, quando tem essa, esse, 

esse desenvolvimento, um bom desenvolvimento da leitura. 
Então, por isso que eu... escolhi, é, relatar sobre essa prática, porque aquela 

coisa, assim, da le, da gramática em si, né, a gente sabe que está muito... 

batido, muito discutido... né, só a gramática pela própria gramática e eu 

gosto muito da, da, dessa parte da, de incentivar essa le, esse gosto pela 

leitura.  

 

 Como vemos, Iris destaca, inicialmente, a importância da leitura na vida das pessoas, 

e, principalmente, na sua área de formação como motivação para tal. Por suas palavras, 

narradas e cotejadas, a leitura apresenta-se como algo que deve ser realizado por gosto, por 

prazer, como caminho para que todas as outras coisas fluem. É, pois, um modo de entender a 

leitura muito próximo do que preconizam Leal e Melo (2006), e sobre o qual apresentaremos 

algumas apreciações mais adiante.  

 Ainda a respeito do trecho de nossa conversa, acima exposto, ressaltamos algumas 
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reflexões feitas por Iris e que valoramos como um olhar que busca a ressignificação da prática 

escolar. Isto porque, em seu dizer, o aluno é compreendido como um outro capaz de realizar 

boas escolhas, de construir a sua educação, seu aprendizado, no caso, remetido a leituras que 

despertassem neles mesmos o gosto por tal prática.  

 Cumpre dizer que, no mesmo ano da experiência narrada, 2015, a professora cursava 

o Mestrado Profissional em Letras, um dado que avistamos como importante, posto que 

reforça uma hipótese a partir da qual vemos um sujeito que dialoga com reflexões muito 

presentes nas discussões sobre o ensino de língua materna. Para nós, isso corresponde a 

palavras constitutivas de um dizer que surge de leituras sobre leituras e ao qual atribuímos 

uma identidade professoral desenhada, fundamentalmente, na forma como expressa a sua 

relação com o aluno. 

 O que a professora demonstra compreender sobre a leitura indica uma escolha 

representada e valorada a partir do título da narrativa: Em busca da leitura prazerosa. Nele, 

vemos pistas sobre como a relação professor-aluno se desenvolve e como o sujeito que narra 

representa a imagem de/sobre si. Mas, essa representação de si deve ser compreendida, 

também, e inicialmente, na relação estabelecida entre pesquisadora e professora, visto que, 

nesta relação, constitui-se um diálogo que marcou, de algum modo, suas escolhas linguísticas 

e/ou posicionamentos interpretados na escrita da narrativa. 

 Dessa forma, destacamos que, mediante tais escolhas e/ou posicionamentos 

revelados, a professora remete a muitos dizeres através dos quais nos colocamos a pensar, por 

exemplo, sobre como os alunos estavam entendendo a leitura no contexto escolar, sobre como 

este trabalho vinha sendo desenvolvido, além, é claro, sobre como a professora se coloca 

diante dessas vozes. Neste pensamento, consideramos que, ao denominar o caso de ensino 

como uma busca da leitura prazerosa, Iris se coloca a responder esses e outros dizeres 

dentre os quais se acentua a vontade de narrar/compartilhar uma experiência apreciada como 

uma prática em que obteve sucesso e sobre a qual faremos comentários mais a frente.  

 São, pois, dizeres que a narrativa escrita, aqui, enformada no gênero discursivo caso 

de ensino, possibilita ao pesquisador enxergar, mais profundamente, no processo de diálogo 

com tais vozes. Um exemplo disso são os diferentes processos (trans)formativos que 

significam a importância dos saberes produzidos ao longo do exercício da profissão e que 

determinam, em grande medida, ao tipo de relação que o profissional, neste caso, de língua 

materna, desenvolveu e mantém com o conhecimento. 

 Um desses processos associamos às dificuldades peculiares à profissão enquanto 

saber construído nas experiências do cotidiano, por sua vez, compreendido, nesta pesquisa, 
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como um conhecimento resultante da superação, ou não, dos dilemas que os sujeitos do 

acontecimento aula enfrentam e, obviamente, valoram de modo diferente em seus discursos. 

Este é o caso da dificuldade percebida na fala da professora, no tocante ao incentivo à leitura 

entre os alunos, e valorada como um sobrepeso atribuído aos professores de língua materna. 

Um dizer que pesa negativamente na constituição dessa identidade e, possivelmente, faz com 

que muitos professores da área exerçam sobre si uma cobrança maior diante da formação 

leitora dos alunos. Esta postura pode ser observada no seguinte recorte:  

 

Como professora de Língua Portuguesa, procuro despertar em meus alunos 

o gosto pela leitura, a fim de formar leitores competentes. (2º parágrafo). 

 

 

 Ora, se ao professor de língua materna, no processo de formação de leitores 

competentes, cabe a responsabilidade tanto quanto cabe a outros profissionais e familiares 

envolvidos diretamente com a educação desses jovens, conforme Iris deixa escrito, então, de 

onde viria o sobrepeso atribuído à tarefa de despertar nos alunos o gosto pela leitura por ser 

ela quem é?: Como professora de Língua Portuguesa. Também nos chama a atenção a 

escolha linguística utilizada para definir seu objetivo maior: formar leitores competentes. 

No uso de tal verbo, percebemos uma tensão entre o dizer sobre outros e, com isso, afirmar 

ser a tarefa de despertar nos alunos o gosto pela leitura uma responsabilidade não só dos 

profissionais da área, e o dizer sobre si, por sua vez, carregado de peso, uma vez que se 

apresenta como um sujeito que possui maior ou total responsabilidade neste processo. Esta 

tensão, ora configurada, nos faz pensar sobre os dilemas provenientes da identidade do 

professor de língua materna.  

 Com isso, este dizer não se reconhece como alguém que, verdadeiramente, 

compartilha com profissionais de outras áreas e, de igual modo, com a família, a 

responsabilidade de despertar nos alunos o gosto pela leitura. Há, sim, uma vontade muito 

forte de que isto fosse uma realidade, tão forte quanto o percebido incômodo em relação à 

sobrecaga do que realmente acontece:  

 
Despertar o gosto pela leitura nos alunos é tarefa árdua para os professores, 

em especial para os de Língua Portuguesa, que são considerados os 

principais responsáveis por tal atividade, muito embora seja esta tarefa da 

família, dos professores de modo geral e da escola. (1º parágrafo).

  

 Deste recorte, destacamos um movimento dialógico que se dá, ao mesmo tempo, no 
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chamado e/ou na aproximação de um determinado posicionamento: os professores de língua 

materna têm maior, ou total, responsabilidade na tarefa de despertar o gosto pela leitura nos 

alunos, e no distanciamento e/ou na refutação desta posição: os professores de língua materna 

não são (ou não deveriam ser) os principais responsáveis por essa atividade, pois não são (ou 

não deveriam ser) os únicos interessados nesse processo. Este movimento nos faz remeter ao 

processo de formação do leitor como uma das etapas de uma formação em sentido amplo, a 

que tem por intento formar jovens cidadãos. Portanto, algo bem maior tal como considera 

Brito (2003).  

 Neste sentido, a leitura passa a ser vista como uma forma de participação e de 

intervenção na sociedade (BRITO, 2007), já que é a “[...] possibilidade de participar da 

sociedade que permite o acesso à leitura” (BRITO, 2003, p. 134) e, por isso, deva ser uma 

responsabilidade que cabe a todos os envolvidos na formação desses jovens: 

 

A escola, juntamente com outras instâncias, como a família, os amigos e os 

meios de comunicação são responsáveis pela formação dos jovens, mas é 

nela que ocorre o único meio formal de instrução, por isso a necessidade de 

se encontrar estratégias de leitura que envolvam professores e estudantes 

com condições de leitura participativa e criativa, como a de enunciação e de 

antecipação, desvendamento dos temas, formulação de hipóteses, 

identificação das marcas dos textos e analogias com outras obras afins, 

produções de textos que debatam os temas, articulações entre as experiências 

pedagógicas desenvolvidas na sala de aula com outras instâncias formativas 

como a biblioteca, o teatro e o cinema. (ALMEIDA; BRITTO, 2009, p. 5). 
  

 Conforme depreendemos, essa formação leitora corresponde a um dos processos 

pertencente a uma formação mais ampla e da qual, mesmo considerando a escola como o 

único meio formal dessa instrução, não são excluídos nem a família, nem aqueles que, direta 

ou indiretamente, estão ligados a essa formação. Além disso, destaque-se, das palavras dos 

autores, que encontrar estratégias de leitura é dever da escola como um todo, logo, não se 

restringe aos professores de língua materna.  

 Sendo assim, o dizer da professora nos leva a confrontar vozes com as quais ela 

dialoga para expressar o desafio posto ao professor: “[...] promover práticas que favoreçam as 

elaborações críticas dos seus alunos frente aos diversos textos [...].” (OLIVEIRA & 

SUASSUNA, 2008, p. 5). Tais autoras ainda afirmam ser fundamental a qualquer professor o 

envolvimento com o processo de formação do aluno leitor proficiente.  

 Esta formação é (ou deveria ser), de acordo com essas vozes, uma tarefa de todos os 

envolvidos na educação desses jovens, ou, conforme diz Geraldi (2015a):  
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[...] a complexidade do mundo letrado, e a complexidade da escrita fazem da 

leitura e da escrita uma tarefa de toda a escola, de qualquer área de 

conhecimento. Aprender a ler um problema de matemática, aprender a 

formular um problema de matemática não é uma questão somente de forma 

linguística. Transferir estas questões para o professor de língua portuguesa é 

imaginar a língua como uma forma sem conteúdo! (p. 99-100).  

  

 Geraldi (2015a) reforça nossas reflexões por nos motivar o pensamento sobre a 

produção escrita e o processo de compreensão (que perpassa a prática da escrita e da leitura) 

como atribuições de todos os professores da escola. Com isso, verificamos que Iris remonta 

uma preocupação constitutiva do dizer de muitas vozes do ensino de língua materna que 

precisam ser escutadas, afinal, são provenientes de sujeitos que vivem a educação e tudo o 

que dessa arena de vozes se coloca como meio de (trans)formação de suas vidas e de seus-

outros, a começar de seus alunos.  

 Como continuidade dos dilemas, enquanto conhecimento resultante da concretude do 

cotidiano escolar, verificamos, na narrativa, uma inquietação direcionada aos alunos: fazer 

com que lessem algo que lhes proporcionasse prazer e interação efetivos. Podemos inferir 

que, naquele instante, a interação pretendida pela professora deveria surgir de uma proposta 

que mobilizasse os alunos a agirem mediante suas escolhas, às quais estaria sendo atribuída 

maior importância: 

 

[...] propus que os alunos fossem à biblioteca da escola e escolhessem o 

livro que quisessem para ler e em seguida, apresentassem para a turma suas 

impressões acerca do que haviam lido. Todos se animaram com a ideia e, 

pouco a pouco, foram escolhendo as obras de acordo com suas preferências 

ou simpatia pelo livro, por sua capa, enfim.  

 

As atividades do bimestre ocorreram normalmente e toda semana eu os 

indagava sobre as leituras, se estavam acontecendo, se estavam gostando. 

No dia estipulado para os relatos dos alunos, eles perceberam que alguns 

tinham lido a mesma obra e iam interagindo durante as discussões de 

maneira tão entusiasmada a ponto de despertar o interesse de outros 

colegas para fazerem a leitura daquela obra, e assim foi acontecendo com 

outros grupos de alunos. (3º e 4º parágrafos). 

 

 Essa postura nos dá sinais sobre como a professora concebe a linguagem e o texto no 

processo de ensino-aprendizagem. Aferimos que as ações narradas indicam uma concepção de 

linguagem enquanto prática social, portanto, uma forma de interação entre os sujeitos e, 

consequentemente, o texto como meio e produto dessa interação. Sendo assim, observa-se 

uma vontade de nos fazer compreender o desenvolvimento de uma atividade que teve como 

processo fundamental a socialização/interação entre os sujeitos-alunos.  
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 Até aqui, pelo contexto social desenhado na narrativa, podemos pensar a relação 

professor-aluno como algo que vem sendo construído por laços de afetividade. Essa 

representação ganha força no encontro da voz/escuta da professora com as vozes/escutas dos 

alunos, ou seja, no momento da proposição de uma nova forma de agir. Naquele instante, 

conforme o recorte apresentado, professora e alunos passariam a fazer parte da construção 

daquele conhecimento e acontecimento. 

 Para estender tal discussão, atentemos ao trecho pelo qual passamos a refletir sobre 

os processos de (re)significação da prática docente e de construção da imagem-professor de 

língua materna da narradora: 

 

No início desse ano letivo, resolvi não selecionar uma obra literária 

específica para cada bimestre como fizera em anos anteriores, pois percebia 

que, na maioria das vezes, os alunos não se interessavam pela leitura do 

livro escolhido porque achavam “a linguagem difícil”, “complicada”, “não 

entendiam nada do que liam”, de modo que boa parte deles apenas 

pesquisavam os resumos de tais obras na internet e liam, pois era mais 

rápido e prático. (3º parágrafo). 

  

 

 A fala retratada traz uma percepção da realidade entendida como preocupante: 

percebia que, na maioria das vezes, os alunos não se interessavam pela leitura, e, a partir 

de então, reconhecida como necessitada de mudança: resolvi não selecionar uma obra 

literária específica para cada bimestre como fizera em anos anteriores. Por isso, nesse 

momento da narrativa, vemos surgir um processo formativo que relacionamos à 

(re)significação da prática docente.  

 Desse modo, a tentativa de transformação da realidade configura-se, para nós, como 

mais uma marca da imagem-professor de língua materna que a narradora deixa em seu 

discurso, portanto, a de uma professora que se mostra capaz de compreender as reais 

necessidades de seus alunos.  

 Avaliamos que o modo de agir com os alunos, conforme narrado, surge como um ato 

responsável/responsivo (BAKHTIN, 2010c) de Iris. Por ele, assume-se a necessidade de 

enfrentamento de um quadro devidamente balizado, inclusive por ela. Isto nos faz pensar 

sobre os fatores relacionados como a causa de uma vontade, dessa vez, forte o bastante para 

fazer surgir a transformação do cotidiano: os alunos não se interessavam pela leitura do 

livro escolhido porque achavam “a linguagem difícil”, “complicada”, “não entendiam 

nada do que liam”.  

 Nesse percurso, em que o outro assume um lugar outro naquela situação, um 
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movimento exotópico se fez presente no cotidiano daqueles sujeitos, os quais se viram 

transformados pelo outro no contexto diário a que estariam acostumados ou determinados a 

aceitar. Assim sendo, uma parte passava a ser finalmente modificada pela insatisfação 

constante do outro, a outra, por sua vez, aos poucos transformada pela aproximação e pela 

liberdade com que aquele acontecimento ia sendo construído. 

 O processo pelo qual passou a professora, ao longo dos anos é, ao mesmo tempo, o 

sabor/saber da experiência e a causa do olhar diferente sobre a realidade. Com isso, a 

insatisfação dos alunos percebida por anos pode ter sido uma causa da reconhecida 

necessidade de mudança naquele ano de 2015. Este processo apresenta-se como um 

movimento no qual existe um recolocar-se diante de si e do outro para assumir lugares 

renovados e possibilitados por uma exotopia, logo, na relação/movimentação do eu-para-

mim, eu-para-o-outro, o outro-para-mim (BAKHTIN, 2017a).  

 Destarte, a professora se distancia de si para se ver e, antes que isso aconteça, ou que 

vá ao encontro do outro, o outro a transforma. Neste movimento a transformação ocorrerá 

inevitavelmente, no entanto, nem sempre resultará em atitudes concretas. Isso ocorreu com 

Iris, uma vez que, por anos, a situação se repetia: como fizera em anos anteriores, mas sem 

que passasse despercebida, já que, para justificar sua nova forma de agir, a professora 

recorreu a discursos citados representativos da insatisfação de outros alunos. Tal recurso pode 

ter sua razão de existir no incômodo causado e, por algum motivo, guardado ano após ano. 

 Para compreender melhor esse instante da narrativa, pedimos, na oportunidade da 

entrevista, que a professora falasse mais sobre o trabalho desenvolvido com foco na referida 

prática de linguagem, neste caso, relatasse se e como vinha sendo realizado em anos 

anteriores e, consequentemente, sobre a motivação que fez surgir a mudança no seu modo de 

agir com os alunos, à época. Em seguida, o trecho em que conversamos sobre essas questões: 

 

Pesquisadora: 
Essa forma de trabalhar, de... você escolher e os alunos acatarem, foi algo 

pensado entre os professores? 
Professora: 
Foi... à época... 
Pesquisadora: 
Já vinha sendo realizado dessa forma? 
Professora: 
Já vinha. 
Pesquisadora: 
E todo mundo fazia igual? 
Professora: 
Era... já vinham... aí... 
Pesquisadora: 
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Foi de um planejamento coletivo... 
Professora: 
Exato. 
A gente sempre no início do ano, né, no período do planejamento, 

organizava já pré-selecionava aquelas obras... 
Pesquisadora: 
Sim... já ficava...  
Professora: 
É... inicialmente eram o quê? Aquelas obras... da Literatura Clássica. 
[...] 
Professora: 
Né, propriamente, os... grandes clássicos, mas aí o quê que a gente veio 

percebendo justamente isso, de que... eles não, não tinham... por exemplo, 

liam Dom Casmurro e não entendiam muito bem aquela linguagem, achava 

difícil quando estava lendo, “Ah, professora, não entendi nada! Li, mas não 

entendi nada!”.  
E aí a gente ia trabalhando em sala, debatendo, é tanto que nos últimos 

anos, a gente vem procurando mesclar, né, essas obras é, é... mais atuais e 

as clássicas, né, fazendo um, um, uma, uma mescla aí nelas pra ver se... 

torna mais prazerosa a leitura pra eles, né? Porque até mesmo a linguagem 

devido a ser uma linguagem mais antiga, então eles não... não... 

conseguiam muito... 
Aí neste ano, não lembro bem, é... qual motivo... que a gente deixou assim, 

ficou a critério, cada um trabalhava da maneira que quisesse, né, ficou 

decidido no, no planejamento que... cada um ia organizando a maneira que 

achasse melhor com as suas turmas, com a sua realidade, né, aí por isso que 

eu, nesse ano ficou livre pra que eles lessem aquilo que eles gostassem. 

 

 Havia, pois, um trabalho acordado entre os professores como elemento balizador das 

ações desenvolvidas em sala de aula, até então, e a partir do qual se estabeleciam, 

previamente, quais obras de cunho literário seriam trabalhadas no bimestre. O critério para 

essa escolha, conforme destacamos no recorte, estava sempre fundamentado no caráter 

clássico das obras, já que, por serem clássicas, se tornavam imprescindíveis ao processo de 

formação leitora dos alunos. A mudança, como vemos, partiu das frustrações dos alunos em 

relação ao modo como vinha sendo desenvolvida a prática de leitura de textos, no caso, 

correspondentes a obras literárias, no decorrer dos anos, tal como Iris relata na narrativa do 

caso de ensino, mas que se fez presente na fala de outros professores também. 

 Sendo assim, o trabalho com a leitura de livros literários era atividade feita pelos 

professores ano após ano, como cita Iris. A mudança retratada no caso de ensino teve como 

motivação, pelo que entendemos, as frustrações dos alunos destacadas pela maioria dos 

professores, dentre os quais, a professora Iris, conforme vimos. Portanto, a mudança no modo 

de agir, ou não, ficaria a critério de cada professor. No caso da professora narradora, o seu 

modo de agir esteve, segundo nossa interpretação, centrado na liberdade e na confiança 

proporcionadas aos alunos quanto às suas participações na produção daquele conhecimento.  
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 Voltando-nos à narrativa, no que diz respeito à recorrência de falas com o uso do 

discurso direto citado: “a linguagem difícil”, “complicada”, identificamos ser esta 

recorrência um recurso linguístico intensificador da relação professor-aluno no processo de 

constituição da identidade professoral. Uma identidade diretamente ligada à imagem-

professor que o sujeito narrador constrói: a de uma profissional que toma decisões mediadas 

pela relação/escuta com/do outro. 

 A partir do momento em que a professora cita de forma direta esses discursos, ocorre 

um revestimento da palavra alheia com suas próprias frustrações e/ou anseios em relação ao 

que se espera, ou não, desses jovens. Sendo assim, observamos uma situação que nos faz 

remeter a uma dada tensão construída entre as expectativas da escola, quanto ao aprendizado 

dos alunos, e a própria expectativa dos alunos, no tocante ao que eles acreditam ser 

importante para suas vidas.  Por isso, ao remeter que os alunos “não entendiam nada do que 

liam”, Iris nos leva a pensar sobre aquilo que vai ao encontro tanto dos saberes e métodos 

considerados, até então, importantes e suficientes, como das reais necessidades dos alunos e 

do que ela mesma, enquanto professora, vinha legitimando. 

 Desse modo, quando Iris traz esta palavra entram, nessa arena de vozes, os interesses 

e as expectativas próprias da professora em relação a si e aos seus alunos, ou, pelo menos, 

aquilo que ela reconhece como discurso oficial/dominante por parte da escola e que acaba 

relacionando como necessidade de seu contexto de ensino, de seus alunos, portanto.  

 Em contrapartida, a professora nos apresenta outra realidade a partir da qual foi 

oportunizada a escuta das vozes dos alunos. Por essa razão, ao refletirmos sobre o dito: Todos 

se animaram com a ideia, como consequência da escuta da voz do outro, vemos que a 

professora constrói um discurso sobre si que nos remete a uma aproximação ocorrida na sua 

relação com os alunos, visto que a eles foi dada a possibilidade de participar, ativamente, da 

produção do conhecimento em sala de aula. Neste instante, atentamos para uma relação 

professor-aluno que caminha para uma identidade professoral, fortemente, construída no 

modo como ele estabelece tal relação, que, por esses dizeres, compreendemos estar marcada 

por traços de afetividade: 

 

Em busca da leitura prazerosa. (Título). 

 

[...] despertar em meus alunos o gosto pela leitura [...]. (2º parágrafo). 

 

[...] propus que [...] escolhessem o livro que quisessem [...]; [...] Todos se 

animaram com a ideia [...]; [...] foram escolhendo as obras de acordo com 

suas preferências ou simpatia pelo livro [...]. (3º parágrafo). 
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[...] iam interagindo durante as discussões de maneira tão entusiasmada a 

ponto de despertar o interesse de outros colegas para fazerem a leitura 

daquela obra [...]. (4º parágrafo). 

 

[...] me contavam entusiasmados sobre a história [...]. (8º parágrafo). 

 

 O recorte e os grifos que fizemos reforçam as escolhas linguísticas que se apresentam 

como sinais de uma relação que se estabelece gradativa, positiva e afetivamente. São, pois, 

marcas deixadas pela professora que interpretamos como um dizer-ser interessado nas 

necessidades do outro e, por conseguinte, próximo da figura do aluno. Agindo dessa forma, a 

professora poderia levar os alunos a comungarem do mesmo intento: encontrar uma leitura 

prazerosa.  

 Esses dizeres também remetem ao que Marques e Pimenta (2015) consideram como 

sendo singular ao trabalho do docente: a promoção da aprendizagem dos alunos, ao criar 

situações didáticas que mobilizem a atividade cognitiva do aluno. Dessa forma, temos um agir 

para outro que fará com que o professor contribua, não só para o seu desenvolvimento 

enquanto estudante, mas, também, “[...] para sua formação enquanto ser humano [...].” 

(MARQUES; PIMENTA, p. 138).  

 Neste percurso, interpretamos uma voz que se apresenta através de uma relação 

professor-aluno fundamentada na liberdade e na confiança, visto que tanto o início como a 

continuidade da atividade dependiam da realização das ações propostas aos alunos. Portanto, 

como ações, temos: a escolha dos livros: propus que [...] escolhessem o livro que 

quisessem, a leitura, propriamente dita, representada na fala sobre o retorno das leituras feitas 

pelos alunos: me contavam entusiasmados sobre a história, e do gradativo sucesso da 

atividade representado pela narrativa das ações sobre como o trabalho estava sendo encarado 

pelos jovens: iam interagindo durante as discussões de maneira tão entusiasmada a 

ponto de despertar o interesse de outros colegas para fazerem a leitura daquela obra. 

Apontamos que tais dizeres apresentam uma identidade professoral que se mostra constituída 

por uma relação positivo-afetiva entre professora e alunos. 

 É importante frisar que, como fator preponderante para a efetivação de uma leitura 

prazerosa, Iris destaca um caráter subjetivo: simpatia, portanto, correspondente à 

subjetividade/à singularidade como determinante das “boas” escolhas, pelo menos, aos olhos 

dos alunos. Esse posicionamento condiz com o que Leal e Melo (2006) relacionam como 

sendo a primeira questão a ser considerada importante ao desenvolvimento de uma prática de 

leitura: ler para o próprio divertimento, para relaxar, para apreciar e resgatar o prazer de ler e 
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o despertar da curiosidade pela leitura. Tal questão vai ao encontro do que Iris representa 

como sendo uma boa leitura, uma leitura prazerosa para os alunos. Reforcemos o trecho da 

entrevista: 

 

Professora: 
Então, pe, eu pensei nessa... o, é... dessa forma, de... que eles lessem 

aquilo que eles gostavam, porque quando é aquela leitura que a gente que 

escolhe pra ele, de repente pra gente é uma leitura boa, mas pra eles não é, 

né, não é interessante, o que é interessante pra mim, não é, muitas vezes 

não é interessante pra o outro. Então, eu, eu os deixei mais à vontade nesse 

período pra que eles fizessem essas leituras.... 
[...] 
... porque quando... quando, é... eles têm esse gosto, assim, por ler, não é, 

todas as outras coisas fluem na, normalmente, no meu ponto de vista, vai 

fluir tudo duma maneira melhor, quando tem essa, esse, esse 

desenvolvimento, um bom desenvolvimento da leitura. 
Então, por isso que eu... escolhi, é, relatar sobre essa prática, porque 

aquela coisa, assim, da le, da gramática em si, né, a gente sabe que está 

muito... batido, muito discutido... né, só a gramática pela própria gramática 

e eu gosto muito da, da, dessa parte da, de incentivar essa le, esse gosto 

pela leitura. 

  

 Nessa visão de leitura apresentada por Iris, e sobre a qual já nos detivemos a 

apreciar, destaque-se a representação de uma ideia que dialoga com a construção de uma 

relação afetiva entre professora e alunos e de uma (re)significação da prática docente. 

 Ademais, acentuamos a imagem do professor de língua materna como um agente 

mediador/mobilizador de ações que contribuam para o processo de formação dos alunos em 

sentido amplo. Neste ínterim, pensar o professor como mediador da relação do aluno com o 

texto corresponde a um ponto de vista (GERALDI, 2013) pelo qual olhamos o saber como 

algo produzido no interior dessa interação discursiva.  

 Para tanto, consideramos que a relação estebelecida pelo professor com o 

conhecimento será fundamental, pois o modo como esse convívio se dá poderá apontar 

escolhas que definirão a forma de agir no cotidiano. Em vista disso, mediar a produção do 

conhecimento, no caso, proveniente da prática de leitura de textos literários, é pensar que “[...] 

não é o professor que ensina, é o aluno que aprende ao descobrir por si a magia e o encanto da 

literatura [...].” (GERALDI, 2013, p. 25), ou a magia e o encanto da leitura propriamente.  

 Ainda que timidamente, os sinais deixados no texto dizem como se deu a mediação da 

atividade proposta pela docente narradora: As atividades do bimestre ocorreram 

normalmente e toda semana eu os indagava sobre as leituras, se estavam acontecendo, se 

estavam gostando. Para tratar este dizer, invocamos outros ora relacionados às tantas 
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exigências normalmente comuns à profissão e que podem influenciar as escolhas feitas pelos 

professores em seu cotidiano escolar quanto à mediação do saber. Isto porque, quando nos 

deparamos com o relato acima, além de ficar claro que a prática desenvolvida exigiu um 

número considerável de aulas, percebemos que o tempo dessa atividade foi dividido com 

outras tarefas próprias do bimestre.  

 O fator, ora colocado, justificaria a mediação tal como sinalizada, portanto, 

fundamentada mais numa relação de liberdade/confiança do que de cobrança, talvez, devido 

às obrigações que o bimestre exigiu (por isso, o grifo nosso), mas que pode ser considerado 

coerente com a maneira como a prática foi iniciada. Para compreender melhor este dizer, pelo 

qual refletimos o processo de mediação realizado por Iris, pedimos, no momento da 

entrevista, que falasse sobre dificuldades/complicações ocorridas no desenvolvimento da 

experiência narrada.  

 Cumpre dizer que, durante nossa conversa, as dificuldades e complicações foram 

destacadas vez ou outra pela professora e podem ser cotejadas com a transcrição completa da 

entrevista
28

, no entanto, apresentaremos o trecho em que conversamos mais detidamente sobre 

isso: 

 

Pesquisadora: 
[...] você já falou uma coisa que eu tinha colocado pra perguntar que 

realmente foi um trabalho mais difícil, mais complicado... 
Professora: 
Foi... 
Pesquisadora: 
Pra fazer devido a essa diversidade, essa forma diferente que era também a 

primeira vez, né?  
Professora: 
É. 
Pesquisadora: 
Você já destacou que realmente foi mais difícil trabalhar dessa forma, mas 

assim... a, dentro das coisas, o que você mais destaca como maiores ou a 

maior dificuldade nesse processo aqui?  
[...]  
Professora: 
[...] 
Foi justamente, é, fazer com que eles tivessem esse interesse, né, em ler, 

não só pela nota, não só visando a nota, mas fazer com que eles mudassem 

a visão que eles, que tinham em relação à leitura. E não ser só ler e ganhar 

um 10, um 8, um 9, no final do bimestre.  
A dificuldade foi essa, ah... o material também que assim, a gente não tinha 

um... um... grande quantidade na, assim, uma mesma obra, digamos, aí, às 

vezes, tinha alguns que chegavam pra mim: “Mas, ai, professora, eu queria 

                                                 
28

 Consta, nos anexos, a transcrição da entrevista realizada, na íntegra, especificamente, ANEXO B – 

Transcrição da entrevista realizada com a professora Iris. 
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o livro tal, mas não, não está disponível na biblioteca.”. 
[...] 
Professora: 
Aí alguns não tinham como tirar xerox, né, ou, ou... baixar, alguma coisa do 

tipo, então dificultou também um pouquinho isso daí, porque eles, às vezes, 

três, quatro, aí ficavam na espera, à, à espera do livro e, às vezes, eu dizia: 

“Não, enquanto não vem esse, tente selecionar um outro, busque um outro, 

enquanto não desocupa aquele, já deixe lá reservado.”. 
[...] 
Professora: 
Mas acho que assim, a dificuldade maior foi justamente a se fazer en, eles 

entenderem que a leitura estava além só da, da... nota, né, que a função da 

leitura não era só essa, só eles receberem uma nota, mas é que eles abrissem 

as janelas pra o conhecimento, pra o mundo, outras visões diferente do, do 

que eles já tinham. 
Pesquisadora: 
Essa você considera como a maior dificuldade, né?  
E tempo também, você considera que foi di, foi difícil o tempo, o seu 

tempo? 
Professora: 
É, também... 
[...] 
Professora: 
Porque tanto a, a... as leituras em si, é, a, a própria produção, o ensaio da 

peça, a gente vinha com horário extra, como eu trabalhava manhã e tarde, 

então a gente sempre se reunia aqui na escola mesmo na, na, ali na parte do 

pátio pra fazer os ensaios à noite. Aí, às vezes, dificultava tinha um que 

naquele dia não podia vir, porque morava um pouco mais distante e... mas 

mesmo assim a gente ia driblando e... conseguia, mas eu, a questão do 

tempo também... pra organizar... 
Pesquisadora: 
E até chegar a esse momento aí, né, que foi das leituras, pegar esses 

resumos... 
Professora: 
Pra ler... 
Pesquisadora: 
Como você destacou que também era um trabalho que exigia tempo seu em 

casa, né? 
Professora: 
É... aí levavam as madrugadas pra isso. [risos] 
[...] 

  

 Pelas ações relatadas, expressamos um entendimento de que a prática de leitura 

desenvolvida exigiu muito da professora, não só pela forma como apresentou seu agir diante 

dos alunos na narrativa, mas, também, pelo surgimento de outras atividades, além das 

relacionadas no caso de ensino. Acreditamos que Iris deixou de lado as ações voltadas à 

produção de resumos sobre os textos lidos, devido ao fato de estar focada no dizer e no refletir 

sobre a prática de leitura, conforme as orientações gerais entregues apontavam. Por isso, 

destacamos, mais uma vez, a importância do cotejo com a entrevista como metodologia de 

aprofundamento da nossa compreensão.  
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 Além desses apontamentos, enfatizamos o dizer de Iris, no trecho exposto, sobre 

aquilo que considera ter sido sua maior dificuldade: fazer com que os alunos mudassem a 

concepção que tinham em relação à leitura, não pensassem naquela atividade como um meio 

de obtenção de nota, apenas, que eles abrissem as janelas pra o conhecimento, pra o mundo, 

que tivessem outras visões diferentes. Também, neste momento, a professora assume um 

discurso positivo em relação ao seu eu-professora de língua materna e ao diálogo estabelecido 

com os alunos no decorrer da prática trabalhada. Discurso este, cumpre lembrar, já construído 

na narrativa do caso de ensino. Para mais dialogarmos, observemos a seguinte voz: 

 

Como professora de Língua Portuguesa, procuro despertar em meus alunos 

o gosto pela leitura, a fim de formar leitores competentes. Para tanto, tento 

manter-me uma leitora assídua que busca aperfeiçoar sua prática de ensino 

em prol do desenvolvimento das competências linguísticas de meus alunos. 

(2º parágrafo). 

  

 Nesta fala, surgem fortes traços de uma imagem-professora de língua materna que se 

apresenta, já nos instantes iniciais da narrativa por um dizer de enfrentamento da realidade. 

Portanto, de confronto com as dificuldades inerentes aos professores da área, conforme deixa 

expresso no parágrafo inicial do caso de ensino. Esses traços acabam por agregar à sua 

narrativa uma lógica sequencial que justificaria suas ações e escolhas pedagógicas narradas no 

decorrer das ações. 

 Por assim dizer, escutamos/interpretamos uma voz, Como professora de Língua 

Portuguesa [...] tento manter-me uma leitora assídua, que dialoga com a ideia de que a 

leitura deve ser algo presente na vida do professor, uma vez que a este profissional caberia dar 

o exemplo a seus alunos. Neste dizer, Iris sinaliza uma leitura do ser-professor de língua 

materna a partir da qual compreendemos ser o aprendizado a primeira, e imprescindível, etapa 

do ato de ensinar/mediar/produzir determinado conhecimento no contexto da aula.  

 Tal compreensão vai ao encontro do que Guedes (2006) considera ser fundamental 

ao professor de língua materna: 

 

O professor de português precisa ensinar-se a ler, começando por apropriar-

se dos sentidos que sua leitura pessoal atribuiu — a partir de suas crenças, de 

sua experiência de vida e de leitura — ao que lê, mesmo aos textos dos quais 

deve falar a seus alunos. [...] o professor não é um leitor como qualquer 

outro: ele precisa aprender como se aprende a ler para descobrir a como se 

ensina a ler e não tem outro jeito a não ser observar-se aprendendo a ler. Esse 

aprendizado baseia-se em sua leitura pessoal, indispensável para ensinar a 

ler, mas insuficiente se não for uma leitura feita em confronto com a leitura 

da tradição. (GUEDES, 2006, p. 75). 
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 Dessa forma, encarar o aprendizado, de que fala Guedes (2006), como uma leitura 

pessoal imprescindível ao ato de ensinar a ler é, acima de tudo, reconhecer a continuidade do 

ser-professor enquanto eterno aprendiz de si e dos outros. Assim, tomando como base essas e 

outras reflexões, ao depararmo-nos com o dito: tento manter-me uma leitora assídua que 

busca aperfeiçoar sua prática de ensino em prol do desenvolvimento das competências 

linguísticas de meus alunos, fomos remetidos à formação do professor (de língua materna), 

bem como ao modo como ele constrói e mantém sua relação com o conhecimento constituído, 

também, por essa formação.  

 Com isso, interessou-nos mais um confronto a partir do qual pedimos a professora 

Iris que fizesse considerações a respeito da (sua) formação continuada. Para tanto, levamos 

em conta não apenas uma formação oficial, mas, também, e fundamentalmente, ações 

realizadas mediante o esforço da própria professora como, por exemplo, a realização de 

cursos de pós-graduação, ou, simplesmente, leituras cotidianas voltadas a reflexões sobre o 

ensino de língua materna, bem como outras atividades ligadas à sua formação que quisesse 

destacar: 

   

Pesquisadora: 
“Tento manter-me uma leitura assídua, que busca aperfeiçoar sua prática de 

ensino em prol do desenvolvimento das competências linguísticas de meus 

alunos.”. Isso me fez lembrar a formação do professor de Língua 

Portuguesa... 
Professora: 
Uhum, é... 
Pesquisadora: 
[...] o que você pensa a respeito da formação continuada no contexto do 

professor de Língua Portuguesa? No que é que você acha que ela contribui 

pra sua experiência, pra sua prática? 
Professora: 
É assim, fundamental, né, porque a gente enquanto professor tem que estar 

sempre atualizado, né, tem que estar sempre se atualizando, então como é 

que eu quero que o meu aluno seja um leitor, quando eu não sou, né?  
Então, a gente tem que estar, estar sempre buscando, é... a... essa questão 

das teorias, né, o que está no mercado, o que está sendo trabalhado, sendo 

desenvolvido pra... a gente tentar implementar no nosso trabalho, em sala 

de aula. 
[...] 
Professora: 
Então, a, essa, essa formação continuada, ela é... essencial na vida do 

professor, né, é como um, um... ah... o coração ali pra estar bombeando 

sempre o sangue... então vai sempre renovando, né, as nossas energias, os 

nossos conhecimentos. Porque eu imagino, terminou em 2001, quanta coisa 

não já se modificou, né, durante tanta, todos esses anos, aí imagine se eu 

ficasse lá ainda presa em 2001, né? 
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[...] 
Professora: 
A gente sabe que nem toda, tudo que a gente vê na teoria, a gente consegue 

colocar em prática, mas que é essencial! Você pelo menos ter conhecimento 

de... porquê que seu aluno age daquela forma, né? 
Então, eu busco sempre dentro, né, da, da, das possibilidades estar sempre 

me atualizando nessa parte da, da leitura como ferramenta, a importância 

dessa leitura, então e buscando, né, na fonte aí dos grandes teóricos, os 

grandes pensadores dessas áreas de estar sempre lendo... 
Pesquisadora: 
E nesse ponto de vista aí, você está conseguindo ler alguma coisa assim, 

está tendo tempo pra... 

 
[outra pessoa entra na sala e interage] 

 
Pesquisadora: 
Sim, estava falando da formação continuada que você considera que 

contribui. 
Professora: 
Uhum. 
É essencial! 
Pesquisadora: 
Muito, pouco? 
Professora: 
Muito!  
Porque se você ficar, você... se você não... tiver lendo alguma coisa, você 

para, né, você estaciona no tempo. 
Pesquisadora: 
Sim, exatamente. 
Aí você estava falando do, de leituras e aí eu perguntei... 
Professora: 
Sim. 
Pesquisadora: 
Se você estava conseguindo, né, ler alguma coisa assim voltada mais pra o 

ensino de Língua Portuguesa... 
Professora: 
É, o período que eu passei no mestrado, eu tive mais oportunidades... 
[...] 
Professora: 
É... porque, infelizmente, assim quando a gente está em sala de aula, o 

tempo da gente fica, né, é... retido praticamente ali e principalmente no meu 

caso que, como são dois vínculos, então que eu... eu tenho que me dividir... 

me desdobrar aí pras duas escolas, uma é o Fundamental II e aqui no 

colégio o Ensino Médio, então são duas realidades, né, diferentes...  
Então o que vai de planejar aula, de planejar atividades, uma coisa 

diferente, então toma muito tempo, né, assim... 
[...] 
Professora: 
Esses dias, é... esse... período agora depois que eu saí da universidade, não 

estou me dedicando tanto quanto eu gostaria [risos], mas... 
Pesquisadora: 
[...] tem alguma leitura que você, desse período que você consegue ler ou 

que você conseguiu, algum autor ou alguma discussão mais atual, voltada 

para o ensino de Língua Portuguesa que você considera: “Ah, isso aqui, eu 

gosto... eu sempre estou lendo, eu gosto, me ajuda.”.  
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Professora: 
Tem... Eu, assim, meu livrinho, digamos, de cabeceira é, é de... Irandé 

Antunes... 
Pesquisadora: 

Uhum. 

Professora: 

Pelas Aulas de, de...  

Pesquisadora: 

Aula de Português...  

Professora: 

De Português. 

E vez por outra, eu... porque ela trabalha a parte da leitura, da escrita e... eu 

gosto bastante de estar lendo e pra este ano, principalmente, 2019, eu até 

coloquei como meta, mas aí foram aparecendo outras coisas... 

 

 Não podemos deixar de comentar a respeito do mestrado, que, vale lembrar, estava 

sendo feito no mesmo ano da experiência narrada, e destacado pela professora como ambiente 

de mais oportunidades para leituras voltadas ao ensino de língua materna. Além disso, 

enfatizamos a referência feita aos trabalhos como professora em duas instituições de ensino e 

que, consequentemente, exigem muito do seu tempo. Isso seria um fator que a impedisse de se 

envolver mais com atividades outras, posto que o tempo extraescolar, conforme diz, fica 

retido às realidades escolares das quais ela faz parte: Então o que vai de planejar aula, de 

planejar atividades, uma coisa diferente, então toma muito tempo [...]. 

 Este querer-fazer ligado a uma vontade de estar mais envolvida com outras formas de 

aprendizado na sua área de formação dialoga tanto com o dizer da narrativa: tento manter-

me uma leitora assídua que busca aperfeiçoar sua prática de ensino, como também com a 

interpretação de uma imagem de si positiva, que procura fazer o que pode diante das 

exigências da profissão, que sabe, fundamentalmente, da importância de uma formação a qual 

não se limita à inicial, mas, sim, e principalmente, precisa ser contínua.  

 Essa formação continuada, segundo depreendemos, fortalece a visão, por parte da 

professora, da constante necessidade de uma relação com o conhecimento que seja produtiva 

e produtora de saberes, pois, assim, o ser professora se constrói (in)acabadamente, conforme 

ela mesma reforça: Porque eu imagino, terminou em 2001
29

, quanta coisa não já se 

modificou, né, durante tanta, todos esses anos, aí imagine se eu ficasse lá ainda presa em 

2001 [...].  

 Também conversamos a respeito do que a professora considera que pesou/pesa mais 

na construção da sua forma de ser, da sua identidade enquanto professora. Como resposta, 

surgiram algumas reflexões que consideramos pertinentes apresentar e comentar: 

                                                 
29

 Neste instante a professora faz referência ao ano em que concluiu a graduação em letras, em 2001. 
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Professora: 
É, a... a experiência de sala de aula, eu acho que é o que pesa mais, porque 

como eu falei anteriormente, é... muitas vezes, assim, algumas teorias que a 

gente vê na academia, né, na, na... na universidade, nem sempre dá pra... 

colocar em prática, né?  
Então, você vai adaptando aquela teoria de que é... é um conjunto, porque 

aquela, o que você vê ali de, de teoria, você vai tentando adaptar a sua 

realidade.  
Então, acho que partindo da realidade de cada um, porque cada professor 

vai ter a sua, né, a sua realidade diferenciada, então partindo do, da... do 

que eu fui vivendo, né, acho que eu fui me construindo, mas em sala de 

aula a partir das experiências, dos erros, dos acertos, né, a gente sempre 

vai... tenta acertar, mas nem sempre é possível.  
Então, a partir dos mesmos erros, eles servem como lição pra gente não 

cometer aquilo novamente e... acho que o que pesa mais é justamente essa 

experiência, a gente só sabe realmente assim... que é ser professor, quando 

a gente vive realmente a, a... sala de aula.  

 

 Cumpre destacar, de sua fala, que, mesmo considerando a inegável contribuição de 

uma formação continuada resultante de saberes teóricos/científicos na sua prática de ensino, 

Iris atribui ao conhecimento construído na prática escolar, na realidade da sala de aula, o 

maior peso na constituição da sua identidade, no seu eu-professora de língua materna, afinal, 

como ela destaca a gente só sabe realmente assim... que é ser professor, quando a gente vive 

realmente a, a... sala de aula. Neste posicionamento, vemos surgir uma discussão, há muito, 

presente nas reflexões sobre o ensino: a relação entre teoria e prática pedagógica.  

 Compreendemos, pois, que há, sim, no dizer da professora, a valorização de uma 

formação que se dá no interior da escola, nas relações estabelecidas com os alunos, porém, 

não em detrimento do saber científico. Escutamos uma voz que dialoga com a acepção de que 

valorizar a experiência é admitir um professor enquanto profissional que se constitui, 

fortemente, pelas singularidades, pela leitura/reflexão da sua prática em sala de aula, pelo seu 

saber-fazer (CUNHA; PRADO, 2010).  

 Neste ínterim, segundo estes mesmos autores, valorizar o saber construído na prática 

escolar é reconhecer o professor como sujeito da experiência. Nesse caso, à formação 

continuada cabe dirigir-se a este professor, àquele que acumula experiência no exercício de 

sua profissão e que (re)constroem práticas e teorias (CUNHA; PRADO, 2010). Mas, cumpre 

ressaltar que entre práticas e teorias há, obviamente, uma vida. Para tanto, remetemos aos 

dizeres de Fávero e Tonieto (2009) pelos quais compreendemos os saberes profissionais e da 

vida como reciprocamente marcados.  

 Em vista disso, uma compreensão que se põe a refletir sobre a relação com um 



109 

 

conhecimento construído tanto na prática escolar quanto pelo saber científico deve considerar 

que “[...] qualquer processo que se diga formativo do profissional docente deve levar em 

consideração que tal sujeito é portador de uma história de vida e que essa portabilidade 

influencia na construção do profissional [...].” (FÁVERO; TONIETO, 2009, p. 60), por sua 

vez, influenciadora na história de vida da pessoa. 

 Ainda sobre o recorte, no qual reforçamos a construção de um discurso positivo em 

relação ao eu-professora, destacamos uma tensão percebida entre o dizer de/sobre si: procuro 

despertar em meus alunos o gosto pela leitura, a fim de formar leitores competentes, e a 

efetivação da mudança da realidade experenciada: resolvi não selecionar uma obra literária 

específica para cada bimestre como fizera em anos anteriores, pois percebia que, na 

maioria das vezes, os alunos não se interessavam pela leitura do livro escolhido. Esta 

tensão se apresenta, para nós, como um embate/conflito de vozes relacionado à postura 

enquanto professora que narra/valora a si e o posicionamento da mesma diante da experiência 

narrada. Iris diz que percebia, na maioria das vezes, a falta de interesse dos alunos pela leitura 

nos anos anteriores ao passo que, também, diz ser uma professora que procura despertar nos 

alunos o gosto por essa prática.  

 Neste sentido, mesmo cientes, através da entrevista, de que a mudança narrada surgiu 

após um elemento balizador, no caso, a concordância entre os professores para a liberdade do 

agir em sala de aula, conforme já explicitamos, lançamos as seguintes reflexões: o que teria 

acontecido, anteriormente à experiência vivida, para que essa postura assumida no discurso 

sobre si tenha sido, ao que parece, apagada? Teria a professora, devido a obrigações outras 

(im)postas ao cotidiano, abdicado de ações que, como as narradas no caso, poderiam ser mais 

efetivas ao processo de ensino-aprendizagem, pelo fato de exigirem mais a sua participação 

no processo? Se sim (ou se não), por que a insatisfação, até então, percebida nos alunos não 

motivou a mudança do método de ensino em momentos anteriores ou mesmo nos primeiros 

instantes em que a desmotivação dos alunos era constatada?  

 Para maiores reflexões sobre essas tensões, podemos nos remeter às expectativas 

lançadas em relação ao trabalho dos professores diante do modo como estes “deveriam” ou 

querem agir frente aos seus alunos. Além disso, pensemos a relação dos professores com um 

conhecimento já balizado e, por isso, visto, tantas vezes, como intocável, uma vez que 

pertence a uma área do saber escolar legitimada. Assim, corroboramos uma visão de que essas 

relações influenciam/determinam decisões, na maioria das vezes, cristalizadoras da realidade.  

 Em todo esse processo estão os inevitáveis dilemas, por nós, vistos como o saber 

construído na (con)vivência professor-aluno. Por isso, o modo como o professor enfrenta (ou 
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não) tais conflitos determinam/influenciam ou as transformações das suas ações ou a 

preservação do mesmo no contexto de ensino. Esse entendimento surge por reconhecermos 

que muito do que é realizado na escola, do modo como é realizado, está marcado por valores 

cristalizados sobre o que se tem como o “melhor” para a formação dos jovens e, 

consequentemente, do que pensam os outros sobre o que é ou não imprescindível à formação 

leitora dos alunos, desconsiderando, pois, a participação destes neste processo.  

 Silva e Casado Alves (2018) fazem considerações muito pertinentes a esse respeito: 

 

A leitura ainda é vista, muitas vezes, em âmbito escolar, como um ato 

individual do leitor para que se aprenda conteúdos, sem que se conclua que a 

leitura é um bem social que o aluno agrega, antes de tudo. Na escola, 

ainda persiste a ideia do que seja uma boa e uma má leitura. Nesse sentido, a 

leitura dos clássicos, considerada como literatura de prestígio, por 

exemplo, sempre foi “empurrada de goela a baixo” pelos programas 

conteudistas das grades curriculares sem um trabalho que justifique e 

responda, de maneira clara, sobre os porquês de aquela obra ser 

adotada para os alunos (vão ler porque está no programa). Dessa forma, a 

escolha se torna mais fácil e menos questionada. (p. 17, grifos em negrito 

nossos). 

 

 Essas apreciações surgem para refletirmos nossas próprias dúvidas enquanto 

pesquisadores e professores, que também somos. Por isso, o instante da narrativa que nos fez 

remeter a essas discussões contribuiu fortemente para a nossa interpretação/avaliação quanto à 

reflexão sobre nossas realidades, convicções, arranjos, desalinhos, confrontos e encontros 

presentes eternamente no cotidiano do professor, neste caso, de língua materna. 

 Tais reflexões também nos fazem repensar a (re)significação da prática docente 

construída nos momentos em que o sujeito se depara com a necessidade de mudança, 

bakhtinianamente falando, nos instantes em que o sujeito olha exotopicamente para si e (não) 

se (re)conhece mais naquele espaço-tempo de interação discursiva. Por essa razão, apontamos 

que a aula pode ser este espaço-tempo (trans)formador da identidade professoral.  

 Posto isso, sinalizamos que a formação continuada do professor se (in)completará 

diariamente na relação estabelecida com o aluno e com o conhecimento, este, produzido no 

ponto de encontro de instâncias teóricas: tento manter-me uma leitora assídua que busca 

aperfeiçoar sua prática de ensino, e práticas: procuro despertar em meus alunos o gosto 

pela leitura. 

 Em seguida, ressaltamos as marcas linguísticas deixadas por Iris que, por sua vez, 

demonstram um tom valorativo bastante positivo em relação à própria experiência. 

Percebemos, assim, uma positividade que se estende à recepção da proposta por parte dos 
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alunos, logo, perfazendo um processo de interação que busca ser significado e valorado como 

algo produtivo para o contexto dos jovens: 

 

[...] No dia estipulado para os relatos dos alunos, eles perceberam que 

alguns tinham lido a mesma obra e iam interagindo durante as discussões 

de maneira tão entusiasmada a ponto de despertar o interesse de outros 

colegas para fazerem a leitura daquela obra, e assim foi acontecendo com 

outros grupos de alunos. (4º parágrafo). 

 
Após as apresentações, três alunas que tinham lido “O auto da Barca do 

Inferno”, de Gil Vicente, propuseram que fizéssemos uma encenação, pois 

elas gostavam muito de teatro, costumavam encenar na outra escola onde 

estudavam e que tinham escolhido a peça para lerem justamente por gostar 

deste gênero literário. A ideia pareceu-me boa [...]. (5º parágrafo). 
 

Reiteramos, assim, o caráter da aula enquanto espaço-tempo de (trans)formação; 

enquanto acontecimento que se dá pela  “[...] atenção ao humano e a sua complexidade [...]” 

(GERALDI, 2015a); um movimento dialógico de inspiração/transformação pelo/do outro, que 

se dá, também, “[...] rejeitando a permanência do mesmo e a fixidez mórbida do passado.” 

(GERALDI, 2015a, p. 100). 

 Outrossim, o dizer da professora sugere um processo de transformação dos 

sentimentos dos alunos em relação à prática da leitura de textos literários. Nesse aspecto, 

percebe-se um cuidado em demonstrar que as mudanças comportamentais percebidas nos 

alunos ocorreram de forma ascendente e animadora. Os gerúndios, por exemplo, podem ser 

encarados como indicadores do crescente e gradual entusiasmo com que a maior parte da 

turma teria encarado a produção daquela tarefa: iam interagindo; a ponto de despertar o 

interesse de outros colegas; assim foi acontecendo com outros grupos de alunos. Isto 

reforça, também, o tempo maior de dedicação, por parte dos alunos, e de mediação da 

professora no desenrolar da prática. 

 Outra mudança comportamental parece ter ocorrido por parte de todos os professores 

da escola. Esse dado foi coletado através da entrevista, ao perguntarmos se a prática de 

leitura, tal como narrada no caso de ensino, foi desenvolvida em outras turmas de anos 

posteriores. Como resposta, a professora relata que, pelo menos, no ano seguinte, da parte 

dela, isso não aconteceu, visto que precisou se afastar da escola para conseguir concluir o 

mestrado. Mas, a partir de 2017, a seleção prévia de obras realizada entre os professores da 

disciplina continuou, no entanto, o critério de escolha dos livros foi modificado, o que 

entendemos ter sido uma mudança positiva. Vejamos o momento em que esse relato surgiu: 
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Pesquisadora: 
Sim, essa forma que você trabalhou aqui, você seguiu ou... esse ano vocês 

fizeram, no caso você, tomando como ponto de partida você como 

narradora da sua, da sua experiência, você fez novamente esse trabalho com 

outros alunos ou você não... não conseguiu fazer? Nos outros anos? 
Professora: 
Não... Não, porque no caso, em 2016, como eu estava envolvida assim 

muito com a questão do mestrado, é... alguns colegas, eu conseguia ainda 

que ficassem dando aula no meu lugar... 
Pesquisadora: 
No ano seguinte, você já iniciou o mestrado? 
Professora: 
É... 
Não, ainda estava, né, porque quando eu entrei... 
Pesquisadora: 
Você já estava? 
Professora: 
Em 2015, eu já estava! 
[...] 
Professora: 
No mestrado, que ainda tinha isso também... 
[...] 
Professora: 
As aulas do mestrado pra complementar... 
Pesquisadora: 
Ah, já tinha o mestrado, então, já nesse ano... 
[...] 
Professora: 
[...] em 2016, eu lembro que os colegas trabalharam mais essa questão dos, 

dos clássicos mesmo.  
Aí já 2017, a gente continuou com essa questão dos livros, também já pré-

selecionados, só que... mudando um pouco, ao invés de serem só os... 

Clássicos Literários...   
[...] 
Professora: 
É... a gente abriu esse leque pra... obras... 
Pesquisadora: 
Próximas da realidade... 
Professora: 
Mais modernas, é... mais próximas da, da realidade deles, pra ver se 

despertava, né, com temáticas envolvendo é... amor, envolvendo gravidez, 

daí... a mesma coisa em 2018, né, nos anos, nesses outros anos aí voltou ao 

que era antes, só que mudando a perspectiva das temáticas dos livros.  
Pesquisadora: 
Sim, mudando de... 
Professora: 
É... não só o clássico propriamente... 
Pesquisadora: 
Ficou... uma variação no tipo de leitura, mas a escolha voltou a ser prévia... 
Professora: 
Prévia... por parte do, do... 
Pesquisadora: 
Num planejamento... 
Professora: 
É, do grupo de professores. 
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 Diante disso, frisamos que, como desfecho dado pela professora à sua narrativa, 

surge uma voz que sabe da sua importância no processo de formação leitora dos alunos: tive a 

certeza de que plantei a semente da leitura, no entanto, de certa forma, desapontada por 

não atingir a todos com a atividade desenvolvida: 

 

[...] de certa forma, eu havia contribuído com o amadurecimento leitor 

daqueles jovens, apesar de não obter êxito total, já que o despertar da 

leitura acontece de modo particular e diferente para cada pessoa, mas pelo 

menos tive a certeza de que plantei a semente da leitura. (8º parágrafo). 

   

 Significamos a parte grifada como um desapontamento revestido de autocobrança, 

por conseguinte, compreendida pelo valor, tarefa árdua, que atribuiu à ação de despertar nos 

alunos o gosto pela leitura, mas não só. Também vemos uma professora de língua materna que 

se percebe, inevitavelmente, como alguém que tem maior, ou total, responsabilidade neste 

processo, apesar de refutar fortemente as vozes que assumem esse discurso:  

 

Despertar o gosto pela leitura nos alunos é tarefa árdua para os professores, 

em especial para os de Língua Portuguesa [...] muito embora seja esta 

tarefa da família, dos professores de modo geral e da escola. (1º parágrafo). 

  

 Neste momento, interessou-nos confrontar nossa interpretação com o que Iris disse 

neste recorte. Da sua fala, destacamos: 

 

Professora: 
[...] tem-se aquele mito, né, de que... só o professor de Língua Portuguesa é 

que pode trabalhar ou que deve trabalhar a leitura... 
[...] 
Professora: 
E a gente sabe que não é bem assim! 
Então é um trabalho que tem que ser interdisciplinar, então ele tem que 

saber ler na Matemática, tem que saber interpretar um problema, na His, na 

História, na Geografia... Então, a leitura perpassa por todas as áreas, né, não 

é só a Língua Portuguesa, mas é tanto que se, por exemplo, a gente está... 

está aqui na sala dos professores, aí tem um cartaz: “Ah, ó, mostra ali a 

professora de Português...”. Então só a professora de Português é falante de 

Português?  
[...] 
Professora: 
Os demais colegas das outras áreas não falam?  
[...] 
Professora: 
Então, eu acho que todo educador, ele tem por obrigação, né, de... é... 

trabalhar a leitura e a escrita, né? Questão da ortografia, de... de tudo, né, 
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conhecer a... a própria língua, independente da... da área em que ele está, 

está atuando, a disciplina propriamente, né? 
[...] 
Professora: 
Então, fica muito esse mito: “Ah, só o professor de Português que tem que 

trabalhar...”, por isso que eu... me estressei... 

  

 Esta voz acaba por reforçar que a professora não assumiu, de fato, o discurso 

construído na narrativa e, por isso, avaliamos ser mais uma volição, logo, um discurso do 

querer-ser. Neste plano, há uma voz, em determinado momento, desapontada e exercendo 

sobre si uma cobrança que, a nosso ver, surge por ser ela uma professora de língua materna. 

Isso colabora para a existência do que entendemos serem justificativas sobre o não êxito total 

na atividade desenvolvida.  

 A primeira dessas justificativas pode ser percebida na forma como ela vê o outro 

nesse tipo de situação, ou seja, ao atribuir à singularidade do outro a causa do não 

envolvimento, da falta de entusiasmo com a atividade: já que o despertar da leitura 

acontece de modo particular e diferente para cada pessoa. A segunda está representada no 

modo como a professora se percebeu/percebe na experiência vivida e narrada: mas pelo 

menos tive a certeza de que plantei a semente da leitura.  

 Enfim, esses dizeres apontados apresentam-se como uma voz em conflito, pois, 

embora diga considerar que tal tarefa não seja apenas responsabilidade dos professores de 

língua materna, há o desapontamento/a cobrança em relação a si acompanhados de 

justificativas que poderiam explicar, respectivamente, o não envolvimento de todos os alunos, 

no decorrer da atividade e o desenvolvimento de uma atividade efetiva voltada para a prática 

de leitura. Isto porque: boa parte dos alunos começou a encarar a leitura como uma tarefa 

prazerosa. E nesta “boa parte” Iris encontrou o que marcou tão profundamente sua prática 

docente, já que: Dentre as muitas experiências acumuladas ao longo de quinze anos no 

magistério, esta foi a que escolheu compartilhar conosco. 

 Conforme indicamos anteriormente, a construção da imagem positiva de/sobre si, 

enquanto professora de língua materna, é, mais uma vez, reforçada no instante final da 

narrativa, à qual conferimos o status de acabamento do discurso sobre si, ou seja, ao que ela 

compreende e quer representar na experiência do vivido narrada. Ou, conforme diz Bakhtin 

(2017a):  

 

Minha imagem de mim mesmo. Qual é a índole da concepção de mim 

mesmo, do meu eu em seu todo? [...] A imagem do eu ou o conceito, ou o 

vivenciamento, a sensação, etc. [...] O que compreendo por eu quando falo e 
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vivencio: “eu vivo” [...]. (p. 42).  

 

 Portanto, do ponto de vista da narrativa, reiteramos que a professora traz uma 

concepção de si que parte da própria compreensão de si, no tocante à imagem que ela constrói 

dela mesma em relação aos outros.  

 Observemos o seguinte fragmento e façamos reflexões outras para dialogar com o 

que acabamos de nos referir: 

 

Ao desenvolver esta atividade percebi que boa parte dos alunos começou a 

encarar a leitura como uma tarefa prazerosa, pois muitos deles traziam os 

livros que pegavam emprestados na biblioteca e me contavam 

entusiasmados sobre a história, os personagens, se gostaram ou não do 

desfecho, e estas atitudes me deixavam feliz, pois, de certa forma, eu havia 

contribuído com o amadurecimento leitor daqueles jovens, apesar de não 

obter êxito total, já que o despertar da leitura acontece de modo particular e 

diferente para cada pessoa, mas pelo menos tive a certeza de que plantei a 

semente da leitura. (8º parágrafo). 

  

 De fato, na construção deste dizer estão enfrentamentos ideológicos e dialógicos que 

impulsionaram as escolhas linguísticas/discursivas realizadas pela narradora e das quais 

apontamos uma (re)significação da prática escolar. Destarte, ao marcarmos, valorativamente, 

que a imagem-professora de língua materna é desenhada por um dizer positivo/afetivo 

de/sobre si frente aos alunos, às agruras e aos afagos da profissão, acreditamos dar 

continuidade ao diálogo com as vozes de uma voz que se ouve gritar no deserto de 

incompreensões.  

 Deserto, este, repleto de propagações de imagens negativas sobre o trabalho do 

professor, por sua vez, preocupadas tão somente em destacar os considerados fracassos 

escolares. Esta voz que grita pôde ser cotejada e confirmada quando, na entrevista, Iris 

justifica a escolha por narrar uma experiência que considerou positiva em sua vida 

profissional, portanto, de sucesso escolar: 

 

Professora: 
Porque... assim, essa do, do, do sucesso, é... marcou muito nesse ano de 

2015, porque, é... a, essa turma especificamente que eram cinco... turmas 

de, de primeiro ano. E algumas a gente sabe assim dentro da, da experiência 

de todas as turmas, tiveram algumas, alguns momentos também de 

insucesso, tiveram eram aqueles que... não leram, que... iam su, lá na 

internet e pegava só o resumo e a gente identificava na hora que não tinha 

sido feita a leitura, porque além da, da leitura, eles também, de certa forma, 

pratica... a escrita, porque eles faziam um resumo daquilo que tinham lido, 

apresentavam em sala e...  
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Dentre os momentos de insucesso e os de sucesso, eu preferi, é, ressaltar o, 

o lado positivo, né?  
Porque a gente vê muitos, assim, a maioria dos colegas, infelizmente, a 

gente sabe que a nossa profissão é, é muito desvalorizada e, às vezes, a 

gente tende a puxar, assim, só pra esse lado negativo. Então, eu preferi 

mostrar que também tem, né, a gente tem pontos positivos que a gente 

também tem sucesso na nossa profissão. 

 

 Devemos, pois, enfatizar a vontade da professora em ressaltar o lado positivo da 

experiência docente, já que, segundo ela, há uma desvalorização da profissão que reflete na 

postura dos próprios professores que acabam por puxar [...] só pra o lado negativo da 

profissão. Neste dizer, Iris reforça a imagem construída na sua narrativa, pela qual avaliamos 

a existência de um ser voltado à constituição de um eu-professora muito positivo.  

 Com esta apreciação, passemos a apresentar uma síntese da análise empreendida, na 

qual estão relacionados três eixos que sintetizam os modos de compreensão dos ditos sobre os 

quais nos pusemos a interpretar mais profundamente. 

 

QUADRO-SÍNTESE DA ANÁLISE 

1. A relação professor-aluno na construção da identidade professoral 

A compreensão advinda deste eixo aponta os indícios de um querer-ser professora de língua 

materna a partir do modo como esta profissional se posicionou frente à experiência vivida, 

e, por sua vez, recolocada em outro plano, o do discurso de/sobre si. Dessa forma, 

relacionamos os dizeres que remetiam a um agir docente, representativamente, inclinado ao 

aprendizado do aluno, ou àquilo que a professora demonstrou acreditar ser uma real 

necessidade para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, no tocante às ações 

desenvolvidas no âmbito da prática de linguagem trabalhada. 
 

2. A relação do professor com o conhecimento 

A esta, associamos os dizeres que reforçaram o modo como demonstrou estabelecer e 

valorar a sua relação com os saberes tanto correspondentes ao âmbito da 

profissão/formação, como aqueles constituídos na práxis escolar. Diante disso, colaboram 

para o entendimento deste eixo os dizeres marcados pela compreensão de um conhecimento 

resultante de processos formativos próprios da sua área de formação/atuação como também 

provenientes da (trans)formação do espaço escolar, no caso, a partir do espaço-tempo 

vivido e narrado pela professora. 
 

3. A construção da imagem-professor de língua materna 

Reforçamos como interpretação deste eixo as marcas linguísticas e posicionamentos 
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reconhecido como o querer-ser do sujeito que narra. Ou seja, o conjunto de dizeres que se 

voltaram à construção e à valoração da própria imagem. Esta, depreendida do movimento 

dialógico que a professora fez para narrar e (re)significar a si, tomando como instâncias 

discursivas para tal o processo de interação entre professora e alunos e a relação 

representada entre ela e o conhecimento. Assim sendo, essa imagem identificamos como 

sendo o acabamento do discurso de/sobre si dada pela professora, neste caso, 

correspondente a um dizer-ser positivo/afetivo de/sobre si. 

 

 Diante disso, ressaltamos que as apreciações feitas sobre o caso de ensino e, 

consequentemente, dialogadas com a entrevista, foram interpretações das vozes que 

constituem o dizer da professora Iris, quanto à sua imagem, à identidade e à formação 

profissional. Assim, a narrativa foi, logicamente, o caminho investigativo a partir do qual 

movimentos dialógicos foram encontrados, cotejados/confrontados e dizeres outros 

construídos.  

 Portanto, esta pesquisa esteve orientada por uma necessidade de diálogos mais 

profundos e reveladores de sinais que indicassem singularidades e/ou regularidades deixadas 

pela autora da narrativa. Por assim dizer, assumimos, com as vozes interpretadas e cotejadas, 

a escuta como o lugar do diálogo e o caminho para o aprofundamento da compreensão de uma 

das vozes que contribuiu/contribui para a construção do ensino de língua materna. Desse 

modo, os dizeres presentes no caso de ensino analisado/interpretado/aprofundado ecoaram, 

para nós, como um ser que precisa ser lembrado, valorizado e enriquecido com/pela própria 

experiência. 
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6 CONSIDERANDO PALAVRAS OUTRAS 

 

 Dizemos “Considerando palavras outras” no lugar de “Conclusões” não por algum 

tipo de repulsa, depois de tantas e animadoras leituras bakhtinianas, a palavras que, por 

ventura, expressem um significado fechado, de algo que se finda em si mesmo, mas, sim, 

como um chamado à compreensão de que fazemos parte de uma infinita e eterna cadeia 

discursiva de enunciados. Nossas palavras são, pois, zonas fronteiriças do dizer próprio-

alheio.  

 Sendo assim, o que chamamos de palavras outras corresponde ao modo com 

encaramos/prosseguimos a/na construção do enunciado enformado nesta dissertação, logo, o 

elo da cadeia discursiva. Estabelecemos, diante disso, um encontro de dizeres, de palavras que 

se revestiram e construíram sentidos que, por sua vez, continuarão se transformando e 

transformando as relações sociais. Por isso, lembramos a vontade que nos fez estar onde 

estamos: encontrar caminhos outros para as reflexões sobre o ensino de língua materna e, com 

isso, aprofundar nossa compreensão sobre os sujeitos e as identidades que se constituem no 

espaço-tempo da escola. 

 Tal vontade representa e reforça o modo pelo qual o nosso percurso de investigação 

iniciou/continuou o diálogo com as vozes do dizer de/sobre si da professora de língua materna 

colaboradora de nossa pesquisa. Por assim dizer, um percurso motivado a aprofundar a 

compreensão sobre o sujeito professor e, por esse caminho, encontrar indícios reveladores da 

imagem de si construída pela professora, das relações estabelecidas e percebidas no âmbito da 

experiência narrada, dos instantes de (re)significação da prática docente, bem como das 

valorações atribuídas pelo sujeito narrador ao ensino de língua materna.  

 Para tanto, outras questões específicas foram suscitadas como roteiros da 

compreensão desses dizeres, tais como entender de que modo a professora valorou o processo 

de interação com os sujeitos (os alunos) do espaço-tempo vivido e narrado, compreender o 

que o dizer de/sobre si apontou sobre a relação estabelecida e representada pela professora no 

que se refere aos saberes constitutivos e formativos da sua profissão, refletir sobre o que uma 

narrativa da experiência do vivido centrada no trabalho com práticas de linguagem nos diria a 

respeito da imagem-professora construída sobre si e o ensino de língua materna. 

 Assumindo como aporte teórico central as reflexões do Círculo de Bakhtin, bem 

como de estudiosos e pesquisadores que se inscrevem na cadeia de sentidos provenientes da 

teoria/análise dialógica do discurso, nos pusemos a estabelecer um diálogo com vozes 

provenientes de estudos e reflexões sobre o ensino de língua materna. Dentre esses estudiosos, 
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ressaltamos Antunes (2003), Casado Alves (2012), Freire (1971, 1986), Geraldi (2012a, 

2015a, 2016a, 2017), Mendonça (2006), Oliveira (1999, 2006) e outros com os quais nos 

pusemos a dialogar e a investigar o objeto de nossa pesquisa, o discurso de si elaborado por 

uma professora de língua materna e materializado na narrativa de um caso de ensino por ela 

vivido.  

 Diante disso, inscrevemos este projeto de dizer no campo das ciências humanas, o 

lugar em que tudo significa, mesmo as coisas e os objetos (AMORIM, 2004). Ou seja, 

assumimos uma perspectiva fundamentada por uma epistemologia das ciências humanas, 

conforme compreensão construída com/pelos escritos da teoria bakhtiniana, e pelos quais nos 

colocamos a participar do campo de pesquisa ancorados na teoria/análise dialógica do 

discurso. Dessa forma, com enfoque, inevitavelmente, qualitativo, o movimento dialógico 

construído por esta pesquisa, não poderia ter sido outro senão o de interpretação dos dados, 

pois desse processo dependia o aprofundamento da nossa compreensão, como também a 

produção do conhecimento pretendido com esta investigação. Por isso, diante do horizonte 

possível de investigações, em perspectiva dialógica, direcionamo-nos, também, a uma 

metodologia de pesquisa em educação centrada na produção de narrativas de/com/entre 

professores como etapa reflexiva do/sobre o trabalho desenvolvido no contexto de ensino, 

neste caso, em aulas de língua materna. Assim, imbuídos por esses caminhos, acreditamos ter 

construído uma visão fundamentada no reconhecimento da unicidade e da singularidade como 

instâncias necessárias a uma compreensão mais profunda do ser. 

 Realçado o nosso caminhar para a produção desta pesquisa, passemos a sintetizar as 

reflexões construídas na análise do nosso corpus. Portanto, cumpre destacar a construção de 

uma vontade discursiva direcionada à construção de uma imagem fortemente positiva 

de/sobre si, a qual significamos como o acabamento do discurso dado pela professora 

narradora sobre si mesma. Para isto, levamos em consideração tanto o modo como foi 

representado o processo de interação entre professora e alunos, no espaço-tempo da 

experiência narrada, como na representação/valoração da relação entre professora e saberes 

constitutivos/formativos de sua profissão. 

 Portanto, na interpretação da narrativa, três eixos foram relacionados como modos de 

compreensão das vozes constitutivas do dizer de/sobre si da professora narradora: a relação 

professor-aluno na construção da identidade professoral, a relação do professor com o 

conhecimento e a construção da imagem-professor de língua materna. Por elas, apontamos 

indícios de um querer-ser professora de língua materna a partir do modo como ela se 

posicionou frente à experiência vivida e posicionada em novo plano, o do discurso de/sobre 
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si. Evidenciamos dizeres sobre um agir docente inclinado ao aprendizado do aluno, no âmbito 

do trabalho com a prática de linguagem desenvolvida, em sala de aula, como também vozes 

outras que acabaram por reforçar tanto os saberes construídos no âmbito da 

profissão/formação, como aqueles constituídos na práxis escolar. Além disso, identificamos 

marcas linguísticas e/ou posicionamentos de um querer-ser proveniente de um conjunto de 

dizeres voltados à construção e à valoração da própria imagem, tomando como instâncias 

discursivas para tal a relação entre pesquisadora e professora, o processo de interação entre 

professora e alunos e a relação representada entre professora e conhecimento. 

 Pelos modos de escuta levantados nesta pesquisa, lembramos a necessidade da 

(re)construção, do enriquecimento e da valorização de um saber que tem como base a 

produção de um autoconhecimento que oriente tanto um aprofundamento da compreensão, 

por parte da academia, sobre/com o dizer do professor de língua materna, como uma relação 

ressignificada deste profissional com o saber sobre si enquanto caminho reflexivo/formativo 

da sua prática de ensino. 

 Reforçamos a importância desta pesquisa a começar para a minha vida pessoal e 

profissional, pois na arena de vozes sobre o/do ensino estão os professores de língua materna 

sobre os quais preciso saber mais, com os quais quero aprofundar o dialogo e pelos quais, 

também, me constituo e produzo sentidos outros, sobretudo, à minha vida. Diante disso, seria 

bastante enriquecedor, em estudos posteriores, a construção de outros modos de escuta das 

vozes constitutivas do ensino de língua materna que colaborassem com o aumento da 

produção de um conhecimento do professor sobre si. Assim, pensemos em pesquisas outras 

fundamentadas na construção de um autoconhecimento, em especial, sobre o professor de 

língua materna, como forma de contribuir tanto à prática de valorização e de enriquecimento 

das experiências docentes como à constituição de processos reflexivos e formativos da 

profissão, no entanto, não só do ponto de vista dos professores participantes das pesquisas, 

como também do seu-outro, o aluno e, por que não, dos pesquisadores. O diálogo entre esses 

sujeitos precisa ser aprofundado. 

 Para isso, tomemos como pressuposto a noção de que no processo de comunicação 

verbal, na interação com o outro, o sujeito forja seu próprio eu (BUBNOVA, 2011) e assume 

vozes necessitadas de escuta, compreensão e aprofundamento da interpretação. Desejamos 

profundamente, com isso, ter provocado importantes reflexões quanto à força de pesquisas 

que se desenvolvem a partir do processo de interpretação de narrativas/dizeres/discursos 

elaborados por professores de língua materna, tomando como ponto de partida o modo que 

narram e valoram suas experiências, bem como a respeito do potencial percurso investigativo 
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que essas pesquisas possuem ao processo de compreensão sobre: a formação do professor de 

língua materna, as relações por ele estabelecidas no espaço-tempo da escola e os movimentos 

dialógicos construídos no embate das vozes que constituem a unicidade e a singularidade do 

seu ser.  
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APÊNDICE A – Orientações gerais para a elaboração do Caso de Ensino 

 

 

 Caro(a) professor(a) colaborador(a), tendo como princípio o cotidiano vivenciado por 

você em sala de aula na Rede Pública Estadual, no âmbito da Educação Básica, construa um 

Caso de Ensino. Nesta produção, você irá narrar um acontecimento vivenciado com seus 

alunos, alguma atividade desenvolvida enquanto professor(a) de língua materna ao (tentar) 

trabalhar qualquer das práticas de leitura, produção textual e análise linguística em 

determinado/a ano/série do nível médio. Sendo assim, narre uma experiência vivenciada em 

sala de aula na qual você teve como objetivo trabalhar ou a leitura, ou a produção textual, ou a 

análise linguística com seus alunos. Sinta-se livre para narrar qualquer atividade desenvolvida 

no domínio de uma das práticas de linguagem mencionadas. Pense em algo que tenha 

contribuído de algum modo para a sua formação enquanto professor de língua materna. 

 

Algumas orientações: 

 Como já descrito, relate/narre algo vivenciado em sala de aula a partir do qual você 

teve como objetivo praticar ou a leitura, ou a produção textual, ou a análise linguística 

dos/com os alunos; 

 A narrativa pode ser referente a uma atividade que considere ter obtido sucesso e, com 

isso, alcançado algum bom resultado com os alunos. Ou, opte por narrar uma 

experiência de insucesso, em que as coisas não ocorreram como previa e, com isso, o 

resultado não foi o aguardado; 

 Conforme conversamos, o caso de ensino corresponde a uma narrativa reflexiva, por 

isso, além de narrar a situação, descrever os objetivos e métodos você poderá fazer 

comentários e reflexões acerca das dificuldades, dos elementos que contribuíram para 

o bom desenvolvimento do trabalho ou daqueles que, por ventura, ocasionaram o 

insucesso de sua atividade. Além disso, reflita sobre suas atitudes diante dos bons ou 

dos maus resultados, os dilemas que enfrentou no planejamento e/ou no processo... 

Sinta-se à vontade para narrar, descrever e refletir aquilo que considera realmente 

importante e necessário estar expresso em seu caso de ensino; 

 Elabore um título para o seu caso; 

 O texto pode ser entregue digitado ou escrito de próprio punho, sinta-se à vontade. 

Não precisa nominar a sua narrativa; 

 Posteriormente à entrega do seu caso de ensino, em data marcada e de acordo com sua 

disponibilidade, conversaremos sobre a experiência em sala de aula narrada e refletida 

e a vivenciada com a elaboração deste caso de ensino. 

 

 

Agradecemos sua colaboração. 

 

Franciclébia Nicolau da Silva (Mestranda) 

Prof. Dr. José Cezinaldo Rocha Bessa (Orientador) 



136 

 

APÊNDICE B – Modelo de termo de autorização 

 

 

Eu, ___________________________________________________________________ 

portador(a) do RG nº. _________________________________ autorizo fazer uso da minha 

produção escrita e de qualquer tipo de registro para fins exclusivamente acadêmicos e 

científicos, tendo em vista a pesquisa voltada para a compreensão/interpretação/análise do 

discurso do professor de língua materna sobre uma experiência desenvolvida com alunos em 

sala de aula, no âmbito de uma das práticas de linguagem (leitura, produção textual e análise 

linguística), que dará suporte à Dissertação de Mestrado de Franciclébia Nicolau da Silva, em 

andamento no Programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – PPGE/UERN, sob a matrícula 2017-305 e orientação do Prof. Dr. José 

Cezinaldo Rocha Bessa. 

 

 

_____________ - PB, ____,______ de 2018. 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Assinatura do(a) professor(a) colaborador(a) 
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APÊNDICE C – Roteiro elaborado para a entrevista com a professora Iris. 

 

 

1. Formação acadêmica da professora;  

2. Indagar a respeito da vontade de narrar um caso de ensino com foco na prática de leitura;  

3. Falar sobre a escolha quanto à narrativa de um caso de ensino que se considera ter obtido 

sucesso escolar; 

4. Apreciações sobre o intento de despertar o gosto pela leitura nos alunos e a significação 

dessa atividade como sendo uma “tarefa árdua”, em especial, para os professores de língua 

portuguesa; 

5. Indagar sobre como o trabalho com essa prática de linguagem, envolvendo a leitura de 

textos literários, vinha sendo desenvolvido e planejado entre os professores da disciplina;  

6. Solicitar que fale sobre a mudança no modo de agir com os alunos na experiência narrada; 

7. Considerações sobre a escolha por narrar um caso vivenciado na turma em questão; 

o Eventuais resistências por parte de alunos na apresentação da proposta e da 

possibilidade dessa atividade ser convertida em alguma nota no bimestre; 

o O compartilhamento, ou não, da experiência vivida com esses alunos com os 

colegas da área, à época; 

o Dificuldades e/ou complicações ao desenvolver a atividade nesta turma: 

 Se existiram, quais poderiam ser relacionadas; 

8. Perguntar se o trabalho desenvolvido tal como narrado foi realizado em outras turmas de 

anos posteriores; 

9. A fala: “tento manter-me uma leitora assídua que busca aperfeiçoar sua prática de ensino 

em prol do desenvolvimento das competências linguísticas de meus alunos” remete à 

formação do professor de língua materna. Sobre isso, conversar a respeito da: 

o Formação continuada e possíveis contribuições para a sua prática de ensino de 

língua materna; 

o Leitura de textos que discutam o ensino de língua materna; 

o Construção da identidade enquanto professora de língua materna:  

 O que considera pesar mais no seu eu-professora (de língua materna); 

10. Comentar sobre como percebe que o professor de língua materna é enxergado por outros. 
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ANEXO A – Caso de ensino elaborado pela professora Iris 

 

 

  Em busca da leitura prazerosa 

 

 Despertar o gosto pela leitura nos alunos é tarefa árdua para os professores, em 

especial para os de Língua Portuguesa, que são considerados os principais responsáveis por 

tal atividade, muito embora seja esta tarefa da família, dos professores de modo geral e da 

escola. 

 Como professora de Língua Portuguesa, procuro despertar em meus alunos o gosto 

pela leitura 

, a fim de formar leitores competentes. Para tanto, tento manter-me uma leitora assídua que 

busca aperfeiçoar sua prática de ensino em prol do desenvolvimento das competências 

linguísticas de meus alunos. 

 Dentre as muitas experiências acumuladas ao longo de quinze anos no magistério 

relato uma ocorrida no ano de 2015, em uma das minhas turmas de primeira série do Ensino 

Médio. No início desse ano letivo, resolvi não selecionar uma obra literária específica para 

cada bimestre como fizera em anos anteriores, pois percebia que, na maioria das vezes, os 

alunos não se interessavam pela leitura do livro escolhido porque achavam “a linguagem 

difícil”, “complicada”, “não entendiam nada do que liam”, de modo que boa parte deles 

apenas pesquisavam os resumos de tais obras na internet e liam, pois era mais rápido e 

prático. Sendo assim, propus que os alunos fossem à biblioteca da escola e escolhessem o 

livro que quisessem para ler e em seguida, apresentassem para a turma suas impressões acerca 

do que haviam lido. Todos se animaram com a ideia e, pouco a pouco, foram escolhendo as 

obras de acordo com suas preferências ou simpatia pelo livro, por sua capa, enfim. 

 As atividades do bimestre ocorreram normalmente e toda semana eu os indagava sobre 

as leituras, se estavam acontecendo, se estavam gostando. No dia estipulado para os relatos 

dos alunos, eles perceberam que alguns tinham lido a mesma obra e iam interagindo durante 

as discussões de maneira tão entusiasmada a ponto de despertar o interesse de outros colegas 

para fazerem a leitura daquela obra, e assim foi acontecendo com outros grupos de alunos. 

 Após as apresentações, três alunas que tinham lido “O auto da Barca do Inferno”, de 

Gil Vicente, propuseram que fizéssemos uma encenação, pois elas gostavam muito de teatro, 

costumavam encenar na outra escola onde estudavam e que tinham escolhido a peça para 

lerem justamente por gostar deste gênero literário. A ideia pareceu-me boa, mas como a peça 
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era muito extensa as alunas fizeram uma adaptação do ato do “Julgamento”. Formamos o 

elenco e iniciamos os ensaios em contraturno na escola. 

 O professor de Arte nos ajudou na preparação do cenário e do figurino e no final do 

bimestre a peça foi apresentada para os três turnos da escola. Todos gostaram bastante do 

trabalho desenvolvido e a partir daquela encenação estava formado o grupo de teatro 

envolvendo alunos de diversas turmas. Conseguimos, assim, aliar a leitura ao teatro e a cada 

obra lida buscávamos encená-la de alguma maneira. 

 A apresentação do “Auto da Barca do Inferno” marcou tanto nossa comunidade 

escolar que no ano de 2017 o grupo reapresentou-a, a pedido da direção e coordenação 

pedagógica. A reapresentação foi, de certo modo, uma forma do grupo despedir-se, pois a 

maioria dos integrantes estava concluindo o Ensino Médio, levando muitas encenações e 

leituras na bagagem. 

 Ao desenvolver esta atividade percebi que boa parte dos alunos começou a encarar a 

leitura como uma tarefa prazerosa, pois muitos deles traziam os livros que pegavam 

emprestados na biblioteca e me contavam entusiasmados sobre a história, os personagens, se 

gostaram ou não do desfecho, e estas atitudes me deixavam feliz, pois, de certa forma, eu 

havia contribuído com o amadurecimento leitor daqueles jovens, apesar de não obter êxito 

total, já que o despertar da leitura acontece de modo particular e diferente para cada pessoa, 

mas pelo menos tive a certeza de que plantei a semente da leitura. 
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ANEXO B – Transcrição da entrevista realizada com a professora Iris
30

 

 

 
Áudio: Gravação de áudio 2019-01-22 

Tempo: 1h02’05’’ 

 

Entrevistadora: Pesquisadora (sem sombreamento) 

Entrevistada: Professora colaboradora (com sombreamento) 

 

Sim, aí primeiramente você pode... falar o que você quiser a respeito de você e da sua formação 

acadêmica. 

Sei... 

Dessa formação sua... 

Deixa eu recapitular... 

Uhum. [risos] 

Então, é...  

Fica à vontade, é uma conversa, não vá...  

Eu me formei... é... 

Terminei em 2001, a graduação, na UFCG e nisso, quando eu iniciei ainda era UFPB!  

Uhum. 

Né, quando eu... aliás, concluí, ainda era UFPB, depois que eu... ah... passou pra ser UFCG, e... em 

2007, eu retornei, já era UFPB, UFCG, aliás, fiz a especialização também na área de língua 

portuguesa e continuei só em sala de aula, assim, ah... essa vida acadêmica propriamente assim 

científica, eu não, não, não segui, fiquei só em sala de aula...  

Aí em 2000 e... 14, surgiu a oportunidade do mestrado, do Profletras, fiz inicialmente pra cá, pra 

UFCG, mas não consegui, e... fiquei lá, consegui entrar pela... UERN. 

Então, eu concluí lá... o mestrado em 2000 e...  16. 

Hum. 

Foi em 2016.  

Em Pau dos Ferros, né? 

Em Pau dos Ferros!  

É... faz quanto tempo, o período de, da gradu, da especialização até o mestrado, você ficou com a 

experiência escolar... 

Só, em sala de aula. 

Até surgir a oportunidade do mestrado, né? 

Do mestrado, é...  

Porque assim pra fazer fora... não é, teria até a oportunidade, mas... 

Uhum. 

É, pra mim ficava muito complicado por conta da questão do trabalho, familiar e tal... Então, sempre 

pre, esperava fazer aqui, por aqui por perto. Então, foi quando surgiu a oportunidade da... ainda fiz a, 

a especialização, como eu falei, em 2007, aí em 2000 e... 14, sete anos depois, não foi... 

Uhum. 

Não foi um período, dos sete. 

É... 

Sete anos depois, aí surgiu a oportunidade. 

Aí conseguiu licença do, do mestrado? 

Não... 

Não? 

Não consegui, infelizmente, porque pelo estado, eu tava, eu estava ainda no estágio probatório... 

Hum... 

Eu poderia até ter dado a entrada, mas... e, é... parava de contar o tempo do estágio e... no município 
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também não consegui, porque a época, tinha uma liminar da... do ministério público de que não 

poderia ser feito contratos. 

Hum... 

E não tinha nenhum professor da área da, da... da minha área que pudesse me substituir, então fiquei 

nessa, estudando e trabalhando. 

Bem mais complicado, heim? 

Bem mais complicado. 

Aí, vez por outra, eu colocava, quando eu precisava ir assistir aula sempre pagava alguma colega pra 

ficar no meu lugar, porque tem que organizar, planejar o trabalho dobrado. 

Uhum. 

Porque você tem que planejar! [tosse] 

E isso pra pessoa executar, né, porque não está em sala de aula... 

Com certeza. 

Não sabe a realidade... 

Não... 

Mas aí... aos trancos e barrancos a gente conseguiu vencer... [risos] 

[risos] 

Deu certo, terminou no tempo normal? 

Terminei, graças a Deus, terminamos no tempo normal!  

Teve os atropelozinhos da... das... paralisações... 

Uhum... 

Mas... foi dentro do... 

Do mestrado, né? 

Do mestrado, do período que era pra ser, graças a Deus! 

Graças a Deus! 

E de lá pra cá você tem, tem, fez, tem planos de fazer alguma outra coisa, fora o mestrado? Tipo 

doutorado?  

Ah, sim, vez por outra surge a ideia... 

[risos] 

Mas quando eu... lembro do sofrimento que foi... 

Uhum. 

Assim... o mestrado, aí dá uma certa desanimada, mas não sei, tudo meu... eu entrego a Deus. 

Ah, sim. 

Tudo é no tempo dele e se ele permitir, caso, assim, pra ir, a, ah... fazer essa mesma aventura que eu 

fiz pra Pau dos Ferros, não. Caso surja aqui por perto, porque eu já imagino, ah... foram dois anos 

nesse sofrimento do mestrado, aí imagine quatro, de um doutorado... 

É... 

Nesse, nesse sofrimento pra... pra estar trabalhando e estudando, não tem como, não tem como... 

Muito difícil. 

Chega um momento que você fica angustiada de dar conta da, das coisas da escola e... das coisas do, 

do, do curso... 

É verdade. 

Da fase de publicar artigos, essas coisas, é tanto que assim, eu não tive, não vivi o momento do 

mestrado como realmente eu gostaria de ter vivido, de ter publicado mais... de ter participado assim, 

de, de... de outras atividades extras... 

De eventos, por conta... 

De eventos, porque... não, não tinha como ir... 

Da escola, né? 

Da escola. 

Por conta da escola! 

É! 

Todas as obrigações... 

Não deu... 

Sufoca, né?  
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Demais...  

Aí, e... em relação no caso... a, a, a sua narrativa que tinha a possibilidade das práticas de linguagem, 

né? 

Uhum. 

Que tinha naquelas orientações lá que eu entreguei pra você e expliquei brevemente antes que... você 

dissesse alguma experiência vivida dentro daquelas três práticas de linguagem, né... 

Uhum. 

Leitura, análise linguística e de produção textual. E você escolheu fazer, dizer algo dentro de... uma 

atividade feita sobre uma prática de leitura. 

De leitura. 

Por, por quê? O que foi que marcou tanto você enquanto essa prática na sua vida que você quis fazer, 

escolheu fazer algo sobre prática de leitura. 

De leitura. 

Inicialmente, assim, a gente sabe que a leitura, né, é importantíssima na nossa vida e na nossa área 

principalmente. 

Uhum. 

E... nesse ano especificamente que eu, que eu tinha colocado, que foi 2015, a gente sempre na escola 

tinha esse projeto de... escolher os livros, né, os livros paradidáticos pra que os meninos lessem, né, 

como forma de tentar incentivar o gosto deles pela leitura. E nesse ano, não, ficou à vontade, a gente 

não escolheu, assim, as obras já diretamente, cada um ficou de... fazer a seu critério.  

Então, pe, eu pensei nessa... o, é... dessa forma, de... que eles lessem aquilo que eles gostavam, 

porque quando é aquela leitura que a gente que escolhe pra ele, de repente pra gente é uma leitura 

boa, mas pra eles não é, né, não é interessante, o que é interessante pra mim, não é, muitas vezes não 

é interessante pra o outro. Então, eu, eu os deixei mais à vontade nesse período pra que eles fizessem 

essas leituras... 

Uhum. 

E no caso su, a escolha pela prática de leitura foi por isso, porque das três, você considera que ela é 

mais marcante... 

Mais marcante! 

Na vida... 

Porque... do aluno... porque quando... quando, é... eles têm esse gosto, assim, por ler, não é, todas as 

outras coisas fluem na, normalmente, no meu ponto de vista, vai fluir tudo duma maneira melhor, 

quando tem essa, esse, esse desenvolvimento, um bom desenvolvimento da leitura. 

Então, por isso que eu... escolhi, é, relatar sobre essa prática, porque aquela coisa, assim, da le, da 

gramática em si, né, a gente sabe que está muito... batido, muito discutido... né, só a gramática pela 

própria gramática e eu gosto muito da, da, dessa parte da, de incentivar essa le, esse gosto pela 

leitura.  

Hum... 

Por isso que eu... 

E no caso pro, de... dessas experiências, tanto de sucesso, né, como de insucesso, você escolheu uma 

que você considerou que teve sucesso. 

Foi... 

Aí o que foi que... por que... você quis fazer uma de sucesso e não alguma que você considerava, 

não, não deu certo [risos], mas você quis uma de sucesso. 

Porque... assim, essa do, do, do sucesso, é... marcou muito nesse ano de 2015, porque, é... a, essa 

turma especificamente que eram cinco... turmas de, de primeiro ano. E algumas a gente sabe assim 

dentro da, da experiência de todas as turmas, tiveram algumas, alguns momentos também de 

insucesso, tiveram eram aqueles que... não leram, que... iam su, lá na internet e pegava só o resumo e 

a gente identificava na hora que não tinha sido feita a leitura, porque além da, da leitura, eles 

também, de certa forma, pratica... a escrita, porque eles faziam um resumo daquilo que tinham lido, 

apresentavam em sala e...  

Dentre os momentos de insucesso e os de sucesso, eu preferi, é, ressaltar o, o lado positivo, né?  

Porque a gente vê muitos, assim, a maioria dos colegas, infelizmente, a gente sabe que a nossa 

profissão é, é muito desvalorizada e, às vezes, a gente tende a puxar, assim, só pra esse lado 
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negativo. Então, eu preferi mostrar que também tem, né, a gente tem pontos positivos que a gente 

também tem sucesso na nossa profissão. 

E aí marcou por conta que esse grupo especificamente que leu o, o... a obra do Auto, eles... 

Hum. 

Por elas mesmos, hum... já, já vinham do... do nono ano, do ensino fundamental, que gostavam 

muito de trabalhar essa parte de teatro e elas, tanto eu as incentivei, como elas também me 

incentivaram a mexer, a trabalhar com essa, nessa área, do teatro. 

Hum... 

Né... Aí elas: “Professora, dá pra gente fazer uma peça, porque não é um auto?”, e aí foi, foi 

trabalhar o que era o auto e tal... e... elas mesmas é que foram criando, eu não... apenas ia dando as 

dicas... 

Hum... 

Eu não criei nada, assim dizer: “Vamos fazer assim...”, elas fe, fe, montaram, né, a gente escolheu, 

porque como era... muito extensa, “Não, vamos pegar uma parte. ”, então aí pegava, pegou a peça, 

essa parte do, do julgamento e... culminou o final do, do, do ano com as apresentações do Faça 

Arte
31

 aqui na escola... É tanto que quando foi em 2000... essa mesma turma, de 2000 e... 15, é... em 

2000 e... 16, 17... 2017, eles reapresentaram que era o último ano deles também na escola. 

Já estava concluindo o ensino médio... 

Já! Aí, é... foi uma sugestão também do pessoal da época, da coordenação que gostaram muito da, da 

peça... “Mas por que não reapresentar?”.  

Então... fizemos algumas re, readaptações, porque alguns alunos já não estavam conosco, tinham 

mudado ou pra outra escola ou pra outra turma e... reapresentamos a... peça.  

Hum... foi marcante mesmo, heim?  

Foi. 

E, sim, aí... tem uma parte aqui que eu destaquei que você fala assim... tem como objetivo, como 

intento seu, despertar o gosto..., você já até já falou basicamente sobre isso, mas aí focando mais 

essa questão quando você diz que... despertar... Você tem intenção de despertar o gosto da leitura, 

pela leitura, nos alunos e você diz que isso é uma tarefa árdua.  

Quando você diz que isso é uma tarefa árdua, o que vem a sua mente, o que você pensa quando você 

coloca essa qualidade nessa tarefa, dizer que é árdua? O que é que você pensa em relação a isso?  

Porque assim... a gente é... há até dados, né, que mostram isso da questão de, do... brasileiro não 

gostar muito de ler, hum... os próprios índices aí do IDEB, né, que vem a, vem aparecendo que 

mostram que é... de modo geral, os jovens, né, não, não... tem essa dificuldade na leitura, na escrita, 

na interpretação, né, que tudo parte da leitura, então se você não lê bem... os demais vão caindo por 

tabela.  

E... torna-se difícil justamente por isso, porque a, a que... o que eles gostam, não é que eles não 

leiam, mas o que eles, basicamente, gostam de estar, estar no Face, né, nas redes sociais, Face, 

Instagram, WhatsApp...  

E aí muitas vezes aquela linguagem que está lá, eles ficam habituados a só aquilo, são poucos 

aqueles alunos que fazem leituras, não só de obras clássicas da literatura, mas mesmo da literatura 

contemporânea... que eles não... a gente vê que eles não têm muito gosto por ler, né? 

Então, quando a gente passa, principalmente quando é na escola, que é aquele livro, digamos aquela 

obra que a gente escolhe pensando, né, que vai agradar, que muitas vezes a gente sabe que não 

agrada... Mas é o trabalho que a gente tem que fazer, mostrar pra eles outros... mundos, né, outras 

possibilidades de leitura.  

Então, torna-se difícil por isso, porque observando, durante essa prática mesmo, na, na, na, nas 

turmas, algumas turmas responderam bem, liam, debatiam, mas já outros não, liam como eu falei 

anteriormente, só a internet, só copiava achando que o professor não ia ler... 

Como vinha sendo feito...  

É... 

Algumas... 

E... em épocas anteriores, então eles achavam que era só entregar o resumo ali e pronto! 
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Uhum. 

Né... Então a gente via que não tinha, então é... é aquele trabalhinho de, de formiga mesmo, aqueles 

que a gente conseguir tocar, que a gente conseguir é... fazer com que eles tornem-se leitores, gostem 

da, da, da prática, independente, de que não vejam como uma obrigação. Porque na maioria das 

vezes, em sala de aula, eles vêm aquela leitura naquele livro como uma obrigação, porque no final 

tem que ter uma nota... 

Uhum. 

Então tem que ler, porque se não, não tem a nota, então eles só vêm essa, esse, essa parte, não vão 

além disso. 

Só o produto... 

Só. 

Que é o que eles querem, né, a nota... 

E assim... quando você, coloca aqui também, tarefa árdua, você destacou isso daí... Você relaciona 

também pra o profissional de Língua Portuguesa se torna ainda mais difícil e em especial, você 

coloca, né? E em especial para o profissional de Língua Portuguesa... 

Uhum... 

Essa, então você, é uma tarefa árdua, você considera e, em especial, para o profissional de Língua 

Portuguesa, por quê? 

Por quê? 

É... porque tem-se aquele mito, né, de que... só o professor de Língua Portuguesa é que pode 

trabalhar ou que deve trabalhar a leitura... 

Uhum. 

E a gente sabe que não é bem assim! 

Então é um trabalho que tem que ser interdisciplinar, então ele tem que saber ler na Matemática, tem 

que saber interpretar um problema, na His, na História, na Geografia... Então, a leitura perpassa por 

todas as áreas, né, não é só a Língua Portuguesa, mas é tanto que se, por exemplo, a gente está... está 

aqui na sala dos professores, aí tem um cartaz: “Ah, ó, mostra ali a professora de Português...”. 

Então só a professora de Português é falante de Português?  

[risos] É... 

Os demais colegas das outras áreas não falam?  

Uhum. 

Então, eu acho que todo educador, ele tem por obrigação, né, de... é... trabalhar a leitura e a escrita, 

né? Questão da ortografia, de... de tudo, né, conhecer a... a própria língua, independente da... da área 

em que ele está, está atuando, a disciplina propriamente, né? 

Uhum. 

Então, fica muito esse mito: “Ah, só o professor de Português que tem que trabalhar...”, por isso que 

eu... me estressei... 

É, essa forma que você diz que... antes eram leituras escolhidas pelos professores, esse modo foi 

pensado coletivamente, era assim, ou cada um poderia fazer desde que você iniciou essa escolha, 

essa mudança, porque você diz que antes, de, “resolvi não selecionar... os livros como...”, né, “e 

deixar a critério deles...”. 

Foi... 

Essa forma de trabalhar, de... você escolher e os alunos acatarem, foi algo pensado entre os 

professores? 

Foi... à época... 

Já vinha sendo realizado dessa forma? 

Já vinha. 

E todo mundo fazia igual? 

Era... já vinham... aí... 

Foi de um planejamento coletivo... 

Exato. 

A gente sempre no início do ano, né, no período do planejamento, organizava já pré-selecionava 

aquelas obras... 

Sim... já ficava...  
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É... inicialmente eram o quê? Aquelas obras... da Literatura Clássica. 

Uhum. 

Né, propriamente, os... grandes clássicos, mas aí o quê que a gente veio percebendo justamente isso, 

de que... eles não, não tinham... por exemplo, liam Dom Casmurro e não entendiam muito bem 

aquela linguagem, achava difícil quando estava lendo, “Ah, professora, não entendi nada! Li, mas 

não entendi nada!”.  

E aí a gente ia trabalhando em sala, debatendo, é tanto que nos últimos anos, a gente vem 

procurando mesclar, né, essas obras é, é... mais atuais e as clássicas, né, fazendo um, um, uma, uma 

mescla aí nelas pra ver se... torna mais prazerosa a leitura pra eles, né? Porque até mesmo a 

linguagem devido a ser uma linguagem mais antiga, então eles não... não... conseguiam muito... 

Aí neste ano, não lembro bem, é... qual motivo... que a gente deixou assim, ficou a critério, cada um 

trabalhava da maneira que quisesse, né, ficou decidido no, no planejamento que... cada um ia 

organizando a maneira que achasse melhor com as suas turmas, com a sua realidade, né, aí por isso 

que eu, nesse ano ficou livre pra que eles lessem aquilo que eles gostassem. 

Sim, então quando, nesse caso, quando você mudou essa forma, tinha dado, tinha sido dado essa 

possibilidade no planejamento de mudar...  

Foi, exato! 

E anteriormente não, não dava essa possibilidade, daí todo mundo seguia a mesma coisa... 

Hum... é... 

Aí todo mundo seguia a mesma coisa? 

Exatamente. 

Mas assim, poderia mesmo assim, se você quisesse ter mudado antes, poderia ter mudado? 

Eu acredito que sim... Acredito que sim, a gente não, não...  

Mas aí você se sentiu mais livre com essa possibilidade?  

Foi... porque todo mundo tinha, tinha concordado em fazer dessa forma... 

Hum.... 

Já pra gente tentar, né, foram... a gente na, na, na questão das tentativas, né, se uma não deu muito 

certo, então vamos mu, modificar aquilo que não deu certo e assim a gente foi fazendo... 

[silêncio... risos]  

Aí... hum... nesse... nesse caso, em 2015, quando você decidiu mudar... vinha desde então daquela 

mesma forma e foi realmente a primeira vez que você decidiu fazer dessa forma? 

Foi. 

Você não tinha feito isso antes? 

Não... 

Então, naquele ano houve um planejamento, houve essa possibilidade de mudança, quem quiser 

continuar assim, continua... 

Foi... 

Quem não quiser não continua e você... se sentiu tocada especialmente pelo quê, pra, naquele ano, 

mesmo com a possibilidade de mudar que você também tinha a possibilidade de não mudar, né... 

Uhum. 

De continuar do mesmo jeito... 

Do mesmo jeito! 

E você destacou... aqui a questão assim que você percebia nos alunos... que você percebia... essa 

mudança sua, essa mudança sua foi focada nos alunos...  

Uhum. 

[outras pessoas entram na sala e interagem com elas] 

Que você tinha possi, tanto que eu estava questionando... você tinha a possibilidade de continuar... 

É... 

Porque você poderia ter continuado da mesma forma...  

Uhum. 

E o que mais lhe motivou, essa mudança foi... 

Foi justamente no, no... na questão do planejamento, porque todos... os... demais colegas tinham 

percebido também essa mesma... 

Hum... 
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Então foi...  

É... 

Um relato coincidente entre os outros... 

Foi... 

Que os alunos não estavam gostando...  

Gostando... e que de repente, assim, porque às vezes era escolhido uma obra e... pra todos os, os três 

turnos, né, então de, de mesclar também pra não ficar aquela mesma obra... pra todo mundo, então 

que ficassem a, ficasse a critério de cada professor trabalhar da maneira que achasse melhor. 

Então, cada um nesse ano ficou de trabalhar da maneira que... fica, fosse mais viável.  

Hum... Então quer dizer que ali foi uma coisa coletiva que... 

Foi, consenso. 

Na hora to, a, muitos ou todos? 

É... acho, a maioria... 

Maioria... relatou que vinha havendo essa, a insatisfação dos alunos, né... 

É... que a gente... 

Do jeito que estava sendo trabalhado... 

Da maneira como, como estava sendo trabalhado... 

E... muitos decidiram fazer assim mesmo... 

E... 

A gente até... pegou... 

Hum... 

No meu caso, eu me baseei numa lista que um dos nossos colegas, o professor Chico, que ele 

adotava já da outra escola também que ele trabalhava... 

Hum... 

Né, que tinha... neste ano também a gente tinha adotado uma lista, uma... apostila pra trabalhar 

redação... 

Hum... 

Com os meninos... E nessa apostila dele vinham su, vinham sugestões, no caso, de leituras que ele já, 

já havia colocado com base no que nós tínhamos disponível na nossa biblioteca. 

Hum... 

Né... aí eu achei interessante a lista dele lá, porque era bem variada e... apresentei pra, pras turmas e 

ali eles iam olhando naquela lista, né, como tinha, já vinha na apostila deles de redação, eles 

selecionavam lá o que achasse mais interessante e iam lendo... 

Mas também... saiu livro que não estava na lista... 

É também!  

Que eles lá na hora viram... 

Também, é... 

E pegaram, né...  

Tiveram alguns, tiveram alguns da, da... dessa literatura mais moderna, né, que... e... eles iam lendo e 

foi, acho, foi bem interessante, porque variou... 

Ficou bem diversificado.  

Ficou bem... é... diversificou. 

Aí, às vezes, um livro que um tinha lido, aí o outro que não leu, achava interessante o relato daquele 

colega e pegava depois pra ler aquele livro e foi a... eu sei que assim, eu gostei muito da experiência 

esse ano! 

E dificultou ou não o trabalho? 

É...  

Foi mais, mais difícil, né, porque era uma mescla, né, um leque maior, aliás, de, de... de livros, 

alguns deles também que eu não... também não tinha conhecimento, não tinha lido e... quando dava, 

né, da, da... 

Uhum! 

De tanta correria, mas eu dava uma lida também naquilo que era possível, não pude ler tudo, 

porque... a correria de duas escolas, era, era complicado... Mas a, entre eles, assim, a experiência foi 

bem... produtiva. 
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E nessa turma especificamente, porque foi só nessa que você trabalhou assim ou nas outras turmas 

você também trabalhou? 

Não... nas, nas cinco, é tanto que tinha... 

Nas cinco turmas? 

É nas cinco turmas que eu tinha, é... 

Hum... 

Aí... dentre as turmas, aqueles que tinham lido, no caso do Auto, aí... como as meninas deram a 

sugestão, aí a gente ia, ia elencar os personagens, aí eu fui perguntando, né, de cada turma aqueles 

que li, que tinham lido a obra ou que não leram, mas que se identificavam com essa questão de 

teatro, porque assim... ficaram só aqueles que realmente gostavam, tinham essa habilidade com essa 

parte teatral, né?  

Aí, eu fiz o convite em todas as, as cinco turmas, de quem gostaria de participar, né, mostrei a 

proposta das meninas e... a gente conseguiu montar, foram... 18 personagens, 18 alunos. 

Ah, então foi um trabalho que envolveu alunos de outras turmas também... Que... 

Das turmas... foi... 

Mas que foi... surgiu nessa turma que você colocou... 

Nessa turma, a ideia... 

No caso, porque foi a partir dessas três meninas... 

Foi... das três meninas...  

Hum... 

Das três... pupilas... 

[risos]  

Que gostavam muito dessa parte teatral, uma delas é que fez a adaptação, Maria Fernanda, fez a... 

adaptação, aí ela mostrava, o que eu ia fazendo era só assim aqueles ajustes de, de ortografia, às 

vezes, uma palavra ou outra, “E vamos trocar aqui por essa.”. Mas, assim, o trabalho maior foi da, 

foram elas que desenvolveram... 

Uhum.  

Você considera que foram elas, né? [risos] 

É! 

Aí... Se... Ah, tá...  

E era isso também que era uma coisa que fi, eu fiquei pensando, porque como você destacou essa 

turma, fiquei imaginando se foi só nessa turma... 

Hum... não... 

Ou teve em outras... 

Teve outras...  

As outras fizeram, você fez esse mesmo trabalho, só que dessa turma surgiu essas meninas... 

A ideia... 

... que propuseram trabalhar o teatro e daí pra juntar mais personagens, porque de uma turma... não 

dava, né? 

É... uma só não dá. 

As outras turmas se envolveram, alguns alunos, pra trabalhar... 

Pra trabalhar... 

... a parte do teatro, né? 

É, porque nem todos tinham essa habilidade com a, essa questão teatral... 

Uhum. 

Uns eram envergonhados, até queriam, mas tinham vergonha, aí por isso que a gente foi mesclando 

das outras turmas, né, principalmente aqueles que já tinham lido a obra, porque tinham um 

conhecimento maior... 

Ah, entendi! E no, no caso, quan... logo no comecinho, quando você... propôs esse trabalho, é... 

pensando nessa turma que é o que está aqui... Né?   

Uhum. 

Mas você pode também estender pras outras, quando você propôs, você diz assim que eles se 

animaram, né? “Todos se animaram”, mas assim... você percebeu que essa animação foi só no 

começo ou também houve resistência logo de cara, quando você propôs deles escolherem, deles irem 
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à biblioteca, verem a lista, procurarem os livros... Você percebeu resistência também nesse tipo de 

proposta no começo? Ou foi... um processo que você foi vendo que alguns foram ficando 

desmotivados? 

Foi...  

Logo no começo? 

Logo no início, né... se, tiveram aqueles que se... se animaram e ao mesmo tempo aqueles que... 

“Ah... professora...”, que não, não gostaram muito, né. 

Aí foram aos pou, foi aos pouquinhos aqueles que foram, que iam lendo, que já iam apresentando, 

foi de certa forma incentivando também os outros, né, e alguns que não gostavam de ler, assim não 

tinham muita afinidade, acabaram que do meio pro fim, gostando, se envolvendo, lendo realmente...  

Até aqueles que, por exemplo, no primeiro livro fizeram só o resumo por fazer, achando que eu não 

iria, né, porque eu fiz questão de alguns, quando você digita lá, né, que identifica de tal blog...  

Hum... 

Aí eu: “Copiado do blog tal...”. 

[risos]  

Foi uma noite TODA fazendo esse trabalho...  

Aí: “Copiado do blog tal, copiado do, do...”, fui colocando todos os endereços que eu ia 

encontrando...   

Uhum. 

Os endereços eletrônicos das, de onde eles tinham só retirado tal qual. 

Aí nesse primeiro momento, né, depois desse, dessa... desse alerta, né, eles perceberam “não, a 

professora realmente está acompanhando, está lendo o que a gente está fazendo ou não”.  

Aí foram aos pouquinhos se a, é... se adaptando, aí foram pegando, uns pegavam em... porque eles 

vão muito, alguns vão pela questão do volume, né? 

Uhum. 

Do livro, aí aquele que eram mais volumosos, eles... 

[risos] 

Deixavam de lado, aí foram indo, aí eu fui... incentivando, aos pouquinhos, da maneira que eles 

começassem, né, pelo menos estavam iniciando alguma coisa. 

Então, uns pegavam um livrinho mais fino, aí o outro foi, depois foi aumentando o volume, o 

volume e chegaram alguns, não todos, né, porque é... como eu disse, por isso que essa é... uma tarefa 

árdua. 

Uhum. 

A sabe que vai, vai jogando as sementes, né, eu... costumo comparar assim, você vai jogando as 

sementes ali e vi, alguns vão brotar, outros não, né, infelizmente, mas a gente rega, vai regando e 

tentando com que brotem muitas, né? 

E esse trabalho valeu nota? 

Valeu, porque de, de uma forma ou de outra, né, infelizmente, a gente sabe que o incentivo pra 

muitos deles é a nota, né?  

Então, no final do, do bimestre, é... eu... acrescentava na nota qualitativa no caso, porque era a 

questão da participação dele nas atividades de sala de aula, né, e extraclasse. Então... fez parte da 

nota qualitativa. 

Então todo mundo dessa turma fi, trabalhou, fez alguma coisa? 

Fez alguma coisa. 

E teve a sua nota? 

Teve a nota... 

Nenhum ficou assim sem fazer nada... Ou sem concluir? 

É... o... mesmo aqueles que... fizeram só num primeiro momento, copiaram lá da internet, claro que 

não ficou, né, a gente teve aquela conversa de conscientização... De que... 

Sim, você conversou com eles, né? 

É... Na, não só nessa turma, né, na, nas demais também. 

Com todas os outros.  

Dessa conscientização de que... quem estava sendo enganado na verdade eram eles, não era a 

professora e... como já era o primeiro ano e está naquela fase ainda assim muito... transitória, né, eles 
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estão saindo do fundamental, tudo pra eles é novidade, tudo pra eles é diferente e eu... dei um, um... 

desconto aí por conta disso, né? 

Uhum. 

Da realidade que eles vinham antes que eu... talvez já tivessem essa prática, né, ou não...  

Mas aí dei um desconto nesse primeiro momento, por conta disso.  

Mas fluiu, não 100%, porque nada é 100%, né, mas... eu... foi uma experiência que me marcou 

muito, muito!  

Que bom! É bom ter experiência assim, que marca! [risos] 

É... 

Ah, muito bom! 

Aí, Maria Tereza, vocês... houve essa possibilidade de mudança, depois houve assim um momento 

que você compartilhou essa experiência com os outros professores ou não houve, ou não havia esse 

momento que... recapitulava o que havia sido feito pra poder dizer aos outros como foi... até mesmo 

motivar, incentivar.  

Houve essa partilha, do que você fez ou de que os outros fizeram ou não? 

É... a gente, geralmente conversava no, nos... departamentos, né, assim de... 

Mas informalmente ou tinha uma...  

Informalmente. 

Não era, não estava na pauta assim? 

Não, não tinha uma pauta, normalmente, é... a gente ia conversando e... dizendo como é que estava 

sendo trabalhado, cada um relatava, né, como é que estava fazendo o trabalho com as turmas e... 

todo mundo viu, assim, no final realmente o produto na, nas apresentações do... Faça Arte, né, que 

foi a... a peça. 

Então, você não foi a única que fez assim mesmo não? 

Não, ah... os outros colegas, se eu não me falho, ah... quatro anos já, tem um tempinho... 

[risos] Mas pelo o que...  

Mas... Mas eu acredito que... trabalharam assim também, eu não sei se à época não, não me recordo 

bem se cada um, se selecionaram.... as obras ou se continuaram... 

Uhum. 

Eu sei que Chico, que foi o colega também que me inspirou a fazer, que já tinha essa lista pré-feita, 

ele... trabalhava assim, né, os alunos iam lendo, iam fichando, ele fazia, aí já fazia assim, eles iam 

fichando no, na própria, no próprio material de redação aquele livro que eles liam, eles fichavam, 

destacavam alguma coisa, então ele já foi fazendo assim. 

Eu já fui... trabalhei mais... eles faziam oralmente. 

Hum. 

Porque justamente essa questão do fichado, do... no primeiro momento, como eu vi que alguns só 

copiavam da internet, então ali... pelo menos falando, você vai percebendo quando o aluno realmente 

leu ou quando ele só... é aquela coisa artificial. Aí, eu já preferia que eles fizessem o relato 

oralmente. 

E era um esforço a mais, né? 

É! 

Você achava que era um esforço a mais... pelo menos... 

Pelo menos pra... 

Procurar entender... 

É! 

O que foi que tinham lido, né? 

Ler nem que fosse o resumo... 

Uhum. 

Mas iam ler e iam dizer ali com as palavras deles, o que eles iam tinham entendido.  

Então, no caso... no, não tinha... e... considerando a época que você narrou aqui, não havia esse 

retorno? 

É... 

Fazia, tinha o plano, dava as possibilidades, mas não havia num outro plano ou no departamento, 

“Vamos ver como foi que nós trabalhamos aqui...”, e não tinha esse retorno? 
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Não, não... era mais, não...  

Informalmente? 

Mais só informalmente, é... 

Dizendo como foi... 

É... 

Como é que estava, estavam as turmas, como é que estava sendo feito o trabalho. Cada um... 

Hum. 

E você, você considera que isso poderia existir? 

É... 

Poderia ajudar? 

Não seria uma possibilidade, né, porque de repente...  

No departamento, no caso. 

É... no departamento, porque, é, até mesmo os outros colegas poderiam dar sugestões de, de... em 

que melhorar mais, né... Mas aí, cada um só ouvia, esse ano foi um pouco assim diferente dos 

demais em tudo.  

Uhum.  

Se você quiser beber água, Maria... A hora que você quiser... 

Não...  

Pode parar pra beber [risos]. 

Fica aí à vontade! 

 

É aqui você já falou uma coisa que eu tinha colocado pra perguntar que realmente foi um trabalho 

mais difícil, mais complicado... 

Foi... 

Pra fazer devido a essa diversidade, essa forma diferente que era também a primeira vez, né?  

É. 

Você já destacou que realmente foi mais difícil trabalhar dessa forma, mas assim... a, dentro das 

coisas, o que você mais destaca como maiores ou a maior dificuldade nesse processo aqui?  

Ou maior, ou algumas dificuldades que você vê, tanto do ponto de vista dos alunos, como do ponto 

de vista assim também do seu trabalho, como professora, o seu cotidiano, as suas obrigações, que 

coisas... você considera e pode relacionar como maior ou maiores dificuldades nesse processo pra 

desenvolver essa atividade?  

Foi...  

É... 

Foi justamente, é, fazer com que eles tivessem esse interesse, né, em ler, não só pela nota, não só 

visando a nota, mas fazer com que eles mudassem a visão que eles, que tinham em relação à leitura. 

E não ser só ler e ganhar um 10, um 8, um 9, no final do bimestre.  

A dificuldade foi essa, ah... o material também que assim, a gente não tinha um... um... grande 

quantidade na, assim, uma mesma obra, digamos, aí, às vezes, tinha alguns que chegavam pra mim: 

“Mas, ai, professora, eu queria o livro tal, mas não, não está disponível na biblioteca.”. 

Hum. 

Aí alguns não tinham como tirar xerox, né, ou, ou... baixar, alguma coisa do tipo, então dificultou 

também um pouquinho isso daí, porque eles, às vezes, três, quatro, aí ficavam na espera, à, à espera 

do livro e, às vezes, eu dizia: “Não, enquanto não vem esse, tente selecionar um outro, busque um 

outro, enquanto não desocupa aquele, já deixe lá reservado.”. 

Uhum. 

Mas acho que assim, a dificuldade maior foi justamente a se fazer en, eles entenderem que a leitura 

estava além só da, da... nota, né, que a função da leitura não era só essa, só eles receberem uma nota, 

mas é que eles abrissem as janelas pra o conhecimento, pra o mundo, outras visões diferente do, do 

que eles já tinham. 

Essa você considera como a maior dificuldade, né?  

E tempo também, você considera que foi di, foi difícil o tempo, o seu tempo? 

É, também... 

Pra dividir... 
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Pra dividir... pra... 

Dentre tudo o que você tem... 

Porque tanto a, a... as leituras em si, é, a, a própria produção, o ensaio da peça, a gente vinha com 

horário extra, como eu trabalhava manhã e tarde, então a gente sempre se reunia aqui na escola 

mesmo na, na, ali na parte do pátio pra fazer os ensaios à noite. Aí, às vezes, dificultava tinha um 

que naquele dia não podia vir, porque morava um pouco mais distante e... mas mesmo assim a gente 

ia driblando e... conseguia, mas eu, a questão do tempo também... pra organizar... 

E até chegar a esse momento aí, né, que foi das leituras, pegar esses resumos... 

Pra ler... 

Como você destacou que também era um trabalho que exigia tempo seu em casa, né? 

É... aí levavam as madrugadas pra isso. [risos] 

[risos] 

Ah, é mesmo... 

 

Sim, essa forma que você trabalhou aqui, você seguiu ou... esse ano vocês fizeram, no caso você, 

tomando como ponto de partida você como narradora da sua, da sua experiência, você fez 

novamente esse trabalho com outros alunos ou você não... não conseguiu fazer? Nos outros anos? 

Não... Não, porque no caso, em 2016, como eu estava envolvida assim muito com a questão do 

mestrado, é... alguns colegas, eu conseguia ainda que ficassem dando aula no meu lugar... 

No ano seguinte, você já iniciou o mestrado? 

É... 

Não, ainda estava, né, porque quando eu entrei... 

Você já estava? 

Em 2015, eu já estava! 

Hum... 

No mestrado, que ainda tinha isso também... 

Hum... 

As aulas do mestrado pra complementar... 

Ah, já tinha o mestrado, então, já nesse ano... 

Em 2016, eu lembro que os colegas trabalharam mais essa questão dos, dos clássicos mesmo.  

Aí já 2017, a gente continuou com essa questão dos livros, também já pré-selecionados, só que... 

mudando um pouco, ao invés de serem só os... Clássicos Literários...   

Hum. 

É... a gente abriu esse leque pra... obras... 

Próximas da realidade... 

Mais modernas, é... mais próximas da, da realidade deles, pra ver se despertava, né, com temáticas 

envolvendo é... amor, envolvendo gravidez, daí... a mesma coisa em 2018, né, nos anos, nesses 

outros anos aí voltou ao que era antes, só que mudando a perspectiva das temáticas dos livros.  

Sim, mudando de... 

É... não só o clássico propriamente... 

Ficou... uma variação no tipo de leitura, mas a escolha voltou a ser prévia... 

Prévia... por parte do, do... 

Num planejamento... 

É, do grupo de professores. 

Entre o grupo de professores, né?  

Aí, assim, finalizando... já para os finalmentes... 

[outra pessoa entra na sala e interage com elas] 

 

Sim, aí um ponto que... eu vejo que ressalta muito aqui quando você fala assim: “Tento manter-me 

uma leitura assídua, que busca aperfeiçoar sua prática de ensino em prol do desenvolvimento das 

competências linguísticas de meus alunos.”. Isso me fez lembrar a formação do professor de Língua 

Portuguesa... 

Uhum, é... 

Quando você faz isso, né, aí eu... aí eu disse, eu vou perguntar pra ela o seguinte: o que você pensa a 
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respeito da formação continuada no contexto do professor de Língua Portuguesa? No que é que você 

acha que ela contribui pra sua experiência, pra sua prática? 

É assim, fundamental, né, porque a gente enquanto professor tem que estar sempre atualizado, né, 

tem que estar sempre se atualizando, então como é que eu quero que o meu aluno seja um leitor, 

quando eu não sou, né?  

Então, a gente tem que estar, estar sempre buscando, é... a... essa questão das teorias, né, o que está 

no mercado, o que está sendo trabalhado, sendo desenvolvido pra... a gente tentar implementar no 

nosso trabalho, em sala de aula. 

Uhum. 

Então, a, essa, essa formação continuada, ela é... essencial na vida do professor, né, é como um, um... 

ah... o coração ali pra estar bombeando sempre o sangue... então vai sempre renovando, né, as nossas 

energias, os nossos conhecimentos. Porque eu imagino, terminou em 2001, quanta coisa não já se 

modificou, né, durante tanta, todos esses anos, aí imagine se eu ficasse lá ainda presa em 2001, né? 

Uhum! 

A gente sabe que nem toda, tudo que a gente vê na teoria, a gente consegue colocar em prática, mas 

que é essencial! Você pelo menos ter conhecimento de... porquê que seu aluno age daquela forma, 

né? 

Então, eu busco sempre dentro, né, da, da, das possibilidades estar sempre me atualizando nessa 

parte da, da leitura como ferramenta, a importância dessa leitura, então e buscando, né, na fonte aí 

dos grandes teóricos, os grandes pensadores dessas áreas de estar sempre lendo... 

E nesse ponto de vista aí, você está conseguindo ler alguma coisa assim, está tendo tempo pra... 

[outra pessoa entra na sala e interage com elas] 

 

Voltando a gravar, deu uma paradinha... 

 

Sim, estava falando da formação continuada que você considera que contribui. 

Uhum. 

É essencial! 

Muito, pouco? 

Muito!  

Porque se você ficar, você... se você não... tiver lendo alguma coisa, você para, né, você estaciona no 

tempo. 

Sim, exatamente. 

Aí você estava falando do, de leituras e aí eu perguntei... 

Sim. 

Se você estava conseguindo, né, ler alguma coisa assim voltada mais pro ensino de Língua 

Portuguesa... 

É, o período que eu passei no mestrado, eu tive mais oportunidades... 

Mais oportunidades! 

É... porque, infelizmente, assim quando a gente está em sala de aula, o tempo da gente fica, né, é... 

retido praticamente ali e principalmente no meu caso que, como são dois vínculos, então que eu... eu 

tenho que me dividir... me desdobrar aí pras duas escolas, uma é o Fundamental II e aqui no colégio 

o Ensino Médio, então são duas realidades, né, diferentes...  

Então o que vai de planejar aula, de planejar atividades, uma coisa diferente, então toma muito 

tempo, né, assim... 

Uhum. 

Esses dias, é... esse... período agora depois que eu saí da universidade, não estou me dedicando tanto 

quanto eu gostaria [risos], mas... 

Aí tem alguma leitura que você, desse período que você consegue ler ou que você conseguiu, algum 

autor ou alguma discussão mais atual, voltada para o ensino de Língua Portuguesa que você 

considera: “Ah, isso aqui, eu gosto... eu sempre estou lendo, eu gosto, me ajuda.”.  

Tem... Eu, assim, meu livrinho, digamos, de cabeceira é, é de... Irandé Antunes... 

Uhum. 

Pelas aulas de, de...  
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Aula de Português...  

De Português. 

E vez por outra, eu... porque ela trabalha a parte da leitura, da escrita e... eu gosto bastante de estar 

lendo e pra este ano, principalmente, 2019, eu até coloquei como meta, mas aí foram aparecendo 

outras coisas... 

[risos] 

Sim... é... com relação ainda fechando essa formação do professor de Língua Portuguesa da qual 

você faz parte, nesses anos que se, até o presente momento, é... você, o que é que você considera que 

pesou mais nessa sua formação, desde graduação, experiência até o dia de hoje, o que é que você 

considera que pesou mais, que é mais marcante e... pra como, pra... na sua mente, na sua 

consciência, dizer e construir pra você mesma a sua identidade enquanto professora de Língua 

Portuguesa? 

Porque você tem uma identidade, né, você é uma professora de Língua Portuguesa com suas, com 

seus sentimentos, seus anseios, seus objetivos, sua forma de ver esse mundo. Pra você, o que você 

acha que pesou mais ao longo desses anos, o que pesa mais pra sua identidade, pra sua formação, pra 

você enquanto professora de Língua Portuguesa ou de Língua Materna? O que pesa mais? 

Por exemplo... 

Não sei o que sentir disso... 

É... eu vou, vou... dar algumas opções de... formação fo, de formação, a questão mais oficial, mais 

formal ou a sua formação informal daquela que você busca ou a sua EXPERIÊNCIA mesmo 

propriamente dita enquanto professora, ela pesa mais? Qual desses fatores você acha que... dando 

algumas opções? 

Se você pensar em outras também você pode relacionar, que pesa pra você construir essa sua 

identidade, esse “eu sou assim”. 

É, a... a experiência de sala de aula, eu acho que é o que pesa mais, porque como eu falei 

anteriormente, é... muitas vezes, assim, algumas teorias que a gente vê na academia, né, na, na... na 

universidade, nem sempre dá pra... colocar em prática, né?  

Então, você vai adaptando aquela teoria de que é... é um conjunto, porque aquela, o que você vê ali 

de, de teoria, você vai tentando adaptar a sua realidade.  

Então, acho que partindo da realidade de cada um, porque cada professor vai ter a sua, né, a sua 

realidade diferenciada, então partindo do, da... do que eu fui vivendo, né, acho que eu fui me 

construindo, mas em sala de aula a partir das experiências, dos erros, dos acertos, né, a gente sempre 

vai... tenta acertar, mas nem sempre é possível.  

Então, a partir dos mesmos erros, eles servem como lição pra gente não cometer aquilo novamente 

e... acho que o que pesa mais é justamente essa experiência, a gente só sabe realmente assim... que é 

ser professor, quando a gente vive realmente a, a... sala de aula.  

Pra fechar mesmo, né? [risos] 

É... no caso, como é que você percebe o professor de Língua Materna, o professor de Língua 

Portuguesa ou Língua Materna... Como é que você percebe esse profissional e... como você enxerga 

ele no seu contexto? Primeiramente, o que você percebe, como você vê esse profissional, de modo 

geral? 

Bom, de um modo geral, acho que assim... não, não só o professor de Língua Portuguesa, né, mas de 

forma geral, a gente sabe que a nossa profissão, como eu já também relatei anteriormente, não é 

muito valorizada, né?  

Então, pra alguns é... principalmente quem já está, acredito assim, que há muito tempo na sala de 

aula muitas das vezes se sente desmotivado. 

Eu também, às vezes, me sinto mesmo com essas experiências exitosas e tal, tem momentos em que 

a gente, como ser humano, a gente se desanima, né, para assim e diz: “Meu Deus, o trabalho que eu 

estou desenvolvendo, será que está servindo pra quê?”.  

Então, a gente sempre vai fazendo essa autoavaliação, né? Mas de, de... de modo geral, é... essa 

questão de não ser valorizado como a gente deveria ser, mas a gente tenta e vai lutando.  

Acredito que quem continua na profissão é porque realmente gosta daquilo que faz, eu... 

particularmente, gosto muito do que eu faço, né, já, já fui, assim, já tive mais pique, logo no início a 

gente vem com aquela energia toda, né?  

Mas sempre que a peteca quer cair, assim, que você quer desanimar e você dá aquela, olha assim no 
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espelho, “Não, foi o que você escolheu.”. 

Uhum. 

Então, se é, se for isso que você escolheu, né, vamos deixar de reclamar, porque a gente sabe que 

não, não... não tem como, né, vez por outra a gente reclama, a gente... da, da, da profissão, do 

trabalho, que é mais por um... mesmo instante você volta atrás, né?  

Foi isso, foi isso que eu escolhi pra fazer, então... procurar fazer bem feito, né? 

Uhum. 

Ou pelo menos da melhor maneira possível aquilo que você se propôs a... fazer.  

Pro... o profissional do ponto de vista geral... Mas eu vou insistir pra você... 

Hum... 

Me dizer o que você enxerga como sendo o professor de Língua Portuguesa, de Língua Materna... 

Como é que você percebe esse profissional? Do seu ponto de vista, como você vê esse profissional? 

De um modo geral!  

De um modo geral!  

Você tem algo a relacionar sobre... essa profissão especificamente, claro em rela, relacionando a sua 

experiência, a sua convivência, o seu dia a dia, obviamente, né. O seu olhar pro professor de Língua 

Portuguesa. 

Bom, eu...  

Ah, é... vejo como... uma... uma profissão, né, uma pessoa batalhadora, um profissional que batalha 

pra... conseguir, né, ou tentar melhorar a aprendizagem dos alunos no tocante à leitura, à escrita, né, 

e... é... um profissional que é muito cobrado, principalmente, nesses últimos anos, com essa questão 

do IDEB, porque a gente vê que... como é... os dois pilares, que é Língua Portuguesa e Matemática, 

então tudo, tudo que vai se planejar, quando fala assim em IDEB, por exemplo, parte dessas duas 

áreas, né? 

Então, a nossa é um dos pilares pra isso, né, mas aí volto a... a insistir que, não é claro, é... 

inicialmente é a nossa par, nossa parte deve ser feita, mas não só o profissional de Língua 

Portuguesa, né?  

Mas é um profissional que realmente nos... últimos tempos, nos últimos anos, é muito cobrado, né, 

nesse... no tocante a esses... esses índices, né, sempre quando, “Ah, o pessoal de Língua 

Portuguesa.”. Né? 

Uhum. 

“A área de Língua Portuguesa...”. 

Então... que os demais também tenham essa consciência de que não é só a gente, né, mas que eles 

também...  

Então, eu vejo como um... um profissional que é cobrado bastante...  

Isso também você ouve, eu... percebo que você coloca dificuldades também nisso daí, né?  

É... 

É uma... é difícil... 

É difícil! 

Você acha difícil também nesse ponto de vista ser professor de Língua Portuguesa por isso, né? 

Por isso!  

Porque... é... porque é como se assim, ah... o peso é só seu, então, se o aluno teve êxito, é... parabéns 

para todos... 

[risos] 

Se o aluno não teve êxito, então o dedo é apontado pra o profissional de Língua Portuguesa, né? Um 

dos dedos...  

Uhum. 

De Língua Portuguesa... e o da, da área de Matemática, então... “são vocês os responsáveis, são 

vocês a base”, então... é como se a carga só, é... só recaísse sobre a gente, né, sobre o profissional 

daquela área especificamente, no caso da... da nossa de... Língua Portuguesa. 

Maria Tereza, muitíssimo obrigada. [risos] 

De nada! É um prazer! 

Pode ter certeza que mais do que tudo, eu estou aprendendo... [risos]  

Não é conversa não, não é falácia, como dizem assim, é uma pesquisa de mestrado, mas isso aqui pra 
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mim, acima de tudo é um aprendizado enorme e ter a oportunidade de... conversar com o 

profissional bem experiente, mais do que eu... né? 

Isso pra mim, assim, é muito, muito, muito valioso, viu?  

Eu queria uma pesquisa que eu pudesse ter esse processo de, de... conversar, de entender, de... 

compreender mais esse contexto, porque isso também me ajuda... 

É... 

Estou na posição de pesquisadora, mas eu também sou professora e estou... praticamente 

começando, posso dizer que eu estou começando, tenho uns aninhos aí e não são nada. 

[risos] 

Muito pouco... Mas assim... eu agradeço muito, eu sei que é difícil, você participou desde lá do 

começo, deu a sua produção, deu o seu... o seu jeito de ver o mundo, partilhou pra mim a sua 

experiência.  

E isso pra mim é muito valioso, pode ter certeza, acima de tudo! Viu? 

Eu também agradeço demais... e... 

Muito obrigada! [risos]  

E uma colega profi... de profissão e de escola também...  

Eu que agradeço... 

Meu muito obrigado! 

Porque é muito bom partilhar, né, e a gente também vai aprendendo. E no final, eu sei que no final 

da sua pesquisa, depois quando, se Deus quiser, tudo der, tudo vai dar certo, aí eu gostaria de fazer 

parte, assim, de ver as considerações finais a que vocês chegaram... 

Você vai ver tudo! [risos] 

Onde você chegou e... porque isso também vai poder me ajudar em sala de aula também. 

De minha parte, vai ser um prazer compartilhar e lhe entregar, inclusive, uma cópia da minha 

dissertação porque eu até gostaria que isso fizesse parte também do processo, mas infelizmente não 

dá, é uma coisa que ainda tá se construindo... tanto do ponto de vista geral, mas assim... você tá com 

os sujeitos ali da sua pesquisa e ele participar, mas ele também ver, conversar com você nesse 

processo é muito valioso, mas é difícil e exige muito mais tempo.  

Mas, pelo menos, partilhar o que eu pensei, o que eu compreendi, enquanto pesquisadora, enquanto 

professora também, isso pra mim vai ser um prazer! Poder transmitir algo, um pouquinho do que eu 

aprendi pra você e pros outros. 

Pra gente também vai ser valioso! 

Se Deus quiser, obrigada, viu? 

FIM 

 

 


